
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
สมัยประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ. 2562  

วันที่  2  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕62   
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่  ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

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

    
 
 

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  ๑0.00  น.       
           

ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อทุกท่านมาพร้อมกันแล้วก็ขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการต่าง ๆ   
๑.1 แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการ สต 0023.10/629  ลงวันที่ 30 เมษายน 2562    
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง 
ประจ าปี 2562 (ตามรายละเอียดหนังสือ)    
1.2 แจ้งให้ทราบหนังสือ ด่วนที่สุดที่ สต 0318/ว 411 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 
เรื่อง การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 
2562 (ตามรายละเอียดหนังสือ)    
1.3 แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการ ที่สต 0318/ว 397 ลงวนัที่ 26 เมษายน 2562     
เรื่องมอบหมายภารกิจการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562         
ของจังหวัดสตูล    
1.4 แจ้งให้ทราบ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562   



 
 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
ประธานสภาฯ 
มตทิีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
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1.5 แจ้งประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ปิดระบบ
จ าหน่ายประปา ต าบลขอนคลาน 
รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
        2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2562 วันที่ 8  
กุมภาพันธ์  2562  
ได้แจกจ่ายส าเนารายงานการประชุมให้ที่ประชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อมกัน ว่าแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือมีมติรับรองหรือไม่ อย่างไร 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
รับรอง  8  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
       3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2562) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
แจกจ่ายร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕61) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ให้ที่ประชุมพิจารณาไปพร้อมกันเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
โดยอาศัยระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59  หมวด ๓ ข้อ ๑๗ พร้อมชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกบั 
ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งได้ผ่านประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลานได้พิจารณาแล้ว ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3)  มีโครงการทั้งหมด 2 โครงการและแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ (แบบ ผ.01)          
        1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
 มีทั้งหมด  2  โครงการ  
             1.1 แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 
                   จ านวน  2 โครงการ (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) ดังนี้ 

1. ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10                                     
งบประมาณ 110,000 บาท 

2. ก่อสร้างรั้วลวดหนามอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2                        
งบประมาณ 38,100  บาท 

              

บัญชีครุภัณฑ์  (แบบ ผ.08) 
แยกตามแผนงาน ดังนี้ 
   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  จ านวน 1  ประเภท คือ 
       -  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ   ดังนี้  
         รายการเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2 เครื่องๆละ 8,500 บาท      
         งบประมาณ 17,000 บาท  



 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มตปิระชุม 
ประธานสภาฯ 
 
นายก อบต. 
 
 
ปลัด อบต. 
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2. แผนงานการศึกษา  จ านวน 1  ประเภท คือ 
       -  ครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ   ดังนี้  
         รายการเครื่องสูบน้ า จ านวน 2 เครื่องๆละ 7,900 บาท   งบประมาณ 15,800  
         บาท 
เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติ
เห็นชอบ 
เห็นชอบ  8  เสียง 
      3.2 พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 
ด้วยส านักงานปลัดฯ และกองช่าง  ได้ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ขอเชิญปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ชี้แจงรายละเอียด 
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงค า
ขี้แจงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ดังนี้ 
ส านักงานปลัด ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ดังนี้ 
   ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวดค่า
วัสดุ ประเภท วัสดุสนาม รายการเต้นท์ จ านวน 2 หลัง งบประมาณ อนุมัติ 60,000 บาท 
ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต้นท์ จ านวน 2 หลัง ขนาด 8*10 เมตร ใช้ส าหรับการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลและบริการสาธารณะเป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ข้อความใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต้นท์ ขนาด 4*8 เมตร จ านวน 2 หลัง ๆละ 30,000 
บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท  ใช้ส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและบริการสาธารณะเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  
 มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที่ 27 มิถุนายน 2559 
กองช่าง ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ดังนี้ 
   ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการค่าโครงการบุกเบิก
ถนนหินผุ สายท่ออุโมงค์ - บ้านนายสมโชค ไชยสงคราม หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
580 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ขอนคลานก าหนด) งบประมาณอนุมัติ 254,000 
บาท  
ข้อความเดิม ค่าโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายท่ออุโมงค์-บ้านนายสมโชค ไชยสงคราม   
หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ขอนคลาน
ก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) แบบ ผ.01 หน้าที่ 78   
ข้อ 3.2 ล าดับที่ 2  



        
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
นายก อบต. 
 
ปลัด อบต. 
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ข้อความใหม่ ค่าโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายท่ออุโมงค์-บ้านนายสมโชค ไชยสงคราม    
หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.80 เมตร พรอ้มติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ขอนคลาน
ก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 หน้าที่ 78    
ข้อ 3.2 ล าดับที่ 2 
เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วก็ขอมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงค าขอชี้แจงในที่
ประชุม 
อนุมัติ  8  เสียง 
      3.3 พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 
ด้วยส านักงานปลัดฯ และกองช่าง ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 ขอเชิญปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ชี้แจงรายละเอียด 
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดในการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ดังนี้ 
ส านักงานปลัด ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ขอโอนลด  17,000 บาท  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการเก้าอ้ีหนังส านักงาน ขอโอนลด 3,500 บาท  
รายการโต๊ะท างาน ขอโอนลด 21,400 บาท  
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขอโอนลด 13,100บาท 
รวมโอนลด 55,000  บาท  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
ส านักปลัด ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2 
เครื่องๆละ 8,500 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561) 
ขอโอนเพ่ิม 17,000 บาท 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ ราบการ ก่อสร้างรั้วลวดหนามอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด) ขอโอนเพ่ิม 38,000 บาท  
รวมโอนเพิ่ม 55,000 บาท 
กองช่าง ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอโอนลด 20,000 บาท 
รวมโอนลด 20,000  บาท  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
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กองช่าง ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการบุกเบิกถนนหินผุสาย 
ท่ออุโมงค์-บ้านนายสมโชค ไชยสงคราม หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ 
แปลนที่ อบต.ขอนคลานก าหนด) (แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562)ขอโอนเพ่ิม 20,000 บาท รวมโอนเพิ่ม 
20,000 บาท 
เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดการโอนงบประมาณแล้วก็ขอมติอนุมัติการโอนในที่
ประชุม 
อนุมัติ  8  เสียง 
      3.4 พิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการเร่งด่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลาน  
          3.4.1 ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯรัชกาลที่ 10 งบประมาณ 99,000 บาท 
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานได้เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ขอเชิญนายกฯเสนอและชี้แจงรายละเอียด 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมได้แจ้งไปยังกองคลังให้ตรวจสอบ
ยอดเงินสะสมของ อบต.ขอนคลานปัจจุบัน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ประมาณ 
1,733,431.06 บาท ปรากฏว่ากองคลังกันเงินไว้ส าหรับส ารองรายจ่ายด้านบุคลากร และ
กันเงินไว้ส าหรับส ารองสาธารณภัย ปรากฏว่ามีเงินไม่เพียงพอส าหรับด าเนินโครงการได้ แต่
เนื่องจากปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานได้รับหนังสือจากจังหวัดสตูลให้
ด าเนินการจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามหนังสือ
ซักซ้อมแนวทางของกรมบัญชีกลาง โดย อปท.สามารถใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ได้   
หากงบประมาณไม่เพียงพอสามารถใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมได้     
จึงไดด้ าเนินการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 งบประมาณ 99,000  บาท 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด) เพ่ือขออนุมัติจ่ายเงินสะสมจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนคลาน โดยอาศัยอ านาจตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ต่อไป  
เมื่อทุกท่านได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วก็ขอมติในที่ประชุมสภาเพ่ืออนุมัติก่อสร้างซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 งบประมาณ 99,000 บาท 
เห็นชอบ 8 เสียง 
    3.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมโครงการต่างๆ ของ อบต.ขอน
คลาน 
           3.5.1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์หมู่ที่ 4 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล งบประมาณ 1,799,000  บาท ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียด 



 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 

                                             -6- 
สืบเนื่องจาก อบต.ขอนคลานได้ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล งบประมาณ 
1,997,000 บาท ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานได้มีมติเห็นชอบในคราว
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ซึ่งผู้ว่า 
ราชการจังหวัดสตูลไม่อนุมัติให้จ่ายเงินทุนส ารองสะสมโครงการดังกล่าว เกรงว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนคลานไม่มีงบประมาณที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหากรณีเกิดสาธารณภัย
และส ารองจ่ายงบบุคลากรและส ารองจ่ายที่จะต้องจ่ายประชาชน เช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ย
คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ (ประมาณ 3 เดือน) และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลานได้ตรวจสอบยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมคงเหลือ เป็นเงิน 4,127,079.56 บาท    
ซึ่งกระผมพิจารณาแล้วว่าเป็นโครงการที่จะต้องด าเนินเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวหาก
ด าเนินการล่าช้าจะขาดโอกาสในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของต าบลขอนคลานในอนาคต 
อาศัยอ านาจข้อ 87(2) ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89(1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นการประหยัด
งบประมาณ ความมั่นคงและเพ่ือความมีเสถียรภาพทางการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลาน จึงได้ขอปรับลดงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4  เหลือ 
1,799,000 บาท  เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานต่อไป 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่แจกจ่าย) 
เมื่อทุกท่านได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วก็ขอมติในที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบ
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 1,799,000 บาท 
เห็นชอบ 8 เสียง 
       3.5.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดราไว หมู่ที่ 4 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า 
จังหวัดสตูล งบประมาณ 400,000 บาท ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียด 
ส าหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดราไว หมู่ที่ 4 กระผมได้ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม งบประมาณ 800,000 บาท (จ านวน 2 จุด) แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ไม่
อนุมัติให้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ ในครั้งนี้กระผมได้
ปรับลดงบประมาณโครงการฯ เหลือ 400,000 บาท (จ านวน 1 จุด รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด) เพ่ือให้ภูมิทัศน์บริเวณชายหาดราไวมีความสวยงาม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเพิ่มมากข้ึน จึงได้เสนอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ชายหาดราไว หมู่ที่ 4 งบประมาณ 400,000 บาท เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนคลานต่อไป  
เมื่อทุกท่านได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วก็ขอมติในที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดราไว หมู่ที่ 4 งบประมาณ 400,000 บาท 
เห็นชอบ 8 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ใครมีความเห็นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอปิดการประชุม  
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เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 
                                                              ลงชื่อ                                ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                      ( นายวรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง ) 
                                                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 

                                                              ลงชื่อ             ผู้รับรองการประชุม 
                                                                    (  นายวีระวุฒ ิ  ทอดทิ้ง  ) 
                                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


