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ผู้เข้าร่วมประชุม 
    

ท่ี ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมาย
เหตุ 

๑ นายพนม  เพชรจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนม  เพชรจร  
๒ นายมนตรี  ภู่กาญจนเดช รองนายก อบต. มนตรี  ภู่กาญจนเดช  
๓ นายบุญมี  วิเศษนคร เลขานุการนายก อบต. บุญมี  วิเศษนคร  
๔ นายธงชัย  ยุติมิตร ผู้อำนวยการกองช่าง ธงชัย  ยุติมิตร  
5 นางจันทรา  บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง จันทรา  บุญสิทธิ์  
6 นางนัสวรรณ มีเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดฯ นัสวรรณ มีเมตตา  
7 นางสาวณิศรา  หม่ืนภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณิศรา หม่ืนภู่  
8 นางสุพรรณนี  มะลิลา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุพรรณนี  มะลิลา  

 

เปิดประชุม  เวลา  09.00 น.  
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
ประธานสภาฯ   ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  และ  

ผู้เข้าร่วมประชุม  เข้าห้องประชุม  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงชื่อในสมุดจด
บันทึกรายงานการประชุม  และให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
นับองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ฯ และได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  สมัยสามัญ  สมัยแรก  
ประจำปี  พ.ศ.  2562  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ พร้อม
ทั้งอ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ดังน้ี  

   ตามที ่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีมติเห็นชอบในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขา
ทะลุ และมีประกาศกำหนดวันเร่ิมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ใน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน นั้น 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 และ 55 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2552 ประกอบกับข้อ 24 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 จึงเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 
และประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ประชาชนทราบ
และเข้าร่วมฟังการประชุมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็น
ต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ หมู ่ 2 ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และสามารถรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขา
ทะลุ ผ่านหอกระจายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  18 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  
2562   นายชัยยัญ  บุญยิ้ม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑          เรื่อง  แจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการรับข้อมูลข่าวสาร 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  ด้วยจังหวัดชุมพร ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด ว่าเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์
จังหวัดชุมพร ได้รับการประสานจากผู้ใหญ่บ้านว่ามีผู้ไปอ้างตำแหน่ง พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ในการหาเครือข่ายเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนทั่วไป 
และเสนอผลประโยชน์ที ่สมาชิกจะได้รับเป็นเงินจำนวนมาก เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ดูมี
ความคุ้มค่าเมื ่อเปรียบเทียบกับเงินที่ต้องจ่ายเป็นค่าสมัครเป็นสมาชิก ซึ ่งสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์จ ังหวัดชุมพร ได้สอบถามเครือข่ายภาค
ประชาชนในพื้นท่ีหลายๆ พื้นที่ ทราบว่ามีตัวแทนเป็นสมาชิกในลักษณะดังกล่าวด้วย
เหมือนกัน 

  จังหวัดชุมพร ขอเรียนว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 
ไม่มีส่วนรู้เห็นและเก่ียวข้องกับการสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ดังกล่าวข้างต้น 
และข้อความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนท่ีให้ระมัดระวังในการ
รับข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบความน่าเชื่อถือให้รอบคอบ เพราะอาจตกเป็นเหยื่อของ
ผู ้แสวงหาผลประโยชน์ได้โดยง่าย สำหรับอำเภอ ขอความร่วมมือให้แจ้งเทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบด้วย 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

2.   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  ด้วยสำนักงานสรรพากรพื ้นที ่ช ุมพร จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที ่ 5 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เรื ่อง คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หักลดหย่อนภาษีค่า
ซ่อมแซมบ้านซ่อมรถท่ีเสียหายจากพายุโซนร้อน ปาบึก รายละเอียดดังนี้ 

  1. กรณีซ่อมบ้าน ให้ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีสำหรับจำนวนเงิน
ที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที ่เป็น
อาคาร หรือทรัพย์สินที่มีประกอบติดตั้งกับตัวอาคารหรือในเขตอาคารหรือห้องชุดใน
อาคารชุดซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฯ ที่เกิดขึ้น ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่
เกิน 100,000 บาท 

  2. กรณีซ่อมรถ ให้ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีสำหรับจำนวนเงินท่ี
ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถ หรืออุปกรณ์ หรือสิ่ง
อำนวยความสะดวกในรถ ซ่ึงได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฯ ท่ีเกิดข้ึน และอยู่ในพ้ืนท่ี
ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที ่ประสบภัย ได้ตามจำนวนที ่จ ่ายจริงแต่ไม่เกิน 
30,000 บาท 

  ค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถดังกล่าว ต้องอยู่ในพื้นที่ทางราชการประกาศให้เป็น
พื้นที่ประสบภัยและการจ่ายค่าซ่อมภายในวันท่ี 3 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
2562 โดยให้ใช้สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปี



๔ 

 

ภาษี 2562 ที่จะต้องยื่นรายการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ขอให้ผู้เสียภาษีเก็บ
เอกสารการจ่ายเงินค่าซ่อมแซมเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการยื่นรายการเพ่ือเสียภาษีด้วย 

  ขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ประจำปีภาษี 2561 (ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91) กรมสรรพากร ได้ขยายเวลาการ
ให้บริการสอบถามปัญหาทางโทรศัพท์ 1161 จากเดิมทุกวันทำการปกติ (จันทร์-ศุกร์) 
เวลา 08.30-18.00 น. เป็นเวลา 08.30 – 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 9 
เมษายน 2562 รวมท้ังได้เพิ่มการให้บริการในทุกวันเสาร์ของเดือนมีนาคม 2562 โดย
จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
       ๓.  การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดชุมพร 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  ด้วยจังหวัดชุมพรแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื ่อวันที ่ 23 มกราคม 2561 

เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื ่องมือการประเมินตามที ่สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด โดย (ร่าง) คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน ่ วยงานภาคร ั ฐ  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ตัวชี ้ว ัดที ่ 10 ป้องกันการทุจริต กำหนดให้มีการจัดทำ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุด
คนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติงานและหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต จึงได้จัดทำประกาศ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตามประกาศจังหวัดชุมพรเรื ่องเจตจำนงในการ
บริหารงานของจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  

  อำเภอสวี จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนง
สุจริตในการบริหารงานของจังหวัดชุมพร ให้บุคลากรทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 
ทั้งน้ีสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ได้ท่ี www.chumphon.go.th  

  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 4. ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้บริษัทท่ีปรึกษาเข้าสำรวจและจัดเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   จังหวัดชุมพรได้แจ้งว่ากรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้าง บริษัท จีไอเอส 

จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร มาตราส่วน 1 : 4,000 
ในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 

   จังหวัดชุมพร ได้รับแจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า บริษัทที่ปรึกษาขอ
ขยายระยะเวลาการส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนามบริเวณพื้นที่ในเขต
จังหวัดชุมพร จากเดิมเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลฯ ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2561 ถึง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ขอขยายระยะเวลาการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลฯ เพิ่มถึงวันที่ 10 



๕ 

 

พฤษภาคม 2562 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์
หน่วยงานของท่าน อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษาเข้าสำรวจและจัดเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม 

    มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒           เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว(สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4/2561 คร้ังท่ี 1) 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
ประธานสภาฯ  ตามที่เลขานุการสภาฯ   ได้จัดทำเอกสารสำเนาบันทึกรายงานการ ประชุมสภา

ครั้งที ่แล้ว  (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561  ครั้งที ่ 1 วันที่ 27 ธันวาคม  
2561) ให้กับสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วน้ัน ขอให้ท่านตรวจดูว่า
มีข้อความหรือตัวอักษรถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  หรือสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  ข้อความใดบ้างก็ขอเชิญครับ 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ครั้งที ่ผ่านมาอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที ่ประชุมสภาฯ 
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/
๒๕61 ครั้งที่ 1 เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 ขอมติครับ 

    
   มติที่ประชุม  รับรอง  19 เสียง 
      งดออกเสียง    ๑ เสียง 
      ไม่รับรอง - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓      เร่ือง  ญัตติด่วน 

- ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี  ๔      เร่ือง  เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

4.1 พิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 
2562 และกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัย
แรก ประจำปี 2563 

นายชัยยัญ  บุญย้ิม 
  ประธานสภาฯ   ในวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ผมจะให้นายวราชัย  ตั้นตี๋  รอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมฯ ต่อ เชิญครับ 
นายวราชัย ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป  เข้าสู่วาระที่ ๔  ข้อ ๔.1  เรื่อง พิจารณา

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และ
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563  
ผมจะให้เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ  ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดสมัย
ประชุมสภาฯ  ขอเชิญครับ 
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นายวิโรจน์   แก้วเจ้ย 
   เลขานุการสภาฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗    ข้อ  ๒๑  การกำหนดจำนวนสมัย
ประชุมสามัญประจำปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำของแต่
ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้นำความในข้อ ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถ่ิน  
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย  ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเร่ิม
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัย
ประชุมสามัญประจำปี  หรือวันเริ ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที ่กำหนดไว้แล้ว  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื ่น  หรือในสมัยประชุม
วิสามัญก็ได้ 

และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาตรา  ๕๓  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่
เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด   
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ)เลขานุการสภาฯ  ก็ได้ชี้แจง กฎหมาย  และข้อระเบียบ  

เกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ  ไปแล้ว  มีสมาชิกฯ  ท่านใดสงสัยหรือไม่  ถ้าไม่มี
ผมขอให้สมาชิกฯ  ช่วยกันพิจารณาว่าจะให้มีการประชุม ก่ีสมัย เชิญครับ 

นายศราวุธ  ศรีนวล 
 ส.อบต.หมู่ท่ี 3   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ผมขอเสนอให้มีการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  จำนวน  4  สมัย  ขอผู้รับรอง  ๒  ท่าน ครับ 
  ผู้รับรอง 
  ๑.  นายบรรพต  นิลเวช   ส.อบต.หมู่ที่  5 
  ๒.  นายชำนาญ  นุ้ยดำ  ส.อบต.หมู่ที่  1 
นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
 รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) สมาชิกสภาฯ  ท่านอื่น  จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี

ผมขอมติที่ประชุมเรื ่องกำหนดสมัยประชุม ว่าจะเห็นชอบตามที่ นายศราวุธ   ศรีนวล  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3  เสนอให้มีการประชุม  4  สมัยหรือไม่  ขอมติครับ  

    
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง    ๑ เสียง 
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นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
 รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ)ขณะนี้เราก็ได้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ  ไว้แล้ว จำนวน  

4  สมัย ลำดับต่อไปให้สมาชิกสภาฯ  ช่วยกันพิจารณากำหนดว่าในแต่ละสมัยให้เป็นวันท่ี
เท่าไร เชิญสมาชิกฯ  ปรึกษาหารือกันได้เลยครับ 

นายบรรพต  นิลเวช 
  ส.อบต.หมู่ท่ี 5   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ผมขอเสนอให้การประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  ในแต่ละสมัย ดังนี้ 
 สมัยที่  ๑ วันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์   2562  มีระยะเวลาไม่เกิน  ๑๕  วัน 
 สมัยที่  ๒ วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม   2562  มีระยะเวลาไม่เกิน  ๑๕  วัน 
 สมัยที่  ๓ วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม     2562  มีระยะเวลาไม่เกิน  ๑๕  วัน 
 สมัยที่  4 วันท่ี  15  พฤศจิกายน 2562  มีระยะเวลาไม่เกิน   15 วัน 
 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563  กำหนดประชุมฯในวันท่ี  15  กุมภาพันธ์  2563   
  ผู้รับรอง  ๒  ท่าน 
  ๑.  นายเรืองเดช  โตพุนพิน ส.อบต.หมู่ที่  6 
  ๒.  นางสุพิศชญา พงษ์สถิตย์ ส.อบต.หมู่ที่  1 
นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
  รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) สมาชิกฯ ท่านอื่นมีความคิดเห็นหรือต้องการจะเสนอ

เพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณากำหนดวันสมัยประชุมแต่ละ
สมัยตามท่ี นายบรรพต นิลเวช  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5  ได้เสนอ ขอมติครับ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง    ๑ เสียง 
นายวราชัย ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป เข้าสู่วาระที่ 4.2 เรื่อง พิจารณาจ่ายขาดเงิน

สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
  ปลัด อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) เรียนท่านประธาน ผมขอเสนอท่ีประชุมฯ แห่ง

นี้ ขอนำวาระที่ 4.3 เรื่อง พิจารณาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ฉบับที่ 3 ประจำปี 2562 มาพิจารณาก่อนวาระที่ 4.2 เนื่องจากมี
โครงการบางโครงการจะนำมาพิจารณาในวาระ 4.2  

นายวราชัย ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน จะให้เปลี่ยนเรื่องพิจารณาจาก

วาระที่ 4.3 เรื ่อง พิจารณาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) ฉบับที่ 3 ประจำปี 2562 ข้ึนมาพิจารณาเป็นวาระที่ 4.2 หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดจะ
แสดงความคิดเห็นหรือทักท้วง ผมจะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำวาระที่ 4.3 
เรื่อง พิจารณาเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 3 
ประจำปี 2562 ข้ึนมาพิจารณาเป็นวาระท่ี 4.2  

 
มติที่ประชุม  เป็นเอกฉันท์ให้นำวาระที่ 4.3 ขึ้นมาพิจารณาก่อนวาระที่ 4.2 

  



๘ 

 

 4.3 พิจารณาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ 
3 ประจำปี 2562 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป เข้าสู ่วาระที่ 4.3 เรื ่อง พิจารณาเพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 3 ประจำปี 2562 ผม
จะให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการ
เสนอขอพิจารณาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ฉบับ
ที ่ 3) ประจำปี 2562 และให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ชี ้แจงระเบียบ ข้อ
กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขอเชิญครับ 

นายพนม  เพชรจร 
นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งถือว่าเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
ที ่จัดทำขึ ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ ่งมีความต่อเนื ่องและเป็นแผนก้าวหน้า 
ครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี อีกทั้งยังเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และเมื่อได้ดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปีไปแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
เปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปี ก็สามารถทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 9 

   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขต
พื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปี (พ.ศ.2561-2564) เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื ่องจาก
ต้องการให้แผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปีมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน ความจำเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือจะให้สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้โดย
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2562 น้ัน 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
  ปลัด อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-

2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 3) ประจำปี พ.ศ.2562 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จะต้องดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
จำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 



๙ 

 

   ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปน้ี
แทน 

   “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

   1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

   2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

   เมื ่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที ่เพิ ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้” 

   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีความจำเป็นที ่จะต้องดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ประจำปี 
พ.ศ.2562 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ความจำเป็น
เร ่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั ้งใช ้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ เพื่อจะให้สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้โดยถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายต่อไป 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป ผมจะให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 

แจ้งรายละเอียดโครงการ ข้อมูลโครงการที่เสนอขอพิจารณาเพิ ่มเติม เปลี ่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ฉบับที่ 3) ประจำปี 2562 ขอเชิญ 

นายพนม  เพชรจร 
  นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อที ่ประชุมฯ) ผมขออนุญาตท่านประธานฯ ให้หัวหน้า

สำนักงานปลัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการแทน  
นางนัสวรรณ  มีเมตตา 
  หน.สำนักปลัดฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อท่ีประชุมฯ) รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่

ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ประจำปี 2562 แยกเป็น 2 
รายการ คือ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ดังน้ี 

  1. เพ่ิมเติมโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มี

ความม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร ้างพ้ืนฐาน 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

1. โครงการก่อสร ้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาจุฬา หมู่ที่ 1 กว้าง 4 เมตร 



๑๐ 

 

ระยะทาง 126 เมตร (ตามแบบแปลนที ่ อบต.กำหนด) 
งบประมาณปี พ.ศ.2562 จำนวน 400,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติราษฎร์ หมู่ 2 กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 160 เมตร (ตามแบบแปลนที ่ อบต.กำหนด) 
งบประมาณปี พ.ศ.2562 จำนวน 500,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอยสายลม หมู่ที่ 3,6 กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 126 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) 
งบประมาณปี พ.ศ.2562 จำนวน 400,000 บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 126 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) 
งบประมาณปี พ.ศ.2562 จำนวน 400,000 บาท 

      1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  1. โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ หมู่ท่ี 3 ก่อสร้างพนัง

กั ้นน้ำ ซอยดอยสายลม (บริเวณข้างบ้านนางน้อย แสงสง) 
และซอยช่องเขาวังปลา งบประมาณปี พ.ศ.2562 จำนวน 
100,000 บาท 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

     3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  1. โครงการติดตั้งชุดแม่ข่ายกระจายเสียงชนิดไร้

สาย  ทำการติดตั้งชุดแม่ข่ายกระจายเสียง ชนิดไร้สายระบบ 
UHF-FM ย ่ านความถ ี ่  420 .20  MHz จำนวน  1 ชุ ด 
งบประมาณปี พ.ศ. 2562 จำนวน 500,000 บาท 

 
3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารประชุมที่ทำการ 
อบต. ทำการปูกระเบื้องพื้นที่อาคารประชุมที่ทำการ อบต. 
กระเบื ้องขนาด 12x12 นิ ้ว พื ้นที ่รวม 247 ตารางเมตร 
งบประมาณปี พ.ศ. 2562 จำนวน  125,000 บาท 

 2. เปลี่ยนแปลงโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  
   โครงการที่ 1  
   รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี

กำหนดไว้เดิม 
    ชื่อโครงการ 

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ จำนวน 1 แห่ง 



๑๑ 

 

งบประมาณ 
60,000 บาท (ปี 2562) 

    รายละเอ ียด ล ักษณะ ปร ิมาณ ค ุณภาพ ของเป ้าหมายและ
งบประมาณที่เปล่ียนแปลง 

      
    ชื่อโครงการ 

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการและประชาชนผู้มารับบริการ
ของ อบต.เขาทะลุ 
เป้าหมาย 
ทำการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ 1 ห้อง ห้องน้ำชาย 1 ห้อง และห้องน้ำ
หญิง 1 ห้อง พื ้นที ่รวม 10.75 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.กำหนด) 
งบประมาณ 
220,000 บาท (ปี 2562) 

    โครงการที่ 2 
   รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี

กำหนดไว้เดิม 
    ชื่อโครงการ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 11 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 1,500 เมตร  
งบประมาณ 
5,530,000 บาท (ปี 2562) 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี
เปล่ียนแปลง 

      
    ชื่อโครงการ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 11 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 126 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) 
งบประมาณ 
400,000 บาท (ปี 2562) 
ขอบคุณคะ 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ซักถาม แสดง

ความคิดเห็น และอภิปรายในเรื่องขอพิจารณาเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ที่เสนอโดยผู้บริหารในคร้ังน้ี ขอเชิญครับ 
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  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม และอภิปรายใน
เรื่องขอพิจารณาเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ผมก็
จะขอมติท่ีประชุมสภาฯ แห่งนี้ ว่าจะพิจารณาให้เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 หรือไม่ ขอมติครับ 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงฯ 19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบให้เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงฯ - เสียง 
    งดออกเสียง    1 เสียง 
4.2 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมและพิจารณาจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป เข้าสู่วาระท่ี 4.2 เร่ือง พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมและ

พิจารณาขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผมจะให้ผู้บริหาร
ได้ชี ้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ได้เสนอขอให้สภาฯพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมและ
พิจารณาขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันนี้ ขอเชิญ
ครับ 

นายพนม  เพชรจร 

 นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุม) ตามที่ผมได้ยื่นคำขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณา
จ่ายขาดเงินสะสมและพิจารณาขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 
สืบเนื่องจากการเกิดอุทกภัย ฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลเขาทะลุ จากพายุปาบึก 
และในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้หลายๆพื้นที่มีถนนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก สร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ประกอบกับในปีงบประมาณ 2562 งบประมาณที่ตั้งไว้มี
จำนวนจำกัด โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็เป็นโครงการท่ี
เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งไม่สามารถโอนหรือตัดเปลี่ยนโครงการได้ 
หรือมีงบประมาณเพียงพอมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที ่ได ้ รับ
ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ได้ ผมจึงได้ปรึกษาหารือกับปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ว่าจะหาวิธีการใดที่จะสามารถบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนในครั้งน้ี และโครงการที่เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีภาย
หลังจากที่ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปแล้ว จึงเป็นที่มาของการขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ และผมได้มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
และผู้อำนวยการกองช่าง ประสานกับผู้นำท้องถ่ินท้องท่ีสำรวจถนนหนทางท่ีชำรุดเสียหาย 
และให้ผู้อำนวยการกองช่างจัดทำประมาณการ ตลอดจนให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตรวจสอบสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุและข้อกฎหมาย
ว่าสามารถจะดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่ จนเป็นที่มาในการขอเสนอยื่นญัตติ
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมและพิจารณาขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ในคร้ังนี้ 

   และโครงการที่เสนอขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมและพิจารณาขาดเงินทุน
สำรองเงินสะสมมีทั้งหมด 18 โครงการ งบประมาณที่เสนอพิจารณาจ่ายขาดฯ จำนวน 
5,962,000 บาท แยกเป็นจ่ายขาดจากเงินสะสม จำนวน 3,601,000 บาท และจ่าย
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ขาดจากทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 2,361,000 บาท ส่วนรายละเอียดว่าโครงการอะไร 
งบประมาณแต่ละโครงการเท่าใดผมได้ทำสำเนาให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม ผ่าน
ประธานสภาฯ ไปแล้ว ขอบคุณครับ 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 

 รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานสภาฯ) ลำดับต่อไปผมจะให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม และหลังจากนั้นก็จะแจ้ง
รายละเอียดในแต่ละโครงการ เชิญครับ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 

 ปลัด อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 41 ให้ยกเลิกความในข้อ 87 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

   “ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชี
รายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุน
สำรองเงินสะสม 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปน้ี 

   (1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 
ตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู ้ว่า
ราชการจังหวัด 

   (2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อย
ละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 
89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน” 

   ซึ ่งจากประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ประมาณการไว้ 42,179,500 บาท ร้อยละสิบห้าของ
ประมาณการรายจ่าย จึงเท่ากับ 6,326,925 บาท และปัจจุบันองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ มียอดเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,699,270.51 บาท ดังนั้น หากมี
ความจำเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะใน
ส่วนที ่ เกินไปใช ้จ ่ายได้ น ั ้นหมายความว่า 8,699,270.51 - 42,179,500 = 
2,372,345.51 บาท 

   ข้อ 43 ให้ยกเลิกความในข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
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   “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

   (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หรือกิจการที ่จัดทำเพื ่อบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ี
กฎหมายกำหนด 

   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

   (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

   (4) เมื ่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

   ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว” 

   ซ่ึงตามความใน ข้อ 89(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ได้แก่ ข้าราชการประจำ 337,020 บาท ข้าราชการ
การเมือง 228,660 บาท พนักงานจ้าง 295,030 บาท รวมเป็นเงินในแต่ละเดือน
เท่ากับ 860,710 บาท คูณ 3 เดือน เท่ากับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุต้องกัน
เงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวน 2,582,130 บาท และให้กันไว้อีกร้อยละสิบ
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั ้น เมื ่อประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2562 ขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเขาทะล ุ ค ือ 42,179,500 บาท บวก 
4,217,950 บาท เท่ากับ 6,800,080 บาท  ประกอบกับ ณ ปัจจุบันเงินสะสมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ คือ 10,464,672.07 บาท ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุอาจใช้จ่ายเงินสะสม คือ 10,464,672.07 บาท ลบ 6,800,080 
บาท เท่ากับ 3,664,592.07 บาท 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 

 รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) เมื่อสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบเหตุผลและความจำเป็น
ในการยื่นเสนอขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมและพิจารณาจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงิน
สะสม ประจำปี พ.ศ.2562 และได้ทราบแนวทาง หลักการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และทราบถึงฐานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลเขา
ทะลุไปแล้ว 
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   ลำดับต่อไป ผมจะอ่านโครงการที่ผู้บริหารขอเสนอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
และพิจารณาจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ที่ละโครงการ และจะให้สมาชิกสภาฯ ได้
อภิปราย 

   รายการขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จำนวน 3,601,000 บาท ดังน้ี 

   1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาจุฬา หมู่ 1 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยเขาจุฬา หมู่ 1 ผิวจราจร กว้าง 4.0 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 504 ตร.ม.) พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.กำหนด  งบประมาณ 
400,000 บาท 

   2. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู ่บ้าน หมู ่ 1 ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 1 โดยการขยายเขตท่อส่งน้ำดีท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 935 
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดแบบแปลนตามที ่ อบต.
กำหนด งบประมาณ 110,000 บาท 

   3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา 
หมู่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา หมู่ 2 ผิวจราจร 5.0 เมตร ยาว 
105.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 525 ตร.ม.) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดแบบแปลน
ตามที่ อบต.กำหนด  งบประมาณ 400,000 บาท 

   4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 4 ก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 4 ผิวจราจร กว้าง 4.0 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ร่วมไม่น้อยกว่า 504 ตร.ม.) 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.กำหนด 
งบประมาณ 400,000 บาท 

   5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา หมู ่ 11 
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 11 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ยาว 126 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 504 
ตร.ม.) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.
กำหนด งบประมาณ 400,000 บาท 

   6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติราษฎร์ หมู่ 2 ก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยสันติราษฎร์ หมู่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.0  เมตร ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.) 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.กำหนด 
งบประมาณ 500,000 บาท 

   7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอยสายลม หมู่ 3-หมู่ 6 
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยดอยสายลม หมู่ 3, 6 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ยาว 126 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 504 
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ตร.ม.) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.
กำหนด งบประมาณ 400,000 บาท 

   8. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 
5 จำนวน 7 สาย โดยการลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก พร้อมเกรดเกล่ีย บดอัดเซาะ
ร่องน้ำตลอดสาย และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 499,000 บาท
ดังนี้ 

    (1) ซอยแพรกซ้าย ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 1,300 เมตร 
ลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 416 ลบ.ม. พร้อมเสริมท่อระบายน้ำขนาด 
0.60 x 1.0 เมตร 3 ท่อน จำนวน 1 แห่ง 

    (2) ซอยใจอารีย์ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 350 เมตร ลง
ดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 280 ลบ.ม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำขนาด 0.60 x 
1.0 เมตร 8 ท่อน จำนวน 1 แห่ง 

    (3) ซอยห้วยชิงช้าง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 1,800 เมตร 
ลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 576 ลบ.ม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำขนาด 0.40 
x 1.0 เมตร 8 ท่อน จำนวน 1 แห่ง ขนาด 0.80 x 1.0 เมตร 8 ท่อน 1 แห่ง 

    (4) ซอยห้วยชื่นประดิษฐ์ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 600 
เมตร ลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 480 ลบ.ม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำขนาด 
0.40 x 1.0 เมตร 6 ท่อน จำนวน 2 แห่ง เสริมท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.0 เมตร 
2 ท่อน จำนวน 2 แห่ง 

    (5) ซอยการุณสัมพันธ์ ผิวจราจรเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 400 เมตร ลง
ดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน  360 ลบ.ม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำขนาด 0.4 x 
1.0 เมตร 8 ท่อน จำนวน 1 แห่ง 

    (6) ซอยเทพประทาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 400 เมตร 
ลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 240 ลบ.ม. 

    (7) ซอยสองพี่น้อง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 800 เมตร 
ลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 384 ลบ.ม. 

    รวมใช้ดินลูกรังทั้งหมด   จำนวน  2,736 ลบ.ม. 
    ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.0 เมตร จำนวน      32  ท่อน 
    ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 x 1.0 เมตร จำนวน       11  ท่อน 
    ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 x 1.0 เมตร จำนวน         8  ท่อน 

   9. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 10 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 
10 จำนวน 4 สาย โดยการลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก พร้อมเกรดเกลี่ย บดอัด
เซาะร่องน้ำตลอดสาย และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 272,000 
บาท ดังนี้ 

    (1) ซอยพ่อใหญ่สำ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 400 เมตร 
ลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 300 ลบ.ม. 
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    (2) ซอยสันติธรรม ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  4.0 เมตร ยาว 500 เมตร 
ลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 360 ลบ.ม. ฝังท่อระบายน้ำขนาด 0.8 x 1.0 
เมตร 10 ท่อน 1 แห่ง  

    (3) ซอยประสงค์ถาวร ผิวจราจรกว้างเฉลี ่ย 4.0 เมตร ยาว 800 
เมตร ลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 320 ลบ.ม. เสริมท่อระบายน้ำขนาด 
0.6 x 1.0 เมตร 10 ท่อน 1 แห่ง  

    (4) ซอยพ่อใหญ่ลี ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 700 เมตร ลง
ดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 420 ลบ.ม. ฝังท่อระบายน้ำขนาด 0.6 x 1.0 
เมตร 10 ท่อน 1 แห่ง ขนาด 0.8 x 1.0 เมตร  8 ท่อน  1 แห่ง 

    รวมใช้ดินลูกรัง    จำนวน 1,400  ลบ.ม. 
    ท่อระบายน้ำ  ขนาด 0.6 x 1.0 เมตร  จำนวน 13  ท่อน 
    ท่อระบายน้ำ  ขนาด 0.8 x 1.0 เมตร จำนวน 16  ท่อน 

   10. โครงการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคน
พิการ จำนวน 1 ห้อง ห้องน้ำชาย 1 ห้อง ห้องน้ำหญิง 1 ห้อง รวมพื้นที่ 10.75 ตร.ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี 
อบต.กำหนด งบประมาณ 220,000 บาท 

   รายการขอพิจารณาจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  จำนวน 2,361,000 บาท ดังน้ี 

1. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังซอยอ่าวฉานปริง หมู ่  3 
ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยอ่าวฉานปริง หมู่ 3 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 1,100  
เมตร โดยการลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 660 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย 
บดอัดเซาะร่องน้ำตลอดสาย และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดแบบ
แปลนตามที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 111,000 บาท 

2. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 
6 จำนวน 5 สาย โดยการลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก พร้อมเกรดเกลี่ย บดอัดเซาะ
ร่องน้ำตลอดสาย และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 350,000 บาท 
ดังน้ี 

    (1) ซอยอุดมสุข ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 700 เมตร ลง
ดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 420 ลบ.ม. 

    (2) ซอยศรีประเวศน์ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 400 เมตร 
ลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 300 ลบ.ม. 

    (3) ซอยดอยสายลม ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 1,500 
เมตร ลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 720 ลบ.ม. 

    (4) ซอยร่มไทร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 600 เมตร ลงดิน
ลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 360 ลบ.ม. 
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    (5) ซอยโพธิ์ทอง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 450 เมตร ลง
ดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 300 ลบ.ม. 

    รวมใช้ดินลูกรังทั้งหมด จำนวน 2,100 ลบ.ม. 

   3. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 7 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 
7 จำนวน 6 สาย โดยการลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก พร้อมเกรดเกล่ีย บดอัดเซาะ
ร่องน้ำตลอดสาย และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 380,000 บาท  
ดังนี้ 

    (1) ซอยสาย สปก.ห้วยกลาง –ป่าม่วง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.0 เมตร 
ยาว 750 เมตร ลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 500 ลบ.ม. 

    (2) ซอยสันติ 2- สันติ 5 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 1,300 
เมตร ลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 624 ลบ.ม. 

    (3) ซอยสันติ 3- สันติ 4 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 1,300 
เมตร ลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 288 ลบ.ม. 

    (4) ซอยผาแดง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 400 เมตร ลงดิน
ลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 320 ลบ.ม. ฝังท่อระบายน้ำขนาด 0.60 x 1.0 
เมตร 9 ท่อน 1 แห่ง เสริมท่อระบายน้ำขนาด 0.8 x 1.0 เมตร 2 ท่อน 1 แห่ง 

    (5) ซอยสุขผล-นางใอ่ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 600 เมตร 
ลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 360 ลบ.ม. 

    (6) ซอยสันติ 6 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 250 เมตร ลง
ดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 120 ลบ.ม. 

    รวมใช้ดินลูกรังทั้งหมด  จำนวน 2,212 ลบ.ม. 
    ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.6 x 1.0 เมตร   จำนวน 9 ท่อน 
    ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.8 x 1.0 เมตร   จำนวน 2 ท่อน 

   4. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 8 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 8 
จำนวน 3 สาย โดยการลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก พร้อมเกรดเกลี่ย บดอัดเซาะ
ร่องน้ำตลอดสาย และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 286,000 บาท 
ดังนี้ 

    (1) ซอย 35 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 500 เมตร ลงดิน
ลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 360 ลบ.ม. 

    (2) ซอยควนยาง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 1,300 เมตร 
ลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 624 ลบ.ม. 

    (3) ซอยเทพนิมิตร-หนองคาย ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 
1,200 เมตร ลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 720 ลบ.ม. ฝังท่อระบายน้ำ
ขนาด 0.6 x 1.0 เมตร 2 ท่อน 1 แห่ง 

    รวมใช้ดินลูกรังทั้งหมด จำนวน 1,704 ลบ.ม. 



๑๙ 

 

    ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.6 x 1.0 เมตร จำนวน 2 ท่อน 

   5. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9 
จำนวน 6 สาย โดยการลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก พร้อมเกรดเกลี่ย บดอัดเซาะ
ร่องน้ำตลอดสาย และติดตั้งป้ายจำนวนโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 409,000 
บาท  ดังน้ี 

    (1) ซอยห้วยรากไม้-ห้วยตะเคียน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 
500 เมตร ลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 260 ลบ.ม. 

    (2) ซอยศักดิ์ประเสริฐ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 1,300 
เมตร ลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 480 ลบ.ม. 

    (3) ซอยร่วมใจพัฒนา 2 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 400 
เมตร ลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 320 ลบ.ม. 

    (4) ซอยสุขสำราญ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 700 เมตร 
ลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 336 ลบ.ม. ฝังท่อระบายน้ำขนาด 0.4 x 1.0 
เมตร 7 ท่อน 1 แห่ง 

    (5) ซอยเดชา-ห้วยกล่ำ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 1,500 
เมตร ลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 480 ลบ.ม. ฝังท่อระบายน้ำขนาด 0.6 
x 1.0 เมตร 9 ท่อน 1 แห่ง 

    (6) ซอยประดู่ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 380 เมตร ลงดิน
ลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จำนวน 380 ลบ.ม. ฝังท่อระบายน้ำขนาด 0.4 x 1.0 เมตร 
6 ท่อน 4 แห่ง ฝังท่อระบายน้ำขนาด 0.6 x 1.0 เมตร 6 ท่อน 1 แห่ง 

    รวมใช้ดินลูกรังทั้งหมด  จำนวน  2,256 ลบ.ม. 
    ท่อระบายน้ำ  ขนาด 0.4 x 1.0 เมตร จำนวน  31 ท่อน 
    ท่อระบายน้ำ  ขนาด 0.6 x 1.0 เมตร จำนวน  15 ท่อน 

   6. โครงการปรับรุงภูมิทัศน์อาคารที่ประชุมที่ทำการ อบต. ทำการปูกระเบื้อง
พ้ืนขนาด 12 "x 12 " จำนวน 247 ตร.ม. พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 
1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.กำหนด งบประมาณ 125,000  บาท 

   7. โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจส่ิงแวดล้อม ดำเนินการตามโครงการ 
๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 สาย ระยะทาง 500 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กำหนด งบประมาณ 200,000 บาท 

   8. โครงการติดตั้งชุดแม่ข่ายกระจายเสียงชนิดไร้สาย จำนวน 1 ชุด ติดตั้งชุด
แม่ข่ายกระจายเสียง ชนิดไร้สายระบบ UHF-FM ย่านความถี่ 420.20 MHz 1 ชุด 
งบประมาณ 500,000 บาท ประกอบด้วย  

   - เคร่ืองรับ-เครื่องขยายเสียง 7 ชุด   
- เสาอากาศรับยากิ 3E พร้อมสายนำสัญญาณ RG58   7 ชุด 



๒๐ 

 

- ลำโพงฮอร์นแบบกลมขนาด 15 นิ้ว กำลังขับ 60 วัตต์ 2 ตัว/ชุด  7 ชุด 
- เคร่ืองจ่ายไฟเครื่องรับ input 220 V/50 Hz   7 ชุด 
- แผ่นพีวีซีสำหรับประกอบเคร่ืองรับ    7 ชุด 
- เบรกเกอร์ 15 A พร้อมกล่องกันน้ำ   7 ชุด 
- เคร่ืองส่ง 420.20 MHz กำลังส่ง 1-10 W ปรับได้ 1 ชุด 
- เคร่ืองจ่ายไฟ ขนาด 12-14 VDC  1 ชุด 
- เคร่ืองควบคุมการออกอากาศแบ่งโซนได้  1 ชุด 
-จอแสดงผลขนาด 21 นิ้ว    1  ชุด 
- เคร่ืองสำรองไฟขนาด 1 kva  1 ชุด 
- หูฟังแบบครอบศีรษะ  1 ชุด 
- แผงเสาอากาศของเคร่ืองส่ง ชนิดรอบตัว   1 ชุด 
- สายนำสัญญาณ 10 DFB  200 เมตร 
- ไมโครโฟนชนิดไดนามิคพร้อมขาตั้ง  1 ชุด 
- ลำโพงมอนิเตอร์  1  ชุด 
- โต๊ะวางอุปกรณ์และเก้าอ้ี   1 ชุด 
- ตู้แร็ค   1 ชุด 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 

รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป ผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย
กัน และภายหลังจากอภิปรายกันพอสมควร ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา
จ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2562  เป็นลำดับต่อไป 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อผมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ  
แต่ไม่มีผู้ใดต้องการการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ผมก็จะขอมติที่ประชุมฯ แห่งน้ี 
ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔7  

ข้อ 78  ลำดับการลงมตินั้น  ให้ลงมติในญัตติสุดท้ายก่อน  

รายการขอพิจารณาจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  จำนวน 2,361,000 บาท ดังนี้ 

โครงการที่ 8 โครงการติดตั้งชุดแม่ข่ายกระจายเสียงชนิดไร้สาย จำนวน 1 ชุด 
ติดตั้งชุดแม่ข่ายกระจายเสียง ชนิดไร้สาย UHF-FM ย่านความถี่ 420.20 MHz 1 ชุด 
งบประมาณ 500,000 บาท 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ   19 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
   งดออกสียง 1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 

รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติดโครงการท่ี 17  โครงการ ๑ อปท. 1 ถนนท้องถิ่น
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม 



๒๑ 

 

จำนวน 1 สาย ระยะทาง 500 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 
1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด งบประมาณ  200,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   19 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
   งดออกสียง 1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 

รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 6 โครงการปรับรุงภูมิทัศน์อาคารท่ี
ประชุมที่ทำการ อบต. ทำการปูกระเบื้องพื้นขนาด 12 "x 12 " จำนวน 247 ตร.ม. 
พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี 
อบต.กำหนด งบประมาณ 125,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   19 เสียง 

   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 

   งดออกสียง 1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 

รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ 9 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 จำนวน 6 สาย โดยการลงดินลูกรังถมหลุมบ่อ
และร่องลึก พร้อมเกรดเกลี่ย บดอัดเซาะร่องน้ำตลอดสาย และติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 409,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   19 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
   งดออกสียง 1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นต้ี 

รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ 8 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8  จำนวน 3 สาย โดยการลงดินลูกรังถมหลุม
บ่อและร่องลึก พร้อมเกรดเกลี่ย บดอัดเซาะร่องน้ำตลอดสาย และติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 286,000 บาท 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ   19 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
   งดออกสียง 1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 

รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ 7 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 จำนวน 6 สาย โดยการลงดินลูกรังถมหลุมบ่อ
และร่องลึก พร้อมเกรดเกลี่ย บดอัดเซาะร่องน้ำตลอดสาย และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 
1 ป้าย งบประมาณ 380,000 บาท 



๒๒ 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   19 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
   งดออกสียง 1 เสียง 

นายวราชัย ตั้นต๋ี 

รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ 6 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6  จำนวน 5 สาย โดยการลงดินลูกรังถมหลุมบ่อ
และร่องลึก พร้อมเกรดเกลี่ย บดอัดเซาะร่องน้ำตลอดสาย และติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ  350,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   19 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
   งดออกสียง 1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 

รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ลูกรังซอยอ่าวฉานปริง หมู่ 3 ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยอ่าวฉานปริง หมู่ 3 ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 1,100 เมตร โดยการลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก 
จำนวน 660 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย บดอัดเซาะร่องน้ำตลอดสาย และติดตั้งป้าย
โครงการจำนวน 1 ป้าย  งบประมาณ 111,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   19 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
   งดออกสียง 1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 

รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป ขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 

  รายการขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จำนวน 3,601,000 บาท ดังนี้ 

ขอมติ โครงการที่ 10 โครงการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน ก่อสร้าง
ห้องน้ำสำหรับคนพิการ จำนวน  1 ห้อง ห้องน้ำชาย 1 ห้อง ห้องน้ำหญิง 1 ห้อง รวม
พื ้นที ่  10.75 ตร.ม. พร้อมติดตั ้งป ้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด  งบประมาณ 220,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   19 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
   งดออกสียง 1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 

รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 9 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ 10 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 10 จำนวน 4 สาย โดยการลงดินลูกรังถมหลุม
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บ่อและร่องลึก พร้อมเกรดเกลี่ย บดอัดเซาะร่องน้ำตลอดสาย และติดตั้งป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 272,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   19 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
   งดออกสียง 1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 

รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมตโิครงการท่ี 8  โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ 5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 จำนวน 7 สาย โดยการลงดินลูกรังถมหลุม
บ่อและร่องลึก พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเซาะร่องน้ำตลอดสาย และติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ  499,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   19 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
   งดออกสียง 1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 

รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยดอยสายลม หมู่ 3 – หมู่ 6 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอยสายลม หมู่ 3 ,6 
ผิวจราจรกว้าง 4.0  เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 504 ตร.ม.) รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี 
อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 400,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   19 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
   งดออกสียง 1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 

รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสันติราษฎร์ หมู่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันติราษฎร์ หมู่ 2 ผิวจราจร
กว้าง 4.0 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 
เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 500,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   19 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
   งดออกสียง 1 เสียง 

นายวราชัย ตั้นต๋ี 

รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 11 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 11 ผิว
จราจรกว้าง 4.0 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกินคลุกข้างละ 
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0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 504 ตร.ม.) รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี 
อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน  1 ป้าย งบประมาณ 400,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   19 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
   งดออกสียง 1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 

รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 4 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 4 ผิวจราจร 
กว้าง 4.0 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 
เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 504 ตร.ม.) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 400,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   19 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
   งดออกสียง 1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 

รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสายกลาง – เขาใหญ่พัฒนา หมู่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสายกลาง-เขา
ใหญ่พัฒนา หมู่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.0 เมตร ยาว 105.0 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื ้นที ่รวมไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม.) 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
งบประมาณ 400,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   19 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
   งดออกสียง 1 เสียง 

นายวราชัย ตั้นต๋ี 

รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 2 โครงการขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 1 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 โดยการขยายเขตท่อส่งน้ำดี ท่อ 
PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 935 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  งบประมาณ  110,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   19 เสียง 

   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 

   งดออกสียง 1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 

รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเขาจุฬา หมู่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาจุฬา หมู่ 1 ผิงจราจร กว้าง 4.0 
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เมตร ยาว 126.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 504 ตร.ม.) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ  จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 400,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   19 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
   งดออกสียง 1 เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาที่ประชุมสภาฯ  แห่งนี้อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 

บัดนี้การประชุมก็ได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาอันสมควรและครบทุกระเบียบวาระแล้ว  
ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อม
เพรียงกัน  และอยู่ตลอดจนครบวาระการประชุม  ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  2562 และขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ซึ ่งได้จัดเตรียมไว้
ด้านล่าง และในโอกาสนี้ ขอให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
 
ปิดการประชุมเวลา  12.15  น. 

 
       ลงชื่อ      วิโรจน์  แก้วเจ้ย     ผู้จดบันทึก 

              (  นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย  ) 
                    เลขานุการสภาฯ  
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

      ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
(ลงชื่อ)  ชาญชัย  ศรียาภัย     ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ)  บรรพต  นิลเวช     กรรมการ 
       (นายชาญชัย  ศรียาภัย )           (นายบรรพต  นิลเวช) 
 
(ลงชื่อ) แสวง  พนมใส        กรรมการ   (ลงชื่อ)  ศิริฤกษ์  ทองเรือง   กรรมการ 
       ( นายแสวง  พนมใส )            (นายศิริฤกษ์  ทองเรือง) 
  

(ลงชื่อ)  อุดม  ม่วงศรี กรรมการ 
( นายอุดม  ม่วงศรี ) 

 
(ลงชื่อ)  ชัยยัญ  บุญยิ้ม ผู้รับรอง 

(นายชัยยัญ  บุญยิ้ม ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 


