
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
สมัยประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันที่ 3  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕64  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่  ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

นายประจวบ  สู่สม 
นายสุชล  หลีหมีน 
นายจ าลอง  อ้นทุ่ย 
นายสกล  ทอดทิ้ง 
นายประเสริฐ  เหมรา 
นายวรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง 

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

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

    
 
 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่  ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 

นายวีระวุฒิ  ทอดท้ิง 
นางสุรางค์  สารบัญ 

ประธานสภาฯ อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 

 

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.     
เลขานุการสภาแจ้งว่าประธานสภา อบต. ลาป่วย จึงขอเชิญ รองประธานสภา อบต. คือ คุณประเสริฐ เหมรา เป็น
ประธานในที่ประชุม  เมื่อทุกท่านมาพร้อมกันแล้วก็ขอเปิดประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  แจ้งให้ทราบหนงัสือสั่งการต่าง ๆ   
    1) หนังสือที่ สต 0023.10/285 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง เรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564  
(รายละเอียดตามหนังสือ) 
    (2) หนังสือที่ สต 0318/ว 144 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง สรุปผลการ
ประชุมศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย(ศอ.ปส.มท.)
(รายละเอียดตามหนังสือ) 
    (3) หนังสือที่ สต 0318/ว 148 ลงวันที่ 25  กุมภาพนัธ์ 2564 เรื่อง แนวทางการ
เฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษท่ีมีลักษณะพิเศษ (รายละเอียดตาม
หนังสือ) 



 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายก อบต. 
 
 
ปลัด อบต. 
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รบัทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
        2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 
15  กุมภาพันธ์  2564  
ได้แจกจ่ายส าเนารายงานการประชุมให้ทีป่ระชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อมกัน ว่าแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือมีมติรับรองหรือไม่ อย่างไร 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
รบัรอง  5  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
       3.1 พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 
ด้วยส านักงานปลัดฯ กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขอเชิญปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่
งบประมาณ  ชี้แจงรายละเอียด 
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดในการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ดังนี้ 
กองช่าง ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการบุกเบิกถนนหินผุสาย
ทอนโต๊ะแก้ว ม.3 (ช่วงที่ 2) กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.70 ม. 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) ขอโอนลด 273,000 บาท  โครงการบุกเบิก
ถนนหินผุสายบ้านนายเฉลิม โสสนุย หมู่ที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 360 ม. ถมหินผุหนาเฉลี่ย 
0.80 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) ขอโอนลด 561,000 บาท 
โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนายเลิศ มองเหีย-ท่ออุโมงค์ หมู่ที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 
300 ม. ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.60 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) ขอโอน
ลด  280,200 บาท โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายสมปราชญ์-ทุ่งปอ หมู่ที่ 3 กว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.60 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) ขอ
โอนลด 274,400 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรงุทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง ขอโอนลด  645,900 บาท 
รวมโอนลด  2,0345,500  บาท  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
ส านักปลัด ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ขอโอนเพ่ิม 
100,000 บาท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขอโอนเพิ่ม 100,000  
บาท  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขอโอน
เพ่ิม 200,000 บาท   รวมโอนเพิ่ม 400,000 บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม 
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กองช่าง ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (1) โครงการบุกเบิกถนนหินผุ
สายกุโบร์บ้านราไวใต้ ม.2 กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.70 ม. 
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด) ขอโอนเพ่ิม 235,300 บาท  (2) โครงการบุกเบิก
ถนนหินผุสายบา้นนายหนอด นวนด า-นายสัญญา ทองกนั ม.4 กว้าง 4 ม. ยาว 380 ม. 
ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.85 ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด) ขอโอนเพ่ิม  
520,000 บาท (3) โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนางละอาย จุนณศักดิ์ศรี ม.4 กว้าง 
4 ม. ยาว 400 ม. ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.50 ม. (รายละเอียดตามแบบที ่อบต.ก าหนด) ขอ
โอนเพิ่ม  503,000 บาท  
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าถมดิน โครงการถมดินปรับภูมิทัศน์หาดราไว บ้าน
ราไวเหนือ ม.4 (จุดที่ 2) กว้าง 25 ม. ยาว 100 ม. ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.40 (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) ขอโอนเพ่ิม 376,200 บาท 
 รวมโอนเพิ่ม  2,034,500  บาท 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ขอโอนลด 42,000 
บาท งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน ขอโอนลด 11,500 บาท  
รวมโอนลด  53,500  บาท  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ รถเข็น
ฉุกเฉินแบบปรับนั่ง-นอน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 cm สูงไม่น้อยกว่า 60 cm ยาวไม่
น้อยกว่า 190 cm รับน้ าหนักได้ 320 กิโลกรัม น้ าหนักรวมรถ 43 กิโลกรัม จ านวน 1 
ตัว (ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ขอโอนเพ่ิม 
53,500 บาท  
 รวมโอนเพิ่ม  53,500  บาท 
เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดการโอนงบประมาณแล้วก็ขอมติอนุมัติการโอนในที่
ประชุม 
อนุมัติ  5  เสียง 
ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอปิดการประชุม 
ไม่มี 
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  เลิกประชุมเวลา  14.20 น. 
 
 

                                                              ลงชื่อ                                ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                      ( นายวรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง ) 
                                                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 

                                                              ลงชื่อ                                ผู้รบัรองการประชุม 
                                                                    (  นายประเสริฐ  เหมรา  ) 
                                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


