
   
 
 
 
 

 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเขือน ้า 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั งที่  2  ประจ้าปี  ๒๕๖๔ 
วันจันทร์ที่  20  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา  09.3๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเขือน ้า 

 

ผู้มาประชุม   
ล้าดับที่ ชื่อ - สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายประพงค์  กุญชรน้อย ประธานสภา อบต. ประพงค์  กุญชรน้อย  

๒ นายปัญญา   ไยสว่าง รองประธานสภา อบต. ปัญญา   ไยสว่าง  

๓ นายเรียงศรี   บุตลี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ เรียงศรี   บุตลี  

4 นายไชโย  วงษ์ศิลป์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ ไชโย  วงษ์ศิลป์  

5 นายสมพงษ์  กัลยาบุตร สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ สมพงษ์  กัลยาบุตร  

6 นายสมเกียรติ  ชาดวง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ สมเกียรติ  ชาดวง  

7 นายอุดม  ศักดิ์อุบล สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 อุดม  ศักดิ์อุบล  

8 นายแสวง   จันทะนา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ แสวง   จันทะนา  

9 นายถว่า  พันนารัตน์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ ถว่า  พันนารัตน์  

10 นางหนูนิตย์  กลิ่นหอมอ่อน สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ หนูนิตย์  กลิ่นหอมอ่อน  

11 นายเดือน  ภาไชย สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ เดือน  ภาไชย  

12 นายพลชัย  คนงาม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐ พลชัย  คนงาม  

13 นายชัยหาญ  ศรีใสแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐ ชัยหาญ  ศรีใสแก้ว  

๑4 นายศรี    ลาพา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ ศรี    ลาพา  

๑5 นายพงศ์เพชร  วงษ์พรม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ พงศ์เพชร  วงษ์พรม  

16 นายสกาย   สิงห์ค า สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๓ สกาย   สิงห์ค า  

17 นายบัวเรียน   มหัสกุล สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๔ บัวเรียน   มหัสกุล  

18 นายสัมฤทธิ์   ต้นไทร สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๔ สัมฤทธิ์   ต้นไทร  

19 นาย อนันต์   อุ่นแสนสุข สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๕ อนันต์   อุ่นแสนสุข  

20 นายธัญเทพ   ธาตุไพบูลย์ เลขานุการสภาฯ ธัญเทพ   ธาตุไพบูลย์  

 
/ผู้ไม่มา... 
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ผู้ไม่มาประชุม  

ล้าดับที่ ชื่อ - สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นายทองดา  สองเมือง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ ลาป่วย 
2 นายสวัสดิ์   ปานบุญเกิด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ ลากิจ 
3 นายวัชรชัย  สุขวงศ์  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
ล้าดับที่ ชื่อ - สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายทวน  ช่างแคน นายก  อบต.  เขือน  า ทวน  ช่างแคน  
2 นายพิเชษฐ์  หมื่นทิว รองนายก  อบต.  เขือน  า พิเชษฐ์  หมื่นทิว  
3 นายบุญมี  วงษ์ลา รองนายก  อบต.  เขือน  า บุญมี  วงษ์ลา  
4 นางลัดดาวัลย์  มะรัตน์ รองปลัด อบต.เขือน  า  

รักษาราชการแทน   
ปลัด  อบต.  เขือน  า 

ลัดดาวัลย์  มะรัตน์  

5 พ.จ.อ.ไชยยนต์  แก้วหาวงค์ หัวหน้าส านักงานปลัด พ.จ.อ.ไชยยนต์  แก้วหาวงค์  
6 นางกัลชนา  ธนัตพร ผู้อ านวยการกองคลัง กัลชนา  ธนัตพร  
7 นายสุพจน์  หริตกุล ผู้อ านวยการกองช่าง สุพจน์  หริตกุล  
8 นางสาวนิตยา  สุราทิพย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ นิตยา  สุราทิพย์  
9 จ.ส.ต.เมธี  ไตรผักแว่น ผู้ อ านวยการกองสวัสดิการ

สังคม 
เมธี  ไตรผักแว่น  

10 นางจินดารัตน์  ภูธนกาล ผู้ อ า น ว ย ก า ร ก อ ง ส่ ง เ ส ริ ม
การเกษตร 

จินดารัตน์  ภูธนกาล  

11 นางมะลิวัลย์  ไววอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

มะลิวัลย์  ไววอน  

12 นางสาวปริศนา  กุญชรน้อย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนฯ 

ปริศนา  กุญชรน้อย  

 

เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. 

นายประพงค์ กุญชรน้อย    เรียนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  และสมาชิกสภา 
ประธานสภา อบต.เขือน  า องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  บัดนี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   

เขือน  า  ได้มาครบองค์ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด  ๒  การประชุมข้อ ๒๕ แล้ว              
จึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า 

ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      เรื่องท่ี 1.1 ขอขอบคุณที่เข้าร่วมพิธีขึ นอาคารส้านักงานหลังใหม่  
นายประพงค์ กุญชรน้อย    ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมพิธีขึ นอาคารส านักงานหลังใหม่  
ประธานสภา อบต.เขือน  า ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมานะครับ และถือว่าเราประสบผลส าเร็จใน

การสร้างอาคารส านักงานหลังใหม่ เพ่ือให้มีสถานที่เหมาะสมแก่พนักงานทุกท่าน
ในการปฏิบัติงานและเพียงพอต่อการให้บริการแก่พ่ีน้องประชาชนที่มาใช้บริการ 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

/เรื่องท่ี... 
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เรื่องท่ี 1.2 ซ่อมสร้างบ้านประชาชน บ้านค้อ หมู่ 7 
สืบเนื่องจากนายทัศพงษ์  อุตมาร ไดเ้ขียนจดหมายถวายฎีกาถึงในหลวง

รัชกาลที่ 10 ในการซ่อมสร้างบ้าน ซึ่งก็ได้ด าเนินการมาแล้ว ช่วงนี เป็นช่วงใช้รถ
แมคโคร รถไถ รถขนดิน ซึ่งวันนี รถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี           
ลงพื นที่และจะได้ยกเสาเอกเสาโทในวันจันทร์ที่  23 สิงหาคม 2564                 
จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ไม่ติดภารกิจร่วมพิธียกเสาเอกเสาโทที่บ้านค้อ หมู่ 7 
เวลา 09.00 น.  

มติที่ประชุม รับทราบ 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ครั งที่แล้ว 
(รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  
ครั งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันศุกร์ที่  13  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔             
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า)   

นายประพงค์  กุญชรน้อย    ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  อ่านรายงาน  

ประธานสภาฯ   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3                      

ครั งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันศุกร์ที่  13  สิงหาคม                        พ.ศ. 
๒๕๖๔  ขอเชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว  (รายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขือน  า  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔                 
เมื่อวันศุกร์ที่  13  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔) 

นายธัญเทพ   ธาตุไพบูลย์   อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  สมัยสามัญ   
เลขานุการสภา อบต.เขือน  า สมัยที่ 3  ครั งที่  ๑  ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันศุกร์ที่ 13  สิงหาคม           

พ.ศ. ๒๕๖๔   

นายประพงค ์กุญชรน้อย    ตามบันทึกรายงานการประชุมฯ ฉบับนี   มีท่านใดจะเสนอ 
ประธานสภา อบต.เขือน  า   หรือแก้ไข  หรือเพ่ิมเติมส่วนใดหรือไม่  (-ไม่มี-)   

      เมื่อไม่มี กระผมขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า 
รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว  (รายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขือน  า  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั งที่  ๑  ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕๖๔  
เมื่อวันศุกรท์ี่ 13  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)  ด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว  
(รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเขือน ้า  สมัยสามัญ                 
สมัยที่ 3  ครั งที่  ๑  ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันศุกร์ที่  13  สิงหาคม  พ.ศ. 
๒๕๖๔) 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเพื่อโปรดพิจารณา 

๓.๑  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลเขือน ้า  
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ.2565  
วาระท่ี 2 ขั นรับแปรญัตติ 

ประธาน สภาฯ     ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าได้ตั งคณะกรรมการแปร 
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
จ านวน ๕ ท่าน  ให้ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 16-18 สิงหาคม ๒๕64 ผลประชุม     
สรุปผลอย่างไรให้เลขานุการ เนื่องจากประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ลาป่วย
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าเรียนเชิญครับ 

นายแสวง จันทะนา  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเขือน ้าและ สมาชิกสภา 
เลขานุการคณะกรรมการ   อบต.เขือน ้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเขือน ้าทุกท่าน เนื่องด้วยการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ประชุมครั งที่แล้วได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ้านวน ๕ คน  

ท้ าหน้ าที่ พิ จ ารณา  ร่ า งข้ อบัญญัติ อ งค์ การบริ หารส่ วนต้ าบลเขือน ้ า                           
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามมติที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเขือน ้า ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี ๓ ครั งที่ 
๑ ประจ้าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ก้าหนดระยะเวลา
เสนอแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
พ.ศ.๒๕๖๕ ตั งแต่วันที่ ๑๖ – ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๔  ตั งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลต้าบลเขือน ้า 

กระผมในนามเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ            
ขอรายงานผลการประชุมพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังนี  

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลเขือน ้า  ผู้มาประชุม  คือ 
๑.นายทองดา  สองเมือง  ประธานกรรมการฯ 
๒.นายไชโย  วงษ์ศิลป์  กรรมการ 
๓.นายถว่า  พันนารัตน์  กรรมการ 
๔.นายสัมฤทธิ์  ต้นไทร  กรรมการ 
๕.นายแสวง  จันทะนา กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
พ.ศ.๒๕๖๕  ประจ้าสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเขือน ้าได้มาประชุม                      
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเขือน ้า เพ่ือแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลเขือน ้า โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ  ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์
พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ้าปีงบประมาณ   

/พ.ศ.๒๕๖๕ ... 
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พ.ศ.  ๒๕๖๕  ดังต่อไปนี  
๑. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี พ.ศ.๒๕๖๕ นี   ผู้บริหาร

ท้องถิ่นได้จัดท้ามาถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๓  หรือไม่ประการใด 

๒.  พิจารณาข้อเสนอแปรญัตติของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

๓.  จ้านวนรายจ่าย  และกิจการที่ด้าเนินการเหมาะสมหรือไม่และเป็น
จ้านวนเงินพอสมควรหรือไม่ประการใด 

๔.  เรื่องอ่ืนๆ  ที่ควรเสนอแนะ  และควรปรับปรุงแก้ไข 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 

พ.ศ.๒๕๖๕  ประจ้าสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเขือน ้า ได้พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก้าหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น               
มีมติว่า 

๑.   ร่ างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  ประจ้าปีงบประมาณ                     
พ.ศ.๒๕๖๕  ผู้บริหารท้องถิ่นได้จัดท้ามาถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๓                    
ทุกประการ 

๒.  พิจารณาข้อเสนอแปรญัตติของสมาชิกสภาท้องถิ่น  และ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ไม่มีผู้ใดเสนอแปรญัตติ 

๓.  จ้านวนเงินที่ตั งจ่าย  และกิจการที่ด้าเนินการตาม       
ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ้ าปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕                          
มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวมตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก้าหนดไว้ 

๔.  เรื่องอ่ืนๆ  ที่ควรเสนอแนะและควรแก้ไขปรับปรุง ไม่มีผู้ ใด                      
มีข้อเสนอแนะและข้อแก้ไขปรับปรุง  ให้คงไว้ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕  เดิมด้วยคะแนน  ๕  เสียง  และได้ยื่นร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเขือน ้า เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
กลับให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเขือน ้า  เพ่ือพิจารณาในวาระที่ ๒  และ
วาระท่ี ๓  ต่อไป 

ประธานสภา    ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดน้ าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน 
     ต าบลเขือน  าว่า เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการขอแปรญัตติแล้ว สรุปว่า                         

ไม่มีผู้ประสงค์ยื่นขอแปรญัตติแต่อย่างใด รายละเอียดตามเอกสารที่จัดส่งไปแล้ว
นั น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ สรุปร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖5 
อีกครั ง  
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 เลขานุการสภาฯ    สรุปร่างงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖5  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ได้ตั งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2565 เป็นงบประมาณแบบสมดุล โดยตั งงบประมาณรายรับไว้ที่ 
58,000,000 ล้านบาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า 
อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 

    

1. รายรับ 
   

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 137,508.36 270,000.00 448,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

550,149.40 414,760.00 231,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 260,976.50 258,160.00 201,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์ 

1,339,038.00 1,240,000.00 1,000,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 220,961.00 252,200.00 182,100.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,508,633.26 2,435,120.00 2,062,100.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 22,456,194.37 22,351,300.00 24,417,900.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

22,456,194.37 22,351,300.00 24,417,900.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 31,280,969.00 32,096,880.00 31,520,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

31,280,969.00 32,096,880.00 31,520,000.00 

รวม 56,245,796.63 56,883,300.00 58,000,000.00 
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(รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แจ้งในที่ประชุม) 
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ประธานสภาฯ   มีสมาชิก ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 หรือไม่ ถ้าไม่มี ได้ขอมติในท่ีประชุมให้ความเห็นชอบใน
วาระ ๒ (ขั นแปรญัตติ) 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบความเห็นชอบ   จ านวน  ๒0  เสียง  
  -ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ  จ านวน  ๐  เสียง 
  -งดออกเสียง    จ านวน  0  เสียง 
  (จ านวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมขณะลงมติมีทั งสิ น ๒2 คน (เสียง) 
  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  

การพิจารณา ในวาระท่ี ๓ (การให้ความเห็นชอบ) 
ประธานสภาฯ  3.2. พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลเขือน ้า เรื่องงบประมาณ  

รายจ่ายประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 วาระท่ี 3 (ขั นลงมติ) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๕๒ 
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี ๓ ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ 
ลงมติให้มีการอธิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระนี  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หรือไม ่

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ จ านวน  ๒2 เสียง 
  -ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ  จ านวน   ๐  เสียง 
  -งดออกเสียง    จ านวน  0  เสียง 
  (จ านวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมขณะลงมติมีทั งสิ น ๒2 คน (เสียง) 

3.3 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
นายทวน  ช่างแคน  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า 
นายก อบต.เขือน  า ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔   

หลักการ 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  (โอนตั งจ่ายรายการใหม่)  จ านวน  ๑ รายการ  งบประมาณ  
๑๖๕,๐๐๐  บาท  ดังนี    

   รายการที่ ๑ 
โอนเพิ่ม  (เนื่องจากไม่ไดต้ั งงบประมาณรายจ่ายไว้)   
แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
- โครงการปรับปรุงอาคารส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลเขือน ้า 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ให้มีความพร้อมในการ 
   รองรับการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน  
 

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน โอนเพิ่ม ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 
๐ ๐ + ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ 

  โอนลด 
  รายการที่ ๑ 

  แผนงานงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช่สอย  ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   

-  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง 
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งหรือเลือกตั งซ่อมนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่เลือกตั ง 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั ง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป 

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน โอนลด ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 
๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ 

 โอนลด 
 รายการที่ ๒ 

 แผนงานงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

-  โครงการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในพื นที่สาธารณะ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์ในการควบคุมจ านวนประชากรสุนัขจรจัด ด าเนินการผ่าตัดท าหมันและ
ติดตั งเครื่องติดตาม (Miccrochip) ในสัตว์จรจัดเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษสนุขบ้าและเหตุร าคาญ ค่าเช่ายานพาหนะใน
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกประชาชนในพื นที่ไม่ให้การปล่อยหรือทอดทิ งสัตว์ในสาธารณะ  ค่ากรงสัตว์และ
อุปกรณ์ในการจับสัตว์จรจัด   

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน โอนลด ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 
๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๐๐๐ 

 โอนลด 
 รายการที่ ๓ 

 แผนงานงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค 

-  โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร  บ้านนาสี  หมู่ที่  14 
  ปริ ม าณงานกว้ า ง   6   เ มตร   ผิ ว จ ร าจร   5   เ มตร   ยาว   830   เ มตร  ท่ อระบายน  า  คสล .
ขนาด  ศก. 40x100 จ านวน  8 ท่อน ท่อระบายน  า คสล.ขนาด  ศก. 120x100 จ านวน  24  ท่อน 
(พื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  4,980  ตารางเมตร)  พร้อมป้ายโครงการ 

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน โอนลด ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 
๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ - ๑,๐๐๐.๐๐ ๐ 

 
 โอนลด 
 รายการที่ ๔ 

 แผนงานงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค 

-  โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนสะอาด ม.4  
 ขนาดเฉลี่ยกว้าง 6 เมตร ผิวจราจร ๕ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร 

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน โอนลด ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 
๑๔๘,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ - ๔,๐๐๐.๐๐ ๐ 

 
 
 
 

/โอนลด… 



 -๑๐- 
 โอนลด 
 รายการที่ ๕  
แผนงานงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

-  โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านเทื่อม ม.13 
บ้านนางฉวีวรรณ – บ้านนางล้วน สอยจันทึก 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  ๔  เมตร ยาว  ๑๕๐  เมตร หรือมพืี นที่

ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๖๐๐  ตารางเมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)   เพ่ิมเติมครั งที่ ๒ หน้า ๕ 
ล าดับที่ ๑๑ 

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน โอนลด ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 
๒๙๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ - ๒,๐๐๐.๐๐ ๐ 

 โอนลด  
 รายการที่ ๖  
แผนงานงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

- โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านเทื่อม ม.3 
  ขนาดเฉลี่ยกว้าง 6 เมตร ผิวจราจร ๕ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร 

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน โอนลด ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 
๒๙๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ - ๒,๐๐๐.๐๐ ๐ 

 โอนลด  
 รายการที่ ๗  
แผนงานงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

-  โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาสี ม.6 
จากนานางลี พาชัย – สุดเขตตลาดโคกระบือ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  ๖  เมตร ยาว  ๑๓๐  เมตร หรือมพืี นที่

ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๗๘๐  ตารางเมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้า ๑๒๑ ล าดับที่ ๕๖ 
 

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน โอนลด ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 
๓๕๘,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ - ๒,๐๐๐.๐๐ ๐ 

 โอนลด  
 รายการที่ ๘  
แผนงานงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

-  โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนสะอาด ม.15 
จากบ้านนายอินทร  กุตัน – หน้าโรงเรียนบ้านโนนสะอาด 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  ๕  เมตร ยาว  ๑๑๕  เมตร หรือมพืี นที่

ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๕๗๕  ตารางเมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้า ๑๔๙ ล าดับที่  ๑๓๗ 
งบประมาณอนุมัติ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน โอนลด ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 

๒๙๖,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ - ๓,๐๐๐.๐๐ ๐ 
 

/โอนลด... 
 โอนลด  
 รายการที่ ๙  
แผนงานงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

-  โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหลุมข้าว ม.2 



 -๑๑- 
 สายบ้านหลุมข้าว – บ้านค้อ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย  ๖  เมตร ยาว  ๑๐๒  เมตร หรือมพืี นที่

ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๖๑๒  ตารางเมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้า ๑๐๖ ล าดับที่  ๑๒ 
งบประมาณอนุมัติ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน โอนลด ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 

๒๙๙,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ - ๒,๐๐๐.๐๐ ๐ 
 โอนลด  
 รายการที่ ๑๐  
แผนงานงานเคหะและชุมชน  งานบ าบัดน  าเสีย  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

-  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านเทื่อม ม.12 
ขนาด  ๒  ช่อง ๒.๑๐ x ๒.๑๐  เมตร  ยาว ๖  เมตร 
 

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน โอนลด ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 
๒๙๑,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ - ๒,๐๐๐.๐๐ ๐ 

 โอนลด  
 รายการที่ ๑๑  
แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

-  โครงการติดตั งระบบกรองน  าประปาผิวดินประปาบ้านหนองปลาซิว ม.9  
รายละเอียดดังนี  
1. ปรับปรุงและเพ่ิมเติมชุด เติมเคมีอัตโนมัติปรับสภาพน  า 
- ชุดเติมเคมีประสภาพ ความเป็นกรด ด่าง ประกอบถังเติมเคมี PE ขนาด 500 ลิตร 

พร้อมปั้มฟีด สารเคมี อัตราการจ่ายสูงสุด 120 ลิตรต่อชั่วโมง พร้อมชุดมอเตอร์กวนสารเคมีและชุดเกียร์ทดรอบ 1 ชุด 
- ชุดเติมเคมีเพ่ิมตะคอน ใส่สารเคมีสารส้มหรือ PAC ประกอบถังเติมเคมี PE ขนาด 500 ลิตร  พร้อมปั้ม

ฟีด สารเคมี อัตราการจ่ายสูงสุด 120 ลิตรต่อชั่วโมง พร้อมชุดมอเตอร์กวนสารเคมีและชุดเกียร์ทดรอบ 1 ชุด 
- ชุดเติมเคมีรวมตะกอนใหญ่หรือ POLIMER  ประกอบถังเติมเคมี PE ขนาด 500 ลิตร  พร้อมปั้ม

ฟีด สารเคมี อัตราการจ่ายสูงสุด 120 ลิตรต่อชั่วโมง พร้อมชุดมอเตอร์กวนสารเคมี และชุดเกียร์ทดรอบ 1 ชุด 
2. ชุดกวนสารเคมีในเส้นท่อ Static  mixer  1 ชุด 
3. งานติดตั งระบบไฟฟ้าและงานติดตั งชุดฟีดสารเคมี 1 งาน 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (เพ่ิมเติมครั งที ่2 /2563) ข้อที ่ 1   หน้าที่  27 

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน โอนลด ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ - ๑,๐๐๐.๐๐ ๐ 

 จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  เป็นเงิน  ๑๖๕,๐๐๐.๐๐  บาท   
ข้อระเบียบกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๓  

หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
 

/ข้อ ๒๗… 
 

ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้างที่ท า
ให้ลักษณะ  ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

    ดังนั น  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  จึงเสนอญัตตินี ต่อสภาองค์การบริการ 



 -๑๒- 
    ส่วนต าบลเขือน  า เพ่ือ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                  
    พ.ศ. ๒๕๖๔  
นายประพงค์ กุญชรน้อย   ตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภา อบต.เขือน  า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน ๑ รายการ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลเขือน  าท่านใด มีข้อสงสัยและข้อซักถามหรือไม่ (-ไม่มี-) เมื่อไม่มี กระผมขอมติที่
ประชุม ด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติ  -เห็นชอบ- 
เรื่อง  ๓.4 ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  

เห็นชอบ...........20.......... เสยีง 
ไม่เห็นชอบ................. เสียง 
งดออกเสียง........0........ เสียง 
3.4 เรื่อง  รับรองหมอพื นบ้าน 

นายทวน  ช่างแคน   เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า 
นายก อบต.เขือน  า ข้ าพเจ้ าขอเสนอญั ตติ พิ จารณารั บรองบุ คคลเ พ่ื อเข้ ารั บรองเป็ นหมอพื นบ้ าน                                       

ชื่อนายชยุต ทรงเรืองกุล  
หลักการ 
อ้างถึง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า 2564 สมัยสามัญที่ 3 ครั งที่ 1 
เรื่อง การรับรองหมอพื นบ้าน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ประชุมมีความเห็นว่า ยังขาด
เอกสารการรับรองตัวบุคคลจากผู้น าชุมชน ดังนั น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ผู้ขอการรับรองได้ด าเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอญัตติเข้าที่
ประชุมสภาอีกครั ง 
เหตุผล 

     เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื นบ้าน     
     พ.ศ. 2562 หมวด 1 การรับรองหมอพื นบ้าน ข้อ 7 (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
     ให้ยื่นค าขอเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ พร้อมบันทึก หรือรายงานการประชุมของสภา 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีพิจารณา มีมติที่เสนอให้มีการรับรอง บุคคลดังกล่าวไปยัง 
     หน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดต่อไป จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ผู้บริหาร 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  จึงเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
     เขือน  าในสมัยประชุมนี   เพื่อพิจารณารับรองบุคคล 
     เพ่ือเข้ารับรองเป็นหมอพื นบ้านต่อไป   
นายประพงค์ กุญชรน้อย   จากญัตติพิจารณาหมอพื นบ้าน ชื่อนายชยุต ทรงเรืองกุล  
ประธานสภา อบต.เขือน  า เพ่ือพิจารณารับรองการเป็นหมอพื นบ้านของ นายชยุต ทรงเรืองกุล อายุ 53 ปี 

บ้านเลขท่ี 20 หมู่ 15 บ้านโนนสะอาด ต าบลเขือน  า อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
 ซึ่งทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  ามีความยินดีที่จะรับรองให้ แต่ยังขาดเอกสาร

การรับรองจากผู้น าชุมชนที่ยังไม่ครบถ้วน จึงขอให้ท่านเตรียมส่งเอกสารเพ่ิมเติม                  
เพ่ือพิจารณาในการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3 ครั งที่ 2 อีกครั งครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืนๆ 
นายประพงค์ กุญชรน้อย    มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  มีเรื่องอ่ืนๆ   
ประธานสภา อบต.เขือน  า ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าอีกหรือไม่  เรียนเชิญครับ 
นายทวน  ช่างแคน  ขอขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าและ  



 -๑๓- 
นายก อบต.เขือน  า สมาชิกสภา องค์การบริการส่วนต าบลเขือน  าที่ได้รับหลักการและอนุมัติ

เพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  
นางลัดดาวัลย์  มะรัตน์  ในนามตัวแทนพนักงานทุกท่าน ขอขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วน 
รองปลัด อบต.เขือน  า ต าบลเขือน  าทุกท่าน ที่ได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารส านักงานหลัง 
รักษาการ ปลัด อบต.เขือน  า ใหม่ เพื่อให้มีความสะดวกในการปฏิบัติงานขึ นและสามารถต้อนรับพี่น้อง

ประชาชนที่มารับบริการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายประพงค์ กุญชรน้อย    มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  มีเรื่องอ่ืนๆ   

ประธานสภา อบต.เขือน  า ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าอีกหรือไม่ 

(-ไม่มี-) 

เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติม  เป็นอันว่าการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขือน  า ได้ด าเนินการมาครบถ้วนตามระเบียบวาระการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าแล้ว  กระผมในนามประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขือน  า  ต้องขอขอบคุณผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  รวมทั งหัวหน้าส่วนราชการ   
ตลอดจนผู้ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าทุกๆ ท่าน                    
ที่ได้มาประชุมในวันนี    โดยพร้อมเพรียงกัน  กระผมขอปิดประชุมครับ 
 

 เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
 

(ลงชื่อ)                      ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นายธัญเทพ  ธาตุไพบูลย์)  
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  

 
 

(ลงชื่อ)                          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายประพงค์  กุญชรน้อย)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๔- 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   สภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขือน  า       สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั งที่  ๑  เม่ือวันอังคารที่  
24  สิงหาคม                  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา  09.3๐  น.  แล้ว 

 
 
 

ลงชื่อ           ประธานกรรมการฯ 
               (นายศรี    ลาพา)  
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  

 
 
 
ลงชื่อ    กรรมการฯ ลงชื่อ     กรรมการและเลขานุการฯ 
      (....นายอนันต์   อุ่นแสนสุข....)   (..........เรยีงศร ี บุตรลี..........) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า 
 
 
 
 


