
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ของปี พ.ศ. ๒๕64 

วันที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕64   
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่  ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายวีระวุฒิ  ทอดทิ้ง ประธานสภา อบต. วีระวุฒิ  ทอดทิ้ง 
๒. นายประจวบ  สู่สม สมาชิกสภา  อบต. ประจวบ  สู่สม 
๓. นายประเสริฐ  เหมรา รองประธานสภา  อบต. ประเสริฐ  เหมรา 
๔. นางสุรางค์  สารบัญ สมาชิกสภา  อบต. สุรางค์  สารบัญ 
๕. นายสกล  ทอดทิ้ง สมาชิกสภา  อบต. สกล  ทอดทิ้ง 
6. นายวรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง เลขานุการสภา  อบต. วรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง 

    
 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่  ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายสุชล  หลีหมีน สมาชิกสภา อบต. ลากิจ 
๒. นายจ าลอง  อ้นทุ่ย สมาชิกสภา  อบต. ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ล าดับที่                    ชื่อ   -     สกุล        ต าแหน่ง        ลายมือชื่อ 

๑. นายโชติ  ด าอ่อน นายก อบต. โชติ  ด าอ่อน 
๒. นายอภินัน  เด็นหลี รองนายก  อบต อภินัน  เด็นหลี 
๓. นายวิท  สู่สม รองนายก  อบต. วิท  สู่สม 
๔. นางสาวมติกา  ลาวัลย์ เลขานุการนายก  อบต. มติกา  ลาวัลย์ 

           

เลขานุการสภาฯ  ส ารวจความพร้อมที่ประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลานเขา้ประชุม  เริ่มประชุมเวลา  13.30  น.        
ประธานสภาฯ 
 
 
 
ที่ประชุม 

เมื่อทุกท่านมาพร้อมกันแล้วก็ขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระที ่ ๑ เรื่องที่ประชุมแจ้งให้ทราบ 
๑.๑  หนังสือสั่งการต่าง ๆ   
       - ไม่มี 
รับทราบ 

ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
ประธานสภาฯ 
มตทิี่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
        2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ. 2563     
ครั้งที่ 1/2563 วันที่  22 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ได้แจกจ่ายส าเนารายงานการประชุมให้ที่ประชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อมกัน ว่าแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือมีมติรับรองหรือไม่ อย่างไร 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
รับรอง  5 เสียง 



 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
เลขานุการสภาฯ 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    ๓.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 
และก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕65 
การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีนั้น ต้องก าหนดให้มีอย่างน้อยสองสมัยแต่ไม่เกินสี่
สมัย และให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไปด้วย โดยให้ประธานสภาฯ น า
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 
ประธานสภาฯ น าปรึกษาในที่ประชุมเรื่องก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 
และการก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕65 และท่ีประชุมได้พิจารณากัน
อย่างรอบคอบแล้ว  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ดังนี้ 
         สมัยที่สอง ประจ าปี 2564  วันที่ ๑ - 15  มิถุนายน   ๒๕64 มีก าหนด 15 วนั 
         สมัยที่สาม ประจ าปี 2564  วันที่ 1 - 15 สิงหาคม   ๒๕64 มีก าหนด 15 วัน 
         สมัยที่สี่ ประจ าปี 2564  วันที่ 16 - 30 ธันวาคม  ๒๕64 มีก าหนด 15 วัน 
         สมัยแรกของปี พ.ศ. 2565 วันที่ ๑ - ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕65 มีก าหนด 15 วนั 
เห็นชอบ 5  เสียง 
    3.2 พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง                                                                            
ด้วยกองช่างและกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขอเชิญปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ชี้แจง
รายละเอียด 
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดในการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ดังนี้ 
กองช่าง ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทคค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่า
บ ารุงรักษาปละปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอโอนลด 385,600 บาท 
รวมโอนลด  385,600  บาท  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการบุกเบิกถนนหินผุสาย
บ้านนายชอบ  คลังข้อง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 
0.90 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) ขอโอนเพ่ิม  163,800 บาท 
โครงการบุกเบิกถนนหินผุบ้านนายจรัญ  หมีนหา หมูท่ี่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.90 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)        
ขอโอนเพ่ิม 221,800 บาท 

 
 
 
 

 รวมโอนเพิ่ม  385,600 บาท 
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กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินการ หมวดคา่ใช้สอย ประเภทครายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาแก่ประชาชนและผู้สูงอายุ ขอโอนลด 28,800 บาท 
รวมโอนลด  28,800  บาท  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563) ขอโอนเพิ่ม 22,000 บาท รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก พร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563) ขอโอนเพ่ิม  4,300 บาท  รายการเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 
เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) ขอโอนเพิ่ม 2,500 บาท                
รวมโอนเพิ่ม  28,800 บาท 

ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 

เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดการโอนงบประมาณแล้วก็ขอมติอนุมัติการโอนในที่
ประชุม 
อนุมัติ  5  เสียง 
      3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน เรื่อง 
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงหลักการและ
เหตุผล 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน เรื่อง ควบคุมกจิการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน เพ่ือ
สะดวกแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งได้ก าหนดประเภทกิจการที่สมควรให้มีการควบคุม  
ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต การต่อ
อายุใบอนุญาตและก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  
รายละเอียดร่างข้อบัญญัติฯ ตามท่ีได้แจกจ่ายให้ที่ประชุมได้พิจารณาไปพร้อมกันด้วยแล้ว 
วาระท่ี ๑  ขั้นรับหลักการ หลังจากท่ีได้รับค าชี้แจงหลักการและเหตุผล รายละเอียดจาก
ผู้บริหารและท่ีประชุมได้พิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบแล้ว ก็ขอมติรับหลักการในที่
ประชุม 
เห็นชอบรับหลักการ  5  เสียง 
 



 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
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วาระท่ี ๒  ขั้นแปรญตัติ 
ในวาระนี้ไม่มีผู้ขอแปรญัตติแต่อย่างใด  และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี ๒ 
วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติเพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  เรื่อง 
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 
เห็นชอบ  5  เสียงให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
เมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลชอนคลาน เรื่อง  ควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลานจะได้เสนอข้อบัญญัติฯ ต่อนายอ าเภอทุ่งหว้าเพ่ือพิจารณาอนุมัติและจะได้
ประกาศใช้ต่อไป  
รับทราบ      
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน 
มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือจะแสดงความคิดเห็นอะไรบ้าง 
ใครมีอะไรเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่ถ้าไม่มีก็ขอปิดประชุม 
 
 

เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
                                                              ลงชื่อ                                ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                      ( นายวรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง ) 
                                                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

                                                              ลงชื่อ                                ผู้รบัรองการประชุม 
                                                                    (  นายวีระวุฒิ   ทอดทิง้  ) 
                                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งท่ี 2/2564   

วันที่ 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕64  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่  ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
6. 
7. 
8. 
 

นางสุรางค์  สารบัญ 
นายจ าลอง  อ้นทุ่ย 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
รองประธานสภา  อบต. 
ประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
เลขานุการสภา  อบต. 

สุรางค์  สารบัญ 
จ าลอง  อ้นทุ่ย 
ประจวบ  สู่สม 
สกล  ทอดทิ้ง 
ประเสริฐ  เหมรา 
วีระวุฒิ  ทอดทิ้ง 
สุชล  หลีหมีน 
วรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง 

นายประจวบ  สู่สม 
นายสกล  ทอดทิ้ง 
นายประเสริฐ  เหมรา 
นายวีระวุฒิ  ทอดทิ้ง 
นายสุชล  หลีหมีน 
นายวรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ล าดับที่                    ชื่อ   -     สกุล        ต าแหน่ง        ลายมือชื่อ 

๑. นายโชติ  ด าอ่อน นายก อบต. โชติ  ด าอ่อน 
๒. นายอภินัน  เด็นหลี รองนายก  อบต อภินัน  เด็นหลี 
๓. นายวิท  สู่สม รองนายก  อบต. วิท  สู่สม 
๔. นางสาวมติกา  ลาวัลย์ เลขานุการนายก  อบต. มติกา  ลาวัลย์ 

    

เลขานุการสภาฯ  ส ารวจความพร้อมที่ประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลานเขา้ประชุม  เริ่มประชุมเวลา  13.30  น.       
           

ประธานสภาฯ 
 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม 
 

เมื่อทุกท่านมาพร้อมกันแล้วก็ขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  แจ้งให้ทราบหนงัสือสั่งการต่าง ๆ   
    1) แจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน เรื่อง ก าหนดสมัยประชุม
สามัญ ประจ าปี 2564  (รายละเอียดตามประกาศ)     
รบัทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
        2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2564 วันที่ 3  
กุมภาพันธ์  2564 
ได้แจกจ่ายส าเนารายงานการประชุมให้ทีป่ระชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อมกัน ว่าแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือมีมติรับรองหรือไม่ อย่างไร 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
รับรอง  7  เสียง 
 



 
ประธานสภาฯ 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
       3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
แจกจ่ายร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 
2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ให้ที่ประชุมพิจารณาไปพร้อมกันเพ่ือให้
ความเห็นชอบ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. ๒๕61  พร้อม
ชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านประชาคมต าบล  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลานได้พิจารณาแล้ว ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
4 ประจ าปี พ.ศ. 2564  มีโครงการทั้งหมด 8 โครงการและแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ (แบบ ผ.02)          
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
          1. แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ มีทั้งหมด 2 โครงการ 
งบประมาณ 1,895,000 บาท  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) ดังนี้ 
                1. ถมดินปรับภูมิทัศน์หาดราไว บ้านราไวเหนือ ม.4 (จุดที่ 1) งบประมาณ 
1,213,000 บาท 
                2. ถมดินปรับภูมิทัศน์หาดราไว บ้านราไวเหนือ ม.4 (จุดที่ 2) งบประมาณ 
682,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง 
สงบสุข 
          1. แผนงาน รักษาความสงบภายใน มีทั้งหมด 1 โครงการ งบประมาณ 302,000 
บาท  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) ดังนี้ 
                1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจ าปี พ.ศ. 
2565  งบประมาณ  302,000 บาท 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 
          1. แผนงานเคหะและชุมชน มีทั้งหมด  4 โครงการ  งบประมาณ 897,800  
บาท  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) ดังนี้ 
                1. บุกเบิกถนนหินผุสายกุโบร์บ้านราไวใต้ ม.2 งบประมาณ 220,800  บาท 
                2. บุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนายเฉน็ ขุนแสง ถึงบ้านนายพงษ์พันธ์ เจ๊ะสา 
หมู่ที่ 3 งบประมาณ 60,000 บาท 
                3. บุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนายหนอด  นวนด า -  นายสัญญา ทองกัน ม.4 
งบประมาณ 520,000 บาท 
                4. บุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนายปราโมทย์ โสสนุย  ม.1 งบประมาณ 
97,000 บาท 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มตทิีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
ปลัด อบต. 
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          2. แผนงานการเกษตร มีทั้งหมด 1 โครงการ งบประมาณ 500,000 บาท  
(รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) ดังนี้ 
                1. ก่อสร้างประตูระบายน้ าคลองถั่ว หมู่ที่ 1, หมู่ที ่3  งบประมาณ 
500,000 บาท 
บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) 
แผนงานสาธารณสุข หมวดคา่ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
รายการ รถเข็นฉุกเฉิน แบบปรับนั่ง-นอน (รายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 1) 
เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ด้วยความละเอียด
รอบคอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติเห็นชอบ 
เห็นชอบ  7  เสียง 
       3.2 พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 
ด้วยกองช่าง ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขอเชิญ
ปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ชี้แจงรายละเอียด 
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดในการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ดังนี้ 
กองช่าง ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง ขอโอนลด   124,500 บาท 
รวมโอนลด  124,500  บาท  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
 กองช่าง ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ขอโอนเพ่ิม 100,000 
บาท งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 
เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563) ขอโอนเพ่ิม 22,000 บาท ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563) ขอโอนเพ่ิม  2,500 บาท   
รวมโอนเพิ่ม 124,500  บาท 
 
 



 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
นายสกล  ทอดทิ้ง 
ประธานสภาฯ 
 
มติทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุชล หลีหมีน 
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เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดการโอนงบประมาณแล้วก็ขอมติอนุมัติการโอนในที่
ประชุม 
อนุมัติ  7  เสียง 
          3.3 พิจารณาคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ร่วมเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 12(3)ให้มีคณะกรรมการกองทนุหลักประกันสุขภาพ 
ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มอบหมายจ านวนสองคน เป็นกรรมการ (ค าสั่ง อบต.ขอนคลานที่ 613/2561 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่) และข้อ 14 
กรรมการตามข้อ 12(3) นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจากต าแหน่ง ใน
กรณดัีงต่อไปนี้ (1) ตาย เนื่องจากนายมนูญ ขุนแสง  ซ่ึงเป็นกรรมการของกองทนุ
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 
2563 ท าให้กรรมการของกองทุนฯว่างลง  วันนี้ก็เลยให้สภาพิจารณาคัดเลือกผู้แทน
สมาชิกสภาร่วมเป็นคณกรรมการแทนต าแหน่งทีว่่าง  
ขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จ านวน 1 ท่านร่วมเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
เสนอนายวีระวุฒิ  ทอดท้ิง โดยมีนายประจวบ สู่สม และนายจ าลอง อ้นทุ่ย เป็นผู้รับรอง 
มีใครจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้นายวีระวุฒิ  ทอดทิ้ง เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการชุดดังกล่าว 
เห็นชอบ 7  เสียง 
         3.4 พิจารณาคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ร่วมเป็น
คณะกรรมการยุติธรรมชุมชน 
ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมได้มอบนโยบายพร้อมทั้งมีหนังสือสั่งการให้ส านักงานยุติธรรม
จังหวัดสตูลด าเนินการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยให้บูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนากระบวนการยุติธรรมตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ าในกระบวนการยุตธิรรมโดยมุ่งเน้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว   
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  กรรมการชุมชน ประกอบด้วย สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในต าบลนั้น เลือกกันเอง 2 คน  ประกอบค าสั่งจังหวัดสตูล
ที่ 2849/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน  2561 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ต าบล  ซึ่งนายมนูญ ขุนแสง เป็นกรรมการ แต่ได้เสียชีวิต ดังนั้น กรรมการศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนได้ว่างลง  วันนี้จึงให้สภาพิจารณาคัดเลือกสมาชิกเป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง
จ านวน 1 ต าแหน่ง ขอเชิญเสนอชื่อได้เลย 
เสนอนายประจวบ  สู่สม โดยมีนางสุรางค์ สารบัญ และนายจ าลอง อ้นทุย่ เป็นผู้รับรอง 
มีใครจะเสนออีกหรือไม ่ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้นายประจวบ  สู่สม เข้าร่วมเป็น 



 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลิกประชุมเวลา   
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คณะกรรมการชุดดังกล่าวแทนนายมนุญ  ขุนแสง 
เห็นชอบ 7  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอปิดการประชุม     

 
16.00 น. 
 
 
                                        ลงชื่อ                                ผู้จดรายงานการประชุม 
                                               ( นายวรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง ) 
                                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 

                                        ลงชื่อ                                ผู้รับรองการประชุม 
                                              ( นายวีระวุฒิ   ทอดทิ้ง ) 
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  
  

 

   



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


