
                              รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ครั้งที่ 1/2563 
วันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕63  เวลา  14.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่  ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายวีระวุฒิ  ทอดท้ิง ประธานสภา อบต. วีระวุฒิ  ทอดท้ิง 
2. นายจ าลอง  อ้นทุ่ย สมาชิกสภา อบต. จ าลอง  อ้นทุ่ย 
3. นางสุรางค์  สารบัญ สมาชิกสภา อบต. สุรางค์  สารบัญ 
4. นายประเสริฐ  เหมรา รองประธานสภา อบต. ประเสริฐ  เหมรา 
5. นายมนูญ  ขุนแสง สมาชิกสภา อบต. มนูญ  ขุนแสง 
6. นายประจวบ  สู่สม สมาชิกสภา  อบต. ประจวบ  สู่สม 
7. นายสกล  ทอดทิ้ง สมาชิกสภา  อบต. สกล  ทอดท้ิง 
8. นายวรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง เลขานุการสภา  อบต. วรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง 
    
    

ผู้ไม่มาประชุม 
 ล าดับที่                    ชื่อ   -     สกุล        ต าแหน่ง        ลายมือชื่อ 

๑. นายสุชล  หลีหมีน สมาชิกสภา อบต. ติดภารกิจ 
    

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ล าดับที่                    ชื่อ   -     สกุล        ต าแหน่ง        ลายมือชื่อ 

๑. นายโชติ  ด าอ่อน นายก อบต.ขอนคลาน โชติ  ด าอ่อน 
๒. นายอภินัน  เด็นหลี รองนายก อบต. อภินัน  เด็นหลี 
3. นายวิท  สู่สม รองนายก อบต. วิท  สู่สม 
4. นางสาวมติกา  ลาวัลย์ เลขานุการนายก อบต. มติกา  ลาวัลย์ 
5. นางสุนทราพร  เพ็ชรประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สุนทราพร  เพ็ชรประเสริฐ 
    

 

เลขานุการสภาฯ ส ารวจองค์ประชุม แล้วเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม 
  เริ่มประชุมเวลา  14.00  น. 

 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

 

เมื่อมาพร้อมกันแล้วก็ขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ    
 1.1 แจ้งหนังสือที่ สต 0023.10/ว472  ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรื่อง ประกาศการ
รายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ราย  นางสุนทราพร  
เพ็ชรประเสริฐ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ไปด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและ 

 



 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
มตทิี่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
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แผน อบต.หินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รับทราบ 
 1.2  แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการต่าง ๆ 
           (1) แจ้งให้ทราบหนังสือที่ สต 0318/ว 615  ลงวันที่ 1 มิถุนายน  2563 เรื่อง การ
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 
มิถุนายน  2563 
        (2) แจ้งให้ทราบหนังสือด่วนที่สุดที่ สต 0023.3/ว 2942 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม  
2563 เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ตามรายละเอียดหนังสือ)           
รับทราบ         
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
        2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่             
4  มิถุนายน  2563 
 แจกจ่ายส าเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อมกันว่ามีมติ
รับรองหรือไม่    

เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรอง 
รับรอง  7  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
         ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
2/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
แจกจ่ายร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนคลาน ให้ที่ประชุมพิจารณาไปพร้อมกันเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยอาศัย
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  พร้อมชี้แจงในที่ประชุมเก่ียวกับขั้นตอนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านประชาคมต าบล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนและ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานได้พิจารณาแล้ว ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563  มีโครงการทั้งหมด 5 โครงการและแยกตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร (แบบ ผ.02)          
                  1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               1. แผนงานเคหะและชุมชน มีทั้งหมด  14  โครงการ  งบประมาณ 3,251,725  
บาท  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) ดังนี้ 
                1. บุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนายเฉลิม โสสนุย หมู่ที่ 1 งบประมาณ 335,000 
บาท 
                2. บุกเบิกถนนหินผุสายคลองถั่ว หมู่ที่ 1 (ซอย2) งบประมาณ 41,000 บาท 
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              3. บุกเบิกถนนหินผุสายคลองถั่ว หมู่ที่ 1 (ซอย 3)  งบประมาณ 122,000 บาท 
              4. บุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนายจรัญ หมีนหา หมู่ที่ 1 งบประมาณ 720,000 บาท 
              5. บุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนายเลิศ  มองเหีย หมู่ที่ 2 งบประมาณ 220,000 บาท 
              6. บุกเบิกถนนสายธารสแหม-นายยาหมาด มองเหีย หมู่ที่ 2 งบประมาณ 263,400  
                  บาท 
              7. บุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนายเฉรด  ติงหวัง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 110,000 บาท 
              8. บุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนายทวิ  เทศนอก หมู่ที่ 3 งบประมาณ 120,000 บาท 
              9. บุกเบิกถนนหินผุสายสมปราชญ์-ทุ่งปอ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 139,325 บาท 
             10.ปรับปรุงถนนหินผุสายบ้านนายบุญเลิศ โสสนุย หมู่ที่ 1 งบประมาณ 82,000บาท 
             11.ปรับปรุงถนนหินผุสายบ้านสูบ่าว หมู่ที่ 1 งบประมาณ 74,000 บาท 
             12.ปรับปรุงถนนหินผุสายบ้านนายสมโชค-ท่ออุโมงค์ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 110,00 
                  บาท 
             13.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายดอหรี-นายเฉ็น (ช่วงที่ 2) งบประมาณ  
                  480,000 บาท 
             14.ถมไหล่ทางหินผุถนนลาดยางสายขอนคลานตะวันออก-ขอนคลานตะวันตก  
                 งบประมาณ 435,000 บาท 
            ส ำหรับ โครงกำรทีเ่กินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ผ.02/1)          
        1)  ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
มีทั้งหมด  1  โครงการ งบประมาณ 21,875,300 บาท  
            1.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
                  จ านวน 1  โครงการ  งบประมาณ  14,630,800 (จ านวน 2 กิจกรรม 
รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) ดังนี้ 
                         1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต าบลขอนคลาน  
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองถ่ัว หมู่ที่ 1,3 ต าบลขอนคลาน  งบประมาณ  2,486,900 
บาท ประกอบด้วย 

1) ก่อสร้างศาลากลางน้ า จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 876,900  
2) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองถั่ว จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ 

347,000 บาท 
3) ราวแสตนเลส บริเวณริมคลองถั่ว จ านวน 1 จุด งบประมาณ 263,000 

บาท 
4) งานเรียงหินใหญ่ยาแนว บริเวณริมคลองถั่ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 481.00 ตร.ม. 

งบประมาณ 1,000,000 บาท (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ขอนคลาน
ก าหนด) 

กิจกรรมที่ 2 ปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหาดราไว งบประมาณ  19,215,300 ประกอบด้วย 
1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 1,999,600 บาท 
2) ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหาดราไว จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ 

1,979,200 บาท 
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มตทิี่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
นายก อบต. 
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3) ถมดินปรับภูมิทัศน์บริเวณชายหาดราไว จ านวน 2 จุด งบประมาณ 

2,236,500 บาท 
4) ก่อสร้างประติมากรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จ านวน 2 ชุด งบประมาณ 

800,000 บาท 
5) ก่อสร้างหอชมวิว จ านวน 1 หลัง  งบประมาณ 3,374,800 บาท 
6) ก่อสร้างศาลาที่พัก จ านวน 2 หลัง งบประมาณ 1,753,800 บาท 

          2)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 มีทั้งหมดจ านวน  1  โครงการ งบประมาณ 11,341,100 บาท  
                  3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
มีทั้งหมด จ านวน 1  โครงการ  งบประมาณ  11,341,100 (จ านวน 2 กิจกรรม รายละเอียด
ตามบัญชีโครงการ) ดังนี้ 
                         1. โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวต าบลขอนคลาน 
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายราไว-ตันหยงละไน้(สายหน้า อบต.) งบประมาณ 
9,450,700 บาท (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ขอนคลานก าหนด) 
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูชาลีงบประมาณ 1,890,400  
บาท (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.ขอนคลานก าหนด) 
         3) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
             3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
มีทั้งหมด 1 โครงการ  งบประมาณ 1,000,000 บาท 

1) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามคลอง 
ราไว ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
2/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ด้วยความละเอียดรอบคอบเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก็ขอมติเห็นชอบ 
เห็นชอบ  7  เสียง 
        ๓.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัขและแมว ปี พ.ศ. 2563  ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงหลักการและเหตุผล 
ด้วยข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 ออกมาเพ่ือ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ในชุมชนจะสามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัขและแมว เพ่ือประโยชน์ในการรักษา สภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษ
สุนัขบ้า  หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว  สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัขและแมว  จึงตราข้อบัญญัตินี้ และเพ่ือควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 รายละเอียดร่าง
ข้อบัญญัติฯ ตามที่ได้แจกจ่ายให้ที่ประชุมได้พิจารณาไปพร้อมกันด้วยแล้ว 
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ประเสริฐ 
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วาระท่ี ๑  ขั้นรับหลักการ หลังจากท่ีได้รับค าชี้แจงหลักการและเหตุผล รายละเอียดจากผู้บริหาร
และท่ีประชุมได้พิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบแล้ว ก็ขอมติรับหลักการในที่ประชุม 
เห็นชอบรับหลักการ  7  เสียง 
วาระท่ี ๒  ขั้นแปรญัตติ 
ในวาระนี้ไม่มีผู้ขอแปรญัตติแต่อย่างใด  และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี ๒ 
วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติเพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 
เห็นชอบ  7 เสียงให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
เมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลชอนคลาน เรื่อง  การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลานจะได้เสนอข้อบัญญัติฯ ต่อนายอ าเภอทุ่งหว้าเพื่อพิจารณาอนุมัติและจะได้ประกาศใช้
ต่อไป  
รับทราบ      
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ใครมีความเห็นเพ่ิมเติมหรือจะเสนออะไรอีกหรือไม่  
เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาและผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางสุนทราพร  เพ็ชร
ประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ขอแจ้งโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ปปช.) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นทุกแห่งประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงาน  ซึ่งท่านสมาชิกและผู้บริหารก็เข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ในการบริหารงาน
ขององค์กร ซ่ึงจะต้องตอบแบบสอบถามด้วย (ชี้แจงขั้นตอนในการตอบแบบสอบถามการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแก่สมาชิกและผู้บริหาร) 
เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดแล้วก็ขอให้ทุกท่านด าเนินการตอบแบบสอบถามได ้ถ้ามีอะไร
สงสัยจะได้ถามเจ้าหน้าที่เลย  ขอเชิญครับ 
รับทราบ 
ใครจะเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา  15.30  น. 
 
                                                       ลงชื่อ………………………………..ผู้บันทึกการประชุม 
                                                            ( นายวรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง ) 
                                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
                                                        ลงชื่อ………………………………..ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             ( นายวรีะวุฒิ   ทอดทิ้ง  ) 
                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 



                              รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ครั้งที่ 2/2563 

วันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕63  เวลา 14.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่  ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายวีระวุฒิ  ทอดท้ิง ประธานสภา อบต. วีระวุฒิ  ทอดท้ิง 
2. นายประเสริฐ  เหมรา รองประธานสภา อบต. ประเสริฐ  เหมรา 
3. นายสุชล หลีหมีน สมาชิกสภา อบต. สุชล หลีหมีน 
4. นางสุรางค์  สารบัญ สมาชิกสภา อบต. สุรางค์  สารบัญ 
5. นายจ าลอง  อ้นทุ่ย สมาชิกสภา อบต. จ าลอง  อ้นทุ่ย 
6. นายมนูญ  ขุนแสง สมาชิกสภา  อบต. มนูญ  ขุนแสง 
7. นายสกล  ทอดทิ้ง สมาชิกสภา  อบต. สกล  ทอดท้ิง 
8. นายประจวบ  สู่สม สมาชิกสภา  อบต. ประจวบ  สู่สม 
9. นายวรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง เลขานุการสภา  อบต. วรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง 
    

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ล าดับที่                    ชื่อ   -     สกุล        ต าแหน่ง        ลายมือชื่อ 

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

 

เลขานุการสภาฯ ส ารวจองค์ประชุม แล้วเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม 
  เริ่มประชุมเวลา  14.00  น. 
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มติที่ประชุม 

เมื่อมาพร้อมกันแล้วก็ขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ    
 -ไม่มี 
รับทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
        2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  4 
มิถุนายน  2563 
แจกจ่ายส าเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อมกันว่ามีมติ
รับรองหรือไม่    

เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรอง 
รับรอง  8  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
         ๓.๑ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 
ด้วยกองช่าง และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขอเชิญปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ชี้แจง
รายละเอียด 
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดในการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ดังนี้ 
กองคลัง ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ขอโอนลด  40,000 บาท  งบด าเนินการ หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ขอโอนลด 40,000 บาท  
รวมโอนลด 80,000  บำท  (โอนไปกองช่าง) 
กองช่ำง ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงาจ้าง  ขอโอนลด  40,000 
บาท   
รวมโอนลด   40,000 บำท  บำท 
กองกำรศึกษำศำสนำและนันทนำกำร ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบด าเนินการ 
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ขอโอนลด  45,110 บาท   
รวมโอนลด   45,110 บำท  บำท  
รวมโอนลดทั้งสิ้น 165,110  บำท 
เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
กองช่ำง ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนายทวิ เทศ
นอก(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) ขอโอนเพ่ิม  120,000 บาท   
รวมโอนเพิ่ม 120,000 บำท 
กองกำรศึกษำศำสนำและนันทนำกำร ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ โต๊ะอนุบาลโฟเมก้าขาวเงา ขนาด 
60×120×55 ซม. จ านวน ๙ ตัวๆละ ๑,๙๙๐ บาท(ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในมาร
ฐานครุภัณฑ์) ขอโอนเพ่ิม ๑๗,๙๑๐ บาท รายการเก้าอ้ีอนุบาลโฟเมก้าขาวเงา จ านวน ๕๔ ตัวๆละ 
๓๐๐ บาท(ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ์) ขอโอนเพ่ิม ๑๖,๑๐๐ บาท 
รายการโต๊ะท างานไม้ ระดับ ๓-๖ (ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) ขอ
โอนเพิ่ม ๖,๕๐๐ บาท รายการเก้าอ้ีพนักพิงสูงมีโช้ค รุ่นพิเศษ (ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจาก 
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ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) ขอโอนเพิ่ม ๔,๕๐๐ บาท 
รวมโอนเพิ่ม ๔๕,๑๑๐ บำท 
รวมโอนเพิ่มทั้งสิน ๑๖๕,๑๑๐ บำท 
เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดการโอนงบประมาณแล้วก็ขอมติอนุมัติการโอนในที่ประชุม 
อนุมัติ  8  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ใครจะเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอปิดการประชุม 
 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
 
                                                       ลงชื่อ………………………………..ผู้บันทึกการประชุม 
                                                            ( นายวรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง ) 
                                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
                                                        ลงชื่อ………………………………..ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             ( นายวรีะวุฒิ   ทอดทิ้ง  ) 
                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


