
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 
 

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 
ได้แจกจา่ยส าเนารายงานการประชุมให้ที่ประชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อมกัน ว่าแก้ไข 
เพ่ิมเติมหรือมีมติรับรองหรือไม่ อย่างไร 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
รับรอง  7  เสียง 

 



 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภา 
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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 วันที ่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   
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 ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร (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 
                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 ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร (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 
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 



 


