
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ครั้งที่ 1/๒๕62 

วันที่  23 ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕62  เวลา   13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่  ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายวีระวุฒ ิ ทอดทิ้ง ประธานสภา อบต. วีระวุฒิ  ทอดท้ิง 
๒. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

นายสกล  ทอดทิ้ง 
นายจ าลอง  อ้นทุ่ย 
นายสุชล  หลีหมีน 
นายประจวบ  สู่สม 
นายมนูญ  ขุนแสง 
นางสุรางค์  สารบัญ 
นายประเสริฐ  เหมรา 
นายวรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง 

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

สกล  ทอดท้ิง 
จ าลอง  อ้นทุ่ย 
สุชล  หลีหมีน 
ประจวบ  สู่สม 
มนูญ  ขุนแสง 
สุรางค์  สารบัญ 
ประเสริฐ  เหมรา 
วรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ล าดับที่                    ชื่อ   -     สกุล        ต าแหน่ง        ลายมอืชื่อ 

๑. นายโชติ   ด าอ่อน นายก อบต. โชติ  ด าอ่อน 
๒. นายอภินัน  เด็นหลี รองนายก  อบต อภินัน  เด็นหลี 
๓. นายวิท   สู่สม รองนายก  อบต. วิท   สู่สม 
4. 
5 
6. 
. 

นางสาวมติกา  ลาวัลย์ 
นางซารีต้า  เด็นหลี 
นายนิพนธ์  เต็มแก้ว 

เลขานุการนายก  อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้อ านวยการศูนย์อนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 
 

มติกา  ลาวัลย์ 
ซารีต้า  เด็นหลี 
นิพนธ์   เต็มแก้ว 

เลขานุการสภาฯ ส ารวจองค์ประชุม แล้วเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม 
            เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 

เมื่อมาพร้อมกันแล้วก็ขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1  แนะน าพนักงานส่วนต าบลที่มาบรรจุใหม่ 2 อัตรา คือ นางสาววนิดา  นาคสง่า 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน และนางสาวลีอานา ปากบารา ต าแหน่ง เจ้า
พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  เริ่มบรรจุตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม  2562 

รับทราบ 
1.2  แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการต่าง ๆ 

(๑) แจ้งให้ทราบหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ มท 5305.94/ทุ่งหว้า 106/2562   
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งการดับไฟเพ่ือปฏิบัติงาน (ตามรายละเอียดหนังสือ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานฯ 
 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 
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        (๒) แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการ ที่ ทส 0414.2.4.3/ว 17 ลงวันที่ 9 ธันวาคม เรื่อง 
ขอน าเรื่องการจัดที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  (ตามรายละเอียด
หนังสือ) 
        (3) แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการ ที่ สต 0032/ว 1348 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
เรื่อง บันทึกความร่วมมือ เรื่องการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  (ตาม
รายละเอียดหนังสือ) 
รับทราบ           
   1.3 แจ้งเพ่ือทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ข้าพเจ้านางซารีต้า เด็นหลี ต าแหน่ง หัวหน้า
ส านักปลัดฯ   ส าหรับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – 
2565) ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านได้อ่านรายละเอียดแล้วและขอให้ท่านพิจารณาไปพร้อมกัน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการที่ปฏิบัติในปี 2562 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ
ที่ปรากฏใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

จ านวน
โครงการทีไ่ด้

ปฏิบัต ิ

1.การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
2.การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 
3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 
4.การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

11 
131 

 
46 
16 

 
21 

 
25 

2 
28 

 
7 
2 
 

1 
 

10 
รวม 250 50 

ปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลาน ประจ าปี พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
1. การด าเนินงานยังขาดการบูรณาการหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. แผนงานโครงการมีจ านวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
3. หน่วยงานไม่ด าเนินการตามแผนงานโครงการ มีการยกเลิก โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
4. มีบางโครงการหน่วยงานไม่ได้ด าเนินงานตามปฏิทินที่วางไว้ 
5. ขาดการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
6. มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ท าให้ยากในการปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
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7. แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้สะท้อนปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน แต่ยังคงมุ่งผลประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่ม ไม่ได้มองภาพรวมของ
องค์กรหรือพ้ืนที่ 
8. ประชาชนบางส่วนยังเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ขาดการเสียสละ ขาดความ
รับผิดชอบร่วมกัน ท าให้การพัฒนาไม่ประสบความส าเร็จ 
9. แผนชุมชนกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขาดการเชื่อมต่อ ท าให้ขาดการแบ่ง
หน้าที่กันท าระหว่างองค์กรชุมชนกับองค์กรท้องถิ่น ซึ่งภารกิจส่วนใหญ่ยังตกอยู่กับองค์กร
ท้องถิ่น 

10. โครงการบางโครงการไม่สามารถวัดหรือประเมินผลออกมาเป็นตัวเลขหรือปริมาณได้
โดยเฉพาะด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท าให้หลายโครงการไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ที่เก่ียวข้อง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ให้แต่ละหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประสานความร่วมมือกันในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการกิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่ 
2. ในการด าเนินโครงการกิจกรรมให้แต่ละหน่วยงานผู้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท าการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบอย่างทั่วถึง 
3. ให้หน่วยงานต่างๆ ขององคก์รด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ตาม
ปฏิทินการด าเนินงานและเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผล 
ปัญหาอุปสรรคและให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานปีต่อไป 
4. ก าหนดโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
5. ก าหนดแผนงาน/โครงการต่างๆ ต้องสะท้อนถึงปัญหาของท้องถิ่นและสังคมปัจจุบัน 
6. จัดอบรมให้ความรู้ ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องแก่ผู้มีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ทั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนฯและคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 
7. ก่อนที่จะบรรจุโครงการลงในแผนพัฒนา/ข้อบัญญัติ จะต้องศึกษารายละเอียดและให้มี
ความชัดเจนในการด าเนินการ 
8. ควรให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่นกับผลการติดตามฯ เพื่อจะได้ 
เปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน 
รับทราบ เห็นชอบตามที่รายงาน   
   1.4 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด ฯ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังจากท่ีผู้บริหารได้ประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2562  และส านักงานปลัดฯ ได้รวบรวมและจัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ที่ประชุมทราบ (รายละเอียดตามแผนการด าเนินงานที่
แจกจ่าย) 
รับทราบ      

 



 
ประธานสภาฯ 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
เลขานุการสภาฯ 
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  1.5 รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดฯ 
ส าหรับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โครงการที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม  50 โครงการ จ านวนเงิน 
12,706,598.96 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 50 โครงการ จ านวนเงิน 
12,704,018.96 บาท (เงินงบประมาณ 11,237,118.96 บาท จ่ายขาดเงินสะสม/
เงินทุนส ารองเงินสะสม  1,466,900.00 บาท) สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
โครง 
การ 

ก่อหนี้ผูกพนั/ลงนาม
สัญญา 

โครง 
การ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
2.การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 
3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน 
4.การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
อย่างมีธรรมาภิบาล 

2 
28 

 
 

7 
 

2 
 

1 
 
 

10 

316,100.00 
6,456,640.72 

 
 

5,371,420.00 
 

79,182.00 
 

2,550.00 
 
 

480,706.24 
 

2 
28 

 
 

7 
 

2 
 

1 
 
 

10 

316,100.00 
6,454,060.72 

 
 

5,371,420.00 
 

79,182.00 
 

2,550.00 
 
 

480,706.24 

รวม 50 12,706,598.96 50 12,704,018.96 
  รับทราบ   
     1.6 รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
ส าหรับรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถแยกตามหมด
รายจ่ายได้ดังต่อไปนี้ 

รายการ/หมวด ประมาณการ งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 
งบกลาง 
เงินเดือนฝ่ายการเมือง 
เงินเดือนฝ่ายประจ า 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสด ุ
ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าครุภณัฑ ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 
เงินอุดหนุน 

4,260,564.00 
1,534,500.00 
7,233,936.00 

576,800.00 
5,155,090.00 
2,750,910.00 

801,000.00 
483,700.00 

5,328,000.00 
1,343,000.00 

4,056,979.92 
1,534,320.00 
6,669,831.79 

350,490.00 
4,263,785.95 
2,242,718.27 

607,485.15 
290,976.06 

6,948,700.00 
1,084,860.00 

203,584.08 
180.00 

564,104.21 
226,310.00 
891,304.05 
508,191.73 
193,514.85 
192,723.94 

(1,620,700.00) 
258,140.00 

ยอดรวม 29,467,500.00 28,050,147.14 1,417,352.86 
รับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
         2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง วันที่ 9 กันยายน 2562 
ได้แจกจ่ายส าเนารายงานการประชุมให้ที่ประชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อมกัน ว่าแก้ไข 



 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายก อบต. 
 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
นายก อบต. 
 
 
ปลัด อบต. 
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เพ่ิมเติมหรือมีมติรับรองหรือไม่ อย่างไร 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
รับรอง  8  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
         ๓.1  พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 
ด้วยกองช่าง  ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 ขอเชิญปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียด 
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ดังนี้ 
กองช่าง ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการค่าโครงการปรับปรุงถนนหินผุ
สายบ้านนายจ านง หมานยวง-นายประกอบ หมานยวง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
580 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) 
งบประมาณอนุมัติ 579,800 บาท  
ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงถนนหินผุสายบ้านนายจ านง หมานยวง-
นายประกอบ หมานยวง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 580 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 
0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 
2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 58   ข้อ 3.1 ล าดับที่ 23 
ข้อความใหม ่เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงถนนหินผุสายบ้านนายจ านง หมานยวง-
นายประกอบ โสสนุย หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 580 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.50 
เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 
2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 58   ข้อ 3.1 ล าดับที่ 23 
เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วก็ขอมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงค าขอชี้แจงในที่ประชุม 
อนุมัติ  8  เสียง 
       3.2  พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 
ด้วยส านักงานปลัดฯ กองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขอเชิญปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  
ชี้แจงรายละเอียด 
เรียนทา่นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดในการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ดังนี้ 
ส านักงานปลัด ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ขอโอนลด  324,500 บาท  
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ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอโอนลด 15,000 บาท 
รวมโอนลด  339,500  บาท  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
ส านักปลัด ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(
จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562) ขอโอนเพ่ิม 22,000 บาท รายการเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2562)  ขอโอนเพิ่ม  2,500 บาท 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ขอ
โอนเพิ่ม 150,000 บาท 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอโอนเพ่ิม 150,000 บาท   
ด้านการพาณิชย์ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบด าเนินการ หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง ขอโอนเพ่ิม 15,000 บาท 
รวมโอนเพิ่ม 339,500 บาท 
กองช่าง ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ขอโอนลด 6,300 บาท 
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ขอโอนลด 30,000 บาท  
รวมโอนลด 36,300 บาท  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
กองช่าง ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการสว่านแบตเตอรี่(ซื้อตาม
ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) ขอโอนเพ่ิม 3,800 บาท ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562 ขอโอนเพ่ิม 30,000 บาท รายการเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี 2562)  ขอโอนเพ่ิม  2,500 บาท  รวมโอนเพิ่ม 36,300 บาท 
กองคลัง ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงานงาน ขอโอนลด 59,000 บาท (โอนไปกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) รวมโอนลด 59,000 บาท 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
มติทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นิพนธ์  เต็มแก้ว 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอโอนลด ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ขอโอนลด 21,000 บาท 
รวมโอนลด 21,000 บาท เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเก้าอ้ีหนังส านักงาน จ านวน 2 
ตัวๆละ 4,500 บาท (ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์) ขอโอนเพ่ิม 
9,000 บาท รายการตู้เหล็กชนิดบานเลื่อน 3 ฟุต จ านวน 1 ตู้ (ซื้อตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์) ขอโอนเพิ่ม 5,500 บาท รายการโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว
(ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์) ขอโอนเพิ่ม 6,500 บาท ประเภท
ครุภัณฑ์การเกษตร รายการ เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง(ซ้ือตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 1.ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 2.ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อย
กว่า 6 ลิตร 3. ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า ขอโอนเพิ่ม 59,000 บาท (โอนมา
จากกองคลัง) รวมโอนเพิ่ม 80,000 บาท 
เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดการโอนงบประมาณแล้วก็ขอมติอนุมัติการโอนในที่ประชุม 
อนุมัติ  8  เสียง 
     3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดท าบันทึกความร่วมมือ เรื่องการด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
ด้วยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้จัดส่งร่างบันทึกความร่วมมือ เรื่องการด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระหว่างหน่วยงาน 9 ฝ่าย เพื่อให้บริการประชาชนที่
เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันเวลาและเพ่ือให้
การด าเนินงานในการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นมีความคล่องตัว ปฏิบัติ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้
น าเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบจัดท าบันทึกความร่วมมือ เรื่องการด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระหว่างหน่วยงาน 9 ฝ่าย 
หากทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดและพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วก็ขอมติให้ความ
เห็นชอบการจัดท าบันทึกความร่วมมือ เรื่องการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน  
เห็นชอบ  8 เสียง         
     3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัยให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล       
ขอเชิญคุณนิพนธ์ เต็มแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (ทุ่งหว้า สตูล) 
ชี้แจงรายละเอียด 
ด้วยคณะอนุกรรมการนโยบาย ที่ดินจังหวัดสตูลมีมติเห็นชอบอนุมัติขอบเขตพ้ืนที่เป้าหมายจัด
ที่ดนิเป็นที่อยู่อาศัยให้ราษฎรชุมชนบ้านขอนคลานตะวันตก หมู่ที่ 3 ต าบลขอนคลาน อ าเภอ
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1 และอยู่ในเขตจ าแนก 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อท่ี 9-0-16 ไร่ ซึ่งในการ
ด าเนินการจัดที่อยู่อาศัยให้ราษฎร ต้องยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดสตูล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ยื่นขออนุญาต ซึ่งในแบบค าขออนุญาตใช้
พ้ืนทีป่่าชายเลน ในเขตป่าวงวนแห่งชาติ แปลงนี้ต้องแนบเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ประกอบค าขอด้วยรายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่าย 
และข้อมูลที่น าเสนอใน Power Point ให้ที่ประชุมทราบ 
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาขอบเขตแปลงที่ดิน ที่ผู้อ านวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 
26 (ทุ่งหว้า สตูล) ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ 
ได้สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม และมีข้อเสนอว่ามีพ้ืนที่ว่างในชุมชนในการยื่นขออนุญาต ควร
ผนวกพ้ืนที่ว่างในชุมชน เพ่ือเป็นพื้นที่ส่วนกลางให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อ านวยความสะดวก
ตามวิถีของชุมชน เช่น สร้างท่าเรือ โรงซ่อมเรือ ซึ่งราษฎรส่วนมากมีอาชีพท าประมงชายฝั่ง 
เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาดูรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ขอมติในที่ประชุมเห็นชอบพ้ืนที่ที่จะจัดที่
อยู่อาศัย ให้ชุมชนบ้านขอนคลานตะวันตก หมู่ที่ 3 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัด
สตูล ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1 เนื้อที่ 9-0-16 ไร่ และให้
ผนวกพ้ืนที่ว่างในชุมชนเพ่ิมเติมในการยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ด้วย ผู้ใดเห็นชอบให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุมเห็นชอบ 8 เสียง 
เห็นชอบให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1 เนื้อที่ 9-1-16 ไร่ และให้
ผนวกพ้ืนที่ว่างในชุมชนเพ่ิมเติมในการขออนุญาตด้วย 
 
 ปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
 
 
                                        ลงชื่อ………………………………..ผู้จดรายงานการประชุม 
                                            ( นายวรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง ) 
                                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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                                              (  นายวรีะวุฒิ  ทอดท้ิง  ) 
                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
 

 
 

 


