
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  2/2564 

วันท่ี   19  กุมภาพันธ์   ๒๕64    เวลา  16.00  น. 

ณ    ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 
 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๑      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 .....................................................................................................................  

 

ระเบียบวาระที่  2       เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามญั  สมัยแรก  

 เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์  2564 
 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถาม 
  ...................................................................................................................  

 

ระเบียบวาระที่  4     เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  เรื่องที่  1  ขออนุมัตแิก้ไขค าชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  

  พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 

  องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  

  ข้อ  29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายในหมวดคา่ครุภัณฑ ์ 

  ที่ดินและ สิ่งกอ่สรา้ง ที่ท าให้ลักษณะ ปรมิาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลง 

  สถานที่ก่อสรา้ง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  (ตามเอกสารแนบท้าย) 

  เรื่องที่  2  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 

  องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที ่3)  พ.ศ.2543   

  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดคา่ครุภัณฑ ์ ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง  

  ที่ท าใหล้ักษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลี่ยนหรอืโอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่ให้เปน็ 

  อ านาจอนมุัติของสภาท้องถิ่น 
 

ระเบียบวาระที่  5       เรื่อง  เพื่อทราบ 

  ..................................................................................................................  

  ..................................................................................................................  
 

ระเบียบวาระที่  6        เรื่อง  อื่น ๆ 

  ..................................................................................................................  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง  

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 2/2564 

วันท่ี   19  กุมภาพันธ ์  ๒๕64    เวลา  16.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง  

..................................................... 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ล าดับ 

ที่ 
ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายธนิต 

นายชูชาติ 

นายณัฐพล 

นายสนับ 

นายบุญส่ง 

นายอุปถัมภ์ 

นายวรรณโชค 

นายสหพันธ์ 

นายริต 

นางบุญรุ่ง 

นายสุรพล 

นายนิวัตน์ 

นางมาลัย 

นางจิตภัทรา 

นายนเรศ 

นายบุญสม 

นายสมยศ 

 

เจริญพร 

เพ็ชรล้อมทอง 

จูเกษม 

เพ็ชรล้อมทอง 

อรุญมาศ 

ปทุมมาศ 

ขจรกลิ่น 

ไชยเทศ 

ขุนสิงห์ 

ท้าวหลวง 

อ่วมฟัก 

นิลวรรณ 

บุญประเสริฐ 

กวยทะวิมล 

ศรสีวัสดิ์ 

ปัญญาวิจารณกุล 

จ าปีเรอืง 

 

ประธานสภาฯ 

รองประธานสภาฯ  

เลขานุการสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 1 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 2 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๓ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 3 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 4 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 5 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๕ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๖ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๖ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๗ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๗ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 8 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๙ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 9 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ 

ที่ 
ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
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14 

15 

16 

๑7 

๑๖ 

๑๗ 

18 

19 

20 

 

นายโชคชัย 

นางสาวนวลจันทร์ 

นายพรเทพ 

นางสริภัทร 

นางธีระนุช 

นายภูสิต 

นางเนตรนภา 

นายเฉลา 

นางสาวณัฐฐิณี 

นางสาวศิริพร 

นางนงค์นารถ 

นายอุเทน 

นางสาววิลาวัลย์

นางสาวไพรินทร์ 

นางสาวธัญภรณ์ 

…...........................

.............................. 

…...........................

.............................. 

…...........................

.............................. 

…........................... 

 

ด่านรุง่โรจน์ 

เรืองยะกลับ 

สาระกูล 

ศรสีุข 

รอดรังษี 

อินทร์ธนู 

จารุชาต 

เดชมัด 

อินดนตรี 

ชูฉ่ า 

พงศก์ิตติวบิูลย์ 

บุญทว ี

เทียมมล 

แก้วบวร 

จ าเนียร 

….......................

......................... 

….......................

......................... 

….......................

......................... 

…....................... 

 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. 

รองนายก อบต.  

รองปลัดฯ 

ผูอ้ านวยการกองคลัง 

ผูอ้ านวยการกองช่าง 

นักวิเคราะหฯ์ 

นิตกิรช านาญการ 

นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

นักวิชาการเงินและบัญชฯี 

นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 

ครู 

นักทรัพยากรบุคคล 

คนงาน 
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เริ่มประชุม  เวลา  16.00  น. 

 

  เมื่อถึง เวลา 16.00 น. สมาชิกสภาฯ เข้าประจ าที่ มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมทั้งสิ้น ๑6 

ท่าน ขาดการประชุม 1 ท่าน (นายชูชาติ  เพ็ชรล้อมทอง) ครบองค์ประชุม นายณัฐพล จูเกษม 

เลขานุการสภาฯ ได้เรียนเชิญ นายธนิต เจริญพร ประธานสภาฯ ประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุม  

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครัง้ที่ 2/2564  และได้ด าเนินการตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  -  ไม่ม ี - 

 

ระเบียบวาระที่  2       เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

  (สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)  

นายธนิต  เจริญพร  เชญิคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจ 

ประธานสภาฯ  รายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกฯ ทราบ 

นายวรรณโชค  ขจรกลิ่น เรียน  ท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  และ 

ส.อบต.ม.3   ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน 

     ผม วรรณโชค ขจรกลิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

ปากทาง หมูท่ี่ 3  ตัวแทนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 “ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง ได้ประชุมสภาฯ สมัย 

สามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมที่ได้รับแตง่ตัง้ ตาม ขอ้ ๑๐๕ แหง่ระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 

15 กุมภาพันธ์  2564 แล้วปรากฏว่า เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ จงึได้ส่งส าเนารายงานการประชุม 

สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2564 ให้ท่านสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง เพื่อพิจารณาลงมติรับรอง

ต่อไป” 

นายธนิต เจรญิพร  ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ส าเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ   

ประธานสภาฯ  สมัยแรก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีทั้งหมด 16 หนา้ ขอให้ 

/ท่านสมาชิก… 
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  ท่านสมาชิกทุกท่านตรวจรายงานการประชุมว่าถูกต้องตามที่เราได้  

  ประชุมสภาฯ กันไปแล้วหรอืไม่ ถ้าเห็นวา่ไม่ถูกต้องตามที่ได้ประชุม 

  กัน ก็ขอใหชี้แ้จงเพื่อขอมติแก้ไขรายงานการประชุม 

    เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไข รายงานการประชุม ผมขอมตทิี่ประชุม  

ใครเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่  

15 กุมภาพันธ์ 2564  ขอให้ยกมอื  

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ สี่ เมื่อวันที่  

  15 กุมภาพันธ์ 2564 

 

ระเบียบวาระที่  3   กระทู้ถาม 

   - ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  4     เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 เรื่องท่ี  1  ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี 

การงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2543  ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็น 

อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายธนิต  เจริญพร   การขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

ประธานสภาฯ   พ.ศ.2564 เชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงระเบียบให้ที่ประชุมทราบ 

นายณัฐพล  จูเกษม เรียน ท่านประธานสภา ท่านนายกฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

 ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  

 พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า 

 ครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพ เปลี่ยน 

 หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายธนิต  เจริญพร   ขอให้ท่านผูบ้ริหารช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาฯ   ประจ าปี 2564 ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบรายละเอียด 

/นายโชคชัย… 



-3- 

 

นายโชคชัย  ดา่นรุง่โรจน์ เรียน  ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ  

นายกฯ    ผม โชคชัย ด่านรุง่โรจน ์นายกฯ ขอชีแ้จงการโอนงบประมาณ 

รายการท่ี  1 

โอนลด 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)  

ค่าครุภัณฑ ์  (541000)    

ครุภัณฑอ์ื่น   (411700) 

-  ค่าจัดท าป้ายชื่อถนนลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นต าบลปากทาง

ตั้งจ่ายไว้  35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายชื่อถนน

ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นต าบลปากทาง  จ านวน  10  จุดๆ ละ  

3,500.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

งานไฟฟ้าถนน  (00242)  

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (420900) 

-  ค่าจัดท าป้ายชื่อถนนลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นต าบลปากทาง

ตั้งจ่ายไว้  35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายชื่อถนน

ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นต าบลปากทาง  จ านวน  10  จุดๆ ละ  

3,500.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

นายธนิต เจรญิพร   มีสมาชิกท่านใด มีความประสงคจ์ะสอบถามท่านผู้บริหาร เรื่อง การ 

ประธานสภาฯ   โอนงบประมาณหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

นายธนิต  เจริญพร   เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายใน

ประธานสภาฯ   หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ผมขอมตทิี่ประชุม ใครเห็นชอบ 

   ให้ผู้บริหารโอนงบประมาณฯ ในรายการที่ 1 ขอให้ยกมือครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  16  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง – เสียง 

   ขาดการประชุม  1  ท่าน  (นายชูชาติ  เพ็ชรลอ้มทอง) 

 

/นายธนิต… 
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นายธนิต เจริญพร   ต่อไปเป็นการขอโอนงบประมาณรายจ่าย รายการที่ 2 ขอใหท้่าน 

ประธานสภาฯ   ผูบ้ริหารช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2564  

   ให้ที่ประชุมทราบ 

นายโชคชัย  ดา่นรุง่โรจน์ เรียน  ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ  

นายกฯ    ผม โชคชัย ด่านรุง่โรจน ์นายกฯ ขอชีแ้จงการโอนงบประมาณ 

รายการท่ี  2 

โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 

งานบริหารงานทั่วไป (00111)  

ค่าครุภัณฑ ์(541000) 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งจ่ายไว้  

500,000 บาท คงเหลือ 500,000 บาท โอนลด 177,000 บาท 

คงเหลือ  323,000 บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานไฟฟ้าถนน  (00242) 

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  (542000)   

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421000) 

-  โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 7 สายต่อจาก

บ้าน นางสายทิ้ง จ าปีเรือง ถึงบ้าน นายแจ้ง ดีขยัน  ตั้งจ่ายไว้ 

177,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  

หมูท่ี่ 7 สายต่อจากบ้าน นางสายทิง้ จ าปีเรอืง ถึงบ้าน  

นายแจง้ ดีขยัน 

นายธนิต เจริญพร   มีสมาชิกท่านใด มีความประสงคจ์ะสอบถามท่านผู้บริหาร เรื่อง การ 

ประธานสภาฯ   โอนงบประมาณหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

นายธนิต  เจริญพร   เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายใน

ประธานสภาฯ   หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ผมขอมติที่ประชุม ใครเห็นชอบ 

   ให้ผู้บริหารโอนงบประมาณฯ ในรายการที่ 2 ขอใหย้กมอืครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  16  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง – เสียง 

/ขาด… 



-5- 

 

   ขาดการประชุม  1  ท่าน  (นายชูชาติ  เพ็ชรลอ้มทอง) 

นายธนิต เจรญิพร   ต่อไปเป็นการขอโอนงบประมาณรายจ่าย รายการที่ 3 ขอใหท้่าน 

ประธานสภาฯ   ผูบ้ริหารช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2564  

   ให้ที่ประชุมทราบ 

นายโชคชัย  ดา่นรุง่โรจน์ เรียน  ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ  

นายกฯ    ผม โชคชัย ด่านรุง่โรจน ์นายกฯ ขอชีแ้จงการโอนงบประมาณ 

รายการท่ี  3 

โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 

งานบริหารงานทั่วไป (00111)  

ค่าครุภัณฑ ์(541000) 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งจ่ายไว้  

500,000 บาท คงเหลือ 323,000  บาท โอนลด 123,116.24 

บาท คงเหลอื  199,883.76 บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานไฟฟ้าถนน  (00242) 

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  (542000)   

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421000) 

- โครงการขยายเขตไฟสาธารณะ หมู่ที่ 7 สายบ้านนางอัมพร – 

บ้านนายสันติ ตั้งจา่ยไว้ 123,116.24 บาท 

นายธนิต เจรญิพร   มีสมาชิกท่านใด มีความประสงคจ์ะสอบถามท่านผู้บริหาร เรื่อง การ 

ประธานสภาฯ   โอนงบประมาณหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

นายธนิต  เจริญพร   เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายใน

ประธานสภาฯ   หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ผมขอมตทิี่ประชุม ใครเห็นชอบ 

   ให้ผู้บริหารโอนงบประมาณฯ ในรายการที่ 2 ขอใหย้กมอืครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  16  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง – เสียง 

   ขาดการประชุม  1  ท่าน  (นายชูชาติ  เพ็ชรลอ้มทอง) 

 

/นายธนิต… 
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นายธนิต เจรญิพร   ต่อไปเป็นการขอโอนงบประมาณรายจ่าย รายการที่ 4 ขอใหท้่าน 

ประธานสภาฯ   ผูบ้ริหารช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2564  

   ให้ที่ประชุมทราบ 

นายโชคชัย  ดา่นรุง่โรจน์ เรียน  ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ  

นายกฯ    ผม โชคชัย ด่านรุง่โรจน ์นายกฯ ขอชีแ้จงการโอนงบประมาณ 

รายการท่ี  4 

โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 

งานบริหารงานคลัง  (00113)  

ค่าครุภัณฑ ์(541000) 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งจ่ายไว้  500,000 

บาท คงเหลือ  500,000 บาท โอนลด 500,000 บาท คงเหลือ – 

บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานไฟฟ้าถนน  (00242) 

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  (542000)   

อาคารต่าง ๆ  (420700) 

- โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล

ปากทาง ตั้งจ่ายไว้  500,000  บาท ขนาดความสูง 2 เมตร ยาว 

75 เมตร 

นายธนิต เจรญิพร   มีสมาชิกท่านใด มีความประสงคจ์ะสอบถามท่านผู้บริหาร เรื่อง การ 

ประธานสภาฯ   โอนงบประมาณหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

นายธนิต  เจริญพร   เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายใน

ประธานสภาฯ   หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ผมขอมตทิี่ประชุม ใครเห็นชอบ 

   ให้ผู้บริหารโอนงบประมาณฯ ในรายการที่ 4 ขอให้ยกมอืครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  16  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง – เสียง 

   ขาดการประชุม  1  ท่าน  (นายชูชาติ  เพ็ชรลอ้มทอง) 

 

/นายธนิต… 
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นายธนิต เจรญิพร   ต่อไปเป็นการขอโอนงบประมาณรายจ่าย รายการที่ 5 ขอใหท้่าน 

ประธานสภาฯ   ผูบ้ริหารช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2564  

   ให้ที่ประชุมทราบ 

นายโชคชัย  ดา่นรุง่โรจน์ เรียน  ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ  

นายกฯ    ผม โชคชัย ด่านรุง่โรจน ์นายกฯ ขอชีแ้จงการโอนงบประมาณ 

รายการท่ี  5 

โอนลด 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)  

ค่าครุภัณฑ ์(541000) 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งจ่ายไว้  

500,000 บาท คงเหลือ 500,000 บาท โอนลด 490,000 บาท 

คงเหลือ  10,000 บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) 

หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง (542000) 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000) 

-  โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1,4 สายรอบหนองสอง

ห้อง ตั้งไว้ 490,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซม

ถนน คสล. หมูท่ี่ 1,4 สายรอบหนองสองห้อง ขนาดความกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

นายธนิต เจรญิพร   มีสมาชิกท่านใด มีความประสงคจ์ะสอบถามท่านผู้บริหาร เรื่อง การ 

ประธานสภาฯ   โอนงบประมาณหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

นายธนิต  เจริญพร   เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายใน

ประธานสภาฯ   หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ผมขอมตทิี่ประชุม ใครเห็นชอบ 

   ให้ผู้บริหารโอนงบประมาณฯ ในรายการที่ 5 ขอให้ยกมอืครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  16  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง – เสียง 

   ขาดการประชุม  1  ท่าน  (นายชูชาติ  เพ็ชรลอ้มทอง) 

/นายธนิต… 
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นายธนิต เจรญิพร   ต่อไปเป็นการขอโอนงบประมาณรายจ่าย รายการที่ 6 ขอให้ท่าน 

ประธานสภาฯ   ผูบ้ริหารช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2564  

   ให้ที่ประชุมทราบ 

นายโชคชัย  ดา่นรุง่โรจน์ เรียน  ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ  

นายกฯ    ผม โชคชัย ด่านรุง่โรจน ์นายกฯ ขอชีแ้จงการโอนงบประมาณ 

รายการท่ี  6 

โอนลด 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)  

ค่าครุภัณฑ ์(541000) 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งจ่ายไว้  

500,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท โอนลด 6,300 บาท 

คงเหลือ  3,700 บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานไฟฟ้าถนน  (00242) 

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  (542000)   

อาคารต่าง ๆ  (420700) 

- โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล

ปากทาง ตั้งจ่ายไว้  500,000  บาท ขนาดความสูง 2 เมตร ยาว 

75 เมตร 

นายธนิต เจรญิพร   มีสมาชิกท่านใด มีความประสงคจ์ะสอบถามท่านผู้บริหาร เรื่อง การ 

ประธานสภาฯ   โอนงบประมาณหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

นายธนิต  เจริญพร   เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายใน

ประธานสภาฯ   หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ผมขอมตทิี่ประชุม ใครเห็นชอบ 

   ให้ผู้บริหารโอนงบประมาณฯ ในรายการที่ 6 ขอให้ยกมอืครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  16  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง – เสียง 

   ขาดการประชุม  1  ท่าน  (นายชูชาติ  เพ็ชรลอ้มทอง) 

 

/นายธนิต… 
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นายธนิต เจรญิพร   ต่อไปเป็นการขอโอนงบประมาณรายจ่าย รายการที่ 7 ขอใหท้่าน 

ประธานสภาฯ   ผูบ้ริหารช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2564  

   ให้ที่ประชุมทราบ 

นายโชคชัย  ดา่นรุง่โรจน์ เรียน  ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ  

นายกฯ    ผม โชคชัย ด่านรุง่โรจน ์นายกฯ ขอชีแ้จงการโอนงบประมาณ 

รายการท่ี  7 

โอนลด 

แผนงานการศึกษา  (00210) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  (00211)  

ค่าครุภัณฑ ์(541000) 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งจ่ายไว้  300,000 

บาท คงเหลือ  300,000  บาท โอนลด  250,000  บาท คงเหลือ  

50,000 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)  

ค่าครุภัณฑ ์(541000) 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งจ่ายไว้  

500,000 บาท คงเหลือ 3,700  บาท โอนลด 3,700 บาท 

คงเหลือ  - บาท 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 

งานบริหารงานทั่วไป (00111)  

ค่าครุภัณฑ ์(541000) 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งจ่ายไว้  

500,000 บาท คงเหลือ 199,883.76  บาท โอนลด 66,300 

บาท คงเหลอื  133,583.76 บาท 

โอนเพิ่ม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 

งานบริหารทั่วไป  (00111) ค่าตอบแทน   (531000)  

-  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองท้องถิ่น  (310100)  ตั้งจ่ายไว้ 450,000 บาท คงเหลือ  

/522... 
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522,650 บาท โอนเพิ่ม 320,000 บาท คงเหลอื  842,650 บาท 

-  เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ 

บริหารส่วนต าบล เช่น เงินตอบแทนคณะกรรมการ จัดหาพัสดุ  

ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ค่าตอบแทน 

การส ารวจข้อมูลและการบันทึกข้อมูล จปฐ.ค่าตอบแทนของอาสา 

สมัครบริบาล  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ  

ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ 

นายธนิต เจรญิพร   มีสมาชิกท่านใด มีความประสงคจ์ะสอบถามท่านผู้บริหาร เรื่อง การ 

ประธานสภาฯ   โอนงบประมาณหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

นายธนิต  เจริญพร   เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายใน

ประธานสภาฯ   หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ผมขอมตทิี่ประชุม ใครเห็นชอบ 

   ให้ผู้บริหารโอนงบประมาณฯ ในรายการที่ 7 ขอให้ยกมอืครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  16  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง – เสียง 

   ขาดการประชุม  1  ท่าน  (นายชูชาติ  เพ็ชรลอ้มทอง) 

นายธนิต เจรญิพร   ต่อไปเป็นการขอโอนงบประมาณรายจ่าย รายการที่ 8 ขอใหท้่าน 

ประธานสภาฯ   ผูบ้ริหารช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2564  

   ให้ที่ประชุมทราบ 

นายโชคชัย  ดา่นรุง่โรจน์ เรียน  ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ  

นายกฯ    ผม โชคชัย ด่านรุง่โรจน ์นายกฯ ขอชีแ้จงการโอนงบประมาณ 

รายการท่ี  8 

โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 

งานบริหารงานทั่วไป (00111)  

ค่าครุภัณฑ ์(541000) 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งจ่ายไว้ 500,000 

บาท คงเหลือ 133,583.76 บาท โอนลด 133,583.76  บาท 

คงเหลือ  - บาท 

แผนงานการศึกษา  (00210) 

/งาน… 
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  (00211)  

ค่าครุภัณฑ ์(541000) 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งจ่ายไว้  300,000 

บาท คงเหลอื 50,000 บาท โอนลด 50,000 บาท คงเหลือ  - บาท 

โอนเพิ่ม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 

งานบริหารทั่วไป  (00111)  

ค่าใช้สอย   (532000)   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งจา่ยไว้ 569,353 บาท 

คงเหลือ  88,129 บาท โอนเพิ่ม  183,583.76  บาท คงเหลือ  

271,712.76 บาท 

นายธนิต เจรญิพร   มีสมาชิกท่านใด มีความประสงคจ์ะสอบถามท่านผู้บริหาร เรื่อง การ 

ประธานสภาฯ   โอนงบประมาณหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

นายธนิต  เจริญพร   เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายใน

ประธานสภาฯ   หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ผมขอมตทิี่ประชุม ใครเห็นชอบ 

   ให้ผู้บริหารโอนงบประมาณฯ ในรายการที่ 8 ขอให้ยกมอืครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  16  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง – เสียง 

   ขาดการประชุม  1  ท่าน  (นายชูชาติ  เพ็ชรลอ้มทอง) 

 

ระเบียบวาระที่  5        เรื่อง  เพื่อทราบ 

นายธนิต เจรญิพร  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรอืไม่ 

ประธานสภาฯ     

ที่ประชุม   ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  6         เรื่อง  อื่น ๆ 

นายธนิต  เจริญพร   มที่านใดจะสอบถามหรอืไม่ 

ประธานสภาฯ 

นายสมยศ  จ าปีเรอืง   ผม สมยศ  จ าปีเรอืง  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 9  

ส.อบต. ม.9    ขอทราบการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 

/เนื่องจาก… 
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   เนื่องจากมีปัญหาจากการรอ้งเรียนการระงับเหตุร าคาญ กรณีการ 

   เลี้ยงวัวส่งกลิน่เหม็น  หมู่ที่ 9 ต าบลปากทาง (นายเกษม  โพธิ์เกตุ) ซึ่ง 

   เลี้ยงไว้ในบริเวณบ้านของตนอันเป็นเขตชุมชน และบ้านเรือนบริเวณ 

   ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะเมื่อถึงฤดูฝนน้ าจาก 

   บริเวณที่เลีย้งวัวจะไหลมา ท าให้เกิดกลิ่น เหม็น ถนนลื่น น้ าเสียท่วมขัง 

   บริเวณหนา้บ้านราษฎร จงึขอเสนอโครงการยกระดับถนนคอนกรีต 

   เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 9 และขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 

   2565 เพื่อแก้ไขปัญหาใหก้ับราษฎรดังกล่าว ว่าจะกระท าได้หรอืไม่  

   อย่างไร 

นายธนิต  เจริญพร ขอให้ท่านเสนอโครงการฯ มาที่องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

ประธานสภาฯ เพื่อจักได้ด าเนินการตามขั้นตอนตอ่ไป   

นายธนิต  เจริญพร มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรอืไม่ครับ   

ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม ไม่ม ี

นายธนิต  เจริญพร  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ผมขอปิดการประชุมสมัย 

ประธานสภาฯ   สามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ 2/2564 ครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ปิดประชุม... 
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ปิดประชุมเวลา               น. 

 
 

(ลงช่ือ)                                            ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                            (นายณัฐพล      จูเกษม) 

                                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง  

  

 

 (ลงช่ือ)          กรรมการตรวจ         

                                 (นายณัฐพล      จูเกษม)  รายงานการประชุม   

         

 

(ลงช่ือ)                             กรรมการตรวจ      (ลงชื่อ)                             กรรมการตรวจ 

        (นายนิวัตน์  นลิวรรณ)  รายงานการประชุม        (นายวรรณโชค ขจรกลิ่น)  รายงานการประชุม 

 

 

                    (ลงช่ือ)                                    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

                (นายธนิต  เจริญพร) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


