
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง                                                     
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ครั้งที่ 1                                                                     

วันพุธที ่   24  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2                                                                                   
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่                  ชื่อ-สกุล             ต าแหน่ง               ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางลัดดา      โสวะ ประธานสภา อบต. ลัดดา        โสวะ  
๒ นายบรรจง    หงษ์พรม รองประธานสภา อบต. บรรจง      หงษ์พรม  
๓ นายเชิดพงษ์   ปลั่งกลาง เลขาสภา อบต. เชิดพงษ์    ปลั่งกลาง  
๔ นายแก้ว         ภาวะกา ส.อบต.เขต ๑ แก้ว         ภาวะกา  
๕ นายเสถียร      วิถีเทพ ส.อบต.เขต ๒ เสถียร      วิถีเทพ  
๖ นางนันทิยา     แพนไธสง ส.อบต.เขต ๒ นันทิยา     แพนไธสง  
7 นายบุญส่ง      ไลนอก ส.อบต.เขต ๓ บุญส่ง      ไลนอก  
8 นาบบุญจันทร์  ประภาการ ส.อบต.เขต ๔ บุญจันทร์  ประภาการ  
9 นายณรงค์       จรรยา ส.อบต.เขต ๔ ณรงค์       จรรยา  

๑0 นายถนอม      ยิ้มจอหอ ส.อบต.เขต ๕ ถนอม       ยิ้มจอหอ  
๑1 นายวิชาญ      พรมสุภาพ ส.อบต.เขต ๕ วิชาญ       พรมสุภาพ  
๑2 นายสมัย        โนนสงคราม ส.อบต.เขต ๗ สมัย         โนนสงคราม  
๑3 นายดาวเรือง   ทันมา ส.อบต.เขต ๗ ดาวเรือง    ทันมา  
๑4 นายกวี          นามโท ส.อบต.เขต ๘  กวี           นามโท  
๑5 นายสายเย็น    นามวงษา ส.อบต.เขต ๘ สายเย็น     นามวงษา  
๑6 นางจีระพร      ประวันจะ ส.อบต.เขต ๙ จีระพร       ประวันจะ  
๑7 นายชัยรัตน์     พาบุดดา ส.อบต.เขต ๙ ชัยรัตน์      พาบุดดา  
18 นายถวิล         อุดมไชย ส.อบต.เขต ๑๐ ถวิล          อุดมไชย  
19 นายณัฐพงศ์     ค าบุญยอ ส.อบต.เขต ๑๑ ณัฐพงศ์      ค าบุญยอ  
๒0 นางสุพิศ   แพนไธสง ส.อบต.เขต ๑๒ สุพิศ          แพนไธสง  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่               ชื่อ-สกุล              ต าแหน่ง              ลายมือชื่อ      หมายเหตุ 

๑ นายศุกฤษณพงศ์   ศิริศักดิ ์ นายก อบต. ศุกฤษณพงศ์     ศิริศักดิ์  
2 นายสุบัน            ค าหลง รองนายก อบต. สุบัน               ค าหลง  
3 นางสาวกัลยาณี    ค าธานี รองนายก อบต. กัลยาณี           ค าธานี  
4 นายสมหมาย       สียางนอก เลขานุการนายก อบต. สมหมาย         สียางนอก  
5 นาวสาวพรทิพย์   จันทะดวง นักวิเคราะห์ฯ พรทิพย์          จันทะดวง  
6 นายสุวัช            สุดาวงษ ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6 สุวัช               สุดาวงษ ์  

เปิดประชุมเวลา 10.๐๐น.    
          เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางลัดดา  โสวะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง กล่าวเปิด

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 ครั้งที่ 1 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
                               ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562 
มติที่ประชุม               -รับรอง- 
                              รายงานการประชุมสภาอบต.ขุนทองสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  
                               ครัง้ที่ 2 ประจ าวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562 
มติที่ประชุม               -รับรอง- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ.2562 
ตามระเบียบพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 

นางลัดดา  โสวะ            ท่านศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้ยื่นญัตติรายงาน 
ประธานสภา อบต.         ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ.2562 ให้ที่ประชุมสภาได้ 
                                พิจารณาแล้วนั้นจึงขอให้ท่านศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทองได้ชี้แจงราย 
                                ละเอียดในรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีพ.ศ.2562ให้ที่ 
                                ประชุมได้รับทราบขอเชิญค่ะ 
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  ผมจะให้ท่านสมหมาย สียางนอก เลขานุการนายก ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม 
นายกอบต.                   สภา แทนผมครับ 
นายสมหมาย สียางนอก   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เลขานุการนายก อบต.    ของ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
                                แผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) 
                                พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามผลและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับตั้งแต่
วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศใช้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

นางสาวพรทิพย์ จันทะดวง ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลมีดังนี้ 
นักวิเคราะห์ฯ         1.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ด าเนินการ 
                                ตามแผนหรือไม่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                                2.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ก าหนดใช้หรือไม่อย่างไร 

/3.ผลการ... 
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                                3.ผลการด าเนินงาน ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดใช้หรือไม่เพียงใดมีอุปสรรค 
                                อะไรบ้าง 
                                4.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินการตามเป้าหมายที่ 
                                ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
                                ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน 
                                สาธารณะมากที่สุด และรีบด าเนินการให้เกิดผลประโยชน์มากที่สูงสุดและยั่งยืน 
                                เป็นไปตามเป้าหมาย 
                                วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
                                1.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                                ขุนทอง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้ง 
                                ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                                2.เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ 
                                ก าหนดไว้ 
                                3.เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน 
                                4.เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วน 
                                ต าบลขุนทอง 
                                5.เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด/กองทุกระดับท่ีจะต้อง 
                                ผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 
                                6.เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
                             3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
                  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
                                  ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า 
                                คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้(1)  
                                   ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ด าเนินการติดตาม 
                                และประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม 
                                และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา 
                                ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ 
                                ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ 

 แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน 

                                ตามท่ีเห็นสมควร 
                         1.การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
                     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน 
                                        ประกอบด้วย  
                     1)สมาชิกสภาท้องถิ่นทีส่ภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน  
                     2)ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
                                                                                                       
                                                                                                      /ติดตามและประเมินผล... 
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                     3)ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
                     4)หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ 
                                        ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
      ส าหรับรายละเอียดอื่น ๆ ให้ทุกท่านดูตามเอกสารที่แจกเลยนะคะ 
นางลัดดา  โสวะ             ขอขอบคุณท่านพรทิพย์ จันทะดวง นักวิเคราะห์ฯที่ ได้ชี้แจงรายละเอียดใน 
ประธานสภาอบต.ฯ         รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ.2562 มีสมาชิกท่านใด 
                                 สงสัยตรงไหน จะอภิปรายสามารถอภิปรายได้ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม                 เห็นชอบ 17 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    ลา   - เสียง 
    ขาด   - เสียง 

 งดออกเสียง  ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
    ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการ 
                               ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2562 
 

                               3.2 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตาม 
                               ระเบียบพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
                               ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 6)พ.ศ.2552 มาตรา58/5 วรรค 5 ก าหนดให้นายก 
                               องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ 
                               ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 
นางลัดดา  โสวะ             ท่านนายกศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทองได้ยื่นญัตติรายงานผลการแสดง 
ประธานสภาอบต.ฯ         ผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล 
                                 และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่6)พ.ศ.2562  
                                 มาตรา8/5 วรรค 5 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท ารายงาน 
                                 แสดงการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น 
                                 ประจ าทุกปี ขอเชิญท่านนายก อบต.ขุนทองได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภา 
                                 ไดร้ับทราบรายละเอียดขอเชิญค่ะ           
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ 
นายกอบต. 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
……………………………. 

1.รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62   ตั้งไว ้ 46,031,120  บาท 
  

 
 

                                                
                                          /หมวด… 
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หมวด  ตั้งไว้   จ่ายจริง  หมายเหตุ 

  งบกลาง 
  

14,525,260.00  
  

13,968,938.80    

  งบบุคลากร 
  

13,148,880.00  
  

10,794,895.53    

  งบด าเนนิงาน 
  

10,426,980.00  
  

10,346,519.28    

  งบลงทุน 
    

4,936,000.00  
    

4,526,329.90    

  งบรายจา่ยอื่นๆ 
          

30,000.00  
                        
-      

  งบเงินอุดหนุน 
    

2,964,000.00  
    

2,882,457.18    

รวม 
 

46,031,120.00  
 

42,519,140.69    

     ๒. ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 
    ๒.1 ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
ล าดับ

ที ่ โครงการ  งบประมาณ   เบิกจ่าย  หมายเหตุ 
 

๑ โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
            

50,000   -    
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "วันพ่อแห่งชาติ"       
 

๒ โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
            

50,000   -    
 

  
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "วันแม่
แห่งชาติ"       

 ๓ สนับสนุนกิจกรรมเนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาท  -   -    
   สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร           
 4 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบัวใหญ่(งานรัฐพิธี)              9,000               9,000    
 

         ๒.2 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 
และอย่างทั่วถึง 
 
        

                                                                                         /ล าดับที่… 
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ล าดับ

ที ่ โครงการ  งบประมาณ   เบิกจ่าย  หมายเหตุ 
  รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย       
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62       

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 
          

435,000  
          

435,000    
  (หลังวัด-หนองโพ)   

 
  

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้นหญ้าคา หมู่ที่ 6 (ถนน 
            

90,000  
            

90,000    
  หน้าโรงเรียน-บ้านนางวรรณวิษา)       

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเพียไซย์ หมู่ที่ 5 
          

500,000  
          

500,000    
  (รอบสระตะวนัตก)       

                                                                                                                        
   ๒.3 จัดหาและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้างถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอย ถนนเชื่อม 
ระหว่าง หมู่บ้าน ต าบล ต่าง ๆ 
ล าดับ

ที ่ โครงการ  งบประมาณ   เบิกจ่าย  หมายเหตุ 

๔ 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองหว้าเอน หมู่ที่ 
10 

          
160,000  

          
160,000    

  (บ้านนางโฮม-บ้านนายกรกฎ)       

๕ โครงการปรับปรุงถนน คสล.ทับเส้นเดิม บ้านโคกสี 
          

356,000  
          

356,000    

  หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนางกลัยาณี-บ้านนายส ารวย)       

๖ โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุกบ้าน 
          

379,000  
          

377,500    

  โสกงูเหลือม หมู่ที่ 4 (สายสระขาม)       

๗ โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุกบ้าน 
          

395,000  
          

379,500    

  หนองโดน หมู่ที่ 7 (สามแยกโรงเรียน-สามแยกสวน       
  นางทองเลื่อน)       

๘ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านดอนคนทา 
          

487,500  
          

487,500    
  หมู่ที่ 3 (คลองน้อยดอนคนทา-หญ้าคา)       

9 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโคกกลาง 
          

385,000  
          

371,000    
  หมู่ที่ 8 (จากนานายอุบล ศรีงาม-นานางสมพร       
  ทะสุนทร) ต่อจากอันเดิม       

                                                                                         /10… 
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๑๐ โครงการวางท่อระบายน้ า บ้านโคกสี หมู่ที่ 2 
            

25,000  
            

25,000    
  (หน้าบ้านนางค าภู)       
          
  ใช้จ่ายเงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม        
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562       

๑ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านหญ้าคา 
          

495,000  
          

488,500    
  หมู่ที่ 6       

๒ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านหนองหิน 
          

495,000  
          

479,000    
  หมู่ที่ 12 (บ้านหนองหิน-บ้านหนองหว้าเอน)       

๓ โครงการก่อสร้างถนนคสล. รอบหมู่บ้าน บ้านโสก 
          

500,000  
          

493,500    
  งูเหลือม หมู่ที่ 4       
          

 
   ๒.4 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ทางแยกทุกหมู่บ้าน และขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ 
การเกษตร 

   ล าดับ
ที ่ โครงการ  งบประมาณ   เบิกจ่าย  หมายเหตุ 

1 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
          

200,000  
          

115,146    

2 ติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
          

140,000  
          

140,000    
          

 
  ๒.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและตามความ 
เหมาะสม 

   ล าดับ
ที ่ โครงการ  งบประมาณ   เบิกจ่าย  หมายเหตุ 
๑ โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  -   -    
๒ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับ  -   -   งบ พมจ.  
  คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จ าเป็นต้องได้       
  รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ       
  1.นางสาวพรวง  คล้ายสงคราม หมู่ที่ 6       

 
                                                                                         /3… 
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๓ อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
            

15,000  
            

15,000    
๔ โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีและประชาชน  -   -  อบจ.นม. 
  ทั่วไป       
๕ โครงการผู้สูงอายุ ชีวีสดใส ร่างกายแข็งแรง   -   -  สปสช. 

๖ โครงการเยี่ยมบ้านประสานจผู้ป่วยติดเตียง     
ชมรม อส

ม. 
๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์  -   -  สภาเด็ก 
  ไม่พร้อมในวัยรุ่น        
          

 
  ๒.6 สงเคราะห ์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
ล าดับ

ที ่ โครงการ  งบประมาณ   เบิกจ่าย  หมายเหตุ 

๑ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
            

84,000  
            

68,000    

๒ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
      

10,340,000  
      

10,315,900    

๓ เบี้ยยังชีพคนพิการ 
       

3,465,600  
       

2,868,000    
 
  ๒.7 แก้ไขปัญหามลภาวะ น้ าเสีย ขยะและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขอนามัย 
ล าดับ

ที ่ โครงการ  งบประมาณ   เบิกจ่าย  หมายเหตุ 

๑ โครงการแก้ไขปัญหาขยะและบริหารจัดการขยะ 
            

95,000  
            

91,380    

  อย่างถูกต้อง       

 
  ๒.8 ส่งเสริม ดูแลสุขภาพ อนามัย ให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง พร้อมส่งเสริมการด าเนินงานของอาสาสมัคร 
สาธารณสุข และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
รวมทั้งจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ EMS 1669 ส าหรับให้บริการประชาชน 

  ล าดับ
ที ่ โครงการ  งบประมาณ   เบิกจ่าย  หมายเหตุ 

๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
          

100,000  
            

99,880    

๒ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลขุนทอง 
          

140,000  
          

140,000    
 

                                                                                         /ล าดับที่… 
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ล าดับ
ที ่ โครงการ  งบประมาณ   เบิกจ่าย  หมายเหตุ 

๓ โครงการสนับสนุนหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) 
          

700,000  
          

685,770    

๔ อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนคนทา 
            

20,000  
            

20,000    

๕ อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสี 
            

20,000  
            

20,000    

๖ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมก าเนิด 
            

70,000  
            

48,860    

๗ โครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปี 
            

10,000    8,750    

๘ โครงการก่อสร้างถนนทางวิ่งออกก าลังกาย คสล. 
          

410,000  
          

409,500    
  บ้านขุนทอง (สายรอบสระน้ าภายในวัดบ้านขุนทอง)       

๙ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน 
          

240,000  
          

240,000    
 

  ๒.9 พัฒนาอาชีพของประชาชน ด้วยการส่งเสริมอาชีพหลัก อาชีพเสริม อบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะอาชีพ  
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ โดยให้มีการจัดตั้งและรวมกลุ่มอันเป็น 
การสร้างความเข้มแข็ง ด้านการตลาดและราคาที่เป็นธรรม 
ล าดับ

ที ่ โครงการ  งบประมาณ   เบิกจ่าย  หมายเหตุ 

๑ โครงการสนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและ 
          

660,900  
          

660,300    
   วิสาหกิจชุมชน        
          

  
 ๒.10 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรต าบลขุนทอง และประสานความร่วมมือ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านการเกษตร 
ล าดับ

ที ่ โครงการ  งบประมาณ   เบิกจ่าย  หมายเหตุ 
๑ โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวหลักปรัชญา  -   -  อบจ.นม. 
  เศรษฐกิจพอเพียง       

 
๒.11 ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าโสกงูเหลือมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และใช้เป็นสถานที่จัดงาน 
ประเพณีต่าง ๆ  ของต าบลขุนทอง 

 
                                                                                         /ล าดับที่… 
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ล าดับ
ที ่ โครงการ  งบประมาณ   เบิกจ่าย  หมายเหตุ 
- -  -   -    
          
          

 
๒.๑๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริการ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้ 
ประชาชนมี ส่วนร่วม 
ล าดับ

ที ่ โครงการ  งบประมาณ   เบิกจ่าย  หมายเหตุ 

1 
โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม พิธีทูนขวัญ
ข้าว  

          
300,000  

          
298,400    

  บายศรีสู่ขวัญกระบือ ทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก       
 

๒.13 มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว 
และชุมชนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน ที่เกี่ยวข้อง โดยมีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด 
ล าดับ

ที ่ โครงการ  งบประมาณ   เบิกจ่าย  หมายเหตุ 
    

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 
            

40,000  
            

39,900    
      สถานศึกษา       
    2 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ  -   -    
    

  
ปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนทอง       

              
     

๒.14 ส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน เช่น จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น รวมถึงจัดให้มี 
ลานกีฬา อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย 
ล าดับ

ที ่ โครงการ  งบประมาณ   เบิกจ่าย  
หมาย
เหตุ 

๑ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
            

60,000  
            

60,000    
2 สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลขุนทอง  -   -    
          

 
 

                                                                                         /2.15 ส่งเสริม… 
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๒.๑๕ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
ให้สามารถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ล าดับ

ที ่ โครงการ  งบประมาณ   เบิกจ่าย  
หมาย
เหตุ 

๑ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
          

107,350  
          

107,000    

๒ ติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์เพ่ือความปลอดภัยทาง 
          

250,000  
          

250,000    
  ถนน       

๓ สนับสนุนเงินส ารองจ่าย 
          

300,940  
          

198,110    
          

 
๒.16 ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการด าเนินการต่าง ๆ ส่งเสริมองค์กร 
ชุมชน ประชาคม โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตลอดจนการตรวจสอบและการด าเนินการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล  
ล าดับ

ที ่ โครงการ  งบประมาณ   เบิกจ่าย  
หมาย
เหตุ 

๑ โครงการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน             30,000              29,525    
  ต าบลขุนทอง       
          

 
๒.17 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยให้ 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาการ 
ศึกษาให้เจริญก้าวไกล ทันสมัย เหมาะสมกับท้องถิ่น  
ล าดับ

ที ่ โครงการ  งบประมาณ   เบิกจ่าย  
หมาย
เหตุ 

๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
          

465,400            426,120    
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสี       

๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
          

533,340            462,360    
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าเอน       

๓ ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.โคกสี  และ 
       

1,410,240  
   

1,297,877.58    
  ศพด.หนองหว้าเอน       

 
                                                                                         /4… 
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๔ โครงการบัณฑิตน้อย 
            

30,000  
            

30,000    
๕ เงินอุดหนุนส่วนราชการ (ระดับก่อนวัยเรียน) 2,280,000 2,273,000   
๖ โครงการทัศนศึกษา เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ 50,000 49,920   
  เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
๗ เงินอุดหนุนส่วนราชการ (ระดับมัธยม) 50,000 50,000   

 
๒.18 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมของชาติ 
ล าดับ

ที ่ โครงการ  งบประมาณ   เบิกจ่าย  
หมาย
เหตุ 

๑ โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 
            

90,000  
            

90,000    

2 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
            

96,040  
            

96,040    

3 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
            

50,000  
            

49,980    

4 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบัวใหญ่  
            

40,000  
            

36,898    
 

๒.19 เพิ่มศักยภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองในทุกด้าน ตามหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี และเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ล าดับ

ที ่ โครงการ  งบประมาณ   เบิกจ่าย  
หมาย
เหตุ 

๑ โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจ าปี 2562 
            

60,000  
            

59,950    
๒ โครงการโคราชเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน              1,440               1,440    

๓ โครงการบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการของ 
            

30,000  
            

29,952    
  องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง        

๔ โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ อบต.ขุนทอง 
            

37,100  
            

37,100    

5 โครงการวันท้องถิ่นไทย 
            

10,000               2,000    

๖ ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ 
            

30,000  
            

25,000    
  บริการของ อบต.ขุนทอง       

๗ โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
          

450,000  
          

450,000    
 

                                                                                         /8… 
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๘ โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 
            

15,000  
            

15,000    
  ประจ าปี       

 
๒.20 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ทางราชการได้มอบหมายหรือนโยบายของรัฐบาล 
ล าดับ

ที ่ โครงการ  งบประมาณ   เบิกจ่าย  
หมาย
เหตุ 

๑ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา 
            

25,000  
            

25,000    
  จากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม       
  บรมราชกุมารี       
          

 
นางลัดดา  โสวะ            ขอขอบคุณท่านศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดในรายงาน 
ประธานสภาอบต.          แสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562ให้ที่ประชุมสภาได้รับ 
                                ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยอยากสอบถามหรือไม่เข้าใจตรงไหนสามารถ 
                                อภิปรายได้พอสมควรขอเชิญค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ 
                                ประชุม 
มติที่ประชุม                 เห็นชอบ 17 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    ลา   - เสียง 
    ขาด   - เสียง 

 งดออกเสียง  ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
    ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบรายงานแสดงผล 
                               การปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

                               3.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตาม 
                               ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
                               ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 ดังนี้ 
นางลัดดา  โสวะ             ท่านศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทอง ได้ยื่นญัตติขออนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภาอบต.           ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอเชิญท่านศุกฤษณพงศ์ 
                                 ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทองได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาอบต.ขุนทอง 
                                 ได้รับทราบ ขอเชิญค่ะ 
นายสมหมาย สียางนอก    3.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
เลขนุการนายก               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
                                 ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 ดังนี้ 
 
                                                                                                                  /1.ส านัก... 
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                      1.ส านักงานปลัด 
                     โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ จ านวน 21,600 บาท 
                     1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                     จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
                     1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน  
                     1) โต๊ะท างาน  
                      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 2  ตัว ๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 
                       15,800 บาท   
                      - โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

            1) โต๊ะไม้  
            2) มี 2 บานประตู 
            3) มี 2 ลิ้นชัก 

                      - จัดหาทั่วไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน 
                      ครุภัณฑ ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ  
                      -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 261 ล าดับที่ 1 

                     โอนลด 
                               1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
                                 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ 
                                 เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 
                                 บาท (ค าชี้แจงหน้า 158) คงเหลือก่อนโอน 100,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 
                                 15,800 บาท 

 

                      2) เก้าอ้ีตาข่าย  
                       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีตาข่าย จ านวน 2 ตัวๆ ละ 2,900 เป็นเงิน 5,800  

                                  บาท 
                      - โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
                      1) พนักพิงหุ้มผ้าตาข่าย  
                      2) ที่นั่งบุฟองน้ าหุ้มผ้าตาข่าย  
                      3) ที่วางแขนพลาสติกขึ้นรูป 
                      4) หมุนได้รอบตัว สามารถปรับโยกเอนได้ 
                      5) ปรับระดับความสูงของเก้าอ้ีได้  
                      - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
                      กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ) 
                      -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 261 ล าดับที่ 1 

                      โอนลด 
                               1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  
                                หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ 
                                 เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000  
                                บาท (ค าชี้แจงหน้า 158) คงเหลือก่อนโอน 84,200 บาท ขอโอนลดครั้งนี้  
                                5,800 บาท 
                                                                                                            /นางลัดดา โสวะ... 
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นางลัดดา  โสวะ             ขอขอบคุณท่านสมหมาย สียางนอก เลขานุการนายกอบต.ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาอบต.           ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ 
                                 ที่ประชุมรับทราบ โอนเพ่ิมเป็นรายการใหม่จ านวน 21,600 จ านวน 2 รายการ 
                                 1.โต๊ะท างาน 2 ตัวๆละ 7,900 บาท เป็นเงิน 15,800 บาท 
                                 2.เก้าอ้ีตาข่าย 2 ตัวๆละ 2,900 บาท เป็นเงิน 5,800 บาท 
                                 มีสมาชิกท่านใดสงสัยอยากสอบถามหรืออภิปรายขอเชิญค่ะ 
เวลา 11.30 น.             พักเบรก 10 นาที 
เวลา 11.40 น.             เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วประชุมต่อในวาระที่ 3.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
                                 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ 
                                 ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม                 เห็นชอบ 16 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    ลา   - เสียง 
    ขาด   - เสียง 

 งดออกเสียง  3 เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
    และนายถวิล อุดมไชย ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติ 
                               เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

นางลัดดา  โสวะ            รายการต่อไปขออนุมัติ โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาอบต.           1.2 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรซัมเมอร์ส 5,650 บาท 

             ท่านนายกศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทอง ได้ยื่นญัตติขอโอนงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ซ้ือครุภัณฑ์การ 

                                 เกษตร งบประมาณ 5,650 ขอเชิญคุณพรทิพย์ จันทะดวง นักวิเคราะห์ฯ 
                                 ชีแ้จงรายละเอียดในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 
                                 ขอเชิญค่ะ 
น.ส.พรทิพย์ จันทะดวง     ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี 
นักวิเคราะห์ฯ         รายละเอียดดังนี้ 

                      1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร  
                     1) เครื่องสูบน้ าบาดาลชนิดซับเมอร์ส 
                      -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาลชนิดซับเมอร์ส จ านวน 1 เครื่อง ๆ  
                      ละ  5,650 บาท เป็นเงิน 5,650 บาท 
                      - โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

           -เป็นเครื่องสูบน้ าที่สามารถสูบน้ าได้ปริมาณไม่น้อยกว่า  12  ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง   
               ขนาด 1 แรงม้า 29 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์ 
                      - จัดหาทั่วไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน 
                      ครุภัณฑ ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ  
                      -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 261 ล าดับที่ 3 

                                                                                                      
                                                                                                        /เหตุผลความจ าเป็น... 
 



-16- 
 

                                 เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจาก ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง มี 
                                 ความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์จ านวนหลายรายการเพื่อใช้ในส านักงาน และไม่ได้ 
                                 ตั้งงบประมาณไว้ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณฯ เพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                                 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                 ขุนทอง ทั้งนี้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามความในข้อ 27 ของ 
                                 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
                                 ท้องถิ่น พ.ศ.2541 
นางลัดดา  โสวะ             ขอขอบคุณพรทิพย์ จันทะดวง นักวิเคราะห์ฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ 
ประธานสภาฯ                ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ 
                                 ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม                 เห็นชอบ 16 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    ลา   - เสียง 
    ขาด   - เสียง 

 งดออกเสียง  3 เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
    และนายถวิล อุดมไชย ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติ 
                               เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

                               3.4โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                               ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
นางลัดดา  โสวะ             ท่านนายกศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทอง ได้ยื่นญัตติขอโอนเพ่ิมและ 
ประธานสภาอบต.           แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเภท 
                                 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ ขอเชิญท่านศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  
                                 นายกอบต.ขุนทองได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาอบต.ขุนทอง 
                                 ได้รับทราบ ขอเชิญค่ะ 
นายสมหมาย  สียางนอก   โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
เลขานุการนายก             งบประมาณ พ.ศ.2563 

                แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
                ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
                 (ค าชี้แจงหน้า 82) รายละเอียดดังนี้ 
                 ข้อความเดิม 
                เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  จ านวน 66,000 บาท  

                                -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงาน 
                              ประมวลผล จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท 
                              - โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 
                              คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้  
                              - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน    
 
                                                                                                                  /หลัก... 
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                              หลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ 
                              ดีกวา่ ดังนี้ 
                              1. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน 
                              ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
                              พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล 
                              ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
                              2. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน  
                              ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
                              พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ี 
                              ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
                              - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
                              - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย 
                              กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย 
                              กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
                              - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด 
                              ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
                              - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
                              - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ชอ่ง 
                              - มีช่องเชื่อมต่อระบบ    
                              เครอืข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 
                              ดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                              - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (IEEE 802.11b, g,n, ac) และ Bluetooth 
                              -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 262 ล าดับที่ 6 
นางลัดดา  โสวะ          ขอขอบคุณท่านสมหมาย สียางนอก เลขานุการนายกอบต.ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาอบต.         ใหท้ี่ประชุมทราบในการขออนุมัติโอนเพิ่มและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
                              รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 1 เครื่องคือซื้อคอมพิวเตอร์ 
                              โน๊ตบุ๊ค ข้อความเดิม ซื้อ 3 เครื่อง งบประมาณเครื่องละ 22,000 บาท เป็นเงิน 
                              66,000 บาท เปลี่ยนเป็นซื้อ 4 เครื่อง เครื่อง 22,000 บาท เป็นเงิน 88,000 
                              บาท มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม               เห็นชอบ           16 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   ลา   - เสียง 
   ขาด   - เสียง 

งดออกเสียง  3 เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
   และนายถวิล อุดมไชย ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติ 
                              เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
                              2563 
                                                                                                             /ซื้อคอม… 
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                             ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 4 เครื่องๆ 22,000 บาท เป็นเงิน 88,000 บาท 
 

3.5 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

นางลัดดา  โสวะ           ท่านนายกศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทอง ได้ยื่นญัตติขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาอบต.         รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเภทเงินส ารองจ่ายจ านวน 1  
                               รายการขอเชิญท่านศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทองได้ชี้แจงรายละเอียด 
                               ใหท้ี่ประชุมสภาอบต.ขุนทองได้รับทราบ ขอเชิญค่ะ 
นายสมหมาย สียางนอก  ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตาม 
เลขานุการนายก           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
                               ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 ดังนี้ 

                    1.โอนเพิ่ม จ านวน 300,000 บาท 
                             1.)แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงิน 
                               ส ารองจ่าย ดังนี้ 

          เงินส ารองจ่าย (ค าชี้แจงหน้า 164) ตั้งงบประมาณไว้ 328,480 บาท คงเหลือ 
          ก่อนโอน 328,480 บาท ขอโอนเพ่ิม จ านวน 300,000 บาท  

                    โอนลด จ านวน 300,000 บาท 
                              1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ 
                              ลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ดังนี้ 

               โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 6(สายบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 6- 
               บ้านขามเตี้ยต าบลห้วยยาง)(ค าชี้แจงหน้า 154) ตั้งไว้ 500,000 บาท  
               คงเหลือก่อนโอน 500,000 บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้จ านวน 300,000  
               บาท 

                    เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากปีนี้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
                     ขุนทองประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงมานานท าให้น้ าประปาของหลายหมู่บ้าน 
                     เริ่มขาดแคลนเนื่องจากส่วนมากน้ าที่ใช้ท าประปาเพ่ือใช้อุปโภคบริโภคเป็นน้ าใต้ 
                     ดิน ทั้งนี้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามความในข้อ 27 ของระเบียบ  
                     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                     พ.ศ.2541 

นางลัดดา  โสวะ           ขอขอบคุณท่านสมหมาย สียางนอก เลขานุการนายกอบต.ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาอบต.         ใหท้ี่ประชุมได้รับทราบในการขออนุมัติโอนเงินรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563  
                               ประเภทเงินส ารองจ่าย มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ 
                               ประชุม 
มติที่ประชุม               เห็นชอบ           16 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   ลา   - เสียง 
   ขาด   - เสียง 

งดออกเสียง  3 เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
   และนายถวิล อุดมไชย ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติ 
                              เห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พศ. 2563 
                                                                                                  /ระเบียบวาระท่ี 4... 
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๓.6 พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 87(2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงินเบิกจ่ายเงินและการตรวจรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 โดยขออนุมัติเงินส ารอง
เงินสะสมครั้งนี้ 1 โครงการเป็นเงินจ านวน 500,000 บาท 

นางลัดดา   โสวะ  ท่านศุกฤษณพงศ์ ศิริศักด์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้ยื่นญัตติเพ่ือ 
ประธานสภา อบต.   ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ.2563 จ านวน 1 โครงการ 

งบประมาณ  500,000 บาท ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดพร้อม
เหตุผลความจ าเป็นของโครงการที่เสนอและต้องชี้แจงยอดเงินสะสม ณ ปัจจุบัน 
และเงินส ารองเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ให้สภาได้รับทราบด้วยค่ะขอเชิญค่ะ 

นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  ผมขอชี้แจงรายละเอียดยอดเงินสะสม ณ ปัจจุบันวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 
นายก อบต.                ที่ ผอ.กองคลังได้ให้รายละเอียดไว้ดังนี้  

                        เงินสะสม ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2562 
 

            5,315,839.91  

 

หัก โครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 

  

  

  1. โครงการปรับปรุงระบบ
น้ าประปาบ้านดอนคนทา ม.3 

      
     170,000.00  
 

 

  

  2. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ส าหรับผลิตน้ าประปาพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านโสกงูเหลือม หมู่ที่ 
4(ข้างโรงสีชุมชน) 

     500,000.00 
 
 
 

 

  

 3. โครงการโครงการปรับปรุงระบบ
น้ าประปา บ้านหนองหว้าเอน หมู่ที่ 10 
 4. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7  
 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบคุ้มโนนประดู่ บ้านหญ้าคา หมู่
ที่ 6 (สายจากบ้านนายอเนก - บ้านนาย
อาทิตย์) 

 
500,000.00  2,070,000.00 

       
 3,245,839.91  

 

หัก เงินสะสมส ารองจ่ายด้าน
บุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน
(936,906X3) 

 
2,810,718.00  

  

  10 % กรณีสาธารณภัย 
เงินสะสมคงเหลือ 

   
  (4,229,254.09) 

 

 
 

/จากรายงาน... 
 

500,000.00 

400,000.00 

   4,664,376.00 
4,00,000.00 
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จากรายงานที่กองคลังเสนอมา เงินสะสมได้กันเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและ
กรณี เ กิ ดส าธ า รณภั ย ทั้ ง หมดแล้ ว  จึ ง ได้ น า เ งิ นทุ น ส า ร อง เ งิ น สะสม 
15,079,405.89 บาท สามารถน ามาจ่ายในครั้งนี้จ านวน 500,000 บาท
รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2563 
ครั้งที่ 1 ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 12(บ้านหนอง

หิน-บ้านหนองหว้าเอน) ปรับปรุงถนนดินโดยท าการลงหินคลุกผิวจราจร
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 634.40 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบด
ทับแน่น และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 
500,000 บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ล าดับที่ 144 หน้า 121 

นางลัดดา  โสวะ  ขอขอบคุณท่านศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองที่ได้ 
ประธาณสภา อบต. ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับรายละเอียดโครงการ มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะ 
   อภิปรายขอเชิญค่ะ โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม มี 1 โครงการ ดิฉันขอ 
   สอบถามสมาชิกประจ าหมู่บ้านที่ขอจ่ายขาดครั้งนี้ รายละเอียดโครงการ 
   ถูกต้องหรือไม่โครงการถูกต้องไหม โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้าน     
   หนองหิน หมู่ที่ 12(บ้านหนองหิน-บ้านหนองหว้าเอน)ถูกต้องหรือไม่ 
นางสุพิศ แพนไธสง        ถูกต้องค่ะ 
ส.อบต.เขต 12 
นางลัดดา โสวะ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา อบต. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 12(บ้านหนองหิน-บ้าน 
   หนองหว้าเอน) งบประมาณ 500,000 บาท  
มติที่ประชุม               เห็นชอบ           16 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   ลา   - เสียง 
   ขาด   - เสียง 

งดออกเสียง  3 เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
   และนายถวิล อุดมไชย  
   ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการ  
   ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 12(บ้านหนองหิน-บ้านหนอง 
                              หว้าเอน) 

 

ระเบียบวาระท่ี 4        เรื่องอ่ืน ๆ 
นางลัดดา  โสวะ          ขอน าเรียนถึงท่านศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทอง พอดีมีสมาชิก 
ประธานสภาอบต.        มาบน่ๆให้ฟังหลายท่านคือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                              ขุนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองไม่เชิญสมาชิกอบต.มาประชุมเลย 
                              เช่นงานลอยกระทง สมาชิกไม่ได้ร่วมประชุมไม่ทราบนะคะว่ากิจกรรมด าเนิน 

/อย่างไร... 
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                              อย่างไรบ้างเพราะผู้ใหญ่บ้านไม่แจ้งสมาชิกอบต.ให้ทราบและสมาชิกเข้าร่วม 
                              งานน้อย ไม่เข้าร่วมกิจกรรมเพราะไม่รู้เรื่องน่ะค่ะ ถ้ามีกิจกรรม/โครงการ 
                              ของอบต.แจ้งสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมหรือประชุมด้วย ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ 
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ ผมรับทราบและขอน้อมรับผิดด้วยครับ คราวหน้าจะเชิญสมาชิก อบต.เข้าร่วม 
นายกอบต.                 กิจกรรมหรือประชุมครับ 
นายบุญจันทร์ ประภาการ ผมขอสอบถามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถึงสูงผลิตน้ าประปาบ้าน 
ส.อบต.เขต.4              บ้านโสกงูเหลือม หมู่ที่ 4 เมื่อไหร่จะด าเนินการเพราะชาวบ้านสอบถามมาแล้ว 
                              ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องน้ าประปาในหมู่บ้านครับ 
นายศุกฤษณพงศ์ ศริิศักดิ์ คงไม่นานครับหลังปีใหม่คงได้ด าเนินการครับ 
นายกอบต. 
นายบุญส่ง ไลนอก         ผมขอขอบคุณท่านนายกอบต. คณะผู้บริหารและสมาชิกอบต.ขุนทองที่ให้ความ 
ส.อบต.เขต.3               เหน็ชอบโครงการบ้านดอนคนทา หมู่ที่ 3 ครับ 
นางจีระพร ประวันจะ     ดิฉันของบประมาณเอาหินซ่อมถนนลูกรังเพราะถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ ต้อง 
ส.อบต.เขต.9               การเอาหินลงตรงที่เป็นหลุมคะ 
นางลัดดา โสวะ             ขอแนะน าข้าราชการที่มาด ารงต าแหน่งมารับราชการที่อบต.ขุนทองใหม่ ขอเชิญ 
ประธานสภาอบต.          แนะน าตัวด้วยค่ะ 
นางสาวกานต์รวี อุดมไชย ดิฉันนางสาวกานต์รวี อุดมไชย ย้ายมาจากอบต.โนนทองหลาง ขอฝากตัวด้วยค่ะ 
นิติกรช านาญการ 
 

เวลา 15.30 น.           ปิดการประชุม 
  

..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายเชิดพงษ์             ปลั่งกลาง) 

                           เลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 
 
 
   ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
            (นายบุญส่ง      ไลนอก) 
     สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๓  
  
 

    ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
  (นายบุญจันทร์        ประภาการ) 

    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๔ 
 
 
 

/ผู้ตรวจ... 
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..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายชัยรัตน์             พาบุดดา) 

   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๙ 
 
 

..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายถวิล               อุดมไชย) 

  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๑๐ 
 
 

..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสุพิศ      แพนไธสง)  
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๑๒ 
 
 
.................................................ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม  
(นางลัดดา     โสวะ)                                                   
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


