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ผู้เข้าร่วมประชุม 
    

ท่ี ช่ือ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมาย
เหตุ 

๑ นายพนม  เพชรจร นายกองค์การบริหารส่วนตําบล พนม  เพชรจร  
๒ นายทิวา  ปานจันทร์ รองนายก อบต. ทิวา  ปานจันทร์  
๓ นางสนธยา  บัวสงค์ รองนายก อบต. สนธยา  บัวสงค์  
๔ นายบุญมี  วิเศษนคร เลขานุการนายก อบต. บุญมี  วิเศษนคร  
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เปิดประชุม  เวลา  09.00 น.  

     
นายชัยยัญ  บุญย้ิม 

ประธานสภาฯ  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
และ  ผู้เข้าร่วมประชุม  เข้าห้องประชุม  พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ลงชื่อในสมุดจดบันทึกรายงานการประชุม  และให้เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  นับองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม  และ
ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  สมัยสามัญ  
สมัยแรก  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕9    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ  

   ตามท่ี  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  มีมติเห็นชอบใน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจําปี 2558 วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558   ได้กําหนดสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ    และมีประกาศกําหนดวันเริ่มประชุม
สภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕9 ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 
2559 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 15 วัน นั้น 

   อ า ศั ย อํ านาจตามคว าม ในมาตร า   ๕๔  และ55   แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   
และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ 6)  พ.ศ. ๒๕52  ประกอบกับข้อ  ๒๔  แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์ท้องถ่ิน  พ.ศ.  
๒๕๔๗  จึงขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจําปี  2559  และประชาสัมพันธ์การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เพ่ือให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมในวันท่ี  25 กุมภาพันธ์ 2559  ต้ังแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้น
ไป  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  หมู่ท่ี 2  ตําบล
เขาทะลุ  อําเภอสวี   จังหวัดชุมพร  และสามารถรับฟังการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ผ่านหอกระจายข่าวขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559 นาย
ชัยยัญ  บุญยิ้ม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

   และในลําดับต่อไปวาระแจ้งเพ่ือทราบ ผมจะให้ นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ทําหน้าท่ีประธานฯ ใน
ท่ีประชุมในวาระท่ี 1 (1.1) ประธานฯแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง  แจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 ประธานฯแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.  กรอบระยะเวลาและกิจกรรมดําเนินการออกเสียงประชามติร่าง

รัฐธรรมนูญ 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) (กล่าวรายงานตัวต่อประธานฯ) ด้วย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2558 มาตรา 39/1 บัญญัติให้คณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับ
แต่งต้ัง และเม่ือร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วให้แจ้งคณะรัฐมนตรีทราบและให้
คณะรัฐมนตรีแจ้งคณะกรรมการการเลือกต้ังทราบโดยเร็ว โดยให้เป็นหน้าท่ี
ของคณะกรรมการการเลือกต้ังในการดําเนินการจัดให้มีการออกเสียง
ประชามติ 

   ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้กําหนดกรอบ
ระยะเวลาและกิจกรรมในการดําเนินการ “เส้นทางสู่ประชามติ” (ROAD 
TO REFERENDUM : R2R) ข้ึน เพ่ือเป็นการเตรียมการและเป็นข้อมูลให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปประกอบการวางแผนโครงการและกิจกรรมใน
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
จึงเรียนมาเพ่ือขอความร่วมมือแจ้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงาน และ
ประชาชนในท้องถ่ินได้รับทราบ  

      
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

    
2. การเน้นยํ้ามาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแจ้งว่า 

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกยังมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ในขณะท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ดําเนินการป้องกัน ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกอย่างสมํ่าเสมอ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 

   1. ดําเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น โดย
ดําเนินการกําจัดลูกน้ํายุงลายในแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กรณีเกิดโรค
ไข้เลือดออกในเขตพ้ืนท่ีให้ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข
ดําเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมสอบสวนโรคเพ่ือหาสาเหตุ
ของโรค 

   2. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนกําจัดลูกน้ํา
ยุงลายภายในบ้าน และป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด รวมท้ังการสังเกต
อาการสําคัญของโรคไข้เลือดออก 
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มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
  3. แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) ด้วยกระทรวงมหาดไทยกําหนดแนวทางและ

หลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง โดยกําหนดห้วงเวลาการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
และแผนชุมชน ท้ังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้ความสําคัญต่อ
ยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาท่ีรับรองเงินอุดหนุนท่ัวไปตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
จัดทําแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  นโยบายของรัฐบาล แผนงานด้านความม่ันคง 
ภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ รวมถึงสามารถใช้ค่านิยม
พ้ืนฐานของคนไทยมาปรับใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้ตามความเหมาะสม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนดไว้  

   เพ่ือให้การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอกําชับให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินและนําแผนพัฒนาสามปีไป
เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม การใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการ
ของงบลงทุนเพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ โดยถือเป็นสาระสําคัญท่ีต้องพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
แล้วแต่กรณี 

   จึงแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบ และสมาชิกสภาฯ ท่านใด
อยากจะทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมก็สามารถขอถ่ายสําเนาได้จากเลขานุการ
สภาฯ   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 1.2 ผู้บริหารแจ้งให้ท่ีประชุม 
   1. แถลงผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2558 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ลําดับต่อไป เป็นเรื่องผู้บริหารแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  ซ่ึงนายก

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ได้แจ้งผ่านเลขานุการสภาฯ ขอให้นํา
เรื่องการแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ
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บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ผมจะให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ข้อกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เชิญครับ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
 เลขานุการสภาฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ตามพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน (ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ.2546 มาตรา 58/5 วรรค 5 ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประจําทุกปี 

   วรรค 6 คําแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ี
ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลด้วย ขอบคุณครับ 

นายพนม  เพชรจร 
 นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผม นายพนม  เพชรจร  

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ขอแถลงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ีได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5 
วรรคท่ี 5 และวรรคท่ี 6 “ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจัดทํารายงาน
แถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุกปี คําแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย ณ 
ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลด้วย” กระผมจึงขอสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ เพ่ือเป็น
ทิศทางและแนวทางในการพัฒนาตําบลเขาทะลุ และขอรับรองว่าจะบริหาร
และพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุด้วยความสุจริตและเท่ียงธรรม 
โดยยึดถือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนตําบลเขาทะลุเป็นหลัก พร้อมนี้จึง
ขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายตามท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้ 

  1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    3,270,000 
   -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาจุฬา หมู่ 1    

199,000  บาท 
   -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย-ป่าม่วง 

หมู่ 4   จํานวน  359,000  บาท 
   -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยชิงช้าง หมู่ 5 

จํานวน 359,000 บาท 
   -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมสุข หมู่ 6 

จํานวน  359,000 บาท 
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   -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ 1 หมู่ 7   
จํานวน  359,000  บาท 

   -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยตะเคียน-ห้วย
รากไม้ หมู่ 9  จํานวน  359,000  บาท 

   -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประสงค์ถาวร หมู่ 
10  จํานวน  359,000  บาท 

   -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองคาย หมู่ 8  
จํานวน 359,000 บาท 

   -โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรังซอยสันติราษฎร์  หมู่ 2  
จํานวน 359,000  บาท 

   -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถํ้าธารลอด หมู่ 1 
จํานวน 199,500 บาท 

  2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  12,342,840 
   -โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    จํานวน  

82,500  บาท 
   - โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)และอาหารกลางวัน  จํานวน  

5,241,540 บาท 
   -เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ      จํานวน  6,133,200  บาท 
   -เบ้ียความพิการ         จํานวน    861,600  บาท 
   -เบ้ียผู้ป่วยเอดส์         จํานวน     24,000  บาท 
 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย    

998,000  บาท 
   -โครงการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน   จํานวน   998,000 บาท 

แยกเป็น 
        -เงินสนับสนุนจาก อบจ.ชุมพร    จํานวน 798,000 บาท 
          -เงินสมทบของ อบต.เขาทะลุ     จํานวน  200,000 บาท 
 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  

70,000 บาท 
   -โครงการก่อสร้างศาลาโบราณคดี  หมู่ 1  จํานวน  70,00 บาท 
 5. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ       1,980,000    บาท 
   -ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยกลาง หมู่ 3  

จํานวน  311,000  บาท 
   - ปรับปรุงซ่อมแซมสถานสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ทอง หมู่ 6 

จํานวน  333,000  บาท 
   -ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านกลาง หมู่ 1  จํานวน  

165,500  บาท 
   - ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยทับทอง หมู่ 9  

จํานวน 219,000  บาท 
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   -ก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านน้ําทิพย์ หมู่ 11   จํานวน  
951,500 บาท 

   รวมท้ังส้ิน             18,660,840     บาท 
   ขอบคุณครับ 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือว่าจะอภิปราย หรือดูแล้วว่า

มีโครงการไหนท่ียังไม่ได้ทําแต่นํามาแถลง หรือว่ามีโครงการท่ีทําแล้วแต่
ไม่ได้นํามาแถลงผลการปฏิบัติงานในวันนี้บ้าง ก็ขอเชิญครับ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
  สอบต.หมู่ 3   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ตามเอกสารประกอบการ

แถลงผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา ท่ีทางฝ่ายบริหารฯ ได้จัดทําครั้งนี้ 
ผมได้ดูแล้ว ปรากฏว่ามีอยู่ 2 โครงการท่ีได้ดําเนินการแล้วแต่ฝ่ายบริหารฯ 
ไม่ได้นํามาใส่ในเอกสารประกอบผลการแถลงนโยบายฯ คือ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอยสายลม หมู่ท่ี 3 และโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยน้ําทิพย์ หมู่ท่ี 11 

นายบรรพต  นิลเวช 
  ส.อบต.หมู่ 11   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมได้ดูเอกสารประกอบการ

แถลงผลการดําเนินงานฯ ท่ีทางฝ่ายบริหารได้จัดทําแจกจ่ายให้แก่สมาชิก
สภาฯ นั้น  ผมว่าน่าจะมีการบอกรายละเอียดของแต่ละโครงการให้มากกว่า
นี้ เช่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเท่าไร  ยาวเท่าไร  หรือว่า
กรณีซ่อมแซมสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ซ่อมแซมอะไรบ้าง น่าจะชี้แจง
รายละเอียดมากกว่านี้ ขอบคุณครับ 

นายพนม  เพชรจร 
  นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมต้องขอขอบคุณท่าน

สมาชิกสภาฯ ทุกท่านท่ีได้ช่วยกันดูแลตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหาร
ฯ เป็นอย่างดี  ในส่วนของโครงการท่ีขาดตกหล่นไปในเอกสารประกอบ
แถลงผลการดําเนินงานฯ ในครั้งนี้ ผมต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง แต่ในการ
ดําเนินงานไม่ได้ตกหล่นไปคงจะไม่เป็นไร และส่วนของรายละเอียดความ
กว้าง ความยาว ซ่อมแซมอะไรแบบไหนอย่างไรนั้น ท่ีผมไม่ได้ให้เจ้าหน้าท่ี
ใส่ไปเพราะคิดว่าทุกโครงการท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้ว ประกอบกับหากจะให้นํารายละเอียดมาชี้แจง ผม
เกรงว่าจะเป็นการเสียเวลาเพราะมีวาระอ่ืนๆ ท่ีประชุมในวันนี้ จึงได้ให้
เจ้าหน้าท่ีใส่เฉพาะชื่อโครงการและงบประมาณ และหากสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดต้องการทราบรายละเอียดต่างๆ ก็สามารถขอดูได้จากส่วนการคลัง ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุได้ ขอบคุณครับ   
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีเลขานุการสภาฯ   ได้จัดทําเอกสารสําเนาบันทึกรายงานการ 
ประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว  (สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 /๒๕๕8 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 28
ธันวาคม 2558) ให้กับสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว
นั้น  ขอให้ท่านตรวจดูว่ามีข้อความหรือตัวอักษรถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  
หรือสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  ข้อความใดบ้าง
ก็ขอเชิญครับ 

นายชาญชัย  ศรียาภัย 
  ส.อบต.หมู่ 11   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) หน้า 12 บรรทัดท่ี 5 นับจาก

ด้านล่าง ตรงของนายวันชัย  พรมกัณฑ์ “ผมขออนุญาตเอย” ผมว่าน่าจะ
เป็น “ผมขออนุญาตเอ่ย” 

   หน้าท่ี 13 บรรทัดท่ี 14 จากด้านบน “แต่ในบ้างท่ี” ผมว่า “แต่
ในบางที” 

   บรรทัดท่ี 16 “แต่ในการทํางานจริงๆ บ้างครั้ง” ผมว่า “แต่ในการ
ทํางานจริงๆ บางครั้ง” 

นายบรรพต  นิลเวช 
  ส.อบต.หมู่ 5   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) หน้า 14 บรรทัดท่ี 15 

“เพราะว่ามีประชาชนบ้างหมู่ไม่กล้าพูดกับประชาชนในพ้ืนท่ี” ผมว่าน่าจะ
เป็น “เพราะว่ามีประชาชนบางหมู่ไม่กล้าพูดกับผู้นําในพ้ืนท่ี”  ขอบคุณครับ  

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่

มีสมาชิกสภาฯ   ท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อความ
ใดๆ  ในรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งท่ีผ่านมา (สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2/
๒๕๕8  ครั้งท่ี 1 วันท่ี  28 ธันวาคม 2558)  ผมขอมติท่ีประชุมรับรอง
รายงานการประชุม ขอมติท่ีประชุมครับ 

 
  มติท่ีประชุม  รับรอง  ๒๐ เสียง 
     ไม่รับรอง   - เสียง 
     งดออกเสียง   ๑ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง กระทู้ถาม  
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ตามท่ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ได้มีการยื่นกระทู้ถาม

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ท้ังหมด 4 เรื่อง  ดังนี้ 
   1. การบริหารจัดการเครื่องจักรกลหนัก ผู้ตั้งกระทู้คือ นายแสวง  พนมใส 
   2. การจ่ายขาดเงินสะสม ผู้ตั้งกระทู้คือ นายศิริฤกษ์ ทองเรือง 
   3. การจัดแข่งขันกีฬา อบต.คัพ ครั้งท่ี 15   ผู้ต้ังกระทู้คือ นายสําเภา    

ศรีบุปผา 
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   4. โครงการสร้างพ้ืนฐาน เรื่อง ถนนสาย สปก. ห้วยกลาง-ป่าม่วง 
   ลําดับต่อไป ผมจะให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ได้ชี้แจง

ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเก่ียวกับการต้ังกระทู้ การตอบกระทู้ เชิญครับ 
นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
  เลขานุการสภาฯ   (กล่าวรายงานตัวประธานสภาฯ)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. 
๒๕๕๔ หมวด ๗ ข้อ ๘๗ ,๘๘ ,๘๙,๙๐ และ ๙๑ กระทู้ถาม คือ คําถามซ่ึงสมาชิก
สภาท้องถ่ินต้ังข้ึนเพ่ือสอบถามผู้บริหารท้องถ่ินเก่ียวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอัน
เก่ียวกับงานในหน้าท่ีของผู้บริหารท้องถ่ิน กระทู้ถามมี ๒ ประเภท คือ กระทู้ถาม
ท่ัวไป และกระทู้ถามด่วน  

   กระทู้แต่ละกระทู้นั้นให้ผู้ต้ังกระทู้ถามต้ังคําถามและซักถามได้แต่เพียงผู้
เดียว กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

   ๑. มีข้อความเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่าวใส่ร้าย 
   ๒.  เคลือบคลุม หรือเข้าใจยาก 
   ๓.  ในเรื่องท่ีได้ตอบแล้ว หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบหรือตกไป 
   ๔.  เป็นเรื่องท่ีมีประเด็นคําถามซํ้ากับกระทู้ถามซ่ึงมีผู้เสนอมาก่อน 
   ๕   เพ่ือให้ออกความเห็น 
   ๖.  ในปัญหาข้อกฎหมาย 
   ๗.  ในเรื่องไม่เป็นสาระสําคัญ 
   ๘.  เพ่ือทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใดๆ เว้นแต่ท่ีเก่ียวกับงานในหน้าท่ี

ราชการ 
   กระทู้ถามท่ีมีลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเป็นกระทู้ถามท่ีต้องห้ามไม่ให้ถาม 

ห้ามประธานสภาท้องถ่ินบรรจุกระทู้ถามท่ีมีลักษณะตามวรรคหนึ่งเข้าระเบียบวาระ
การประชุม และเม่ือประธานสภาท้องถ่ินวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถามท่ีมีลักษณะตาม
วรรคหนึ่ง ให้กระทู้ถามนั้นตกไป คําวินิจฉัยของประธานสภาท้องถ่ินในเรื่องนี้ให้เป็น
ท่ีสุด  กระทู้ถามซ่ึงต้องห้ามตาม ข้อ ๓ และข้อ ๔ นั้น จะต้ังถามข้ึนใหม่ได้ในเม่ือมี
สาระสําคัญต่างกัน หรือเหตุการณ์ในขณะท่ีมีกระทู้ถามครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป
จากเม่ือมีกระทู้ถามครั้งก่อน 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ในส่วนของการตอบกระทู้ถามของผู้บริหาร ผมจะให้นายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบลเขาทะลุตอบกระทู้ท่ีละกระทู้  
ลําดับต่อไป ขอให้ผู้ท่ีเสนอกระทู้ถามกระทู้ท่ี ๓.๑ ได้ถามกระทู้ต่อผู้บริหาร

ท้องถ่ิน ขอเชิญครับ 
3.1. การบริหารจัดการเครื่องจักรกลหนัก 

นายแสวง  พนมใส 
  ส.อบต.หมู่ 2   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ตามท่ีผมได้ต้ังกระทู้เรื่องเครื่องจักรกล

หนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถแมคโฮ ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน
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ของประชาชนในเรื่องปัญหาภัยแล้ง ผมขอนําเรียนเสนอแนะผู้บริหารว่าน่าจะ
ดําเนินการขุดลอกคลอง แทนการขุดเฉพาะบ่อเป็นแห่งๆ ขอบคุณครับ 

นายพนม  เพชรจร 
  นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมขอนําเรียนว่าเรื่องท่ีท่านสมาชิก

สภาฯ ได้เสนอเรื่องการขุดลอกคลองเป็นสิ่งท่ีผมต้องการจะดําเนินการเป็นอย่างยิ่ง 
และกรมชลประทานก็ให้ผมสํารวจหาแห่งคลองเพ่ือจะดําเนินการขุดลอก แต่ผม
หาให้ไม่ได้ และหากให้แมคโฮของเราไปขุดลอกคลอง เช่น ขุดลอกถํ้าทุน เม่ือขุดแล้ว
จะนําดินไปไว้ท่ีไหน และในส่วนท่ีมีการปลูกผลอาสินแล้วชาวบ้านจะให้เอาออก
หรือไม่ และในการขุดลอกคลองลําคลองไม่ใช้เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งได้ แต่เป็น
การเพ่ิมการระบายน้ํา เพราะว่าลําคลองปกติจะมีความระดับความสูง ความลึกไม่
เท่ากัน แต่หากมีการขุดลอกแล้วระดับความสูงความลึกก็จะเท่ากัน ทําให้ไม่สามารถ
กักเก็บน้ําจะต้องดําเนินการก่อสร้างฝายชะลอควบคู่กันไป ซ่ึงในเรื่องการขุดลอก
คลอง หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดสามารถหาลําคลองท่ีสามารถจะขุดลอกได้ก็ขอให้
แจ้งผม ผมจะทําหน้าท่ีประสานงานของสนับสนุนงบประมาณไปยังหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ต่อไป ขอบคุณครับ 

   3.2 การเบิกจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
นายศิริฤกษ์  ทองเรือง 
  ส.อบต.หมู่ 5   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

เขาทะลุ ได้มีมติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ซ่ึงในขณะนี้ผ่านไปเป็นเวลา 3 เดือนแล้ว  แต่ยังไม่ได้มีการดําเนินการท่ีจะเงินสะสม
มาดําเนินการตามโครงการท่ีได้ขอจ่ายขาดฯ  ซ่ึงผมก็ได้รับเสียงสะท้อนจากชาวบ้าน
ว่าเม่ือไรจะปรับปรุงซ่อมแซมถนน จะดําเนินการช่วงใด ผมก็ได้ตอบไปแต่ก็ไม่
ละเอียดชัดเจนมากเท่าไร ว่าอยู่ระหว่างดําเนินการมาโดยตลอด เพราะไม่ทราบว่า
อยู่ในข้ันตอนใด จึงอยากจะเรียนถามว่าขณะนี้การดําเนินการตามโครงการท่ีได้ขอ
จ่ายขาดเงินสะสมอยู่ในข้ันตอนใด ขอบคุณครับ 

นายพนม  เพชรจร 
  นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณ

จากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  ผมขออนุญาตให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลเป็นผู้ชี้แจงในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ ขอเชิญครับ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
  ปลัด อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ในส่วนของการดําเนินการตาม

โครงการท่ีได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ นั้น 
ผมขอนําเรียนอย่างนี้ครับว่า ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ได้กําหนดไว้
ว่าในกรณีการจัดหาพัสดุท่ีมีมูลค่าต้ังแต่ 2 ล้านบาท ข้ึนไป จะต้องดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ซ่ึงมีข้ันตอนและกระบวนดังนี้ 

   -ภายหลังมีการขออนุมัติขอจ่ายขาดเงินสะสมแล้วจะต้องให้กองช่าง
ดําเนินการประมาณการใหม่ เพราะราคาน้ํามันมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ก็
ประมาณ 1 สัปดาห์  
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   -เม่ือประมาณราคาเสร็จแล้วนําส่งกองคลัง เพ่ือดําเนินการจัดทํารายงานขอ
อนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2559 

   - จัดทําร่างขอบข่ายงานและร่างเอกสารประกวดราคาของหน่วยงานท่ีจะ
จัดหาพัสดุ แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดร่างขอบข่ายและร่างเอกสารประกวดราคา
และขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน 

   -นําลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
   -แต่งต้ังคณะกรรมการประกวดราคา 
   -คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางฯ กําหนดวัน เวลา และสถานทีเสนอราคา

วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 
   -เปิดให้มีการซ้ือขายซองสอบราคาระยะเวลา 10 วัน หลังจากซ้ือขายซอง

ประกวดราคา 
   - จัดทําประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมา หลังจากนั้น 7 วัน ก็

จะเรียกผู้ชนะการประเมินมาทําสัญญาและให้เข้าดําเนินการตามโครงการ ซึงคาดว่า
น่าจะเป็นช่วงกลางเดือนเมษายน 

   ในส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ก็สามารถสอบถามได้ท่ีหัวหน้า
ส่วนการคลัง ขอบคุณครับ 

 3.3 การจัดการแข่งขันกีฬา อบต.คัพ ครั้งท่ี 15  
นายสําเภา  ศรีบุปผา 
  ส.อบต.หมู่ 4   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) การจัดการแข่งขันกีฬา อบต.คัพ ครั้งท่ี 

15 ท่ีจะเกิดข้ึนในอีกไม่ช้า ในท่ีผ่านมาได้มีการต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบข้ึนมาใน
แต่ละฝ่าย แต่ในครั้งนี้ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการร่วม ผมจึงคิดว่าน่าจะแต่งต้ัง
คณะกรรมการเหมือนกับครั้ ง ท่ีผ่ านๆมา เ พ่ือไม่ให้ เ กิดปัญหาในเรื่องของ
คณะกรรมการ 

   และในส่วนท่ีสองการจัดทําเอกสารเก่ียวกับการแข่งขันกีฬาฯ จะต้องทําส่ง
ให้ถึงมือผู้นําท้องท่ี ผู้นําท้องถ่ิน เพ่ือให้เขาได้เห็นความสําคัญและจะได้เข้าร่วมและมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และจะได้มีข้อแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะจากหลายๆฝ่าย 
ท่ีผ่านมาผมก็ไม่เห็นว่าผู้นําท้องท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรม หรือมาก็เป็นบางส่วนเท่านั้น 
แต่ถ้าหากเรามีหนังสือเชิญเข้าร่วมทุกครั้ง ผมคิดว่าผู้นําท้องท่ีก็จะยินดีเข้าร่วมอย่าง
แน่นอน 

นายทิวา  ปานจันทร์ 
  รองนายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) เรื่องแรกการแต่งต้ังคณะกรรมการแต่

ละฝ่ายช่วยปฏิบัติหน้าท่ี ในส่วนของการประชุมเรามีการประชุมแต่ละรอบเพ่ือสรุป
รายละเอียด และในส่วนของกรรมการเราได้มีการพิมพ์คําสั่งแต่งต้ังไว้แล้วแต่ยังไม่ได้
นําเข้าไว้อยู่ในสูจิบัตรนักกีฬา และตอนนี้สูจิบัตรก็เสร็จแล้ว ต้นฉบับเสร็จแล้ว 

   ในส่วนของหนังสือเชิญผู้นําท้องท่ี ผู้นําท้องถ่ิน ต้ังแต่ครั้งแรกท่ีได้มีการ
ประชุมฯ ครั้งแรกท่ีได้มีการประชุมปรึกษาหารือว่าจะจัดการแข่งขันกีฬา ยอมรับใน
ครั้งแรกได้ประชุมเฉพาะสมาชิกสภาฯ เท่านั้น และเม่ือได้มีการประชุมกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผมก็ได้เข้าไปชี้แจงแล้ว ซ่ึงถ้ามีการต้ังใจรับฟังก็น่าจะทราบรายละเอียด
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แล้วตรงจุดนี้ แต่ก็มีบางหมู่ท่ีอ้างว่าไม่ทราบ ซ่ึงผมคิดว่าท่านสมาชิกฯ จะขอ
สนับสนุนงบประมาณ ทางผู้นําท้องท่ีเลยกล่าวอ้างว่าไม่ทราบรายละเอียด แต่ในหมู่
อ่ืนเขาก็ทราบและให้ความร่วมมือด้วยดี ขอบคุณครับ 

 
  3.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เรื่อง ถนนสาย สปก. ห้วยกลาง-ป่าม่วง 
นายอุทัย  บุญเชิด 
  ส.อบต.หมู่ 10   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) เรื่องของผมก็เคยได้มีการพูดคุยกับทาง

ฝ่ายบริหารไปครั้งหนึ่งแล้ว และได้รับการแก้ไขปัญหาด้วยการนํารถเกรดไปเกรดรื้อ
หลุมบ่อสาย สปก. ห้วยกลาง-ป่าม่วง ซ่ึงในครั้งในได้ดําเนินการเกรดเป็นช่วง เป็นจุด 
ซ่ึงขณะนี้ได้มีการชํารุดเป็นหลุมบ่อหนักมาก บางช่วงเป็นร่องน้ําลึก ถ้าเรายังจะนํา
รถเกรดไปเกรดต่อให้ตลอดท้ังสาย ผมว่าจะทําไม่ได้เพราะจะยิ่งทําให้เป็นถนนลูกรัง
และหินคลุก ท่ีผมได้สอบถามในครั้ งนี้  ผมอยากฝากท่านนายกฯ ประสาน
ผู้รับผิดชอบโดยตรงเข้ามาดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ขอบคุณครับ 

นายพนม เพชรจร 
  นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ถนนสาย สปก. ห้วยกลาง- ป่าม่วง 

เป็นถนนท่ีอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  ซ่ึง
เราได้มีการนําโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดังกล่าวเข้าสู่แผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้ว แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
ภาระหน้าท่ีต้องดูแลท้ังจังหวัด จึงทําให้การแก้ปัญหาเกิดความล่าช้าไปบ้าง ซ่ึงผมก็
สามารถทําได้เพียงแค่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน คือ นํารถเข้าไปเกรดและนํา
หินคลุกไปบดกลบหลุมบ่อเป็นการชั่วคราว เพ่ือแก้ปัญหาในเบ้ืองต้น ขอบคุณครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

4.1 พิจารณากําหนดสมัยประชุมประจําปี  ๒๕๕9  และกําหนดสมัยประชุมสมัย
แรก ปี ๒๕60 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
 รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) ลําดับต่อไป  เข้าสู่วาระท่ี ๔  ข้อ ๔.1  เรื่อง 

พิจารณากําหนดสมัยประชุมประจําปี  ๒๕๕9 และกําหนดสมัยประชุมสมัยแรก  ปี  
๒๕60 ผมจะให้เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ  ข้อกฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องกับการ
กําหนดสมัยประชุมสภาฯ  ขอเชิญครับ 

นายวิโรจน์   แก้วเจ้ย 
   เลขานุการสภาฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗    ข้อ  ๒๑  การกําหนด
จํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจําของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป 
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภา
ท้องถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้นําความใน
ข้อ ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



-๑๔- 
 

เม่ือสภาท้องถ่ินมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถ่ินทําเป็นประกาศของสภา
ท้องถ่ิน  พร้อมท้ังปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย  ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ในกรณีท่ีไม่ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปีไว้ หรือไม่ได้กําหนดวัน
เริ่มประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
สมัยประชุมสามัญประจําปี  หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีท่ีกําหนดไว้แล้ว  
ให้ประธานสภาท้องถ่ินนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปีอ่ืน  หรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได้ 

และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  
๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาตรา  ๕๓  มาตรา 
๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลจะกําหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด   สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนด
ไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
 รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ)เลขานุการสภาฯ  ก็ได้ชี้แจง กฎหมาย  และข้อ

ระเบียบ  เก่ียวกับการกําหนดสมัยประชุมสภาฯ  ไปแล้ว  มีสมาชิกฯ  ท่านใดสงสัย
หรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอให้สมาชิกฯ  ช่วยกันพิจารณาว่าจะให้มีการประชุม ก่ีสมัย เชิญ
ครับ 

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

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  จํานวน  4  สมัย  ขอผู้รับรอง  ๒  ท่าน ครับ 
  ผู้รับรอง 
  ๑.  นายเรืองเดช  โตพุนพิน ส.อบต.หมู่ท่ี  6 
  ๒.  นายนิเวศน์  โตพะไล  ส.อบต.หมู่ท่ี  4 
นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
  รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) สมาชิกสภาฯ  ท่านอ่ืน  จะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้า

ไม่มีผมขอมติท่ีประชุมเรื่องกําหนดสมัยประชุม ว่าจะเห็นชอบตามท่ี นายศราวุธ   
ศรีนวล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3  เสนอให้มีการประชุม  4  สมัยหรือไม่  ขอมติ
ครับ  

    
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  ๒1 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง    ๑ เสียง 
 
 
 
 



-๑๕- 
 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
  รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) ขณะนี้เราก็ได้กําหนดสมัยประชุมสภาฯ  ไว้แล้ว 

จํานวน  4  สมัย ลําดับต่อไปให้สมาชิกสภาฯ  ช่วยกันพิจารณากําหนดว่าในแต่ละ
สมัยให้เป็นวันท่ีเท่าไร เชิญสมาชิกฯ  ปรึกษาหารือกันได้เลยครับ 

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

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  ในแต่ละสมัย ดังนี้ 
 
 สมัยท่ี  ๑ วันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕9  มีระยะเวลาไม่เกิน  ๑๕  วัน 
 สมัยท่ี  ๒ วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕9  มีระยะเวลาไม่เกิน  ๑๕  วัน 
 สมัยท่ี  ๓ วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม     ๒๕๕9  มีระยะเวลาไม่เกิน  ๑๕  วัน 
 สมัยท่ี  4 วันท่ี  15  พฤศจิกายน 2559  มีระยะเวลาไม่เกิน   15 วัน 
 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2560  กําหนดประชุมฯในวันท่ี  23  กุมภาพันธ์  

2560  มีระยะเวลาไม่เกิน  ๑๕  วัน  ขอบคุณครับ 
  ผู้รับรอง  ๒  ท่าน 
  ๑.  นายอุทัย  บุญเชิด  ส.อบต.หมู่ท่ี  10 
  ๒.  นายนิเวศน์  โตพะไล  ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
นายชัยยัญ  บุญย้ิม 
  ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ท่านอ่ืนมีความคิดเห็นหรือต้องการจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่

มีผมมติท่ีประชุมสภาฯ  เพ่ือพิจารณากําหนดวันสมัยประชุมแต่ละสมัยตามท่ี นาย
ศราวุธ  ศรีนวล  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 3  ได้เสนอ ขอมติครับ 

 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  ๒0 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง    ๑ เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องท่ีจะปรึกษาท่ีประชุมสภาฯ  แห่งนี้อีกหรือไม่  

บัดนี้การประชุมก็ได้ดําเนินมาเป็นระยะเวลาอันสมควรและครบทุกระเบียบวาระ
แล้ว  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมกันอย่าง
พร้อมเพรียงกัน  และอยู่ตลอดจนครบวาระการประชุม  ผมขอปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปี  2558 ครั้งท่ี ๑  
และก่อนท่ีจะเดินทางกลับก็ขอเชิญสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วม
รับประทานอาหารกลางวันก่อน ซ่ึงได้จัดเตรียมไว้ท่ีด้านล่าง และในโอกาสนี้ ขอให้
สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 



-๑๖- 
 

 
ปิดการประชุมเวลา  ๑3.3๐  น. 

 
       ลงชื่อ       วิโรจน ์ แก้วเจ้ย     ผู้จดบันทึก 
              (  นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย  ) 
                    เลขานุการสภาฯ  
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

      ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าถูกต้องจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
(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 

 


