
 
 

สําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําปี 2559 ครั้งท่ี 1 

วันท่ี   27  พฤษภาคม ๒๕๕9    เวลา  09.๐๐   น. 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
    

ท่ี ช่ือ- 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 นายทิวา  ปานจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 ทิวา  ปานจันทร์  
6 นางนัสวรรณ  มีเมตตา หัวหน้าสํานักปลัดฯ นัสวรรณ  มีเมตตา  
7 นางสาวนงลักษณ์ รัตนราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นงลักษณ์  รัตนราช  
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เปิดประชุม  เวลา  09.00 น.  

     
นายชัยยัญ  บุญย้ิม 

ประธานสภาฯ  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
และ  ผู้เข้าร่วมประชุม  เข้าห้องประชุม  พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ลงชื่อในสมุดจดบันทึกรายงานการประชุม  และให้เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  นับองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ จุดธูปเทียนหน้า
พระพุทธรูป พร้อมกล่าวสวดมนต์ และได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕9    
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

   ตามท่ี  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  มีมติเห็นชอบใน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   สมัยแรก ประจําปี 
2559 วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559   ได้กําหนดสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ    และมีประกาศกําหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัย
สามัญ  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําปี  ๒๕๕9 ในวันท่ี 15 พฤษภาคม 
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 สมัยท่ี 2 ประจําปี  2559  และประชาสัมพันธ์การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมรับฟังการประชุม
ในวันท่ี  27 พฤษภาคม 2559  ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  หมู่ท่ี 2  ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี   จังหวัดชุมพร  และสามารถรับฟังการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ผ่านหอกระจายข่าวขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ    

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ  ณ  วันท่ี  23  เดือน  
พฤษภาคม  พ.ศ.  2559  นายชัยยัญ  บุญยิ้ม  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง  แจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 ประธานฯแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.  การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือสนับสนุนวัด 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
ประธานสภาฯ   ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อ

ทักท้วงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งกรณีต้ังงบประมาณเงิน
อุดหนุนให้แก่วัด โดยเห็นว่าโครงการท่ีวัดขอรับเงินอุดหนุนไม่ใช่ภารกิจท่ีอยู่
ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และวัดไม่มีระเบียบ 
หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับเก่ียวกับระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง และการควบคุม
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนท่ีได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทําให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติซ่ึงอาจนําไปสู่ช่องทางในการ
ทุจริตได้ ประกอบกับขณะนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างยกร่างระเบียบ
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงอาศัยอํานาจตามข้อ 
4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น  พ . ศ . 2 5 4 1  แ ล ะ ข้ อ  4  ข อ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระงับการ
เบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่วัดไว้ก่อน จนกว่ากระทรวงมหาดไทย
จะได้ออกระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือ
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนในเรื่องดังกล่าว จึงเรียนมาเพ่ือ
ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

       
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

    
2. แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียง

ประชามติ 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ด้วย กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา

เม่ือวันท่ี 5 เมษายน  2559 มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการออกเสียง
ประชามติตามมติคณะกรรมการการเลือกต้ัง ครั้งท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 
14 มีนาคม 2559 ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ให้กระทรวง 
ทบวง กรม รั ฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ ให้ความร่ วมมือกับ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ดังนั้น เพ่ือให้การออกเสียงประชามติเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สุจริต และเท่ียงธรรม และได้รับความร่วมมืออันดีจากทุก
ภาคส่วน จึงให้หน่วยงานทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ รายละเอียดสมาชิกสภาฯ 
ขอสําเนาได้จากสํานักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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  3. ข่าวสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีชุมพร 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ข่าวสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีชุมพร ฉบับท่ี 7 ประจําเดือน 

พฤษภาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ใหม่ นายเจริญ เสือนิล สรรพากรพ้ืนท่ีชุมพร แจ้งว่า เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 
2559 คณะรัฐมนตรีได้มีผลบังคับใช้สําหรับเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับต้ังแต่
วันท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป มีรายละเอียดเก่ียวกับค่าลดหย่อนท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

   1. ค่าลดหย่อนสําหรับผู้มีเงินได้จากเดิม 30,000 บาท  เป็น 
60,000 บาท 

   2. ค่าลดหย่อนสําหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้จากเดิม 30,000 
บาท เป็น 60,000 บาท 

   3. ค่าลดหย่อนบุตรจากเดิมคนละ 15,000 บาท และจํากัด
จํานวนไม่เกิน 3 คน เป็นคนละ 30,000 บาท และไม่จํากัดจํานวนบุตร 
และยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร 

   4. ในกรณีท่ีคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักลดหย่อนรวมกันไม่
เกิน 120,000 บาท 

   5.  กองมรดก เดิมให้หักลดหย่อนได้ 30,000 บาท เป็น 
60,000 บาท 

   6. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล เดิมให้หัก
ลดหย่อนแก่หุ้นส่วนคนละ 30,000 บาท แต่รวมกันไม่เกิน 60,000 บาท 
เป็นคนละ 60,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 120,000 บาท 

   การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะทําให้การ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความเหมาะสมเป็นธรรม สอดคล้องกับ
สถานการณ์เศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน อีกท้ังเป็นการช่วยบรรเทา
ภาระภาษีแก่ผู้มีเงินได้ 

   หากมีข้อสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
ชุมพร สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในท้องท่ี หรือศูนย์บริการข้อมูล
สรรพากร RD call Center โทร 1161   

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 1.2 ผู้บริหารแจ้งให้ท่ีประชุม 
   1. แนะนํารองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุใหม่ และ

แจ้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุพ้นจากตําแหน่ง 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ลําดับต่อไป เป็นเรื่องผู้บริหารแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  ซ่ึงนายก

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ จะแนะนําตัวคณะผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ขอเชิญครับ 

 



-๖- 
 

นายพนม  เพชรจร 
 นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ด้วย นายทิวา  ปานจันทร์  

รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ได้มีหนังสือขอลาออกจาก
ตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ เพ่ือไปประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวและลงสมัครรับเลือกต้ังผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 บ้านล่าง และเพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง 
ผมจึงได้สรรหาและแต่งต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ
ข้ึนมาใหม่ นั้นก็คือ นายมนตรี  ภู่กาญจนเดช อดีตกํานันตําบลเขาทะลุ ซ่ึง
ทุกท่านก็ได้รู้จักเป็นอย่างดี และท่านก็มีความคุ้นเคยและได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ร่วมกับเรามาโดยตลอด 

   และในส่วนของ คุณทิวา  ปานจันทร์  ถึงแม้จะลาออกจาก
ตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไปแล้ว  ผมก็เล็งเห็นว่าท่าน
เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถและทํางานมานาน ผมจึงได้มีคําสั่งแต่งต้ังให้
คุณทิวา  ปานจันทร์  เป็นท่ีปรึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ ซ่ึงคุณทิวา เองก็ยินดีเป็นท่ีปรึกษาฯ ให้ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ 
และในโอกาสนี้ ผมก็ขอเชิญรองนายกฯ คนใหม่และท่ีปรึกษาฯ ได้แสดงตัว
ด้วยครับ 

   (นายมนตรี  ภู่กาญจนเดช และนายทิวา  ปานจันทร์ ลุกข้ึนกล่าว
ทักทายในท่ีประชุมฯ) 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีเลขานุการสภาฯ   ได้จัดทําเอกสารสําเนาบันทึกรายงานการ 
ประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว  (สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕9 ครั้งท่ี 1 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559) ให้กับสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม
เรียบร้อยแล้วนั้น  ขอให้ท่านตรวจดูว่ามีข้อความหรือตัวอักษรถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่  หรือสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  
ข้อความใดบ้างก็ขอเชิญครับ 

นายชาญชัย  ศรียาภัย 
  ส.อบต.หมู่ 11   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) หน้า 8 “นายบรรพต  นิลเวช  

ส.อบต.หมู่ 11” แก้เปลี่ยนเป็น หมู่ท่ี 5 ด้วยครับ  
   หน้าท่ี 11  บรรทัดท่ี 5 จากด้านบน “กรมชลประทานก็ให้ผม

สํารวจหาแห่งคลองเพ่ือจะดําเนินการขุดลอก” ผมว่า “กรมชลประทานก็
ให้ผมสํารวจหาแหล่งน้ําลําคลองเพ่ือจะดําเนินการขุดลอก” 

   บรรทัดท่ี 13 “เกรดรื้อหลุมบ่อสาย สปก. ห้วยกลาง-ป่าม่วง ซ่ึง
ในครั้งในได้ดําเนินการเกรดเป็นช่วง” ผมว่า “เกรดรื้อหลุมบ่อสาย สปก. 
ห้วยกลาง-ป่าม่วง ซ่ึงในครั้งนั้นได้ดําเนินการเกรดเป็นช่วง” 
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นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่

มีสมาชิกสภาฯ   ท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อความ
ใดๆ  ในรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งท่ีผ่านมา (สมัยสามัญ  สมัยแรกท่ี 
ประจําปี ๒๕๕9  ครั้งท่ี 1 วันท่ี  25 กุมภาพันธ์ 2559)  ผมขอมติท่ี
ประชุมรับรองรายงานการประชุม ขอมติท่ีประชุมครับ 

 
  มติท่ีประชุม  รับรอง  ๒๐ เสียง 
     ไม่รับรอง   - เสียง 
     งดออกเสียง   ๑ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติด่วน (ถ้ามี) 
 3.1 การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
 ประธานสภาฯ  ตามท่ี นายศิริฤกษ์  ทองเรือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบล หมู่ท่ี 5 ได้เสนอญัตติ เรื่อง การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ ซ่ึงผมได้
ตรวจสอบแบบเสนอญัตติแล้ว มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบฯ ผมจึงได้มี
การนําเข้าสู่ระเบียบวาระ ในวันนี้  ลําดับต่อไป ผมขอให้ผู้เสนอญัตติ ได้พูด
ในรายละเอียดในการเสนอญัตติในครั้งนี้  ขอเชิญ 

นายศิริฤกษ์  ทองเรือง 
   ส.อบต.หมู่ 5  (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ตามท่ี ผมได้เสนอญัตติเรื่อง

การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบในครั้งนี้ สืบเนื่องจากในรอบสองสามปีและปี
ท่ีผ่านมา ตําบลเขาทะลุได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ําไม่แตกต่าง
จากท่ีอ่ืน และปัญหาภัยแล้งท่ีเกิดข้ึนในตําบลเขาทะลุ เราก็ไม่ได้มีมาตรการ
รองรับและรับมือในเรื่องท่ีจะกักเก็บน้ําในช่วงฤดูแล้ง ทําให้ตําบลของเรา
ประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ํา ซ่ึงเราทุกฝ่ายจะต้องหันมาให้ความ
สนใจในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ให้กลับมามีสภาพท่ีสมบูรณ์
เหมือนเดิม ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นแม่งานหลักท่ีจะหาวิธีการ
หรือแนวทางในการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีให้เกิดประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
ให้ทุกคนได้หันมาตระหนักถึงคุณค่า หวงแหน ร่วมกันอนุรักษ์รักษาแหล่ง
น้ําและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหาแหล่งน้ํา จัดทําฝายและเท่าท่ี
สังเกตจากการนํารถแบคโฮเข้าไปดําเนินการขุดทําแนวกันดิน เพ่ือกักเก็บ
น้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ซ่ึงท่ีผ่านมาเม่ือฝนตกตามฤดูกาลแล้วเราก็ปล่อยให้
ผ่านไปไม่ได้ให้ความสําคัญในการท่ีจะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําและมันก็จะเป็น
แบบนี้ทุกปี ผมจึงอยากฝากประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้บริหารฯ และ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านให้ช่วยเสนอแนวคิดวิธีการหรือรูปแบบการบริหาร
จัดการน้ําภายในตําบลเขาทะลุของเรา ขอบคุณครับ 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  ผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ และผู้บริหารฯ ได้เสนอแนวคิด 

แลกเปลี่ยนกัน และอภิปรายกันพอสมควร เชิญครับ 
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นายศราวุธ  ศรีนวล 
 ส.อบต.หมู่ 3  (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ตามท่ี คุณศิริฤกษ์  ทองเรือง  

สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5 ได้เสนอญัตติเรื่องการบริหารจัดการน้ําในครั้งนี้ ถือ
เป็นเรื่องท่ีดี ซ่ึงสภาฯ แห่งนี้จะต้องรวมพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหา เพ่ือ
จะได้เป็นมติท่ีประชุมว่าท่ีประชุมสภาฯมีมติให้ดําเนินการบริหารจัดการน้ํา
ไปในรูปแบบใดให้สอดคล้องกับท้องถ่ินของเรา หรือจะมีมาตรการ ระเบียบ 
ข้อบังคับในการบริหารจัดการน้ําในอนาคตอย่างไร 

นายบรรพต  นิลเวช 
  ส.อบต.หมู่ 5  ( ก ล่ า ว ร า ย ง า น ตั ว ต่ อ ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ )  ต า ม ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 40 วรรค 3 ญัตติท่ีบรรจุ
เข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว หากสภาท้องถ่ินไม่ได้พิจารณาในสมัย
ประชุมนั้นหรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้เป็นอันตกไป เว้นแต่ญัตตินั้นเป็น
ญัตติร่างข้อบัญญัติให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป
 เม่ือเรายังหาแนวทางหรือวิธีการ รูปแบบการบริหารจัดการน้ํา
ไม่ได้ ญัตตินี้จะต้องตกไปอีกหรือไม่ ซ่ึงหากปล่อยให้ตกไปปัญหาเรื่องนี้ก็จะ
ไม่ได้รับการแก้ไขและก็ไม่พ้นสภาพเดิมๆ ท่ีผ่านมา 

  และการบริหารจัดการน้ําจะรวมถึงการดูแลแหล่งน้ําธรรมชาติ 
หรือการดําเนินการเข้าไปขุดลอก หรือการใช้น้ําจากแหล่งน้ําทางธรรมชาติ
ในตําบลให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน เช่น บางหมู่ขุดลําห้วยลําคลองทําให้
สภาพแหล่งน้ําเปลี่ยนไป ทําลายระบบนิเวศน์ จึงน่าจะร่วมกันหาวิธีการใน
การแก้ปัญหาร่วมกัน  

นายพนม  เพชรจร 
 นายก อบต.  (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ในเรื่องของการบริหารจัดการ

น้ําเป็นเรื่องท่ีมีความจําเป็นต้องมีการร่วมกันแก้ไขปัญหา หาแนวทาง
วิธีการปฏิบัติกันอย่างละเอียด ผมเข้าใจในเจตนารมณ์ของผู้ท่ีเสนอญัตติว่า
ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหา และการบริหารจัดการน้ําให้เกิดประสิทธิภาพ 
และท่ีผ่านมาคลองสวีหนุ่มซ่ึงเป็นคลองสายหลักของตําบลเขาทะลุ ไม่เคย
แห้งขอด แต่ในปีนี้ตําบลเขาทะลุได้ประสบปัญหาภัยแล้งน้ําคลองสวีหนุ่ม
ได้แห้งขอดเป็นช่วงๆ ผมเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และรู้สึกหนักใจไม่สบายใจ
ต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นการแก้ปัญหาเรื่องน้ํา เราจะแก้ปัญหาอย่างไร 
ซ่ึงการเสนอญัตติในวันนี้ถือเป็นการเปิดประเด็นปัญหาท่ีให้เราทุกคน ทุก
ฝ่ายไปศึกษาข้อมูล เพ่ือจะใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ําและ
มาตรการท่ีเราจะออกเป็นกฎหมาย ระเบียบ ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนได้
สมบูรณ์ แต่ในวันนี้เรายังหาข้อสรุปไม่ได้ พบว่าน่าจะให้ค้างพิจารณาเพ่ือ
ยกไปในสมัยถัดไป แล้วเรามาพิจารณาเฉพาะเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียว ซ่ึงใน
วันนี้เรายังมีการประชุมเพ่ือพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) จะทําให้เป็นการยืดเวลาออกไปมากจนเกินไป ขอบคุณครับ 
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นายวราชัย  ต๋ันต้ี 
 ส.อบต.หมู่ 3   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมขอเสนอต่อท่ีประชุมแห่งนี้ว่า ใน

วันนี้เรามีต้ังคณะกรรมการเต็มสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ เพ่ือให้
ศึกษารูปแบบ วิธีการแนวทางท่ีจะนํามาใช้ในการบริหารจัดการน้ําในตําบลเขาทะลุ 
และจะได้นํามาซ่ึงการจัดทํากฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบข้ึนมาในลําดับต่อไป 
เพ่ือให้ไม่เป็นค้างพิจารณาและให้ญัตตินี้ตกไป 

นายศราวุธ  ศรีนวล 
  ส.อบต.หมู่ 3   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมเสนอให้แต่งต้ังเป็นคณะอนุกรมการ

ข้ึนมาศึกษาเพ่ือให้ศึกษารูปแบบ วิธีการแนวทางท่ีจะนํามาใช้ในการบริหารจัดการ
น้ําในตําบลเขาทะลุ ก่อน 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหาร มีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง ก็เชิญครับ เม่ือ

ไม่มีผมก็จะสรุปในส่วนของประเด็นปัญหาท่ีทุกท่านได้เสนอกันมา นะครับ 
   1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ เสนอให้ค้างพิจารณาญัตติเรื่อง

การบริหารจัดการน้ําออกไปก่อน 
   2. นายวราชัย  ต้ันต๋ี เสนอให้มีการต้ังคณะกรรมการจากสมาชิกสภา

ท้ังหมด เพ่ือศึกษาวิธีการรูปแบบการบริหารจัดการน้ําตําบลเขาทะลุ 
   3. นายศราวุธ  ศรีนวล เสนอให้มีการต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาวิธีการ

รูปแบบการบริหารจัดการน้ําตําบลเขาทะลุ 
   มีสมาชิกฯ หรือผู้บริหารท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  เม่ือไม่มีผู้ใด

เสนอเพ่ิมเติม และผมก็ได้เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายกันมาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว 
ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ ว่าจะเห็นด้วยกับประเด็นท่ี นายวราชัย  ต้ันต๋ี สมาชิก
สภาฯ หมู่ 3 เสนอ หรือท่ี นายพนม  เพชรจร นายก อบต. เสนอ นายศราวุธ  ศรี
นวล ส.อบต.หมู่ 3 เสนอ ขอมติครับ 

    
   มติท่ีประชุม เห็นชอบตั้งคณะกรรมการฯ  5 เสียง 
     เห็นชอบให้ค้างพิจารณา   3 เสียง 
     เห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการฯ  12     เสียง 
     งดออกเสียง    1 เสียง 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   เม่ือท่ีประชุมมีมติให้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการข้ึนมาเพ่ือศึกษารูปแบบ 

แนวทางวิธีการรูปแบบการบริหารจัดการน้ําตําบลเขาทะลุ ลําดับต่อไป ผมจะให้
สมาชิกสภาฯ เสนอว่าจะแต่งต้ังคณะกรรมการ จํานวนก่ีท่าน ขอเชิญครับ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
  ส.อบต.หมู่ 3   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมขอเสนอให้ต้ังคณะอนุกรรมการ

แบบเต็มสภาฯ เพ่ือจะได้ช่วยกันศึกษาหาวิธีการรูปแบบการบริหารจัดการน้ํา 
ขอบคุณครับ 

นายบรรพต  นิลเวช 
  ส.อบต.หมู่ 5   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมขอเสนอให้ต้ังคณะอนุกรรมการ 

จํานวน 15 ท่าน ซ่ึงให้มาจากสมาชิกสภาฯ 7 ท่าน ฝ่ายผู้บริหารเสนอเพ่ิม 4 ท่าน 
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และจากผู้เชี่ยวชาญหรือมีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการน้ําอีก 4 ท่าน ขอบคุณ
ครับ 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหาร มีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง ก็เชิญครับ เม่ือ

ไม่มีผมก็จะสรุปประเด็นการต้ังคณะอนุกรรมการ ดังนี้ 
   1. นายวราชัย ต้ันต๋ี  ส.อบต.หมู่ 3 เสนอให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเต็ม

สภาฯ 
   2. นายบรรพต นิลเวช ส.อบต.หมู่ 5 เสนอให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 

จํานวน 15 ท่าน 
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ี

ประชุม  
   มติท่ีประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเต็มสภาฯ   8   เสียง 
     เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 15 คน   12   เสียง 
     งดออกเสียง       1    เสียง 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
 ประธานสภาฯ   เม่ือท่ีประชุมมีมติให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ จํานวน 15 ท่าน มาจาก

สมาชิกสภาฯ 7 ท่าน ฝ่ายผู้บริหารเสนอเพ่ิม 4 ท่าน และจากผู้เชี่ยวชาญหรือมี
ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการน้ําอีก 4 ท่าน ลําดับต่อไป ผมจะให้สมาชิกสภาฯ 
เสนอผู้ ท่ีเห็นสมควรและมีความเหมาะสมว่า จํานวน 7 ท่าน เพ่ือแต่งต้ังเป็น
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําตําบลเขาทะลุ  ขอเชิญครับ 

นายศิริฤกษ์  ทองเรือง 
  ส.อบต.หมู่ 5   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมเสนอ นายศราวุธ  ศรีนวล สมาชิก

สภาฯ หมู่ท่ี 5 คนท่ี 1 (ผู้รับรองครบถูกต้อง 2 ท่าน) 
นายบรรพต  นิลเวช 
  ส.อบต.หมู่ 5   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมเสนอ นายวันชัย  พรมกัณฑ์ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 7 คนท่ี 2 (ผู้รับรองครบถูกต้อง 2 ท่าน) 
นางสุพิศชญา  พงศ์สถิต    
  ส.อบต.หมู่ 1   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ดิฉันขอเสนอ นายบรรพต  นิลเวช 

สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5 คนท่ี 3 (ผู้รับรองครบถูกต้อง 2 ท่าน) 
นายแสวง  พนมใส 
  ส.อบต.หมู่ 2   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมขอเสนอ นายศิริฤกษ์  ทองเรือง 

สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5 คนท่ี 4 (ผู้รับรองครบถูกต้อง 2 ท่าน) 
นายประดิษฐ ดิษฐเดช 
  ส.อบต.หมู่ 9   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมเสนอ นายชาญชัย  ศรียาภัย  

สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 11 คนท่ี 5 (ผู้รับรองครบถูกต้อง 2 ท่าน) 
นายชาญชัย  ศรียาภัย 
  ส.อบต.หมู่ 11   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมขอสละสิทธิ์ครับ เนื่องจากผมไม่มี

ความรู้และเชียวชาญในเรื่องนี้ครับ  
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นายเรืองเดช  โตพุนพิน 
  ส.อบต.หมู่ 6   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมเสนอ นายประดิษฐ ดิษฐเดช 

สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 คนท่ี 5 (ผู้รับรองครบถูกต้อง 2 ท่าน) 
นายอุทัย  บุญเชิด 
 ส.อบต.หมู่ 10   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมเสนอ นายแสวง  พนมใส่ สมาชิก

สภาฯ หมู่ 2 คนท่ี 6 (ผู้รับรองครบถูกต้อง 2 ท่าน) 
นายชาญชัย  ศรียาภัย 
  ส.อบต.หมู่ 11   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมเสนอ นายสําเภา สายบุปผา 

สมาชิกสภาฯ หมู่ 7 (ผู้รับรองครบถูกต้อง 2 ท่าน) 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ตอนนี้เราก็ได้สมาชิกสภาฯ เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะอนุกรรมการฯ ครบ 7 

ท่านแล้ว ดังนี้ 
1. นายศราวุธ  ศรีนวล สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5 คนท่ี 1  
2. นายวันชัย  พรมกัณฑ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 7 คนท่ี 2  
3. นายบรรพต  นิลเวช สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5 คนท่ี 3  
4. นายศิริฤกษ์  ทองเรือง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5 คนท่ี 4  
 5. นายประดิษฐ ดิษฐเดช สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 คนท่ี 5  
 6. นายแสวง  พนมใส่ สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 คนท่ี 6  
 7. ผมเสนอ นายสําเภา สายบุปผา สมาชิกสภาฯ หมู่ 7  
 สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีผมถือว่าท่ี

ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาชิกสภาฯ ท้ัง 7 ท่าน เป็นคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการน้ําตําบลเขาทะลุฝ่ายสภาฯ 

ขณะนี้ เราได้ดําเนินการประชุมมาเป็นระยะเวลาอันสมควร และก็ได้เวลา
รับประทานอาหารกลางวันแล้ว ผมจะให้พักประชุมฯ 1 ชั่วโมง เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ 
และผู้เข้าร่วมประชุมพักทําภารกิจส่วนตัว และรับประทานอาหารกลางวัน และ
หลังจากพักการประชุมฯ จะเข้าสู่วาระท่ี 4 เรื่อง กระทู้ถาม เชิญครับ 

พักประชุม 1 ช่ัวโมง 
     
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง กระทู้ถาม  
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ตามท่ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ได้มีการยื่นกระทู้ถาม

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ท้ังหมด 8 เรื่อง  ดังนี้ 
   1. การบริหารจัดการและซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนัก ผู้ต้ังกระทู้นายชาญ

ชัย  ศรียาภัย ส.อบต.หมู่ 11 
   2. เก่ียวกับถังขยะท่ีสูญหายและชํารุด ผู้ต้ังกระทู้นายสําเภา  ศรีบุปผา ส.

อบต.หมู่ 4 
   3. การบริหารงานล้าช้าไม่เป็นไปตามนโยบายท่ีแถลงต่อสภาฯ ผู้ต้ังกระทู้

นายบรรพต  นิลเวช ส.อบต.หมู่ 5 
   4. การจัดการต้ังมาตรการกับแหล่งน้ําและโครงการบุกเบิกถนนซอย

มะขามเปรี้ยว ผู้ตั้งกระทู้ นางสุพิศชญา  พงศ์สถิตย์ ส.อบต.หมู่ 1 
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   5. การปรับปรุงซ่อมแซมและเพ่ิมไฟส่องทางสาธารณะ  ผู้ต้ังกระทู้นาย
เรืองเดช  โตพุนพิน ส.อบต.หมู่ 6 

   6. เครื่องขยายเสียงในห้องประชุมสภาฯ ท่ียังขาดหอกระจายข่าว ผู้เสนอ
กระทู้ นายวันชัย  พรมกัณฑ์ ส.อบต.หมู่ 7 

   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 
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1. การบริหารจัดการและซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนัก  
นายชาญชัย  ศรียาภัย  
   ส.อบต.หมู่ 11   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ท่ีผมได้ต้ังกระทู้ถามเรื่องการบริหาร

จัดการและซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนัก ก็คือรถบรรทุกน้ํา ซ่ึงได้มีการแจ้งว่า
รถบรรทุกน้ําเสียไม่สามารถบรรทุกน้ําได้  แต่เท่าท่ีผมเห็นรถน้ําได้วิ่งใช้งานตลอด ซ่ึง
ผมเกรงว่าจะเกิดข้อสงสัยได้ว่าไหนบอกว่ารถเสีย แต่ทําไมจึงวิ่งได้อยู่ แต่เม่ือขอใช้
บริการแล้วไม่สามารถให้บริการประชาชนได้  ผมจึงอยากทราบว่ารถบรรทุกน้ําเสีย
จุดใดตรงไหน เพ่ือผมจะได้ตอบข้อสงสัยให้แก่พ่ีน้องประชาชนได้ และถ้าเสียจริงๆ 
ผมว่าก็น่าจะดําเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้เป็นปกติในช่วงนี้ 
เพราะช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝน ซ่ึงรถบรรทุกน้ําไม่ได้ใช้งาน ขอบคุณครับ 

นายพนม  เพชรจร 
นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ถามเรื่องการ

บริหารจัดการและซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถบรรทุกน้ํา ซ่ึง
ผมได้รับรายงานจากกองช่างว่าขณะนี้รถน้ําฝาสูบโกงๆ ไป ไม่แน่ใจว่าจะสามารถ
ซ่อมได้หรือไม่ ผมก็เห็นใจท่ีมีประชาชนได้รับความเดือนร้อนขอให้ช่วยเหลือ แต่
เนื่องจากสภาพรถบรรทุกน้ําท่ีไม่สามารถบรรทุกน้ําข้ึนไปในท่ีสูงได้ แต่ในระดับพ้ืนท่ี
ลาดชั้นไม่สามารถข้ึนไปได้ วิ่งได้แต่ในทางเรียบ แต่ในเรื่องนี้ผมจะขอรับไว้ และจะ
ปรึกษาท้ังฝ่ายกองช่าง และปลัดฯ เพ่ือจะหาวิธีการว่าจะสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่ 
และจะนํางบประมาณในส่วนใดมาใช้ในการซ่อมแซม 

 
  2. เก่ียวกับถังขยะท่ีสูญหายและชํารุด  
นายสําเภา  ศรีบุปผา  
    ส.อบต.หมู่ 4   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และ

องค์การบริหารส่วน ตําบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2542) 
มาตรา 67 (2) มีหน้าท่ีรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ 
รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซ่ึงในส่วนนี้องค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ ก็ได้มีการดําเนินการจัดเก็บเป็นระยะเวลานาน เห็นสมควรให้มีการจัดเก็บต่อไป 
และในหมู่ท่ี 4 ผมก็ได้เคยสอบถามมายังผู้บริหารฯ ก่อนหน้านี้เรื่องของถังขยะชํารุด 
และสูญหาย จํานวน  8 ใบ ซ่ึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาจาก
ทางองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุแต่อย่างใด หรือไม่ได้นําถังขยะไปเปลี่ยนให้แต่
อย่างใด ผมจึงอยากจะเรียนถามผู้บริหารฯ ว่าจะดําเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้
อย่างไร 

นายพนม  เพชรจร 
  นายก อบต.   (กล่าวรายงานการประชุมสภาฯ) เรื่องถังขยะผมก็ได้รับทราบเรื่องแล้ว แต่

การท่ีจะจัดซ้ือถังขยะเลยนั้น จะทําไม่ได้ เพราะถ้าหากถังขยะเป็นวัสดุก็จะสามารถ
ดําเนินการจัดซ้ือได้เลย แต่เม่ือไปดูในระเบียบพัสดุแล้วถังขยะอยู่ในประเภทครุภัณฑ์ 
การจัดซ้ือจึงมีกระบวนการและข้ันตอนหลายอย่าง และจะต้องต้ังไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ซ่ึงปีท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ไม่ได้
มีการต้ังรายการจัดซ้ือถังขยะไว้ในข้อบัญญัติฯ และภายหลังผมเองก็ได้รับทราบจาก
ฝ่ายจัดเก็บว่าถังขยะมีการชํารุด สูญหายนอกเหนือจากหมู่ท่ี 4 อีกเป็นจํานวนมาก 
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ดังนั้น ในปีงบประมาณถัดไปจะได้นําไปต้ังไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2560 ท่ีจะมีการเสนอร่างและพิจารณาคาดว่าไม่เกินเดือนกันยายน และ
ฝากปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ว่าหากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2560 ผ่านเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วให้รีบดําเนินการโดยเร่งด่วน 

 
  3. การบริหารงานล้าช้าไม่เป็นไปตามนโยบายท่ีแถลงต่อสภาฯ  
นายบรรพต  นิลเวช  
    ส.อบต.หมู่ 5   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมได้ต้ังข้อสังเกตการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุเป็นไปอย่างล้าช้า นโยบายท่ีคณะผู้บริหารได้แถลง
ไว้ต่อสภาฯ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก่อนซ่ึงผมเองก็ไม่กล้าจะไป
ล้วงลึกลงไปในจุดนั้น แต่ในส่วนท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ได้มีมติ
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ แต่ยังไม่ได้มีการ
ดําเนินการท่ีจะเงินสะสมมาดําเนินการตามโครงการท่ีได้ขอจ่ายขาดฯ  ซ่ึงผมก็ได้รับ
เสียงสะท้อนจากชาวบ้านว่าเม่ือไรจะปรับปรุงซ่อมแซมถนน จะดําเนินการช่วงใด ผม
ก็ได้ตอบไปแต่ก็ไม่ละเอียดชัดเจนมากเท่าไร ว่าอยู่ระหว่างดําเนินการมาโดยตลอด 
เพราะไม่ทราบว่าอยู่ในข้ันตอนใด จึงอยากจะเรียนถามว่าขณะนี้การดําเนินการตาม
โครงการท่ีได้ขอจ่ายขาดเงินสะสมอยู่ในข้ันตอนใด ซ่ึงผมอยากจะฝากถึงผู้บริหารว่า
ให้รีบเร่งดําเนินการสักนิดหนึ่ง ขอบคุณครับ 

นายพนม  เพชรจร 
  นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ประเด็นนี้ผมก็เห็นใจ เพราะการจ่าย

ขาดเงินสะสมในครั้งนี้ถ้าจําไม่ผิดจะดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนประมาณ 47 
สาย ซ่ึงในส่วนของการดําเนินการตามโครงการท่ีได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ และประการสอบราคาตามกระบวนการแล้วและ
ก็ได้ผู้รับเหมาะก็คือ สมใจการโยธา ซ่ึงเป็นผู้รับเหมารายเดียวการจะให้ดําเนินการให้
แล้วเสร็จท้ัง 47 สายภายในระยะเวลาอันสั้น ในสัญญาเป็นสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างใน
คราวเดียว และการเบิกจ่ายงบประมาณจะเบิกจ่ายงบประมาณเม่ืองานแล้วเสร็จ 
หรืองวดสุดท้าย ซ่ึงผู้รับเหมาเองก็จําเป็นต้องเร่งดําเนินการเช่นกัน เพ่ือจะให้เบิก
จ่ายเงินได้เร็ว และในส่วนของนโยบายท่ีได้แถลงต่อสภาฯ ไม่ว่าระดับใดก็ต้องมีการ
แถลงไว้ ให้กว้างๆ แต่จะดําเนินการได้ ท้ังหมดโดยเร็วคงทําไม่ไ ด้ ไ ม่ว่ าจะ
ระดับประเทศ จังหวัด หรือท้องถ่ิน 

   4. การจัดการตั้งมาตรการกับแหล่งน้ําและโครงการบุกเบิกถนนซอย
มะขามเปรี้ยว  

นางสุพิศชญา  พงศ์สถิตย์  
   ส.อบต.หมู่ 1   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) การจัดหาแหล่งน้ําลําห้วย ลําคลอง

และแหล่งน้ําธรรมชาติ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ทราบว่า
ผู้บริหารจะดําเนินการอย่างไร 

   การปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยมะขามเปรี้ยว ซ่ึงดิฉันได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณซ่อมแซมมายังองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ไม่ทราบว่าผู้บริหารจะ
สามารถดําเนินการซ่อมแซมให้ได้หรือไม่ และหากซ่อมแซมจะเข้าไปดําเนินการ
เม่ือไร 
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นายพนม  เพชรจร 
  นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) เรื่องของการจัดหาแหล่งน้ํา ผมขอ

อนุญาตไม่ตอบ เนื่องจากเราได้มีมติในวาระท่ีผ่านมาให้ต้ังคณะอนุกรรมการข้ึนมา
เพ่ือศึกษารูปแบบวิธีการบริหารจัดการน้ําไปแล้ว 

   ส่วนในเรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยมะขามเปรี้ยว ถนนเส้นนี้ผม
และช่างก็ได้ลงไปสํารวจและวัดระยะทาง เพ่ือจะติดต้ังเดินท่อ วางท่อสูบน้ําจาก
คลองสวีหนุ่ม เพ่ือสูบน้ําเสริมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี 1 หลังวัด และจะไปต้ังแท่น
เครื่องสูบน้ําในซอยดังกล่าว ซ่ึงขณะนี้ซอยมะขามเปรี้ยวเป็นดินทําให้ไม่สามารถนํา
เครื่องจักรเข้าไปดําเนินการได้ อย่างไรก็จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมนําลูกรังเข้าไปบด
อัด ซ่ึงผมไม่ได้ลืมนะครับ แต่เนื่องจากขณะนี้ฝนตกจึงไม่สามารถเข้าไปดําเนินการได้ 
และเครื่องจักรอยู่ ใน พ้ืนท่ีและกําลังดําเนินการในส่วนท่ีเร่ง ด่วน จะให้นํา
เครื่องจักรกลหนักกลับมาจะยิ่งทําให้เสียเวลาเคลื่อนย้ายไป เพราะซอยนี้ ถ้า
ซ่อมแซมก็ใช้เวลาไม่น่าจะเกินหนึ่งวัน 

    
   5. การทํางานของเครื่องจักรกลหนัก 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
 รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) ในกระทู้ท่ี 5 ผู้ต้ังกระทู้คือ นายเผชิญ วิชัยดิษฐ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ 11 เป็นผู้ยื่นกระทู้ ซ่ึงได้แจ้งผ่านมายังประธานฯ ขอถอนกระทู้  
 
   6. การปรับปรุงซ่อมแซมและเพ่ิมไฟส่องทางสาธารณะ   
นายชาญชัย  ศรียาภัย 
   ส.อบต.หมู่ 11   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ท่ีผมได้ต้ังกระทู้เรื่องการปรับปรุง

ซ่อมแซมและเพ่ิมไฟส่องทางสาธารณะ เพราะขณะนี้รถเครนได้มีการติดต้ังเสร็จแล้ว 
ช่างไฟฟ้าก็มีแล้ว พูดง่ายๆ เครื่องจักรพร้อม คนพร้อม ผมจึงอยากเรียนถามผู้บริหาร
เม่ือไรจะดําเนินการสํารวจและซ่อมแซมไฟส่องทางสาธารณะ โดยเฉพาะจุดท่ีสําคัญ 
เช่น หน้าวัด หน้าโรงเรียน และในช่วงนี้รถแบคโฮก็กําลังทํางานอยู่ในพ้ืนท่ี รถเครนก็
ไม่นําไปใช้เคลื่อนย้ายรถแบคโฮ เพราะหากรถแบคโฮทํางานเสร็จก็จะต้องไป
เคลื่อนย้ายก็จะไม่วางอีก และในส่วนของไฟส่องทางสาธารณะท่ีทางหมู่บ้านได้
ดําเนินการติดต้ัง หรือจะติดต้ังไฟส่องทางองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ สามารถ
ซ่อมแซมได้หรือไม่  

นายพนม  เพชรจร 
  นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมได้มอบหมายให้ช่างไฟฟ้าออกไป

สํารวจในเบ้ืองต้นแล้ว คือ หนึ่งจุดท่ีติดแล้วไม่ดับ ดับแล้วไม่ติด และสองจุดท่ี
ต้องการจะติดเพ่ิมเติม เพ่ือจะได้มาประมาณการค่าใช้จ่ายว่าจะสามารถดําเนินการ
ได้ แต่ก็คงจะไม่ได้ท้ัง 100% แต่ผมคิดว่าไม่เกินปีใหม่ไฟส่องทางจะสว่างไสว
แน่นอน ในส่วนของการซ่อมแซมในปีงบประมาณนี้ ผมคิดว่าจะซ่อมแซมในส่วนท่ีมี
ความสําคัญและจําเป็นตามท่ีงบประมาณท่ีเราจะสามารถดําเนินการได้ และใน
ปีงบประมาณถัดไปก็จะมีการต้ังงบประมาณรองรับต่อไป และหากหมู่บ้านไหนจะ
ติดต้ังเอง ซ้ืออุปกรณ์มาแล้วแต่ไม่มีเครื่องมือ หรือบุคลากรในการติดต้ังก็ขอให้ทํา
เรื่องเข้ามาเราจะออกไปดําเนินการติดต้ังให้ 



-๑๖- 
 

  
   7. ไฟส่องทางสาธารณะท่ีได้ชํารุดเสียหายในตําบลเขาทะลุ 
  นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
 รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) ในกระทู้ท่ี 7 ผู้ต้ังกระทู้คือ นายเรืองเดช  โตพุนพิน 

สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 เป็นผู้ยื่นกระทู้ ซ่ึงได้แจ้งผ่านมายังประธานฯ ขอถอนกระทู้  
 
   8. เครื่องขยายเสียงในห้องประชุมสภาฯ ท่ียังขาดหอกระจายข่าว  
นายวันชัย  พรมกัณฑ์  
  ส.อบต.หมู่ 7   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ตามท่ีผมได้มีการต้ังกระทู้ถามสืบเนื่อง

จากการติดต้ังเครื่องขยายเสียงห้องประชุมสภาฯ ผมว่าเท่าท่ีดูในขณะนี้ก็ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน แต่ก็ยังขาดในส่วนของหอกระจายข่าว ซ่ึงในตอนเช้าก็
ได้มีสมาชิกสภาฯ หลายท่านได้พูดในประเด็นนี้กันมากพอสมควร ซ่ึงการประชุมสภา
ฯ หากขาดหอกระจายข่าว ทําให้การประชุมฯ ในแต่ละครั้งประชาชนไม่สามารถ
ทราบได้เลยว่าสมาชิกสภาฯ ท่ีพวกเขาเลือกเข้ามาทําหน้าเป็นปากเสียงให้เขาได้ทํา
อะไรให้บ้าง ประชาชนก็ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีแท้จริง ผมจึงอยากจะเรียนถามผู้
บริการฯ ว่าจะสามารถดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้สําหรับติดหอกระจาย
ข่าวขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุหรือไม่ 

นายพนม  เพชรจร 
  นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) การติดต้ังเครื่องขยายเสียงในห้อง

ประชุมสภาฯ เราพึงจะได้ดําเนินการติดต้ังเสร็จเม่ือไม่นานมานี้ถือว่ายังสดๆ ร้อนๆ 
และในส่วนของหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายนั้น ในปีงบประมาณ 2559 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ไม่ได้มีการต้ังงบประมาณไว้ และผมอยากจะให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยกันดูร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ว่ามี
โครงการก่อสร้างหรือติดต้ังหอกระจายข่าวขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ
หรือไม่ หากไม่มีก็ให้นําเสนอมา เพ่ือผมจะได้นําไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีท่ีจะถึงนี้ และจะได้ดําเนินการติดต้ังต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

5.1  พิจารณา (ร่าง)  แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 – ๒๕62 
5.1(1) เรื่อง พิจารณากําหนดวาระ เพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560-2562 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
 รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) ลําดับต่อไป เป็นวาระท่ี 5 ข้อ 5.1(1)  

เรื่อง  พิจารณากําหนดวาระ เพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562 

  ต่อไปผมจะให้ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  ชี้แจง
ระเบียบ    ข้อกฎหมาย เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดวาระ เพ่ือพิจารณา 
(ร่าง)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)   
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นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
  เลขานุการสภาฯ  (รายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ  ๔๕  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถ่ิน
ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวก็ได้ 

   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภา
ท้องถ่ินจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็
ได้  เม่ือท่ีประชุมสภาท้องถ่ินอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การ
พิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย
ให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

   ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้  และในการ
พิจารณาวาระท่ีสอง  ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
 รองประธานสภาฯ  (ทําหน้าท่ีประธานฯ) เม่ือปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  ได้

ชี้แจงข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้รับทราบแล้ว  ลําดับต่อไปผมขอปรึกษาท่ีประชุม
สภาฯ  ว่าจะเสนอให้มีการประชุมเป็นสามวาระรวด  หรือแยกพิจารณาท่ีละวาระ 

นายศราวุธ  ศรีนวล 
  ส.อบต.หมู ่ 3  (รายงานตัวต่อท่ีประชุมสภาฯ)  ผมขอเสนอให้พิจารณาท้ังสามวาระรวด 

และให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาฯ
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

  ผู้รับรอง  1. นายวันชัย  พรมกัณฑ์ ส.อบต.หมู่ 7  
    2. นายชํานาญ  นุ้ยดํา ส.อบต.หมู่ 1 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
 รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) สมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอหรือไม่ 

เชิญครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ พิจารณาสามวาระรวด 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ๒0 เสียง 

     งดออกเสียง   ๑ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 5.๑(2) เรื่อง พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) วาระท่ี ๑ 

(รับหลักการ) 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
 รองประธานสภาฯ   (ทําหน้า ท่ีประธานฯ) เ ม่ือท่ีประชุมมีมติให้ พิจารณา (ร่าง) 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เป็นสามวาระรวด นั้น ผมขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านตรวจสอบเอกสาร (ร่าง)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
และผมจะให้ฝ่ายบริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. พ.ศ.
2560-2562)   เพ่ือประกอบการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
พ.ศ.2560-2562)และจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ  ได้อภิปรายในส่วนของ
(ร่าง)แผนพัฒนาสามปีฯ ในวาระท่ี ๒ แปรญัตติต่อไป ขอเชิญครับ   
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นายวิโรจน์ แก้วเจ้ย 
 ปลัด อบต.  (รายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมขออนุญาตท่านประธานฯ ให้ นาง

นัสวรรณ          มีเมตตา หัวหน้าสํานักงานปลัด ได้ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบฯ 
เก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นผู้ควบคุมดูแล
การจัดทําแผนของเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  

นางนัสวรรณ  มีเมตตา 
  หน.สนง.ปลัดฯ  (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 17 
และข้อ 18 การจัดทําแผนพัฒนาสามปี ให้ดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอน
ดําเนินการ ดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินร่วมกับประชาชนท้องถ่ิน กําหนดประเด็น
หลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา
ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมท้ังสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนและชุมชน โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ 
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

  (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมประเด็น
หลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนํามาจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

  (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถ่ิน สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่าง
แผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 

  ข้อ 18 แผนพัฒนาสามปีให้จัดทําและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายนก่อนงบประมาณประจําปี ขอบคุณค่ะ 

นายพนม  เพชรจร 
   นายก  อบต.  ตามท่ีฝ่ายบริหารและเพ่ือนสมาชิกสภาฯ  ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมในแต่ละ

หมู่บ้านได้เข้าร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพ่ีน้อง
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน  ผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ  ของทุกหมู่บ้านเสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาฯ  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
ฉบับนี้ข้ึนมาภายใต้อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีพ่ึงจะกระทําได้
ประกอบกับความเป็นไปได้ของงบประมาณ  ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นว่าโครงการ
ใดบ้างท่ีเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนแต่ยังไม่ได้บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาสามปีของตําบล  ขอให้ท่านสมาชิกเพ่ิมเติมหรือโครงการใดบ้างท่ีไม่
เหมาะสมหรือไม่มีความจําเป็นท่ีจะบรรจุในแผนฯ  ก็ขอให้ปรับออก  ท้ังนี้ท้ังนั้นให้
คํานึงถึงประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนและทางด้านงบประมาณเป็นสําคัญ  ผมขอ
อนุญาตอ่านยุทธศาสตร์การพัฒนา  ท้ังหมด 7 ด้าน คือ  
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  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคมและการขนส่ง จํานวน 

510 โครงการ 
   1.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

จํานวน 153 โครงการ 
 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2.1 แนวทางด้านการส่งเสริมอาชีพ จํานวน 87 โครงการ 
   2.2 แนวทางด้านสวัสดิการสังคม  จํานวน 42 โครงการ 
   2.3 แนวทางด้านการศึกษา จํานวน 30 โครงการ 
   2.4 แนวทางด้านสาธารณสุข จํานวน 48 โครงการ 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.1 แนวทางด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  จํานวน 39 

โครงการ 
   3.2 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 39 

โครงการ 
   3.3 แนวทางด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  จํานวน 24 

โครงการ 
   3.4 แนวทางด้านการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน 

เน้นพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการให้บริการ  จํานวน  24 โครงการ 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
   4.1 แนวทางด้านการส่งเสริมการลงทุน  จํานวน 21 โครงการ 
   4.2 แนวทางด้านการท่องเท่ียว จํานวน 66โครงการ 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม   
   5.1 แนวทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  จํานวน 15

โครงการ 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 
   6.1 แนวทางด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน  จํานวน 

18 โครงการ 
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
   7.1 แนวทางด้านการศึกษา  จํานวน 9 โครงการ 
   7.2 แนวทางด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว  จํานวน  18 

โครงการ  
ในส่วนของรายละเอียดของโครงการผมจะชี้แจงให้สมาชิกทราบในวาระ

ต่อไป  หลังจากมีการอภิปรายแล้ว  ขอบคุณครับ 
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นายบรรพต  นิลเวช 
  ส.อบต.หมู่ท่ี 5  (คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน) (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภา

ฯ) ผมขอทําความเข้าใจต่อเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ในเรื่องของการจัดทําร่างแผนพัฒนา
สามปี ฉบับนี้ ผมในฐานะท่ีเป็นคณะกรรมการจัดทําแผนและได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผน ผมและคณะกรรมการฯ ท่านอ่ืนๆ ก็ได้ช่วยกันตรวจดู
โครงการและความเหมาะสมของโครงการแต่จะไปดูท่ีด้านหลังๆเป็นส่วนใหญ่เพราะ
ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานผมและคณะกรรมการไม่ตัดตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะ
ทราบว่าโครงการส่วนใหญ่มาจากการทําประชาคมของหมู่บ้าน และแผนชุมชน ผม
จึงอยากให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยตรวจสอบดูว่ามีโครงการใดท่ีตกหล่น หรือ
ซํ้าซ้อน ต้องการจะตัดหรือเพ่ิมโครงการใดหรือไม่ หลังจากมีการอภิปรายในส่วน
ของวาระท่ี 2 ผมอยากจะให้สมาชิกสภาฯ ท่ีอภิปรายเพ่ิมและลดโครงการช่วยจด
รายละเอียดโครงการให้น้องเจ้าหน้าท่ีด้วยครับ เพราะว่าน้องเจ้าหน้าท่ีอาจจะจดไม่
ทันและจะได้ไม่เป็นการเสียเวลา 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
 รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) เม่ือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ และ

ตัวแทนคณะกรรมการจัดทําแผนได้ชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560-2562) ให้ท่ีประชุมรับทราบแล้ว ลําดับต่อไป ผมจะขอมติท่ีประชุม
พิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ในวาระท่ี ๑ รับหลักการ ขอ
มติครับ 

 
   มติท่ีประชุม  รับหลักการ ๒0 เสียง 
      งดออกเสียง   ๑ เสียง 
      ไม่รับหลักการ   - เสียง 
 

๔.1(3)  เรื่อง พิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-26562) วาระท่ี ๒ 
แปรญัตติ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
 รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) ตามท่ี ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

เขาทะลุ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้รับทราบไปแล้วนั้น ผมขอทวนอีกครั้ง
หนึ่ง เพ่ือจะได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ  ๔๕  วรรค ๒ ในการพิจารณา
สามวาระรวดเดียว เม่ือท่ีประชุมสภาท้องถ่ินอนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวด
เดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ี ๒ (แปรญัตติ) นั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยให้ประธานเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ลําดับต่อไป ผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาได้อภิปรายในส่วนของ (ร่าง) 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพ่ือประกอบการพิจารณา (ร่าง) 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ในวาระท่ี ๓ ต่อไป ขอเชิญครับ 

ผมขอให้สมาชิกฯ  ทุกท่านช่วยกันตรวจสอบสําเนาเอกสารให้ละเอียดอีก
ครั้งว่ามีส่วนใดท่ีผิดหรือซํ้าซ้อน  สมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอ
เชิญครับ   สมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะแปรญัตติเพ่ิมหรือปรับลดโครงการหรือไม่  ถ้า
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ไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เพ่ิมหรือลดโครงการตามท่ี
สมาชิกสภาฯ ได้แปรญัตติ ร่างแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
(พ.ศ. พ.ศ.2560-2562)  ขอมติครับ 

 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบ  ๒0 เสียง 
    งดออกเสียง    ๑ เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

๔.1(4)  เรื่อง พิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) วาระท่ี 3 
(เห็นชอบ) 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
 รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเก่ียวกับ (ร่าง) 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุอีก
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ซ่ึงเสนอโดยผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  ผมขอมติครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  ๒0 เสียง 
    งดออกเสียง    ๑ เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

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

บัดนี้การประชุมก็ได้ดําเนินมาเป็นระยะเวลาอันสมควรและครบทุกระเบียบวาระ
แล้ว  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมกันอย่าง
พร้อมเพรียงกัน  และอยู่ตลอดจนครบวาระการประชุม  ผมขอปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําปี  2559 ครั้งท่ี ๑  
และก่อนท่ีจะเดินทางกลับก็ขอเชิญสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วม
รับประทานอาหารกลางวันก่อน ซ่ึงได้จัดเตรียมไว้ท่ีด้านล่าง และในโอกาสนี้ ขอให้
สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
 
ปิดการประชุมเวลา  16.30  น. 

 
 

       ลงชื่อ       วิโรจน ์ แก้วเจ้ย     ผู้จดบันทึก 
              (  นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย  ) 
                    เลขานุการสภาฯ  
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 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 

 

 


