
                              รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
สมัยประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที ่1/2563 
วันที่  16  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 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 

                                                 -2- 
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 
ส ำนักงำนปลัดฯ ขอโอนลด  ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอโอนลด  100,000 บาท  รวมโอนลด 100,000  บำท   
รวมโอนลดทั้งสิ้น 165,110  บำท 
เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการ 
ส ำนักงำนปลัดฯ ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอโอนเพ่ิม  100,000 บาท   
รวมโอนเพิ่ม 100,000 บำท 
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 100,000 บำท 
 



 
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 ารั่วซึมจึงต้องใช้รถแบ็คโฮขุดเพ่ือเชื่อมต่อท่อพีอี
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 ่2/2563 
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) 
รบัทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม  2563 
แจกจ่ายส าเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อมกันว่ามีมติ
รับรองหรือไม ่  
เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรอง 
รับรอง  8  เสียง 

 



 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
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  ดังนั้นเพ่ือให้การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานบริการ
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     
บ้านราไว-ตันหยงละไน้ ความยาว 3.150 กิโลเมตร ให้แก่ทางหลวงชนบท และที่ประชุมพิจารณา
ด้วยละเอียดความรอบคอบแล้วก็ขอมติในที่ประชุม 
อนุมัติ  8  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ใครมีข้อเสนอแนะเพ่ิมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา  ๑4.3๐  น. 
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