
สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
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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 นางสนธยา  บัวสงค์ รองนายก อบต. สนธยา  บัวสงค์  
๔ นายบุญมี  วิเศษนคร เลขานุการนายก อบต. บุญมี  วิเศษนคร  
5 นายวัชระ  ทองพูน ปลัดท้องถ่ินอำเภอสวี วัชระ  ทองพูน  
6 นายธงชัย  ยุติมิตร ผู้อำนวยการกองช่าง ธงชัย  ยุติมิตร  
7 นางสาวณิศรา  หม่ืนภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณิศรา หม่ืนภู่  
8 นางสาววิไลวรรณ  ภู่พรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ วิไลวรรณ  ภู่พรม  

 

เปิดประชุม  เวลา  09.00 น.  
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  และ  

ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าห้องประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงชื่อในสมุดจดบันทึก
รายงานการประชุม  และให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  นับองค์
ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ  

  ก่อนจะเริ ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเชิญ ผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

   เมื่อจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับ
ต่อไปกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ พร้อมทั้งอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ดังน้ี 

   ตามที่  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ขออนุญาตเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 
ครั ้งที ่ 1 เพื่อให้ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เสนอพิจารณา (ร่าง) 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลและดำเนินการตามบทบาทอำนาจหน้าที่ และงานอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง  นายอำเภอสวี ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร และเพื่อประโยชน์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จึงมีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    
เขาทะลุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที ่ 1 มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน 
นับต้ังแต่ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๔ และ55  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับ 6)  พ.ศ. 
๒๕52  ประกอบกับข้อ  ๒๔  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุม     
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ จึงขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ           



๓ 

 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี  2562 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 มิถุนายน 2562 
และประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อให้ประชาชนทราบ
และเข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันที่  13 มิถุนายน 2562  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาทะลุ  
อำเภอสวี   จังหวัดชุมพร  และสามารถรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาทะลุ ผ่านหอกระจายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ       

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  7  เดือน  มิถุนายน  
พ.ศ.  2562  นายชัยยัญ  บุญยิ้ม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  

 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑          เรื่อง  แจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1 ขอขอบคุณ 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  ตามที ่จังหวัดชุมพร ได้กำหนดจัดกิจกรรมอันเกี ่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธี     

บรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ระหว่างวันท่ี 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลาง
จังหวัดชุมพร เพื ่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้ัน 

  บัดนี ้ จังหวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและได้รับ        
คำชมเชยจากผู้มาร่วมงานและผู้ติดตามชมจากสื่อต่างๆ นับเป็นความภาคภูมิใจของ   
ชาวจังหวัดชุมพร และในการน้ีจังหวัด ได้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูง ที่ให้การ
สนับสนุน ในการจัดกิจกรรมในครั ้งนี ้และขออาราธนาคุณพระศรีร ัตนตรัยและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและบุคลากรในสังกัด พร้อมครอบครัว   
จงประสบแต่สรรพสิ่งมงคล มีความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง
ปรารถนาทุกประการ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
2.   แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  ด้วยสถาบันการพลศึกษา ได้ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562 เพื่อจัดการศึกษาและการ
วิจัยด้านการกีฬา การพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การ
ประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา
กีฬาภูมิปัญญาไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร จึงขอแจ้งชื่อหน่วยงาน
และตำแหน่งหัวหน่วยงาน เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานราชการ ดังนี้ 

  ชื่อหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร 
  ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำ

วิทยาเขตชุมพร 



๔ 

 

 
  โทรศัพท์  0 7764 2930 
  โทรสาร  0 7764 2928 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

       ๓.  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร จะดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่างๆ ใน

พื้นที่จังหวัดชุมพร ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านในการประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการสำรวจข้อมูลดังกล่าวรายละเอียด ดังน้ี 

  โครงการสำรวจภาคครัวเรือน 
  1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562 
  2.โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562 
  3.โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะท่ี 
1 ) 

  4. โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562  
  โครงการสำรวจภาคสถานประกอบการ 
    1.การประมวลข้อมูลพ้ืนที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562 
    2.โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ.2562 

 3.โครงการสำรวจการมีการใช้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน  
สถานประกอบการ พ.ศ. 2562 
 4.โครงการสำรวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง พ.ศ.2562 
 5.โครงการปรับปรุงแผนท่ี 
 สำนักงานสถิติจ ังหวัดช ุมพร จ ึงใครขอความอนุเคราะห์จากท่านในการ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวโครงการสำรวจข้อมูลดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความ
ร่วมมือด้วยดีเช่นเคยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

        
มติที่ประชุม รับทราบ  

       

ระเบียบวาระท่ี  ๒           เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562) 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
ประธานสภาฯ  ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้จัดทำเอกสารสำเนาบันทึกรายงานการ ประชุมสภา

ครั้งที่แล้ว  (สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) 
ให้กับสมาชิกสภาฯ และผู ้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วนั ้น ขอให้ท่านตรวจดูว่ามี
ข้อความหรือตัวอักษรถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หรือสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  ข้อความใดบ้างก็ขอเชิญครับ 
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    นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
       ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ครั้งที ่ผ่านมาอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที ่ประชุมสภาฯ 
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ (สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี 2562  ในวันท่ี 29  พฤษภาคม 2562) ขอมติครับ 

    
   มติที่ประชุม  รับรอง  18 เสียง 
      งดออกเสียง    ๑ เสียง 
      ไม่รับรอง    - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เร่ือง  ญัตติด่วน 

- ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เร่ือง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ 

นายชัยยัญ  บุญย้ิม 
  ประธานสภาฯ   ในวาระที ่ 4 เรื ่อง เสนอที ่ประชุมเพื่อพิจารณา ผมจะให้นายวราชัย  ตั ้นต๋ี      

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมฯ ต่อ เชิญ
ครับ 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที ่ประธานฯ) ลำดับต่อไป เข้าสู ่วาระที ่ 4.1 เรื ่อง พิจารณา (ร่าง) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ขอเชิญ
คณะผู้บริหารชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ให้แก่ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบ  
ขอเชิญครับ   

นายพนม  เพชรจร    
   นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อท่ีประชุมฯ) ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ท่ี

มท 0810.3/ว5797 ลงวันท่ี10 ตุลาคม 2559 ซักซ้อมแนวทางการจ ัดทำและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561 -2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตาม
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการจ ัดทำแผนพ ัฒนาขององค ์กรปกครอง              
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ท่ี มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่19 ตุลาคม 2561 
กำหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ตลอดจนการ
ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้แล้วหรือดำเนินการก่อนวันท่ี
ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมี ผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่า
กระทรวงมหาดไทยจะกำหนดแนวทางเป็นอย่างอื่นนั้น กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว
เห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม กำหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบ



๖ 

 

จากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น การดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที ่เกี ่ยวข้องต้อง          
สอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี       
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗ กำหนดให้แผนพัฒนา 
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั ้น เพื่อให้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
ที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖๔) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง กับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับ
ประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลา แผนพัฒนาท้องถ่ิน
เป็นระยะเวลาห้าปี ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น 
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ข้ันตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบร ิหาร         

ส่วนจังหวัด ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เป็นแผนพัฒนาท้องถ่ินที่มี ช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

๒. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕6๕ 
๒.๑ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอำเภอตรวจสอบองค์ประกอบของ 

คณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ตามลำดับให้
เป็นปัจจุบัน 

๒.๒  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร      
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดในปัจจุบัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปพลางก่อน เมื่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการทบทวน หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้ว
เสร็จ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยเค้าโครงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน เขตจังหวัด ให้ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด 

๓. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕6๕ 
๓.๑ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ให้เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติ ตามข้อ
๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔8 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม: 

๓.๒ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ 
ข้อมูล จากแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้การทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด 
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ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕8๐) โดยในระยะ เริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕6๕) ให้จัดทำประชาคมในระดับตำบลสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลและ
เทศบาลตำบล ระดับชุมชนเมืองสำหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครสำหรับ เทศบาล
นคร ระดับจังหวัดสำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำหรับเมืองพัทยาให้ใช้
รูปแบบของ เทศบาลนคร ท้ังนี้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินในโอกาสต่อไปการจัดประชุม
ประชาคมท้องถ่ิน ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น ให ้ ใช ้ร ูปแบบตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ 
และหนังส ือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว 6๒๔๗ ลงว ันที่                
๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกอบกัน ทั ้งนี ้ให้ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมือง 

๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครง 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

๓.๔ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ ที ่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู ่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำ 
บริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จาก ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตาม อำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๓.๕ โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจำหมวดเงินเดือนและ
ค่าจ้าง ประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น หมวด 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้นประเภท
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เฉพาะการจัด
กิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕4๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

4. การนำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕6๕) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒   

ส่วนขั้นตอนและวิธีในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565    
ผมจะขอให้ นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ชี้แจง ขอบคุณครับ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
    ปลัด อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ.2561 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -
2565 ดังนี้ 

1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ 



๘ 

 

ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เก่ียวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี
เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูลนำมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

3.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่นเพื ่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 

4.กรณีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 

5.กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถ่ิน 
จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 

6.หลังจากดำเนินการตามข้อ 1 - 5 แล้วให้ดำเนินการตามข้อ 24 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายระยะเวลาท่ี
กำหนด จึงขอให้ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตรวจสอบโครงการและรายละเอียด
ของโครงการที่ปรากฏใน (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ที่แจกให้แล้ว
น้ัน ขอบคุณครับ 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) เม่ือผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ได้

ชี้แจงเหตุผลและขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้แก่
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบแล้วนั ้น ผมขอเชิญ นางสาวณิศรา  หมื่นภู่ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการ ช้ีแจงเก่ียวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) ขอเชิญครับ 

 นางสาวณิศรา หม่ืนภู่ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ก่อนที ่จะให้ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ       
ทุกท่านตรวจสอบโครงการและรายละเอียดของโครงการที่ปรากฏใน(ร่าง)แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ที่แจกให้แล้วนั้น ดิฉันขออนุญาตอ่านยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ทั้งหมด 6 ด้าน ดังน้ี 

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1.แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน  18 โครงการ 
    1.2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จำนวน  21  โครงการ 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน  27 โครงการ 
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   2.2 แผนงานการศึกษา  จำนวน 9  โครงการ 
   2.3 แผนงานสาธารณสุข จำนวน 16  โครงการ 
   2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน  8 โครงการ 
   2.5 แผนงานงบกลาง  จำนวน  4  โครงการ 
  3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จำนวน  21  โครงการ 
   3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป  จำนวน  3 โครงการ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ

การท่องเท่ียว 
   4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  จำนวน 21 

โครงการ 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม   
   5.1 แผนงานการเกษตร  จำนวน 6  โครงการ 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
   6.1 แผนงานการศาสนา ว ัฒนธรรมและนันทนาการ  จำนวน 7 

โครงการ 
  ในส่วนของรายละเอียดของโครงการ ขอให้ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ       

ทุกท่าน ตรวจสอบที่ปรากฏใน(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่แจกให้
แล้วน้ัน มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขหรือไม่ 

 นายพนม  เพชรจร   
นายก อบต.เขาทะลุ  (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ขอแก้ไขข้อความ หน้าที่ 159 โครงการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเขาทะลุ โครงการลำดับท่ี 1  เปลี่ยนจาก “ปรับปรุงเส้นทางท่ี
ใช้ในการขึ้นไปชมรูเขาทะลุ” เป็น “ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในตำบลเขาทะลุ ได้แก่ ดอยตาปัง เขาสันแดน ฯลฯ”  
 ขอแก้ไข หน้าที่ 80 ลำดับที ่ 11 โครงการก่อสร้างถนนน้ำผ่าน หมู่ที ่ 2 
(ก ่อสร ้างถนนน้ำผ ่านคลองถ ้ำท ุน) เปล ี ่ยนจาก “ปีงบประมาณ 2561” เป็น 
“ปีงบประมาณ 2563” 

นายวัยชัย  พรมกัณฑ์ 
     ส.อบต.ม.7   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ขอแก้ไขข้อความ หน้าที่ 88 ลำดับที่ 46 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 เปลี่ยนจาก “ซอยสันติ 6” เป็น “ซอยผาแดง” 
นายเรืองเดช  โตพุนพิน 
     ส.อบต.ม.6   (กล่าวรายงานตัวต่อที ่ประชุมฯ) ขอแก้ไขเพิ ่มเติม หน้าที่ 87 ลำดับที่ 42 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถ้ำประกาย
เพชร กว้าง 5 เมตรระยะทาง 500 เมตร) ให้เพิ่มเติม “ปีงบประมาณ 2564” ด้วย
ครับ 
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นายศราวุธ  ศรีนวล 
     ส.อบต.ม.3   (กล่าวรายงานตัวต่อที ่ประชุมฯ) ขอแก้ไขเพิ ่มเติม หน้าที่ 110 ลำดับที่ 1 

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง หมู่ท่ี 1 
และหมู่ที ่ 3 ตามแบบมาตรฐานกำหนด) เปลี่ยนจาก “ปีงบประมาณ 2562” เป็น 
“ปีงบประมาณ 2564” ครับ 

นายสำเภา  ศรีบุปผา 
     ส.อบต.ม.4   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ขอแก้ไขข้อความ หน้าที่ 83 ลำดับที่ 23 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4  เปลี่ยนจาก “ซอยนางโสภา” เป็น “ซอยป่าม่วง-
สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำทิพย์” และให้เพ่ิมเติม “ปีงบประมาณ 2563” ด้วยครับ 

   ขอแก้ไขข้อความ หน้าที่ 83 ลำดับที่ 25 (ก่อสร้างถนนคอ  นกรีตเสริมเหล็ก 
สาย สปก.ป่าม่วง-ห้วยกลาง) เปลี่ยนจาก “ระยะทาง 500 เมตร”เป็น “ระยะทาง 
113 เมตร” และให้เพิ่มเติม “ปีงบประมาณ 2563”ด้วยครับ 

   ขอแก้ไขเพ่ิมเติม  หน้าท่ี 83 ลำดับที่ 26 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.หมู่
ที่ 4 (ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ซอยป่าม่วง-สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำทิพย์ ขนาด 2 ช่องทาง ตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด) ให้เพ่ิมเติม “ปีงบประมาณ 2564” ด้วยครับ 

 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
 รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้า

ไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ซึ่งเสนอโดยผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเขาทะลุ ผมขอมติครับ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  18 เสียง 
    งดออกเสียง    ๑ เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   

4.2 พิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคร้ังท่ี 2 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ)ลำดับท่ีต่อไป เข้าสู่วาระท่ี 4.2 เรื่อง พิจารณาเปลี่ยนแปลง

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาทะลุ แก้ไขเปลี ่ยนแปลงครั ้งที ่ 2 ต่อไป ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นำเรียน
รายละเอียดตามระเบียบข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบต่อไปขอเชิญครับ 

 
นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
  เลขานุการสภาฯ   (กล ่ าวรายงานต ั วต ่อท ี ่ ประช ุมฯ )  กระผมขอนำเร ี ยน ตามระเบ ี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
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2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

   เพื ่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย  จึงเสนอต่อสภาฯ เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  จำนวน 2 รายการ ดังน้ี 
1. แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          

หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ข้อความเดิม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานไฟฟ้าถนน  
   งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาจุฬา 

 ตั้งไว้จำนวน 400,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาจุฬา หมู่ที่ 1 

ผิวจราจร กว้าง 4.0 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  
0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ 
จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
2561-2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 

    แก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็น 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน  
   งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาจุฬา  
ตั้งไว้จำนวน  360,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาจุฬา หมู่ที่ 1 

ผิวจราจร กว้าง 4.0 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  
0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ 
จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
2561-2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 

2. แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 ข้อความเดิม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน  
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   งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ  
ตั้งไว้จำนวน  260,000.- บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 1 ผิว
จราจร กว้าง 4  เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50 
เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 
ป้าย (ตามแบบแปลนที ่อบต.กำหนด)นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปี(พ.ศ.2561-
2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4  
แก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็น 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน  
   งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ 
ตั้งไว้จำนวน  303,000.- บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 1 ผิว
จราจร กว้าง 4  เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50 
เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 
ป้าย (ตามแบบแปลนที ่อบต.กำหนด)นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปี(พ.ศ.2561-
2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ซักถาม แสดง

ความคิดเห็น และอภิปรายในเรื่องขอพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คร้ังท่ี 2  ท่ีเสนอโดยผู้บริหารในคร้ังนี้ ขอเชิญครับ 
  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม และอภิปรายใน
เรื่องขอพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคร้ังที่ 2 หรือไม่ ขอมติครับ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ   18  เสียง 
    ไม่เห็นชอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำชี้แจงฯ    -    เสียง 
    งดออกเสียง       1   เสียง 
4.3 พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป เข้าสู ่วาระที่ 4.3 เรื ่อง พิจารณาโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ต่อไป ผมขอให้    เลขานุการสภา
ฯ ได้นำเรียนรายละเอียดตามระเบียบข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบต่อไป ขอเชิญครับ 
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นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
 เลขานุการสภาฯ  (กล ่ าวรายงานต ั วต ่อท ี ่ ประช ุมฯ )  กระผมขอนำเร ี ยน ตามระเบ ี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ ่มเต ิมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ต่อไปผมจะให้ผู ้บริหารได้ชี ้แจงรายละเอียดการขอโอน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 เชิญครับ 
นายพนม  เพชรจร 
   นายก อบต.  (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ผมจะขออนุญาตท่านประธานฯ ให้นายวิโรจน์ 

แก้วเจ ้ย ปลัดองค ์การบร ิหารส่วนตำบล และนางสาวณิศรา หมื ่นภู่  ตำแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแทน ขอบคุณครับ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
     ปลัด อบต.  (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ผมจะขอชี้แจงในส่วนของการโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี ซึ่งจะมี 2 รายการ คือ การโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ และ
การโอนงบประมาณเพิ ่มตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่  การขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายบางหมวด บางประเภท บางรายการ ได้ตั้งไว้ผิดหมวด ผิดประเภท จึงมีความ
จำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีในครั้งนี้ และมีบางรายการ
ไม่ได้ตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งเป็นรายการที่มีหนังสือแจ้งมา
ในภายหลัง จึงต้องมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อ ให้
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ตามรายการ ดังน้ี 
1. โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง จำนวน 2 

รายการ ดังน้ี 
1.1 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ตั้งไว้จำนวน 663,000 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน  

   งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  ต้ังไว้จำนวน 663,000.- บาท 
งบประมาณรายจ่ายก่อนโอน 3,000.- บาท โอนลดงบประมาณ 

จำนวน 3,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน    จำนวน  0.-บาท 
 
 



๑๔ 

 

 
1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาจุฬา ตั ้งไว้จำนวน  

400,000.- บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน  

   งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาจุฬา  
ตั้งไว้จำนวน  400,000.- บาท 
งบประมาณรายจ่ายก่อนโอน 400,000.- บาท โอนลดงบประมาณ 

จำนวน 40,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน  จำนวน  360,000.-บาท 
2. โอนเพ่ิมตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ ต้ังไว้จำนวน 
260,000.- บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าถนน  

   งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ 

 ตั้งไว้จำนวน 260,000 บาท 
งบประมาณรายจ่ายก่อนโอน 260,000.- บาท โอนเพิ่มงบประมาณ 

จำนวน 43,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน  จำนวน  303,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ หมู่ท่ี 

1 ผิวจราจร กว้าง 4  เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  
0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ
จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  18 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
    งดออกเสียง  1 เสียง 

 

  ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาที่ประชุมสภาฯ  แห่งนี้อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 

บัดนี้การประชุมก็ได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาอันสมควรและครบทุกระเบียบวาระแล้ว  
ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อม
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เพรียงกัน  และอยู่ตลอดจนครบวาระการประชุม  ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 และขอเชิญสมาชิก
สภาฯ ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ซ่ึงได้จัดเตรียม
ไว้ด้านล่าง 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 


