
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 หัวหน้าส านักปลัดฯ ซารีต้า  เด็นหลี 

           

เลขานุการสภาฯ  ส ารวจความพร้อมที่ประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลานเขา้ประชุม  เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.       
           

ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 

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) หนังสือที ่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 



 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
นายก อบต. 
 
 
 
ปลัด อบต. 
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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 
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 



 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายก อบต. 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายสุดปรีดี กันตะปีติ 
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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
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะจะท าการขุดลอกคลองเพราะน้ าในคลอง
ราไวแห้งขอด พอถึงฤดูฝนจะได้มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี 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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ประธานสภาฯ 
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นายประเสริฐ เหมรา 
นายประจวบ สู่สม 
นายก อบต. 
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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
ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่ 
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
ทางราชการเป็นประจ า อย่างน้อยเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง จึงขอความ
ร่วมมือมายังทุกท่าน  ขอบคุณครับ 
ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอปิดการประชุม 

  เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 
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