
                              รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ครั้งที่ 1/2564 
วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕63  เวลา  14.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่  ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายวีระวุฒิ  ทอดทิ้ง ประธานสภา อบต. วีระวุฒิ  ทอดท้ิง 
2. 
3. 

นางสุรางค์  สารบัญ 
นายจ าลอง  อ้นทุ่ย 

สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 

สุรางค์  สารบัญ 
จ าลอง  อ้นทุ่ย 

4. 
5. 

นายสกล  ทอดทิ้ง 
นายสุชล  หลีหมีน 

สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 

สกล  ทอดท้ิง 
สุชล  หลีหมีน 

6. 
7. 

นายประจวบ  สู่สม 
นายประเสริฐ  เหมรา 

สมาชิกสภา  อบต. 
รองประธานสภา อบต. 

ประจวบ  สู่สม
ประเสริฐ  เหมรา 

8. 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 แล้วเชิญทุกทา่นเข้าหอ้งประชุม 
  เริ่มประชุมเวลา  14.00  น. 

 
ประธานสภาฯ 

เมือ่มาพร้อมกันแล้วก็ขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ  
    1.1  แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการต่าง ๆ 
           (1) แจ้งให้ทราบหนังสือที่ สต 0018.1/ว 2922  ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2564 
เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 (ตาม
รายละเอียดหนังสือ)           
           (2) แจ้งให้ทราบหนังสือด่วนที่สุดที่ สต 0017.5/ว 2962 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  
2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล กรณีข้าราชการและบุคลากรภารครัฐของจังหวัดสตูล (ตาม
รายละเอียดหนังสือ)        
 



 
 
 
 
 
 
ทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
ประธานสภาฯ 
มตปิระชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
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              (3) แจ้งให้ทราบหนังสือที่ สต 0318/ว 301 ลงวันที่  27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
ขอเชิญร่วมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์แคมเปญ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19” 
              (4) แจ้งให้ทราบหนังสือที่ สต 0023.3/ว 3012 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง 
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดเพ่ือคัดกรองและค้นหาเชิงรุกเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
รับทราบ         
ระเบยีบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
        2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่             
3  มีนาคม  2564 
 แจกจ่ายส าเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อมกันว่ามีมติ
รับรองหรือไม ่   

เมื่อทีป่ระชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรอง 
รับรอง  7  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
         ๓.๑ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 
ด้วยส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขอเชิญปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่
งบประมาณ  ชี้แจงรายละเอียด 
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดในการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ดังนี้ 
ส ำนักงำนปลัดฯ ขอโอนลด ดังนี้ 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวดค่าตอบแทน 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ขอโอนลด  
20,000 บาท  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขอโอนลด 
350,000 บาท  
รวมโอนลด 370,000  บำท   
กองคลัง ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ขอโอนลด  11,000 บาท  
 รวมโอนลด 11,000  บำท   
กองช่ำง ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบด าเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ขอโอนลด  25,000 บาท  
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของบุคลากรขององค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น ขอโอนลด 7,000 บาท งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดตค่าท่ีดินและ
สิ่งกอ่สร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนายเฉรด  ติง
หวัง หมู่ที่ 2 ขอโอนลด 165,300 บาท โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายท่ออุโมงค์-บ้านนายสม
โชค ไชยสงคราม หมู่ที่ 2 ขอโอนลด 182,300 บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าบ ารุงและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ขอโอนลด 5,000 บาท 
รวมโอนลด   384,600 บำท  บำท 
กองกำรศึกษำศำสนำและนันทนำกำร ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบด าเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ โครงการจัดกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจ าปี 2564  ขอโอนลด  25,000 บาท
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอโอนลด 80,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการสนับสนุนและจัดส่งนักเรียน 
เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ขอโอนลด 80,000 บาท   
รวมโอนลด   185,000 บำท  บำท  
รวมโอนลดทั้งสิ้น  950,600  บำท เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
ส ำนักปลัด ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่องๆละ 
2,500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2563) ขอโอนเพ่ิม  5,000 บาท  
รวมโอนเพิ่ม 5,000 บำท 
กองคลังขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินการ หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุส านักงาน ขอโอนเพ่ิม  11,000 บาท  
รวมโอนเพิ่ม 11,000 บำท 
กองช่ำง ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบด าเนินการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ขอโอนเพิ่ม 
32,000 บาท งารไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสัญญา สู่สม-บ้านนายกาหรีม ชายเกตุ ม.
2 (ช่วงที่ 1)  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ขอโอนเพ่ิม 717,600 บาท 

รวมโอนเพิ่ม 749,600 บำท     
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 กองกำรศึกษำศำสนำและนันทนำกำร ขอโอนเพิ่ม  ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงิน
อุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ รายการ ค่าอาหารกลางวันแก่
โรงเรียนสังกัด สพฐ ขอโอนเพ่ิม 185,000 บาท 
รวมโอนเพิ่ม 185,000 บำท 

 
ประธานสภาฯ 
มตทิี่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
สุชล หลีหมีน 
 
ประเสริฐ เหมรา 
 
 
 
 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 

รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 950,600 บำท           
เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดการโอนงบประมาณแล้วก็ขอมติอนุมัติการโอนในที่ประชุม 
อนุมัติ  7  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ใครมคีวามเห็นเพ่ิมเติมหรือจะเสนออะไรอีกหรือไม่  
เสนอให้จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้และมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เสนอให้ท าป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวณสถานที่ท่ีท่องเที่ยวและจุดทางเข้าเขตพ้ืนที่ อบต. 
เสนอโครงการจิตอาสาเก็บขยะบริเวณชายหาดราไว และสองข้างถนนตลอดแนว โดยเฉพาะในช่วง
ที่มีเทศกาลหรือวันส าคัญๆ  
เสนอติดตั้งกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่ชายหาดราไว อาคารท่องเที่ยว จุดชมวิว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง
สองแห่งและที่ท าการ อบต.ขอนคลาน 
ขอบคุณส าหรับความข้อเสนอแนะ ข้อแรก การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 สั่งการให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด าเนินการท าป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารตลอดเวลา พร้อมประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของ อบต.ขอนคลานด้วย 
ข้อสอง การท าป้ายห้ามทิ้งขยะและโครงการจิตอาสาจัดเก็บขยะริมหาดราไวและสองข้างถนน 
นายกจะด าเนินการแน่นอน แต่ช่วงนี้พนักงานทุกคนรวมถึง อสม. ชรบ. ฝ่ายปกครอง มีการเข้า
ด่านทั้งพ้ืนที่ ม.1 และศูนย์ LQ บริเวณชายหาดราไว ท าให้ติดภารกิจกันเป็นส่วนใหญ่ โครงการนี้
จะท าแน่นอนเพราะท าเป็นประจ าอยู่แล้ว ส าหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่ทั้งต าบล มันเป็น
การใช้งบประมาณจ านวนมาก ซึ่ง อบต.ขอนคลานมีงบประมาณจ ากัด แต่มีโครงการในแผนพัฒนา
อยู่แล้ว จะประสานสนับสนุนของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนมาด าเนินการ   
รบัทราบ 
ใครจะเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอปิดการประชุม 

  

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



                               
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ครั้งที่ 2/2563 
วันที่  15  มิถนุายน  พ.ศ.  ๒๕63  เวลา 14.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ 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. นายสกล  ทอดทิง้ สมาชิกสภา  อบต. สกล  ทอดท้ิง 
7. นายประจวบ  สู่สม สมาชิกสภา  อบต. ประจวบ  สู่สม 
8. 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. 

 
ประธานสภาฯ 
 
 

ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
ประธานสภาฯ 
มติทีป่ระชุม 

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรอง 
รับรอง  7  เสียง 
 

 



 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
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ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
        3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
แจกจ่ายร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
ให้ที่ประชุมพิจารณาไปพร้อมกันเพ่ือให้ความเห็นชอบ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕58 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561  หมวด ๓ ข้อ ๑๗ พร้อมชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซ่ึงต้องผ่านประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากมีหนังสือจังหวัดสตูล ด่วนที่สุดที่ สต
0023.3/ว 1707 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลจึงอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 วรรคสอง  ยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ในเขตจังหวัดสตูล จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ) จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัยและเข้าสู่ภาวะ
ปกต ิในการนี้ส านักงานปลัดฯ ได้ขอยกเว้นการจัดประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)  
ไดผ้่านคณะกรรมการสนับสนุนและคณะกรรมการพัฒนาแล้ว มีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
 ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร (แบบ ผ.02) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  มีทั้งหมด  12 โครงการ  
              1.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
                    จ านวน 1 โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) 
              1.2 แผนงาน สาธารณสุข      
                   จ านวน  1  โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) 
              1.3 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ      
                   จ านวน  7 โครงการ     (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) 
              1.4 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา      
                   จ านวน  3 โครงการ     (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ 
                    มั่นคง สงบสุข   มีทั้งหมด  74  โครงการ  
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              2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
                    จ านวน  4  โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)   
              2.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  
                    จ านวน  9  โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)             
              2.3 แผนงาน การศึกษา 
                    จ านวน  8 โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)               
              2.4 แผนงาน สาธารณสุข 
                    จ านวน  14  โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)     
              2.5 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
                    จ านวน  1  โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)               
              2.6 แผนงาน สรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
                    จ านวน  11  โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)               
              2.7 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
                    จ านวน  9  โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)   
              2.8 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
                    จ านวน  12  โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)               
              2.9 แผนงาน การเกษตร 
                    จ านวน  6  โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)               
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน มีทั้งหมด  62 โครงการ  
             3.1 แผนงาน บรหิารงานทั่วไป    
                  จ านวน  1 โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)  
             3.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน    
                  จ านวน  4 โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)  
             3.3 แผนงาน เคหะและชุมชน    
                  จ านวน  1 โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)  
             3.4 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา    
                  จ านวน  45 โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)   
             3.5 แผนงาน การเกษตร    
                  จ านวน 5 โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)     
             3.6 แผนงาน การพาณิชย์    
                  จ านวน 1 โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                    มีทัง้หมด  13  โครงการ  
             4.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
                   จ านวน  10 โครงการ (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) 
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             4.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
                   จ านวน  3 โครงการ (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด  22  โครงการ  
             5.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
                   จ านวน  6 โครงการ (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) 
             5.2 แผนงาน การเกษตร 
                   จ านวน  16 โครงการ (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล มีทั้งหมด  13  โครงการ  
             6.1 แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 
                   จ านวน  11 โครงการ (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) 
             6.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                   จ านวน  1 โครงการ (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) 
             6.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
                   จ านวน  1 โครงการ (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) 
ส ำหรับ ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน (แบบ ผ.02/1) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 
มีทั้งหมด  1 โครงการ  
              1.1 แผนงาน การเกษตร (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) 
              

ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำน
แผนพัฒนำท้องถิ่น  (แบบ ผ.02/2) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  มีทั้งหมด  12 โครงการ                
              1.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      
                   จ านวน  2 โครงการ     (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) 
              1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา      
                   จ านวน  10 โครงการ     (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ 
                    มั่นคง สงบสุข   มีทั้งหมด  5  โครงการ  
              2.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
                    จ านวน  1  โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)   
              2.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
                    จ านวน  4  โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน มีทั้งหมด  21 โครงการ  
             3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา    
                  จ านวน 19 โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)  



                    
  
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
มตทิี่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
นายก อบต. 
 
ปลัด อบต. 
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             3.2 แผนงาน การเกษตร    
                  จ านวน 2 โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)         
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด  6  โครงการ               
             5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
                   จ านวน  6 โครงการ (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ 
เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนคลาน เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติเห็นชอบ 
เห็นชอบ  7  เสียง       
         ๓.2 พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 
ด้วยส านักงานปลัดฯ และกองช่าง ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕64 ขอเชิญปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ชี้แจงรายละเอียด 
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดในการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ดังนี้ 
ส ำนักงำนปลัดฯ ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขอโอนลด  59,500 บาท   
รวมโอนลด   59,500  บำท   
กองช่ำง ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสัญญา 
สู่สม-บ้านนายกาหรีม ชายเกตุ ม.2  ขอโอนลด  717,600 บาท ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอโอนลด 
200,000 บาท 
รวมโอนลด  917,600  บำท 
รวมโอนลดทั้งสิ้น 977,100  บำท 
เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
ส ำนักงำนปลัดฯ ขอโอนเพิ่ม  ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุส ารวจ รายการบันไดอลูมิเนียม (ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ขอโอนเพ่ิม  1,600 บาท  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว รายการ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 3 เครื่องๆละ 9,500 บาท รวม 28,500 บาท
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563) ขอโอนเพิ่ม 28,500 บาท  
รวมโอนเพิ่ม 30,100 บำท 
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กองช่ำง ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายธวัชชัย 
ลาวัลย์ - สายท่ออุโมงค์ ม.2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.ก าหนด) ขอโอนเพ่ิม  
947,000 บาท     รวมโอนเพิ่ม  947,000 บำท 

 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 

รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น  977,100  บำท                                                 
เมือ่ทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดการโอนงบประมาณแล้วก็ขอมติอนุมัติการโอนในที่ประชุม 
อนุมัต ิ 7  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ใครจะเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอปิดการประชุม 
 

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


