
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. นายวีระวุฒ ิ ทอดทิ้ง 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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)                   
 



 
 
 

 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
ปลัด อบต. 
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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 
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
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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 



 
ที่ประชุม 
ประธานภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
มติทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายก อบต. 
 
ปลัด อบต. 
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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 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
รับรอง  7  เสียง 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
         ๓.1  พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 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 



 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มตทิีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ 
 
นายก อบต. 
 
 
ปลัด อบต. 
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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 ถมหนิผุหนาเฉลี่ย 0.80 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) ขอ
โอนเพิ่ม 99,600 บาท 
  รวมโอนเพิ่ม   492,900 บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายก อบต. 
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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
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 
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 



 
 
ประธานสภาฯ 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
สุชล  หลีหมีน 
สกล  ทอดท้ิง 
ประจวบ  สู่สม 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
สกล  ทอดท้ิง 
จ าลอง  อ้นทุ่ย 
สุรางค์  สารบัญ 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
นายก อบต. 
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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
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



 
ที่ประชุม 
ประเสริฐ เหมรา 
 
จ าลอง อ้นทุ่ย 
 
นายก อบต. 
 
ประธานสภาฯ 

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  
 

 
 
 
 
 

 


