
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่ 2/๒๕62 

วันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕62  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. นายประเสริฐ  เหมรา รองประธานสภา อบต. ประเสริฐ  เหมรา 
๔. นายจ าลอง  อ้นทุ่ย สมาชิกสภา  อบต. จ าลอง  อ้นทุ่ย 
๕. นายมนูญ  ขุนแสง สมาชิกสภา อบต. มนูญ  ขุนแสง 
๖. นายสกล  ทอดทิ้ง สมาชิกสภา อบต. สกล  ทอดท้ิง 
๗. นายสุชล  หลีหมีน สมาชิกสภา  อบต. สุชล  หลีหมีน 
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. 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  ๑3.๓๐ น. 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 

เมื่อมาพร้อมกันแล้วก็ขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
             (๑) แจ้งให้ทราบหนังสือจังหวัดสตูล ด่วนที่สุด ที่ สต 0023.1/ว 4258 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 
โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ตาม
รายละเอียดหนังสือ) 
             (2) แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการ ที ่สต 0018.2(ศอ.ปส.จ.สต.)/ว4311 ลงวันที่ 
14 สิงหาคม 2562 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ก าหนด
เมล็ดพันธุ์เฮมพ์เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต 
จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในปีระเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559 
พ.ศ. 2562 (ตามรายละเอียดหนังสือ) 
             (3) แจ้งเรื่องวาตภัย ที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม  2562 ซ่ึง
ประชาชนในต าบลขอนคลานได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ จ านวน 85 ครัวเรือน  



 
-๒- 

 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
ประธานสภาฯ 
มติทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

ประธานกรรมการฯ 
( มนูญ ขุนแสง ) 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
  
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายช านาญ เย็นท่ัว 
 
 

ได้รับบาดเจ็บ  1 คน และบาดเจ็บสาหัส จ านวน 1 คน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลานได้ช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนไปแล้ว  
รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
         2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 
สิงหาคม  2562 
ได้แจกจ่ายส าเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ให้ที่ประชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อมกัน
ว่ามีมติรับรองหรือไม่ 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรอง 
รับรอง  8  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
         ๓.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  ในวาระท่ี  ๒  คือวาระการแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปร
ญัตติ 
เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  กระผมในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค าแปรญัตติ ขอ
เสนอค าแปรญัตติดังนี้  จากการที่สภาฯ ให้เวลาสมาชิกสภาและคณะกรรมการแปรญัตติ 
เพ่ือพิจารณาถึงการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป ประจ าปี  งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 นั้น  ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติข้อบัญญัติฯ แต่อย่างใด และทาง
คณะกรรมการพิจารณาค าแปรญัตติได้ประชุมปรึกษาหารือด้วยความรอบคอบแล้ว  มีมติ
เห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 ต่อไป 
เห็นชอบ 8 เสียง 
ต่อไปเข้าสู่วาระท่ี  ๓  วาระการลงมติ 
เห็นชอบ 8 เสียง 
เมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานจะได้เสนอ
ข้อบัญญัติต่อนายอ าเภอทุ่งหว้าเพ่ือพิจารณาอนุมัติและจะได้ประกาศใช้ต่อไป  
รับทราบ    
          3.2 พิจารณาการสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ขอเชิญ
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ชี้แจงรายละเอียด 
เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  สมาชิกสภาทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม  นายช านาญเย็นทั่ว ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  ส าหรับรายละเอียดโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ซ่ึงจังหวัดสตูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสมัครเป็นสมาชิก “ฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น” ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานได้จัดประชุม 
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ประธานสภาฯ 
มติทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ 
 
ปลัด อบต. 
(เลขานุการสภาฯ) 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
นายก อบต. 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 

เวทีประชาคมต าบล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2562 (รายละเอียดตาม
เอกสารที่แจกจ่าย) เพ่ือขอมติในที่ประชุมสภาฯ ในการสมัครเป็นสมาชิก “ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น” และจะได้รายงานให้จังหวัดสตูลทราบต่อไป 
เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดในการสมัครสมาชิกแล้ว  ก็ขอมติในที่ประชุม 
เห็นชอบ  8  เสียง        
           3.3  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ประจ าปี    
๒๕63  ขอเชิญปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด 
ส าหรับญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่ใช่เรื่องงบประมาณ
นั้น จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ โดยผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมเสนอก็ได้ โดยการอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น และวาระท่ีสองคือวาระแปรญัตติให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดแล้วก็ขอเชิญเสนอการด าเนินการพิจารณา 
ผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ขอมติที่ประชุมตามท่ีนายก อบต. เสนอ 
อนุมัติ  ๘  เสียง 
เมื่อที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สามวาระรวดเดียวแล้ว ล าดับต่อไปจะได้
ด าเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติต่อไป 
รับทราบ 
                    ๓.3.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน   
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 
ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงหลักการและเหตุผล 
ด้วยข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 ออกมาเพ่ือควบคุมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พร้อมทั้งออกกฎข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อควบคุมการจัดการ
ขยะ โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560  ให้กระท าได้โดยการ
ตราเป็นข้อบัญญัติ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมไว้
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และเพ่ือประโยชน์ใน
การควบคุมและก ากับดูแลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยต่อสุขอนามัย
ของประชาชน จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ รายละเอียดร่างข้อบัญญัติ ตามที่ได้
แจกจ่ายให้ที่ประชุมได้พิจารณาไปพร้อมกันด้วยแล้ว 
วาระท่ี ๑  ขั้นรับหลักการหลังจากท่ีได้มีการอภิปรายพอสมควรแล้วก็ขอมติรับหลักการ
ในทีป่ระชุม 
เห็นชอบรับหลักการ  ๘  เสียง 
วาระท่ี ๒  ขั้นแปรญัตติ 



-4- 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 

ในวาระนี้ไม่มีผู้ขอแปรญัตติแต่อย่างใด  และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี ๒ 
วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติเพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  เรื่อง การ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562  
เห็นชอบ  ๘  เสียงให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  
เมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลชอนคลาน เรื่อง การ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลานจะได้เสนอข้อบัญญัติฯ ต่อนายอ าเภอทุ่งหว้าเพ่ือพิจารณาอนุมัติและจะ
ได้ประกาศใช้ต่อไป  
                      ๓.3.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 
ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงหลักการและเหตุผล 
ด้วยข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 ออกมา
เพ่ือบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหล
ไปสู่แหล่งระบายน้ าภายในต าบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ า และเพ่ือ
ควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 รายละเอียดร่างข้อบัญญัติฯ ตามท่ีได้แจกจ่ายให้
ที่ประชุมได้พิจารณาไปพร้อมกันด้วยแล้ว 
วาระท่ี ๑  ขั้นรับหลักการหลังจากที่ได้มีการอภิปรายพอสมควรแล้วก็ขอมติรับหลักการ
ในที่ประชุม 
เห็นชอบรับหลักการ  ๘  เสียง 
วาระท่ี ๒  ขั้นแปรญัตติ 
ในวาระนี้ไม่มีผู้ขอแปรญัตติแต่อย่างใด  และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี ๒ 
วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติเพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 
เห็นชอบ  ๘  เสียงให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
เมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลชอนคลาน เรื่อง  การ
ติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนคลานจะได้เสนอข้อบัญญัติฯ ต่อนายอ าเภอทุ่งหว้าเพ่ือพิจารณา
อนุมัติและจะได้ประกาศใช้ต่อไป  
รับทราบ      
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอปิดประชุม           

 
ปิดประชุมเวลา  ๑6.0๐  น. 
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