
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ของปี พ.ศ. ๒๕62 

วันที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕62   
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่  ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

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

    
 
 

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  10.00  น.        
           

ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อทุกท่านมาพร้อมกันแล้วก็ขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องที่ประชุมแจ้งให้ทราบ 
๑.๑  หนังสือสั่งการต่าง ๆ   
    (1) หนังสือที่ มท 55520/ว 675 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์จัดท าประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี 
(รายละเอียดตามหนังสือ) 
    (2) หนังสือที่ สต 0318/82 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง ก าชับการวางตนของ
บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (รายละเอียดตามหนังสือ) 
    (3) หนังสือที่ คค 0703.58/บทช.1/63 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์บทความข้อกฎหมายทางหลวง (รายละเอียดตาม
หนังสือ) 
    (4) หนังสือที่ คค 0315.7/สต 1579 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 เรื่อง แจ้งให้ไปรับ
หนังสืออนุญาตสิ่งล่วงล้ าล าน้ า (รายละเอียดตามหนังสือ) 
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ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
นายก อบต. 
 
ปลัด อบต. 

รับทราบ                            
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
        2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ. 2561     
ครั้งที่ 1/2561 วันที่  26 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
ได้แจกจ่ายส าเนารายงานการประชุมให้ที่ประชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อมกัน ว่าแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือมีมติรับรองหรือไม่ อย่างไร 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
รับรอง  8  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    ๓.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 
และก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕63 
การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีนั้น ต้องก าหนดให้มีอย่างน้อยสองสมัยแต่ไม่เกินสี่
สมัย และให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไปด้วย โดยให้ประธานสภาฯ น า
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 
ประธานสภาฯ น าปรึกษาในที่ประชุมเรื่องก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 
และการก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕63 และท่ีประชุมได้พิจารณากัน
อย่างรอบคอบแล้ว  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ดังนี้ 
         สมัยที่สอง ประจ าปี 2562  วันที่ ๑ - 15  มิถุนายน   ๒๕62 มีก าหนด 15 วนั 
         สมัยที่สาม ประจ าปี 2562  วันที่ 1 – 15 สิงหาคม   ๒๕62 มีก าหนด 15 วนั 
         สมัยที่สี่ ประจ าปี 2562  วันที่ 16 - 30 ธันวาคม  ๒๕62 มีก าหนด 15 วัน 
         สมัยแรกของปี พ.ศ. 2563 วันที่ ๑ - ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕63 มีก าหนด 15 วนั 
เห็นชอบ 8  เสียง 
    3.2 พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง                                                                            
ด้วยส านักงานปลัดฯ ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
ขอเชิญปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ชี้แจงรายละเอียด 
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดในการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ดังนี้ 
ส านักงานปลัด ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ขอโอนลด  175,600 บาท  
รวมโอนลด 175,600  บาท  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
ส านักปลัด ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
รายการรายการจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว (รายละเอียด
ตามเกณฑ์ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์  ปี 2561) ขอโอนเพ่ิม 13,100 บาท 
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ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายก อบต. 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภา 
 
 
 
นายก อบต. 
 

รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSL Lumens 
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์  ปี 2561) ขอโอนเพ่ิม 42,500 บาท 
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)  
ขอโอนเพ่ิม 120,000 บาท   รวมโอนเพิ่ม  175,600 บาท 
เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดการโอนงบประมาณแล้วก็ขอมติอนุมัติการโอนในที่
ประชุม 
อนุมัติ  8  เสียง 
   3.3 พิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการต่างๆ ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียด 
กระผมได้แจ้งไปยังกองคลังให้ตรวจสอบยอดเงินสะสมของ  อบต.ขอนคลานปัจจุบัน ณ วันที่ 
8 กุมภาพันธ์ 2562 ประมาณ 1,952,431.06 บาท ปรากฏว่ากองคลังกันเงินไว้ส าหรับ
ส ารองรายจ่ายด้านบุคลากร และกันเงินไว้ส าหรับส ารองสาธารณภัย ปรากฏว่ามีเงินไม่
เพียงพอส าหรับด าเนินโครงการได้ แต่กระผมเห็นว่าโครงการต่างๆ ที่จะด าเนินการนั้นมี
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเป็นอย่างยิ่ง หากไม่ด าเนินการจะเกิดความเสียหาย ประกอบ
กับไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และไม่มีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ เพ่ือด าเนิน
โครงการ จึงได้สั่งการให้กองช่างประมาณราคาโครงการต่างๆ เพ่ือขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
จากสภาและจะได้สั่งการให้กองคลังด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ ต่อไป ซึ่ง
รายละเอียดโครงการที่จะด าเนินการจ่ายเงินสะสม ตามท่ีท่านประธานสภาฯ จะได้
ด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
        3.3.1 โครงการก่อสร้างสถานที่ออกก าลังกาย/ศูนย์สุขภาพในต าบลขอนคลาน 
งบประมาณ 528,600 บาท (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด) ขอเชิญ นายก อบต.
ชี้แจง 
ส าหรับโครงการก่อสร้างสถานที่ออกก าลังกาย/ศูนย์สุขภาพในต าบลขอนคลาน  งบประมาณ
528,600 บาท เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมในการพักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกก าลังกายของ
ประชาชนในต าบลขอนคลานและเป็นสถานที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นการดึงดูด
นักท่องเที่ยวไปในตัวด้วย รายละเอียดตามแบบฯ ที่ได้แจกจ่ายไป  
เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดและพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว ก็ขอมติในที่ประชุม
เพ่ืออนุมัติโครงการก่อสร้างสถานที่ออกก าลังกาย/ศูนย์สุขภาพในต าบลขอนคลาน 
งบประมาณ 528,600  บาท 
อนุมัติ  8 เสียง 
         3.3.2 โครงการบุกเบิกถนนหินผุริมคลองสาธารณะที่ดินนายหนอด ติงหวัง – 
ชายหาดราไว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 365 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร (ตาม
แบบที่ อบต.ขอนคลานก าหนด) งบประมาณ  333,000 บาท  ขอเชิญ นายก อบต. ชี้แจง
รายละเอียด 
ส าหรับโครงการบุกเบิกถนนหินผุริมคลองสาธารณะที่ดินนายหนอด  ติงหวัง- ชายหาดราไว  
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ประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 

เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 ได้น าผลผลิตทางการเกษตร เช่น ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว 
แตงไทย ฟักทองและอ่ืนๆ ไปจ าหน่ายได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบที่ได้แจกจ่าย 
เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดและพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือ
ขออนุมัติโครงการบุกเบิกถนนหินผุริมคลองสาธารณะที่ดินนายหนอด ติงหวัง-ชายหาดราไว 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 365 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร งบประมาณ 
333,000 บาท 
อนุมัติ  8  เสียง 
         3.3.3 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมระบบสูบน้ าดิบระบบบริหารกิจการประปา
ต าบลขอนคลาน หมู่ที่ 5 บ้านท่าศิลา ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล งบประมาณ 
220,000  บาท (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ขอนคลานก าหนด) ขอเชิญนายก อบต.
ชี้แจง 
ส าหรับโครงการซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมระบบสูบน้ าดิบระบบบริหารกิจการประปาต าบล
ขอนคลาน หมู่ที่ 5 บ้านท่าศิลา ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เนื่องจากช่วงนี้ 
เป็นช่วงฤดูแล้ง น้ าในสระห้วยตะแบกลดลงรวดเร็วมาก เกรงว่าน้ าประปาส าหรับบริการ    
ประชาชนในต าบลขอนคลานของเราไม่เพียงพอ ส าหรับอุปโภคบริโภค จึงมีความจ าเป็นที่
จ าต้องปรับปรุงระบบสูบน้ าดิบฯ เพื่อให้พ่ีน้องชาวต าบลขอนคลานได้มีน้ าไว้ใช้ตลอดทั้งปี  
จึงต้องปรับปรุงระบบสูบน้ าดิบระบบบริหารกิจการประปาต าบลขอนคลาน หมู่ที่ 5 บ้านท่า
ศิลา โดยเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโอกาสต่อไป 
เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดและพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว ก็ขอมติอนุมัติ
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมระบบสูบน้ าดิบระบบบริหารกิจการประปาต าบลขอนคลาน 
หมู่ที่ 5 บ้านท่าศิลา ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล งบประมาณ 220,000 บาท 
อนุมัติ 8 สียง 
    3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องขยะ ระหว่าง
เทศบาลต าบลก าแพงและองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
ตามท่ีเทศบาลต าบลก าแพงได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาล
ต าบลก าแพง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 19 แห่งในจังหวัดสตูล เพื่อจัดท า
บริการสาธารณะด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยน าขยะของ
แต่ละท้องถิ่นไปก าจัดยังศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลต าบลก าแพง โดยมี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการการจัดบริการสาธารณะในด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน  2. เพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินในการจัดหาสถานที่และเดิน
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของแต่ละท้องถิ่น 3. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการและคัดแยกขยะมูล
ฝอย เพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ เป็นการเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้กับครัวเรือน ชุมชนและ
ท้องถิ่น  ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมขอให้ทุกท่านดูในบันทึกข้อตกลงตามที่ได้แจกจ่ายไป
แล้ว  
ปรึกษาหารือรายละเอียดตามบันทึกข้อตกลง 
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มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 

หากทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดด้วยความรอบคอบแล้วก็ขอมติให้ความเห็นชอบการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลต าบลก าแพง กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนคลาน  
เห็นชอบ  7 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือจะแสดงความคิดเห็นอะไรบ้าง 
ใครมีอะไรเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอปิดประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา 12.20 น. 
                                                              ลงชื่อ                                ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                      ( นายวรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง ) 
                                                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

                                                              ลงชื่อ                                ผู้รบัรองการประชุม 
                                                                    (  นายวีระวุฒิ   ทอดทิ้ง  ) 
                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


