
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ของปี พ.ศ. ๒๕63 
วันที่  6 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕63   

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่  ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

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

ประธานสภาฯ 
 
 
 
ที่ประชุม 

เมื่อทุกท่านมาพร้อมกันแล้วก็ขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระที ่ ๑ เรื่องที่ประชุมแจ้งให้ทราบ 
๑.๑  หนังสือสั่งการต่าง ๆ   
       - ไม่มี 
รับทราบ 

ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
ที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
        2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ. 2562     
ครั้งที่ 1/2562 วันที่  23 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
ได้แจกจ่ายส าเนารายงานการประชุมให้ที่ประชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อมกัน ว่าแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือมีมติรับรองหรือไม่ อย่างไร 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
รับรอง  7 เสียง 



 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
เลขานุการสภาฯ 

-2- 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    ๓.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
และก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕64 
การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีนั้น ต้องก าหนดให้มีอย่างน้อยสองสมัยแต่ไม่เกินสี่
สมัย และให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไปด้วย โดยให้ประธานสภาฯ น า
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 
ประธานสภาฯ น าปรึกษาในที่ประชุมเรื่องก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
และการก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕64 และท่ีประชุมได้พิจารณากัน
อย่างรอบคอบแล้ว  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ดังนี้ 
         สมัยที่สอง ประจ าปี 2563  วันที่ ๑ - 15  มิถุนายน   ๒๕63 มีก าหนด 15 วนั 
         สมัยที่สาม ประจ าปี 2563  วันที่ 1 - 15 สิงหาคม   ๒๕63 มีก าหนด 15 วัน 
         สมัยที่สี่ ประจ าปี 2563  วันที่ 16 - 30 ธันวาคม  ๒๕63 มีก าหนด 15 วัน 
         สมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 วันที่ ๑ - ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕64 มีก าหนด 15 วนั 
เห็นชอบ 7  เสียง 
    3.2 พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง                                                                            
ด้วยกองช่างและกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขอเชิญปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ชี้แจง
รายละเอียด 
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดในการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ดังนี้ 
กองช่าง ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทคค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่า
บ ารุงรักษาปละปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอโอนลด 385,600 บาท 
รวมโอนลด  385,600  บาท  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการบุกเบิกถนนหินผุสาย
บ้านนายชอบ  คลังข้อง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 
0.90 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) ขอโอนเพ่ิม  163,800 บาท 
โครงการบุกเบิกถนนหินผุบ้านนายจรัญ  หมีนหา หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.90 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)        
ขอโอนเพ่ิม 221,800 บาท 

 
 
 
 

 รวมโอนเพิ่ม  385,600 บาท 
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กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินการ หมวดคา่ใช้สอย ประเภทครายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาแก่ประชาชนและผู้สูงอายุ ขอโอนลด 28,800 บาท 
รวมโอนลด  385,600  บาท  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563) ขอโอนเพิ่ม 22,000 บาท รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก พร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563) ขอโอนเพ่ิม  4,300 บาท  รายการเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 
เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) ขอโอนเพิ่ม 2,500 บาท                
รวมโอนเพิ่ม  28,800 บาท 

ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดการโอนงบประมาณแล้วก็ขอมติอนุมัติการโอนในที่
ประชุม 
อนุมัติ  7  เสียง 
      3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน เรื่อง 
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อบัญญัติฯ ขอเชิญ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือจะแสดงความคิดเห็นอะไรบ้าง 
ใครมีอะไรเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอปิดประชุม 



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

                                                              ลงชื่อ                                ผู้รบัรองการประชุม 
                                                                    (  นายวีระวุฒิ   ทอดทิ้ง  ) 
                                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
สมัยประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ. 2563  

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.  ๒๕63   
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่  ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายวีระวุฒิ  ทอดทิ้ง ประธานสภา อบต. วีระวุฒิ  ทอดทิ้ง 
๒. นายประจวบ  สู่สม สมาชิกสภา  อบต. ประจวบ  สู่สม 
๓. นายมนูญ  ขุนแสง สมาชิกสภา  อบต. มนูญ  ขุนแสง 
๔. นายประเสริฐ  เหมรา รองประธานสภา  อบต. ประเสริฐ  เหมรา 
๕. นายสุชล  หลีหมีน สมาชิกสภา  อบต. สุชล  หลีหมีน 
6. นายจ าลอง  อ้นทุ่ย สมาชิกสภา  อบต. จ าลอง  อ้นทุ่ย 
7. นางสุรางค์  สารบัญ สมาชิกสภา  อบต. สุรางค์  สารบัญ 
8. นายสกล  ทอดทิ้ง สมาชิกสภา  อบต. สกล  ทอดทิ้ง 
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 
5. นายสุดปรีดี  กันตะปีติ  หนง.บริการ กปภ.สาขาละงู สุดปรีดี  กันตะปีติ  
6. นางซารีต้า  เด็นหลี หวัหน้าส านักปลัดฯ ซารีต้า  เด็นหลี 

           



เลขานุการสภาฯ  ส ารวจความพร้อมที่ประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลานเขา้ประชุม  เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.       
           

ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
นายก อบต. 
 
 
 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อทุกท่านมาพร้อมกันแล้วก็ขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการต่าง ๆ   
    1) หนังสือที่ สต 0023.10/365 ลงวันที่ 6 มีนาคม  2563 เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563  (รายละเอียด
ตามหนังสือ) 
    (2) หนังสือที่ สต 0318/ว 242 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19 ) (รายละเอียดตามหนังสือ) 
    (3) หนังสือที่ สต 0023.10/ว 246 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการและ
การเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (รายละเอียดตามหนังสือ) 
รับทราบ 

-2- 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
        2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2563 วันที่ 6  
กุมภาพันธ์  2563  
ได้แจกจ่ายส าเนารายงานการประชุมให้ที่ประชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อมกัน ว่าแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือมีมติรับรองหรือไม่ อย่างไร 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
รับรอง  8  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
       3.1 พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 
ด้วยส านักงานปลัดฯ กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ และกองสาธารณสุข ได้ขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขอเชิญปลัด อบต.ในฐานะ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ  ชี้แจงรายละเอียด 
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดในการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ดังนี้ 
ส านักงานปลัด ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขอโอนลด  100,000 
บาท  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
รายการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ขอโอนลด 159,400 บาท 
รวมโอนลด 259,400  บาท  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
ส านักปลัด ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวดค่า
วัสดุ ประเภทวัสดุส านักงาน ขอโอนเพ่ิม 20,000 บาท วัสดุงานบ้านงานครัว ขอโอนเพ่ิม 
5,000 บาท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ขอโอนเพิ่ม 120,500 บาท งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ ถังเก็บน้ า ขนาดบรรจุ 2,500 ลิตร จ านวน 
2 ถังๆละ 10,000 บาท (ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)    
ขอโอนเพ่ิม 20,000 บาท ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ เครื่องบันทึก
ข้อมุลการเดินทางของรถ (เครื่อง GPS) พร้อมติดตั้ง ((ซ้ือตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มี
ในมาตรฐานครุภัณฑ์) ขอโอนเพ่ิม 13,900 บาท  
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอ่ืน    
ขอโอนเพ่ิม 80,000 บาท      
รวมโอนเพิ่ม 259,400 บาท 
กองคลัง ขอโอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน ขอโอนลด 7,000 บาท  
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รวมโอนลด 7,000 บาท  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
กองคลัง ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีหนังส านักงาน จ านวน 2 ตัวๆละ 3,500 บาท 
(ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) ขอโอนเพ่ิม 7,000 บาท  
รวมโอนเพิ่ม  7,000 บาท 
กองช่าง ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนของบุคลากรของ อปท. ขอโอนลด 15,000 บาท  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอโอนลด 25,200 บาท 
รวมโอนลด 40,200  บาท  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
 กองช่าง ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ขอโอนเพิ่ม 
15,000 บาท งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ขอโอนเพ่ิม 25,200 บาท  รวมโอนเพิ่ม 40,200  บาท 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบด าเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทก่อสร้าง ขอโอนลด 30,500 บาท 
รวมโอนลด 30,500  บาท  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายก อบต. 
 
 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด อบต.ขอนคลานคัพ ประจ าปี 2563 ขอโอนเพ่ิม 30,500 บาท  รวมโอนเพิ่ม 
30,500 บาท 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ขอโอนลด 24,000 
บาท  รวมโอนลด 24,000  บาท  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ขอโอนเพ่ิม 24,000 บาท  
รวมโอนเพิ่ม  24,000  บาท 
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เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดการโอนงบประมาณแล้วก็ขอมติอนุมัติการโอนในที่
ประชุม 
อนุมัติ  8  เสียง 
      3.2 พิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการต่างๆ ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง
รายละเอียด 
        ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมได้แจ้งไปยังกองคลังให้
ตรวจสอบยอดเงินสะสมของ อบต.ขอนคลาน ณ ปัจจุบัน ปรากฏว่ายอดเงินสะสมคงเหลือ 
ณ วันที่ 11  มีนาคม  2563  ประมาณ 538,618.33 บาท และกองคลังได้กันเงินสะสม 
ตามระเบียบแล้ว  ปรากฏว่าไม่เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ ด้วยปัจจุบันองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนคลานได้รับแจ้งจากชาวบ้านและผู้น าชุมชนให้ด าเนินการโครงการเร่งด่วน 
เพ่ือแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามท่ีได้รับทราบปัญหาและความ
ต้องการซึ่งเป็นโครงการที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อประชาชนในพื้นท่ี แต่มีงบประมาณ
ประจ าปีจ านวนจ ากัดและไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  จึงสั่งการให้กองช่างประมาณราคาการ
ก่อสร้างโครงการ เพ่ือขออนุมัติจ่ายเงินสะสมจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
โดยอาศัยอ านาจตามข้อ 89(1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
รวมแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ต่อไป 
     3.2.1 พิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการชุดลอกคลองราไว หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 4    
งบประมาณ  65,500 บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ขอนคลานก าหนดและ
แจกจ่าย) ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง 
      ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานได้รบัแจ้งปัญหาและความต้องการจาก
ประชาชนในพื้นท่ี คือ ขุดลอกคลองราไว ซึ่งเป็นคลองที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้ าท า
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ช่วงหน้าแล้งเกษตรกรขาดแคลนน้ าเป็นอย่างมากในการท า



 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายสุดปรีดี กันตะปีติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
นายประเสริฐ เหมรา 
นายประจวบ สู่สม 
นายก อบต. 
 
 
 
 

การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะจะท าการขุดลอกคลองเพราะน้ าในคลอง
ราไวแห้งขอด พอถึงฤดูฝนจะได้มีน้ าใช้ตลอดทั้งป ีเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวต่อไป 
เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดและพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วก็ขอมติที่ประชุม
เพ่ือขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการขุดลอกคลองราไว หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 4  งบประมาณ 
65,500 บาท  
อนุมัติ 8  เสียง 
3.2  พิจารณาให้การประปาส่วนภูมิภาควางท่อส่งจ่ายน้ าในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและ
ป่าชายเลนซึ่งอยู่ในแนวเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
ขอเชิญตัวแทนจากการประปาส่วน๓มิภาคอ าเภอละงู คุณสุดปรีดี  กันตะปีติ หัวหน้างาน
บริการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู  ขอเชิญครับ 
      ด้วยการประปาภูมิภาคได้จัดท าแผนงานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ านาทอน(แห่งใหม่) พร้อม
วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า พ้ืนที่ต าบลนาทอน ต าบลทุ่งบุหลัง และต าบลขอนคลาน 
อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีการวางท่อจ่ายน้ าในเขตทาง ซึ่งท่อบางส่วนอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติและพ้ืนที่ป่าชายเลน (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่าย) 
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ส าหรับการด าเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนหางชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 โดยยื่นแบบค าร้องต่อกรมป่าไม้ 
ผ่านส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล  และส าหรับการด าเนินการ
ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมและพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2559 ซึ่งต้องแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาองค์การบรหิารส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่ 
ร่วมกันพิจารณาแนวเขตวางท่อส่งจ่ายน้ าที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าชายเลน
ในพ้ืนที่ต าบลขอนคลาน 
เมือ่ทุกท่านได้พิจารณาให้การประปาส่วนภูมิภาควางท่อส่งจ่ายน้ าในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติและป่าชายเลนซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบแล้ว ก็ขอมติให้ความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคเข้าใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ดังกล่าวฯ ต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
เห็นชอบ  8 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ใครมีความเห็นอีกหรือไม่  
เสนอขยายเขตระบบประปาของพ้ืนที่หมู่ที่ 2 
เสนอขยายเขตไฟฟ้าภายในต าบลขอนคลาน 
ขอเสริมอีกนิดหนึ่ง เรื่อง โควิค -19  ขอให้สมาชิกทุกท่าน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ (ตาม
เอกสารที่แจกจ่าย) และสอดส่องดูแลบุคคลที่เข้ามาในพ้ืนที่ต าบลขอนคลาน ให้ประสาน  
อสม.ในพ้ืนที่ และรพ .สต. ช่วยตรวจสอบ และขอให้ความส าคญักับโควิด-19 ซึ่งกลายเป็น
โรคติดต่อที่ร้ายแรงที่ควบคุมได้ยาก ถ้าเป็นไปได้ให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และท่ีส าคัญ
เป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้ท างานหนักเกินไป และขอให้ฟังข่าวสารของ



 
 
ประธานสภาฯ 

ทางราชการเป็นประจ า อย่างน้อยเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง จึงขอความ
ร่วมมือมายังทุกท่าน  ขอบคุณครับ 
ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอปิดการประชุม 

  เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 
 
 

                                                              ลงชื่อ                                ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                      ( นายวรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง ) 
                                                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 

                                                              ลงชื่อ                                ผู้รบัรองการประชุม 
                                                                    (  นายวีระวุฒิ   ทอดทิ้ง  ) 
                                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
                              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 

                                                 -2- 
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 าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ (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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-3- 
              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.ปรับปรงุถนนหินผุสายบ้านสูบ่าว 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 าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ผ.02/1)          
        1)  ยุทธศาสตร์ที่ 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 

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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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



 
มตทิี่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
สุนทราพร  เพ็ชร
ประเสริฐ 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 

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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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 



ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 

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. 

 
ประธานสภาฯ 
 
 

ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
ประธานสภาฯ 
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 

 

 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
มตทิี่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
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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  บาท  (โอนไปกองช่าง) 
กองช่าง ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงาจ้าง  ขอโอนลด  40,000 
บาท   
รวมโอนลด   40,000 บาท  บาท 
กองการศึกษาศาสนาและนันทนาการ ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบด าเนินการ 
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ขอโอนลด  45,110 บาท   
รวมโอนลด   45,110 บาท  บาท  
รวมโอนลดทั้งสิ้น 165,110  บาท 
เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 



กองช่าง ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนายทวิ เทศ
นอก(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) ขอโอนเพ่ิม  120,000 บาท   
รวมโอนเพิ่ม 120,000 บาท 
กองการศึกษาศาสนาและนันทนาการ 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 

 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
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ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) ขอโอนเพิ่ม ๔,๕๐๐ บาท 
รวมโอนเพิ่ม ๔๕,๑๑๐ บาท 
รวมโอนเพิ่มทั้งสิน ๑๖๕,๑๑๐ บาท 
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   

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
สมัยประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที ่1/2563 
วันที่  17  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕63  เวลา 13.30  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. นายมนูญ  ขุนแสง สมาชิกสภา  อบต. มนูญ  ขุนแสง 
6. นายสกล  ทอดทิ้ง สมาชิกสภา  อบต. สกล  ทอดท้ิง 
7. 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 
5. นายอาลี  ยะฝา   รองปลัด อบต.ขอนคลาน อาลี  ยะฝา   

 



เลขานุการสภาฯ ส ารวจองค์ประชุม แล้วเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม 
  เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 

 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 

เมื่อมาพร้อมกันแล้วก็ขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ    
   1.1 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสตูล ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน รับโอนพนักงาน
ส่วนต าบลผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร รายนายอาลี  ยะฝา 
ผู้อ านวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล รับโอนเพื่อแต่งตั้งในต าแหน่ง 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล(นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลาน  
รับทราบ 
     1.2 หนังสืออ าเภอทุ่งหว้าที่ สต 0023.10/1155 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563       

 

 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
มตทิี่ประชุม 
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เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานสมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี 
2563 (รายละเอียดตามหนังสือ) 
รับทราบ 
       1.3 หนังสือที่ อว 8205.10/0362 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์
และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม 
รับทราบ 
       1.4 หนังสือสั่งการที่ สต 0318/ว 753  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2563 เรื่อง การจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม  2563 
รับทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม  2563 
แจกจ่ายส าเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อมกันว่ ามีมติ
รับรองหรือไม่    

เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรอง 
รับรอง  6  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
         ๓.๑ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 
ด้วยส านักงานปลัด ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขอเชิญ
ปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ชี้แจงรายละเอียด 
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดในการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ดังนี้ 



ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 

ส านักงานปลัดฯ ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอโอนลด  100,000 บาท  รวมโอนลด 100,000  บาท   
รวมโอนลดทั้งสิ้น 165,110  บาท 
เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
ส านักงานปลัดฯ ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอโอนเพ่ิม  100,000 บาท   
รวมโอนเพิ่ม 100,000 บาท 
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 100,000 บาท 
 

 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
นายสุชล หลีหมีน 
 
 
นายมนุญ ขุนแสง 
 
 
นายก อบต. 
 
 
ปรานสภาฯ 
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เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดการโอนงบประมาณและพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วก็ขอ
มติอนุมัติการโอนในที่ประชุม 
อนุมัติ  6  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ใครจะเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่  
นายกชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่ห้วยตะแบก หมู่ที่ 5 บ้านท่าศิลา 
ต าบลนาทอน จุดที่ 1 ปั๊มซัมเมอร์สใช้การไม่ได้ เนื่องจากท างานหนักตลอดระยะเวลาช่วงหน้าแล้ง 
ท าให้ไม่สามารถสูบน้ าดิบมาบริการประชาชนในพ้ืนที่ต าบลขอนคลานได้ จึงมีความจ าเป็นต้องท า
การซ่อมแซมให้สามารถใช้การได้ทันที่ เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในระยะยาว
ต่อไป จุดที่ 2 ท าการซ่อมแซมท่อพีอี เนื่องจากน้ ารั่วซึมจงึต้องใช้รถแบ็คโฮขุดเพ่ือเชื่อมต่อท่อพีอี
และฝังกลบให้สามารถใช้งานได้ดีเหมือนเดิม และจะต้องท าการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน  
เสนอให้ถางหญ้าสองข้างทางบริเวณถนนสายท่ออุโมงค์ และถนนตันหยงละไน้ตลอดสองข้างทาง
และขอให้ผู้บริหารประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือขอขยายเขตเสาไฟฟ้าในพ้ืนที่ให้ครอบคลุม
ทั้งต าบล ขอบคุณครับ 
กระผมขอเสนอให้มีการสร้างห้องละหมาดภายในบริเวณท่ีท าการ อบต. เนื่องจากเจ้าหน้าที่และผู้
ที่มีผู้มาติดต่อราชการนับถือศาสนาอิสลามจ านวนมาก เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติ
ภารกิจให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ กระผมเห็นสมควรสร้างห้องละหมาดครับ 
ขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ กระผมจะพยายามจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการให้
ครอบคลุมและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องชาวต าบลขอนคลานอย่างยั่งยืน
ตลอดไปครับ 
ใครมีข้อเสนอแนะเพ่ิมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอปิดการประชุม 
 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 



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

 
 
 
 

                              รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
สมัยประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที ่1/2563 
วันที่  29  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕63  เวลา 13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่  ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

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



 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม 

เมื่อมาพร้อมกันแล้วก็ขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ    
       1.1 แจ้งให้ทราบหนังสืออ าเภอทุ่งหว้าที่ สต 0023.10/1155 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  
2563  เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานสมัยวิสามัญ สมัยที่สาม 
ประจ าปี 2563 (รายละเอียดตามหนังสือ) 
รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม  2563 
แจกจ่ายส าเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อมกันว่ามีมติ
รับรองหรือไม่   
เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรอง 
รับรอง  8  เสียง 

 

 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
ประธานสภาฯ 

                                                 -2- 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
         ๓.๑ พิจารณาขอความเห็นชอบส่งมอบทรัพย์สินทางหลวงชนบท สาย สต 5029       
บ้านราไว-บ้านตันหยงละไน้  คืนให้แก่กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด 
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดในการส่งคืนภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอนจากทางหลวงชนบทจังหวัดสตูลนั้น เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กรมทางหลวง
ชนบท กระทรวงคมนาคม ได้ถ่ายโอนภารกิจทางหลวงชนบท สายทาง สต 5029 บ้านราไว-
ตันหยงละไน้ ความยาว 3.150 กิโลเมตร ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล (รายละเอียดตามหนังสือที่แจกจ่าย) เพ่ือดูแลและซ่อมบ ารุงให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชน แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานไม่มีงบประมาณเพียงพอต่อการ
ด าเนินการซ่อมบ ารุง ประกอบกับได้ด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้วยแล้วหลายครั้ง (รายละเอียดโครงการที่แจกจ่าย) แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนหรือ
จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการซ่อมบ ารุงแต่อย่างใด ถ้าหากยังไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้  ดังนั้นเพ่ือใหก้ารจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานบริการ
ประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จึงมีความจ าเป็นขอส่งคืนภารกิจที่ได้รับการถ่าย
โอน สายทาง สต 5029 บ้านราไว-ตันหยงละไน้ ความยาว 3.150 กิโลเมตร ให้แก่ทางหลวง
ชนบท เพ่ือจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลานเพื่อขอความเห็นชอบคืนภารกิจถ่ายโอน สายทาง สต 5029 บ้านราไว-ตันหยงละไน้ ความ
ยาว 3.150 กิโลเมตร ให้แก่ทางหลวงชนบท ต่อไปครับ 
ได้พิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ และมีความเห็นพ้องต้องกันยินดีคืนภารกิจถนน สายทาง 
สต 5029  บ้านราไว-ตันหยงละไน้ ความยาว 3.150 กิโลเมตร ให้แก่ทางหลวงชนบท เพื่อ
ด าเนินการซ่อมบ ารุงและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้สัญจรไปมาด้วยความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยต่อไป 
เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดการขอส่งคืนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน สายทาง สต 5029     



 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 

บ้านราไว-ตันหยงละไน้ ความยาว 3.150 กิโลเมตร ให้แก่ทางหลวงชนบท และที่ประชุมพิจารณา
ด้วยละเอียดความรอบคอบแล้วก็ขอมติในที่ประชุม 
อนุมัติ  8  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ใครมีข้อเสนอแนะเพ่ิมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา  ๑4.3๐  น. 
 

                                                       ลงชื่อ………………………………..ผู้บันทึกการประชุม 
                                                            ( นายวรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง ) 
                                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

                                                        ลงชื่อ………………………………..ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             ( นายวรีะวุฒิ   ทอดทิ้ง  ) 
                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่ 1/2563 
วันที่ 10 สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕63  เวลา  14.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่  ชื่อ   -   สกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายวีระวุฒิ  ทอดท้ิง ประธานสภา อบต. วีระวุฒิ  ทอดท้ิง 
2. นายสุชล หลีหมีน สมาชิกสภา  อบต. สุชล หลีหมีน 
3. นายสกล  ทอดทิ้ง สมาชิกสภา  อบต. สกล  ทอดท้ิง 
4. นายมนูญ  ขุนแสง สมาชิกสภา อบต. มนูญ  ขุนแสง 
5. นายประจวบ  สู่สม สมาชิกสภา  อบต. ประจวบ  สู่สม 
6. นายจ าลอง  อ้นทุ่ย สมาชิกสภา อบต. จ าลอง  อ้นทุ่ย 
7. 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 ารวจองค์ประชุม แล้วเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม 
  เริ่มประชุมเวลา  14.00  น. 
 

ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 

เมื่อมาพร้อมกันแล้วก็ขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1  แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการต่าง ๆ 
         (๑) แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการที่ สต 0318/ว 831  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรื่อง 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่(ตามรายละเอียดหนังสือ) 
         (2) แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการที่ สต 0318/ว 832 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง 
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม 2563 (ตามรายละเอียด
หนังสือ) 
รบัทราบ 8  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
        2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน  2562   
แจกจ่ายส าเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อมกันว่ามีมติ
รับรองหรือไม่          

 



 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายก อบต. 

                                         -๒- 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรอง 
รับรอง  6  เสียง          
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
         ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ขอเรียนเชิญนายก อบต. ชี้แจง
ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลอีกครั้ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จึงขอ
แถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายในการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  ดังต่อไปนี้ 
         ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้ประมาณการ
รายรับไว้จ านวนทั้งสิ้น  28,900,000.00 บาท โดยแยกเป็นประมาณการรายรับจากเงินรายได้
เป็นเงิน  14,503,000.00  บาท และประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 
14,397,000.00  บาท  โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองจะได้
ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่าย  ได้ก าหนดวงเงิน
รายจ่ายไว้จ านวน  28,900,000.00 บาท  คาดว่าจะสามารถไปจัดท าบริการสาธารณะด้านต่าง 
ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นการจัดท า
งบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ)  นอกจากนั้น ขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
เงินสะสมเหลืออยู่ 1,083,537.58  บาท ตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้ และขอชี้แจง
รายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  ดังนี้ 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(1.)  งานบริหารทั่วไป       รวม  6,960,996  บาท 
         ๑. งบบุคลากร  ตั้งไว้รวม   4,517,700 บาท  แยกเป็น 
              ๑.๑ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  ตั้งไว้  1,534,500 บาท (รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติ)     
              ๑.๒ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ตั้งไว้  2,983,200 บาท (รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติ)     
         ๒. งบด าเนินการ   ตัง้ไว้รวม  2,243,416  บาท แยกเป็น 
              ๒.๑  ค่าตอบแทน   ตั้งไว้  378,800  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๒  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   1,026,616  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๓  ค่าวัสดุ   ตั้งไว้    455,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 

      ๒.๔  ค่าสาธารณูปโภค   ตั้งไว้  383,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)       
        ๓. งบลงทุน   ตั้งไว้รวม    199,880  บาท   แยกเป็น 
              ๓.๑  ค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว้  79,880  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๓.๒  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ต้ังไว้  120,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)  



  
  

-3- 
 (2.)  งานบริหารงานคลัง       รวม   2,274,500  บาท 
         ๑. งบบุคลากร   ตั้งไว้รวม   1,501,000  บาท   แยกเป็น 
              ๑.๑  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้  1,501,000 บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         ๒.  งบด าเนินการ   ตั้งไว้รวม  770,000  บาท แยกเป็น 
              ๒.๑  ค่าตอบแทน  ตั้งไว้  40,000 บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)   
              ๒.๒  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  710,000  บาท   (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๓  ค่าวัสดุ  ต้ังไว้  20,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)               
         ๓. งบลงทุน   ตั้งไว้รวม    3,500  บาท   แยกเป็น 
              ๓.๑  ค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว้  3,500  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
          

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
(1.)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รวม  15,000  บาท 
         1. งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  15,000  บาท แยกเป็น 
              1.1 หมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้  15,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

(1.) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  รวม  1,868,700  บาท 
         ๑. งบบุคลากร   ตั้งไว้รวม  795,700  บาท  แยกเป็น 
              ๑.๑  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้  795,700 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)              
         ๒. งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  990,000   บาท แยกเป็น 
              ๒.๑  ค่าตอบแทน  ตั้งไว้  65,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๒  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  795,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)             
              ๒.๓  ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  85,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 

   ๒.๔  ค่าสาธารณูปโภค  ต้ังไว้  45,0๐๐  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         ๓. งบลงทุน  ตั้งไว้รวม   83,000  บาท  แยกเป็น              
              ๓.๑  ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้  3,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๓.๒  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  80,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)  
 

(2.) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม  4,051,810  บาท 
         ๑. งบบุคลากร   ตั้งไว้รวม  1,416,000  บาท  แยกเป็น 
              ๑.๑  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้  1,416,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
 

         2. งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม   1,499,810  บาท 
              2.1  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  769810  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              2.2 หมวดค่าวัสดุ  ตั้งไว้  730,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         3.  งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม  1,136,000  บาท  แยกเป็น 
              ๔.๑  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้  1,136,000  บาท (รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติ)             
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แผนงานสาธารณสุข 

(1.)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   รวม  1,360,000  บาท 
         ๑. งบบุคลากร   ตั้งไว้รวม  655,000  บาท  แยกเป็น 
              ๑.๑  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้  655,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         ๒.  งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  685,000  บาท  แยกเป็น 
              ๒.๑  ค่าตอบแทน  ตั้งไว้   185,000.00  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๒  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  410,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๓  ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  90,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         ๓.  งบลงทุน  ตั้งไว้รวม  20,000  บาท แยกเป็น 
              ๓.๑  ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้  20,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
(2.)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  รวม  110,000  บาท 

              1. งบด าเนินการ  ตั้งไว้  110,000  บาท  
              1.1  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  70,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              1.2  หมวดค่าวัสดุ  ตั้งไว้  40,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
(3.)  งานศูนย์บริการสาธารณสุข    รวม  80,000  บาท 
         1.  งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม  8๐,๐๐๐  บาท  แยกเป็น 
              1.๑  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน  ตั้งไว้  8๐,๐๐๐  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 
(1)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   รวม  819,000  บาท 
         ๑.  งบบุคลากร   ตั้งไว้รวม   597,000  บาท แยกเป็น 
              ๑.๑  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้   597,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)                      

         ๒.  งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  222,000  บาท  แยกเป็น 
              ๒.๑  ค่าตอบแทน  ตั้งไว้   52,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๒  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   150,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๓  ค่าวัสดุ  ต้ังไว้  20,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)          
(2)  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  รวม   110,000  บาท 
         1.  งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  110,000  บาท  แยกเป็น 
              1.๑  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   110,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 

แผนงานเคหะและชุมชน 
(1)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รวม   1,507,000   บาท                  

         ๑.  งบบุคลากร   ตั้งไว้รวม   934,000  บาท แยกเป็น 
              ๑.๑  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้  934,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)                   

         ๒.  งบด าเนินการ  ตัง้ไว้รวม   558,000  บาท  แยกเป็น 
              ๒.๑  ค่าตอบแทน  ตั้งไว้   143,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๒  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   240,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              ๒.๓  ค่าวัสดุ  ตั้งไว้   175,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)  
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              ๓.  งบลงทุน  ตั้งไว้รวม   15,000  บาท  แยกเป็น  
              ๓.๑  ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้  15,000  บาท  (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
(2)  งานไฟฟ้าถนน     รวม   4,413,200  บาท          
         1. งบลงทุน   ตั้งไว้รวม   4,413,200  บาท 
              1.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  4,413,200  บาท (รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติ)   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(1.)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  รวม  20,000  บาท 
         1. งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  20,000  บาท 
              1.1  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  20,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)                                            

                แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
(1.)  งานกีฬาและนันทนาการ  รวม  220,000  บาท 
         1. งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  220,000  บาท 
              1.1  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  180,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)                                       

              1.2  หมวดค่าวัสดุ  ตั้งไว้  40,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)          
(2.)  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น  รวม  80,000  บาท 
         1. งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  80,000  บาท 
              1.1  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  80,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
(3.)  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  รวม  210,000  บาท 
         1. งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม  160,000  บาท 
              1.1  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  160,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         2. งบลงทุน  ตั้งไว้รวม  50,000  บาท 
              1.1  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้  50,000 บาท  (รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติ) 

ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 

(1.)  งานส่งเสริมการเกษตร  รวม  10,000  บาท 
         1. งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  10,000  บาท 

              1.1  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  10,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)   
(2.)  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  รวม  10,000  บาท 
         1. งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  10,000  บาท 

              1.1  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  10,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
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แผนงานการพาณิชย์ 

(1) งานกิจการประปา   รวม   1,083,000  บาท 
         1.  งบด าเนินการ   ตั้งไว้รวม  883,000  บาท 
              1.1  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  420,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              1.2  หมวดค่าวัสดุ  ตั้งไว้  83,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
              1.3  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  380,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         2. งบลงทุน  ตั้งไว้รวม  200,000  บาท     
              2.1  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  200,000 บาท  (รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติ) 

ด้านงบกลาง 
แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง  รวม  3,696,794  บาท 
หมวดงบกลาง    ตั้งไว้รวม 3,696,794  บาท 
         1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้  137,000 บาท  (รายละเอียดตาม 
ข้อบัญญัติ) 
         2. ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งไว้  4,764 บาท  (รายละเอียดตาม 
ข้อบัญญัติ) 
         3. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งไว้  2,500,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         4. ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ  ตั้งไว้  700,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         5. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตั้งไว้  50,000  บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
         6. ประเภทส ารองจ่าย  ตั้งไว้ 100,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)     
         7. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  ตั้งไว้  60,000 บาท                   
                  7.1 ประเภทโครงการด าเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่  ต้ังไว้  60,000 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ)                 
          8. ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)   ตั้งไว้  
145,030 บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
           การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
นั้น แบ่งออกเป็น ๓ วาระ คือ 
                   วาระท่ี ๑ วาระรับหลักการ 
                   วาระท่ี ๒ วาระแปรญัตติ 
                   วาระท่ี ๓ วาระลงมติ 
วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ เมื่อได้รับค าชี้แจงรายละเอียดงบประมาณจากฝ่ายบริหารและที่ประชุม
ไดพิ้จารณาด้วยความละเอียดรอบคอบแล้ว ก็ขอมติจากท่ีประชุมในวาระที่ ๑ คือวาระรับหลักการ 
รับหลักการ  6  เสียง 
 
 



 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
สกล  ทอดท้ิง 
 
ประธานสภาฯ 
 
มติทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ 
จ าลอง  อ้นทุ่ย 
 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มนูญ  ขุนแสง 
 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
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เมื่อท่านสมาชิกได้รับหลักการในวาระท่ี ๑ แล้ว ล าดับต่อไป ก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือก าหนดจ านวน
คนในคณะกรรมการแปรญัตติโดยมีจ านวน 3 คน และไม่เกิน 7 คน เพื่อพิจารณาค าแปรญัตติ
งบประมาณ 
เห็นชอบให้มีจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  3 คน 
ต่อไปก็ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอบุคคลเพ่ือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติโดยเลือกทีละคน คือเลือก
คนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกคนถัดไป จนครบจ านวนสามคน ตามท่ีสภาฯ มีมติก าหนดไว้ 
ขอเชิญสภาฯ เสนอบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง 
เสนอนายมนูญ  ขุนแสง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ผู้รับรอง คือ นายสุชล  หลีหมีน และ     
นายจ าลอง  อ้นทุ่ย 
มีใครเสนอท่านใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือเห็นชอบให้นายมนูญ  ขุนแสง เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง 
เห็นชอบ  6  เสียง 
ขอเชิญสภาฯ เสนอบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง 
เสนอนายประจวบ  สู่สม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ผู้รับรอง คือ นายมนูญ  ขุนแสง และ     
นายสกล  ทอดทิ้ง 
มีใครเสนอท่านใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือเห็นชอบให้นายประจวบ  สู่สม เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง 
เห็นชอบ  6  เสียง 
ขอเชิญสภาฯ เสนอบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม 
เสนอนายสุชล  หลีหมีน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ผู้รับรอง คือ นายประจวบ  สู่สม และ     
นายสกล  ทอดทิ้ง 
มีใครเสนอท่านใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือเห็นชอบให้นายสุชล  หลีหมีน เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม 
เห็นชอบ  6  เสียง 
ผลปรากฏว่าที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ดังนี้     
          ๑. นายมนูญ  ขุนแสง      เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง เป็นกรรมการ 
 ๒. นายประจวบ  สู่สม เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สอง 
 ๓. นายสุชล  หลีหมีน เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สาม 
 
 



 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ 
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เมื่อได้รับทราบผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติทั้งสาม
ท่านเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 256๒ เวลา 
17.00 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
รับทราบ                                                    
เมื่อที่ประชุมได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้วก็ขอให้ที่ประชุมก าหนดว่าจะให้ระยะเวลา
คณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน เพ่ือที่จะได้น าเสนอค าแปรญัตติในที่ประชุมสภาในวาระที่ 2 ต่อไป 
พิจารณาแล้วก าหนดให้ระยะเวลาแก่สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอยื่นค าแปรญัตติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564  ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ และก าหนดให้คณะกรรมการแปร
ญัตติรับค าแปรญัตติ ตั้งแตว่ันที่ 11  สิงหาคม  2563 เวลา 16.30  น. ถึงวันที่ 13 สิงหาคม  
2563  เวลา  09.00 น. และให้คณะกรรมการแปรญัตติแถลงค าแปรญัตติต่อสภาฯ ในวาระท่ี 2 
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 และนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 
2563 เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
- ไม่มี 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีก็ขอปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑6.00  น. 
 
                                                       ลงชื่อ………………………………..ผู้บันทึกการประชุม 
                                                            ( นายวรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง ) 
                                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 
                                                        ลงชื่อ………………………………..ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             ( นายวรีะวุฒิ   ทอดทิ้ง  ) 
                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่ 2/๒๕63 

วันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕63  เวลา   ๑3.๓๐  น. 
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. นายจ าลอง  อ้นทุ่ย รองประธานสภา อบต. จ าลอง  อ้นทุ่ย 
๔. นายสุชล  หลีหมีน สมาชิกสภา  อบต. สุชล  หลีหมีน 
๕. นายมนูญ  ขุนแสง สมาชิกสภา อบต. มนูญ  ขุนแสง 
๖. นายประเสริฐ  เหมรา สมาชิกสภา อบต. ประเสริฐ  เหมรา 
๗. 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. โชติ  ด าอ่อน 
๒. นายวิท  สู่สม รองนายก  อบต. วิท  สู่สม 
๓. นางสาวมติกา  ลาวัลย์ เลขานุการนายก  อบต. มติกา  ลาวัลย์ 
    

เลขานุการสภาฯ ส ารวจองค์ประชุม แล้วเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม 
  เริ่มประชุมเวลา  ๑3.๓๐ น. 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อมาพร้อมกันแล้วก็ขอเปิดประชุม 
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2563 ในวันนี้ ท่านประธานแจ้งให้กระผม
ทราบว่าไม่สามารถเป็นประธานในที่ประชุมได้ เพราะไม่สบายเจ็บคอ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้เพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 17  รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยประธานสภาท้องถิ่น
ในกิจการอันเป็นอ านาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภา
ท้องถิ่นมอบหมาย ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาท้องถิ่น โดยให้น าความข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ข้อ 26 วรรคสอง มีใจความว่า ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นไม่
ยอมปฏิบัติหน้าที ่ให้ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นดังกล่าวพ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ส าหรับการประชุมนั้น และให้ด าเนินการเลือกประธานที่ประชุมชั่วคราวตาม
วรรคหนึ่งเพ่ือด าเนินการในการประชุมครั้งนั้นจนเสร็จสิ้น  



-๒- 
 
 
(ประเสริฐ เหมรา) 
 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
ประธานสภาฯ 
มติทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

ประธานกรรมการฯ 
( มนูญ ขุนแสง ) 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
  
 
ที่ประชุม 
 
 

ส าหรับการประชุมสภาฯ ในวันนี้ ขอเชิญท่านประเสริฐ เหมรา รองประธานสภาฯ เป็น
ประธานในที่ประชุมครับ 
ท่านประธานสภาฯ สมาชิกที่ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารทุกท่าน เพ่ือไม่เป็นการ
เสียเวลา กระผมขอด าเนินการประชุมในวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
                       ไม่มี 
รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
         2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
10 สิงหาคม  2563 
ได้แจกจ่ายส าเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ให้ที่ประชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อม
กันว่ามีมติรับรองหรือไม่ 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรอง 
รับรอง  8  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
         ๓.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  ในวาระท่ี  ๒  คือวาระการแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติ 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค าแปรญัตติ 
ขอเสนอค าแปรญัตติดังนี้  จากการที่สภาฯ ให้เวลาสมาชิกสภาและคณะกรรมการแปร
ญัตติ เพื่อพิจารณาถึงการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น  ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติข้อบัญญัติฯ แต่อย่างใด 
และทางคณะกรรมการพิจารณาค าแปรญัตติได้ประชุมปรึกษาหารือด้วยความละเอียด
รอบคอบแล้ว  มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ต่อไป 
เห็นชอบ 8 เสียง 
ต่อไปเข้าสู่วาระท่ี  ๓  วาระการลงมติ 
เห็นชอบ 8 เสียง 
เมื่อทีป่ระชุมลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕64  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานจะได้เสนอ
ข้อบัญญัติต่อนายอ าเภอทุ่งหว้าเพ่ือพิจารณาอนุมัติและจะได้ประกาศใช้ต่อไป  
รับทราบ    
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอปิดประชุม           
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ปิดประชุมเวลา  ๑6.0๐  น. 
 
 

                                                      ลงชื่อ………………………………..ผู้บันทึกการประชุม 
                                                             ( นายวรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง ) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

                                                       ลงชื่อ………………………………..ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             ( นายประเสริฐ  เหมรา ) 
                                                    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
                                          ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
   
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
สมัยประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/๒๕63 

วันที่  24  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63  เวลา   13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่  ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายวีระวุฒิ  ทอดทิ้ง ประธานสภา อบต. วีระวุฒิ  ทอดท้ิง 
๒. 
3. 
4. 
5. 
6.  
7. 
8. 

นายสุชล  หลีหมีน 
นายประจวบ  สู่สม 
นายสกล  ทอดทิ้ง 
นายมนูญ  ขุนแสง 
นายประเสริฐ  เหมรา 
นายจ าลอง  อ้นทุ่ย 
นางสุรางค์  สารบัญ 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา อบต.    
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา อบต.    
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 

สุชล  หลีหมีน 
ประจวบ  สู่สม 
สกล  ทอดท้ิง 
มนูญ  ขุนแสง 
ประเสริฐ  เหมรา 
จ าลอง  อ้นท่ย 
สุรางค์  สารบัญ 

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 
4 นางสาวมติกา  ลาวัลย์ เลขานุการนายก  อบต. มติกา  ลาวัลย์ 

เลขานุการสภาฯ ส ารวจองค์ประชุม แล้วเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม 
            เริ่มประชุมเวลา  13.30น. 

 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
ประธานสภาฯ 
 

เมื่อมาพร้อมกันแล้วก็ขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1  แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการต่าง ๆ 
         1) หนังสือ ที่ สต  0023.10/1609   ลงวันที่ 21 กันยายน  2563 เรื่อง    เรยีก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 

         2) หนังสือสั่งการที่ สต 0023.4/ว 4857 ลงวันที่ 9 กันยายน  2563 เรื่อง การ
ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
           ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 /2562 วันที่ 
14  สิงหาคม 2562 
ได้แจกจา่ยส าเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ให้ที่ประชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อมกัน
ว่ามีมติรับรองหรือไม่ 
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ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายก อบต. 
 
 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรอง 
รับรอง  8  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
         ๓.1  พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 
ด้วยส านักงานปลัดฯ และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขอเชิญปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  
ชี้แจงรายละเอียด 
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดในการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ดังนี้ 
ส านักงานปลัด ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ ์ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ขอโอนลด  1,600 บาท  
รวมโอนลด  1,600  บาท  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
ส านักปลัด ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวดค่า
สาธารณูปโภค ประเภทค่าไปรษณยี์  ขอโอนเพิ่ม 1,600 บาท 
รวมโอนเพิ่ม  1,600 บาท 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  

บุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ขอโอนลด  15,000 
บาท งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ขอโอนลด  
8,000 บาท ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ขอโอนลด 9,000  บาท 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอ
โอนลด 20,000 บาท 
รวมโอนลด  52,000  บาท  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
รายการ ค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอโอนเพิ่ม 52,000 บาท 
รวมโอนเพิ่ม  52,000  บาท 
เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดการโอนงบประมาณแล้วก็ขอมติอนุมัติการโอนในที่
ประชุม 
อนุมัติ  8  เสียง   
          3.2 พิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการเร่วงด่วนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลาน ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียด  
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นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายก อบต. 
 
 

        ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมได้แจ้งไปยังกองคลังให้
ตรวจสอบยอดเงินสะสมของ อบต.ขอนคลาน ณ ปัจจุบัน ปรากฏว่ายอดเงินสะสมคงเหลือ 
ณ วันที่ 21  กันยายน  2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,083,537.58 บาท และกองคลังได้กันเงิน
ตามระเบียบแล้ว  ปรากฏว่ามีเงินไมเ่พียงพอต่อการด าเนินโครงการ แต่กระผมได้อนุมัติเพ่ือ
จ่ายเงินสะสมและเสนอสภาเพ่ือขออนุมัติต่อการด าเนินการโครงการที่เร่งด่วนต่อไป ด้วย
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานได้รับแจ้งจากชาวบ้านและผู้น าชุมชนให้
ด าเนินการโครงการเร่งด่วน เพ่ือแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ฝนตกหนัก(พายุโนอึล)น้ าท่วมขังบ้านเรือนและพ้ืนที่ท าการเกษตร 
ตามท่ีได้รับทราบปัญหาและความต้องการซึ่งเป็นโครงการที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อ
ประชาชนในพื้นท่ี แต่มีงบประมาณประจ าปีจ านวนจ ากัดและไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  จึงสั่ง
การให้กองช่างประมาณราคาการก่อสร้างโครงการ เพ่ือขออนุมัติจ่ายเงินสะสมจากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน โดยอาศัยอ านาจตามข้อ 89(1) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ต่อไป 
                3.2.1 โครงการขุดคูระบายน้ าในพ้ืนที่ต าบลขอนคลาน(เพ่ิมเติม) หมู่ที่ 3 บ้าน
ขอนคลานตะวันตก (รายละเอียดตามแบบ อบต.ขอนคลานก าหนด) งบประมาณ 158,200  
บาท ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง 
      ตามท่ีประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันท าให้
พ้ืนที่ท าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านน้ าท่วมขังเป็นเวลาหลายวัน ส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรโดยตรง ท าให้ได้รับความเดือดร้อนกันเป็นจ านวนมาก จึงมาขอความช่วยเหลือจาก



 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
นายก อบต. 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบือ้งต้นก่อน นายกจึงขอให้
ช่างลงพื้นที่ส ารวจความเสียหายและประมาณการราคาโครงการเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเป็น
การเร่งด่วน ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลืออาจท าให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างข้ึน 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) 
เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดและพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือ
ขออนุมัตจิ่ายเงินสะสมโครงการขุดคูระบายน้ าในพ้ืนที่ต าบลขอนคลาน(เพ่ิมเติม) หมู่ที่ 3 
บ้านขอนคลานตะวันตก งบประมาณ 158,200 บาท  
อนุมัติ 8  เสียง 
              3.2.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านขอนคลานตะวันตก หมู่ที่ 3 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ขอนคลานก าหนด) งบประมาณ 249,700  บาท  ขอเชิญ
นายก อบต.ชี้แจง 
       ดว้ยได้รับแจ้งจากส านักงานปลัดว่า มอเตอร์เครื่องสูบน้ าดิบของระบบประปา หมู่ที่ 3 
ช ารุดเนื่องจากใช้งานหนักมาก ไม่สามารถสูบน้ าดิบขึ้นถังกรองน้ าดิบของระบบประปาได้อีก
ต่อไป และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ามีการขัดข้องบางจุด เนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน
พอสมควร ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการใช้งานและอาจเกิดอันตรายกับผู้ที่เก่ียวข้องได้ 
 จึงขออนุมัติปรับปรุง/ซ่อมแซมเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น เป็นการบริการ 
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ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 

สาธารณะที่ดี ตอบสนองความพึงพอใจของชาวบ้านในระยะยาวต่อไป (รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.ขอนคลานก าหนด) 
เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดและพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือ
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านขอนคลานตะวันตก หมู่ที่ 
3  งบประมาณ 158,200 บาท  
อนุมัติ 8  เสียง        
          3.3 ก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานได้รับแจ้งจากจังหวัดสตูล เรื่องการให้ประชาชนเข้า
ฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก่ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 ข้อ 117 วรรคสี่ ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ ตามระเบียบที่ก าหนด โดยให้สภาท้องถิ่นก าหนด
ระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น
เพ่ือจะได้จัดท าเป็นประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน   
ปรึกษาหารือและก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาหารือ
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
เมื่อทุกท่านได้ก าหนดระเบียบฯ และพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วก็ขอมติในที่
ประชุม 
เห็นชอบ 8 เสียง 



ประธานสภาฯ 
 
สุชล  หลีหมีน 
 
ประเสริฐ เหมรา 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปลัด อบต. 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ใครมีความเห็นอีกหรือเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่  
กระผมขอเสนอให้ อบต.ขยายเขตไฟฟ้าในพ้ืนที่ หมู่ที่ 2 และตัดหญ้าสองข้างทางและตัดแต่ง
กิ่งไมเ้พ่ือความสวยงาม เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนน 
กระผมขอเสนอให้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะหรือก าหนดจุดทิ้งขยะในพ้ืนที่ครับ 
เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าของทุกหมู่บ้าน ตอนนี้นายกก าลังให้ช่างแระสานกับสมาชิก อบต. 
ส ารวจว่ามีพ้ืนที่ไหนบ้างที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้หรือยังเป็นการพ่วงสายไฟจากท่ีอ่ืน บ้านใกล้เรือน
เคียง โดยให้ท าหนังสือประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่
ละสายทาง แต่ต้องใช้ระยะเวลาสักนิด จึงอยากบอกให้สมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบด้วย ส าหรับการจัดท าป้ายทิ้งขยะในพ้ืนที่ นายกมอบหมายให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานประสานกองสาธารณสุขฯ เพื่อส ารวจพื้นที่ที่ประชาชน
ทิ้งขยะ และให้จัดท าป้ายจุดห้ามท้ิงขยะและขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะ อบต.
ขอนคลานเป็นจุดท่องเที่ยวและอยากให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เข้ามาในพ้ืนที่ประทับใจและ
อยากมาเท่ียวอีก 
ชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและขอให้
ท่านสมาชิกช่วยกันประชาสัมพันธ์ส าหรับคนที่ยังไม่ได้มาช าระภาษีหรือตกหล่นให้มาติดต่อที่
กองคลังได้ทุกวัน ในเวลาราชการ ขอบคุณครับ 

-5- 
ประธานสภาฯ ใครมีอะไรสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอปิดประชุม 

 
 ปิดประชุมเวลา  15.30  น. 
 
 
                                        ลงชื่อ………………………………..ผู้จดรายงานการประชุม 
                                            ( นายวรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง ) 
                                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

                                        ลงชื่อ………………………………..ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                              (  นายวรีะวุฒิ  ทอดท้ิง  ) 
                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
สมัยประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  5  ครั้งที่ 1/๒๕63 

วันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕63  เวลา   14.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่  ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายวีระวุฒิ  ทอดท้ิง ประธานสภา อบต. วีระวุฒิ  ทอดทิ้ง 
๒. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

นายสกล  ทอดทิ้ง 
นายจ าลอง  อ้นทุ่ย 
นายสุชล  หลีหมีน 
นายประจวบ  สู่สม 
นายประเสริฐ  เหมรา 
นายวรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา อบต.    
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
เลขานุการสภา อบต. 

สกล  ทอดท้ิง 
จ าลอง  อ้นทุ่ย 
สุชล  หลีหมีน 
ประจวบ  สู่สม 
ประเสริฐ  เหมรา 
วรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ล าดับที่                    ชื่อ   -     สกุล        ต าแหน่ง        ลายมือชื่อ 

1. 
2. 

นายโชติ  ด าอ่อน 
นายอภินัน  เด็นหลี 

นายก อบต. 
รองนายก  อบต 

โชติ  ด าอ่อน 
อภินัน  เด็นหลี 

3. 
4. 

นายวิท   สู่สม 
นางสาวมติกา ลาวัลย์ 

รองนายก  อบต. 
เลขานุการ นายก อบต. 

วิท   สู่สม 
มติกา  ลาวัลย์ 



    
เลขานุการสภาฯ ส ารวจองค์ประชุม แล้วเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม 

            เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภา 
 

เมื่อมาพร้อมกันแล้วก็ขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1   แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการต่าง ๆ 
(1)หนังสือที่ สต 0023.10/2035  ลงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน  2563 เรื่อง เรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจ าปี 
2563 (ตามรายละเอียดหนังสือ) 

รับทราบ        
 ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
         2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 วันที่  24  กันยายน 2563 
ได้แจกจ่ายส าเนารายงานการประชุมให้ที่ประชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อมกัน ว่าแก้ไข 
เพ่ิมเติมหรือมีมติรับรองหรือไม่ อย่างไร 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
รับรอง  7  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
         ๓.1  พิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเร่งด่วนขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลขอนคลาน ขอเชิญนายก อบต.ขอนคลาน ชี้แจง 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมได้แจ้งไปยังกองคลังให้ตรวจสอบยอดเงิน
สะสมของ อบต.ขอนคลาน ณ ปัจจุบัน ปรากฏว่ายอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 24 
พฤศจิกายน  2563 เป็นเงินทั้งสิ้น  872,544.60  บาท และกองคลังได้กันเงินตามระเบียบ
แล้ว  ปรากฏว่ามีเงินไมเ่พียงพอต่อการด าเนินโครงการ แต่กระผมได้อนุมัติเพ่ือจ่ายเงินสะสม
และเสนอสภาเพ่ือขออนุมัติต่อการด าเนินการโครงการที่เร่งด่วนต่อไป ด้วยปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนคลานได้รับแจ้งจากชาวบ้านและผู้น าชุมชนให้ด าเนินการโครงการ
เร่งด่วน เพ่ือแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ฝนตกหนัก(พายุโนอึล)น้ าท่วมขังบ้านเรือนและพ้ืนที่ท าการเกษตร ตามที่ได้รับทราบ
ปัญหาและความต้องการซึ่งเป็นโครงการที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อประชาชนในพ้ืนที่ แต่มี
งบประมาณประจ าปีจ านวนจ ากัดและไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  จึงสั่งการให้กองช่างประมาณ
ราคาการก่อสร้างโครงการ เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินสะสมจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลาน โดยอาศัยอ านาจตามข้อ 89(1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงนิ การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
รวมแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ต่อไป 
                    3.1.1 โครงการถมดินปรับภูมิทัศน์บริเวณชายหาดราไว  ขนาดกว้าง  
40.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.85  เมตร ปริมาณดินถม  1,870   



 
 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภา 
 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภา 
เลขานุการสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล งบประมาณ 598,000  
บาท ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง 
         เนื่องด้วยปัจจุบันนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานได้รับความสนใจจากส่วน
ราชการ กลุ่มองค์กรต่างๆ และนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากในการมาศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ
ของต าบลขอนคลาน ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลานไดเ้ล็งเห็นและให้ความส าคัญของการมาเยือน จึงได้จัดท าโครงการถมดินปรับภูมิทัศน์
บริเวณชายหาดราไว  เนื่องจากพ้ืนที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ลุ่ม พอถึงหน้าฝนน้ าท่วมขัง ซึ่งไม่เหมาะ
แก่การพักผ่อน เพ่ิมสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ส าหรับจอดรถยนต์ได้เป็นจ านวน
มาก ไม่เกะกะบนถนน และมีความเป็นระเบียบร้อย สวยงาม สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้
ตลอดทั้งปี  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) 
เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดและพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือ
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการถมดินปรับภูมิทัศน์บริเวณชายหาดราไว  ขนาดกว้าง  40.00 
เมตร ยาว 55.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.85  เมตร ปริมาณดินถม  1,870  ลูกบาศก์เมตร  
งบประมาณ 598,000 บาท  
อนุมัติ 7  เสียง 
          3.2 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563 
แจกจ่ายร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563 ของ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ให้ที่ประชุมพิจารณาไปพร้อมกันเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  พร้อมชี้แจงในที่ประชุม
เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านประชาคมต าบล  คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานได้
พิจารณาแล้ว ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563         
มีโครงการทั้งหมด 13 โครงการและแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ (แบบ ผ.02)                  
1) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 
               1. แผนงานรักษาความสงบภายใน มีทั้งหมด 1 โครงการ งบประมาณ 
300,000 บาท  ดังนี ้
                    (1) โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีต าบลขอนคลาน 
งบประมาณ 300,000 บาท 
                2. แผนงานสาธารณสุข มทีัง้หมด 2 โครงการ งบประมาณ 170,000 บาท 
ดังนี้ 
                     (1) โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน 
งบประมาณ 20,000 บาท 
                     (2) โครงการอาสาบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน 
งบประมาณ 150,000 บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
ประเสริฐ เหมรา 

                3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ มีทั้งหมด 2 โครงการ งบประมาณ 20,.000 บาท 
ดังนี้ 
                     (1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  งบประมาณ 10,000 บาท    
                     (2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีการยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว  งบประมาณ 10,000 บาท             
2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               1. แผนงานเคหะและชุมชน มีทั้งหมด  6  โครงการ  งบประมาณ 2,000,000  
บาท  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) ดังนี้ 
                (1) บุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนางละอาย จุนณศักดิ์ศรี หมู่ที่ 4 งบประมาณ 
540,000 บาท 
                (2) บุกเบกิถนนหินผุสายบ้านนายชอบ  คลังข้อง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 
440,000 บาท 
                (3) บุกเบกิถนนหินผุสายบ้านายสมพงษ์ รักชาติ-บ้านนายสัญญา ทองกัน หมู่ที ่
4 งบประมาณ 400,000 บาท 
                (4) บุกเบกิถนนหินผุสายหาดราไว (ซอย 3) หมู่ที่ 4 งบประมาณ 300,000 
บาท 
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                (5) บุกเบกิถนนหินผุสายหาดราไว (ซอย 5) หมู่ที่ 4 งบประมาณ 150,000 
บาท 
                 (6) บุกเบิกถนนหินผุสายหาดราไว (ซอย 6) หมู่ที่ 4 งบประมาณ 170,000 
บาท 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ (แบบ ผ.02/1)                  
1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
               1. แผนงานเคหะและชุมชน มีทั้งหมด 2 โครงการ งบประมาณ  19,485,000 
บาท  ดังนี้ 
                  (1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านรา
ไว-ตันหยงละไน้ (ช่วงที่ 1) งบประมาณ 9,985,000 บาท 
                  (2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านรา
ไว-ตันหยงละไน้ (ช่วงที่ 2) งบประมาณ 9,500,000 บาท 
เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ด้วยความละเอียดรอบคอบเป็นที่
เรียบร้อยแล้วก็ขอมติเห็นชอบ 
เห็นชอบ  7  เสียง       
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ใครมีความเห็นอีกหรือเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่  
เรื่องขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 



จ าลอง  อ้นทุ่ย 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอให้เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารอเนกประสงค์ หลังคาบางส่วนช ารุด น้ าซึม ถ้าปล่อยไว้
นานๆจะท าให้ได้รับความเสียหายมากขึ้น 
ใครมีอะไรสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอปิดประชุม 
 
 ปิดประชุมเวลา  16.00  น. 
 
 
                                        ลงชื่อ………………………………..ผู้จดรายงานการประชุม 
                                            ( นายวรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง ) 
                                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 

                                        ลงชื่อ………………………………..ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                              (  นายวรีะวุฒิ  ทอดท้ิง  ) 
                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ครั้งที่ 1/๒๕63 

วันที่  22 ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕63  เวลา   13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่  ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายวีระวุฒิ  ทอดท้ิง ประธานสภา อบต. วีระวุฒิ  ทอดทิ้ง 
๒. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

นายสกล  ทอดทิ้ง 
นายจ าลอง  อ้นทุ่ย 
นายสุชล  หลีหมีน 
นายประจวบ  สู่สม 
นางสุรางค์  สารบัญ 
นายประเสริฐ  เหมรา 
นายวรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา อบต.    
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
เลขานุการสภา อบต. 

สกล  ทอดท้ิง 
จ าลอง  อ้นทุ่ย 
สุชล  หลีหมีน 
ประจวบ  สู่สม 
สุรางค์  สารบัญ 
ประเสริฐ  เหมรา 
วรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ล าดับที่                    ชื่อ   -     สกุล        ต าแหน่ง        ลายมือชื่อ 

๑. นายโชติ   ด าออ่น นายก อบต. โชติ  ด าอ่อน 
๒. นายอภินัน  เด็นหลี รองนายก  อบต อภินัน  เด็นหลี 
๓. นายวิท   สู่สม รองนายก  อบต. วิท   สู่สม 



4. นางสาวมตกิา  ลาวัลย์ เลขานุการนายก  อบต. มติกา  ลาวัลย์ 
    

เลขานุการสภาฯ ส ารวจองค์ประชุม แล้วเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม 
            เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อมาพร้อมกันแล้วก็ขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1   แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการต่าง ๆ 

(๑) แจ้งให้ทราบหนังสืออ าเภอทุ่งหว้าที่ สต 0318/ว 1317 ลงวันที่ 14 ธันวาคม  
2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile 
Service) (ตามรายละเอียดหนังสือ) 

        (๒) แจ้งให้ทราบหนังสืออ าเภอทุ่งหว้า ที่ สต 0023.10/ว 2171  ลงวันที่ 9 ธันวาคม  
2563 เรื่อง การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบ้าน (ตามรายละเอียด
หนังสือ)      
        (3) แจ้งให้ทราบหนังสือศาลากลางจังหวัดสตูลที่ สต 0017.2/ว 6691 ลงวันที่ 18 
ธันวาคม 2563 เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพรน่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19)                   
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        (4) แจ้งให้ทราบหนังสือศาลากลางจังหวัดสตูลที่ สต 0032/ว 6573  ลงวันที่ 14 
ธันวาคม 2563 เรื่อง ส่งมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 18 (ตาม
รายละเอียดหนังสือ) 
รับทราบ           
   1.2 แจ้งเพ่ือทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  ขอเชิญปลัด อบต. 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน  ส าหรับรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – 2565) ได้แจกจ่ายให้ทกุท่านได้อ่านรายละเอียดแล้วและ
ขอให้ท่านพิจารณาไปพร้อมกัน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการทีป่ฏิบัติในปี 2563 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ
ที่ปรากฏใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

จ านวน
โครงการทีไ่ด้

ปฏิบัต ิ

1.การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
2.การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 
3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 
4.การพฒันาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 
28 

 
10 
2 
 

0 
17 

 
9 
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ที่ประชุม 
ประธานภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

1 
 

5 

0 
 

2 
รวม 47 32 

ปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ขอนคลาน ประจ าปี พ.ศ. 2563  ดังนี้ 
1. ระเบียบการปฏิบัติไม่ครอบคลุมและหรือแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาฯ บ่อย ก าหนดการ
ด าเนินการไม่ชัดเจนท าให้มีการปฏิบัติงานบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ 
2. งานก่อสร้างถนนต่างๆ งานกอ่สร้างอาคาร หรือปรับปรุงอาคารที่เป็นอาคารสาธารณะ 
แบบแปลนงานก่อสร้างเหล่านั้นต้องมีวิศวกรโยธา(ผู้มีวิชาชีพรับรอง) ตรวจสอบแบบแปลน
และรับรองแบบแปลนตามหลักวิชาชีพควบคุมด้วย 
3. โครงการพัฒนาของหมู่บ้านที่เกินศักยภาพ ส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน 
4. การด าเนินงานยังไม่สามารถด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติได้ครบทุกโครงการ ท าให้
งบประมาณตกเป็นเงินสะสมในแต่ละปี 
5. การด าเนินโครงการเกี่ยวกับศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ยังไม่มีระเบียบชี้ให้เห็น
ชัดเจนว่าสามารถด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ถูกต้องไม่ขัดต่อระเบียบและการทักท้วง
จากหน่วยตรวจสอบ 
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ปรึกษาหารือและเสนอข้อคิดเห็นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ดังนี้ 
ความเห็น 

1. ให้พิจารณาการน าโครงการไว้ในแผนพัฒนาไม่ให้มากเกินกว่าการปฏิบัติจริง ควร
ค านึงถึงงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ 

2. ให้ความส าคัญของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ให้มีโครงการพัฒนาให้ครบทุก
ยุทธศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเร่งรัดการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระยะเวลาตามแผนด าเนินงาน

และควรเริ่มด าเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณหรือในช่วงไตรมาสแรก  เพ่ือไม่ให้เกิด
การกระจุกตัวทีป่ลายปีงบประมาณ โครงการใดด าเนินการได้ให้เริ่มด าเนินการก่อน 

2. การด าเนินการตามโครงการที่ต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ให้น ามา
ด าเนินการให้หมด เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่สัมฤทธิ์ผลและบรรลุเป้าหมายให้เกิด
ร้อยละ 80 ของการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รับทราบ เห็นชอบตามที่รายงาน         
  ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
         2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ห้า วันที่  27  พฤศจิกายน  
2563 
ได้แจกจ่ายส าเนารายงานการประชุมให้ที่ประชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อมกัน ว่าแก้ไข 
เพ่ิมเติมหรือมีมติรับรองหรือไม่ อย่างไร 



ประธานสภาฯ 
มติทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายก อบต. 
 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มตทิีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ 
 
นายก อบต. 
 
 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
รับรอง  7  เสียง 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
         ๓.1  พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 
ด้วยกองช่าง  ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 ขอเชิญปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียด 
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ดังนี้ 
กองช่าง ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการค่าโครงการบุกเบิกถนนหินผุสาย
ธารสแหม-นายยาหมาด หมู่ที่ 2 งบประมาณ 463,000 บาท 
ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการบุกเบิกถนนหินผุสายธารสแหม-นายยาหมาด หมู่
ที่ 2  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.80 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้ง
ที่ 2/2563 แบบ ผ.02 หน้าที่ 5  ข้อ 3.1 ล าดับที่ 6 
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ข้อความใหม่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการบุกเบิกถนนหินผุสายธารสแหม-นายยาหมาด หมู่
ที่ 2  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.80 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง
ที่ 2/2563 แบบ ผ.02 หน้าที่ 5  ข้อ 3.1 ล าดับที่ 6 
เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบแล้ว แล้วก็ขอมติ
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงค าขอชี้แจงในที่ประชุม 
อนุมัติ  7  เสียง 
       3.2  พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 
ด้วยกองช่าง กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขอเชิญปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ชี้แจง
รายละเอียด 
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดในการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ดังนี้ 
กองช่าง ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอโอนลด 492,900 บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมโอนลด  492,900  บาท  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
กองช่าง ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ  
1. โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายหาดราไว (ซอย 3) หมู่ที่ 4  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 
เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.70 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) ขอโอนเพิ่ม 
132,800 บาท  
2. โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายหาดราไว (ซอย 5) หมู่ที่ 4  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 
เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.60 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) ขอโอนเพ่ิม 
144,500 บาท 
3. โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายหาดราไว (ซอย 6) หมู่ที ่4  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 
เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.70 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) ขอโอนเพิ่ม 
116,000 บาท 
4. โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายธารสแหม—นายยาหมาด หมู่ที่ 2  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
350 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.80 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) ขอ
โอนเพิ่ม 99,600 บาท 
  รวมโอนเพิ่ม   492,900 บาท 
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กองคลัง ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงานงาน ขอโอนลด  22,000  
รวมโอนลด 22,000 บาท 
กองคลัง ขอโอนเพิ่ม  ดังนี้ 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 
เครื่อง ขอโอนลด  22,000 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563) 
รวมโอนลด 22,000 บาท 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอโอนลด ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       
งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอโอนลด  24,500 บาท 
รวมโอนลด 24,500 บาท เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ขอโอนเพ่ิม 
22,000 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์



 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) รายการเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จ านวน 1 เครื่อง ขอโอนเพ่ิม 2,500 บาท  (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) 
รวมโอนเพิ่ม  24,500 บาท 
เมือ่ทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดการโอนงบประมาณแล้วก็ขอมติอนุมัติการโอนในที่ประชุม 
อนุมัติ  7  เสียง 
       3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่า  กรณีองค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลานเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตเพ่ือการก่อสร้างโครงการ
ต่างๆ  ขอเชิญ นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียด 
ส าหรับโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานได้ด าเนินการหรือเขา้ท าประโยชน์ใน
พ้ืนที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและ
หลักฐานการให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จึงได้ให้กองช่าง
ส ารวจพ้ืนที่โครงการ (พร้อมขอค าแนะน าจากผู้อ านวยการศูนย์อนุรักษท์รัพยากรป่าชายเลนที่ 
26 (ทุ่งหวา สตูล)) และจัดท าค าขอเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต จ านวน  
34 โครงการ (ตามรายละเอียดเอกสารที่แจกจ่าย) ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านายบุญเลิศ หมู่ที ่1 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า 
จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
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          2. โครงการกอ่สร้างถนนสายคลองถั่ว หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 ต าบลขอนคลาน 
อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 613 เมตร 
          3. โครงการก่อสร้างถนนสายคลองถั่ว หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 ต าบลขอนคลาน 
อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 957 เมตร 
          4. โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านสูบ่าว หมู่ที่ 1 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า 
จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
          5. โครงการก่อสร้างถนนสายขอนคลานตะวันออก-ขอนคลานตะวันตก หมู่ที่ 1 ต าบล
ขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร 
          6. โครงการก่อสร้างถนนสายท่าพาน หมู่ที่ 1 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัด
สตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร 
          7. โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายหรี หมู่ที่ 1 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า 
จงัหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร 
          8. โครงการก่อสร้างถนนสายสมปราชญ์- ท่าเรือ หมู่ที่ 2 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร 
          9. โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายเขียน แก้วมณี - หาดราไว หมู่ที ่2 ต าบลขอน
คลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 356 เมตร 
          10. โครงการก่อสร้างถนนสายสมปราชญ์ ม.2 - ทุ่งปอ  หมู่ที่ 2 ต าบลขอนคลาน 
อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที ่กว้าง 4 เมตร ยาว  1,750 เมตร 
          11. โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายประดิษฐ์ หมู่ที่ 2 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 4 เมตร ยาว   350 เมตร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          12. โครงการก่อสร้างถนนสายส าราญ โกบแม็ง - นายหนาด ติงหวัง หมู่ที่ 2 ต าบล
ขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร 
          13. โครงการก่อสร้างถนนสายนายดอหรี - นายเฉ็น  หมู่ที่ 3 ต าบลขอนคลาน 
อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 
          14. โครงการก่อสร้างถนนสายแพบังมูซา หมู่ที่ 3 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า 
จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 4 เมตร ยาว  100 เมตร 
          15. โครงการก่อสร้างถนนสายท่าเรือ หมู่ที่ 3 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัด
สตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 455 เมตร 
          16. โครงการก่อสร้างถนนสายทอนโต๊ะแก้ว หมู่ที่ 3 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า 
จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 4 เมตร ยาว  240 เมตร 
          17. โครงการก่อสร้างถนนสายขอนคลานตะวันออก-ขอนคลานตะวันตก หมู่ที่ 3 
ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 680 เมตร 
          18. โครงการก่อสร้างถนนสายหน้าอนามัยบ้านขอนคลาน หมู่ที่ 3 ต าบลขอนคลาน 
อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 5  เมตร ยาว 1,055 เมตร 
          19. โครงการก่อสร้างถนนสายคลองถั่ว หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 3 ต าบลขอนคลาน 
อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 636  เมตร 
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          20. โครงการก่อสร้างถนนสายคลองถั่ว หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 ต าบลขอนคลาน 
อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 4 เมตร ยาว  902 เมตร 
          21. โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายหมาดได๋ หมานยวง-นายประกอบ หมานยวง 
หมู่ที่ 3 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 4 เมตร ยาว  200 
เมตร 
          22. โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายทวิ เทศนอก หมู่ที่ 3 ต าบลขอนคลาน อ าเภอ
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 4 เมตร ยาว  260 เมตร 
          23. โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายร่ม ท้ายวัง หมู่ที่ 3 ต าบลขอนคลาน อ าเภอ
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 4 เมตร ยาว  200 เมตร 
          24. โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายจ านง หมานยวง -นายประกอบ  โสสนุย หมู่ที่ 
3 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 5 เมตร ยาว  610  เมตร 
          25. โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านราไวเหนือ -ทุ่งปอ (ซอยถูกลืม) หมู่ที่ 4 ต าบล
ขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 4 เมตร ยาว  400 เมตร 
          26. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1  ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า 
จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 10  เมตร ยาว  16 เมตร 
          27. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2  ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า 
จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง  8  เมตร ยาว  16 เมตร 
          28. โครงการก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือดุกัง  หมู่ที่ 2 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร 
          29. โครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเรือ หมู่ที่ 2 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติทีป่ระชุม 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
สุชล  หลีหมีน 
สกล  ทอดท้ิง 
ประจวบ  สู่สม 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 

จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 11  เมตร ยาว  14 เมตร 
          30. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3  ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า 
จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง  9  เมตร ยาว  29.50 เมตร 
          31. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลาน  หมู่ที่ 3  ต าบลขอน
คลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง  22.5  เมตร ยาว  37.5 เมตร 
          32. โครงการก่อสร้างอาคารลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  ต าบลขอนคลาน 
อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง  17  เมตร ยาว  41 เมตร 
          33. โครงการก่อสร้างอาคารประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า 
จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง  32.5  เมตร ยาว  36.5  เมตร 
          34. โครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเรือ หมู่ที่ 3 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า 
จังหวัดสตูล ขนาดพ้ืนที่ กว้าง  11  เมตร ยาว  14 เมตร 
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาขอบเขตแปลงที่ดิน ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ ที่กองช่างได้เสนอให้ที่ประชุม
รับทราบรายละเอียดตามที่ได้เสนอไปแล้ว  
เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดและพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วก็ขอมติให้ความ
เห็นชอบการท าประโยชน์ในพื้นที่ป่า  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานเข้าท า
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตเพ่ือการก่อสร้างโครงการต่างๆ 
เห็นชอบ 7 เสียง 
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            3.4 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
อาศัยอ านาจตามข้อ 8 (3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 ขอให้สมาชิกสภาท้องถิน่คัดเลือกจ านวนสามคน เพ่ือเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน โดยให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ
สี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้  ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเสนอชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
เสนอ นายวีระวุฒิ ทอดทิ้ง โดยมี นายประจวบ  สู่สม และ นายประเสริฐ เหมรา เป็นผู้รับรอง 
เสนอ นายจ าลอง  อ้นทุ่ย โดยมี นายสุชล  หลีหมีน และนายประจวบ สู่สม เป็นผู้รับรอง 
เสนอ นางสุรางค์  สารบัญ โดยมีนายสุชล หลีหมีน และนายสกล  ทอดทิ้ง เป็นผู้รับรอง  

สรุปว่ามีสมาชิกจ านวนสามคน คือ  1. นายวีระวุฒิ  ทอดทิ้ง  2. นายจ าลอง  อ้นทุ่ย                
3. นางสุรางค์  สารบัญ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลาน และจะเสนอให้ผู้บริหารท้องถิน่แต่งตั้ง ต่อไป 
เห็นชอบ  7  เสียง 
           3.5 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
ชี้แจง 
อาศัยอ านาจตามข้อ 28 (1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา



 
 
 
 
 
สกล  ทอดท้ิง 
จ าลอง  อ้นทุ่ย 
สุรางค์  สารบัญ 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
นายก อบต. 
 
 
 
ที่ประชุม 
ประเสริฐ เหมรา 
 
จ าลอง อ้นทุ่ย 
 
นายก อบต. 
 
ประธานสภาฯ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ขอให้สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสาม
คน เพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลาน โดยให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเสนอชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เสนอ นายสุชล  หลีหมีน โดยมี นายประจวบ สู่สม และนางสุรางค์  สารบัญ เป็นผู้รับรอง 
เสนอ นายสกล  ทอดทิ้ง  โดยมี นายประเสริฐ เหมรา และนางสุรางค์ สารบัญ เป็นผู้รับรอง 
เสนอ นายประเสริฐ เหมรา โดยมี นายสกล ทอดทิ้ง และนายสุชล หลีหมีน เป็นผู้รับรอง 
สรุปว่ามีสมาชิกจ านวนสามคน คือ  1. นายสุชล  หลีหมีน  2. นายสกล  ทอดท้ิง                 
3.  นายประเสริฐ  เหมรา เปน็คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนคลาน และจะเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง ต่อไป 
เห็นชอบ  7  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ใครมเีรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรอืเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่  ขอเชิญ                       
แจ้งการเยียวยาชาวประมงของต าบลขอนคลานที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุ จ านวน 90 ราย
จากส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประมง เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
ไปแล้ว  และอีกเรื่องเป็นเรื่องใกล้ตัว คือการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ช่วยกันประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนในพ้ืนทราบด้วย 
รบัทราบ 
กระผมขอเสนอเรื่องไฟฟ้า เพ่ือให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนหนทาง
เพ่ือความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะในตอนกลางคืน 
ขอให้ อบต.ซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์  เนื่องจากตอนนี้หลังคากระเบือ้งช ารุด 
ปล่อยไว้นานอาจท าให้เกิดความเสียมากยิ่งขึน้ 
ส าหรับเรื่องท่ีท่านสมาชิกเสนอมาท้ังสองเรื่อง กระผมจะรับไว้พิจารณาและประสานกองช่างให้
ส ารวจ และประมาณราคาต่อไป 
ใครมีความเห็นเพิ่มเติมอีกบ้าง  ถ้าไม่มีก็ขอปิดประชุม 
 
 ปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
 
 
                                        ลงชื่อ………………………………..ผู้จดรายงานการประชุม 
                                            ( นายวรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง ) 
                                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 

                                        ลงชื่อ………………………………..ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                              (  นายวรีะวุฒิ  ทอดท้ิง  ) 
                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  



 
 

 
 
 
 

 


