
สําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําปี 2559 ครั้งท่ี 1 

วันท่ี   8  พฤศจิกายน ๒๕๕9    เวลา  09.๐๐   น. 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ผู้มาประชุม 
 

ท่ี ช่ือ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
นายวราชัย   ต้ันต๋ี 
นางสุพิศชญา  พงษ์สถิตย์ 
นายชํานาญ    นุ้ยดํา 
สิบเอกเอนก   มงคลเคหา 
นายแสวง  พนมใส 
นายศราวุธ  ศรีนวล 
นายนิเวศน์  โตพะไล 
นายสําเภา  ศรีบุบผา 
นายศิริฤกษ์  ทองเรือง 
นายบรรพต  นิลเวช 
นายธํามรงค์   หนูยงค์ 
นายเรืองเดช  โตพุนพิน 
นายอุดม  ม่วงศรี 
นายวันชัย   พรมกัณฑ์ 
นายจักรี  ปานแก้ว 
นายประดิษฐ   ดิษฐเดช 
นายวิชาญ   เฟ่ืองฟู 
นายอุทัย  บุญเชิด 
นายบัวลับ   บุญลา 
นายชาญชัย  ศรียาภัย 
นายเผชิญ  วิชัยดิษฐ 
นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
ส.อบต.หมู่  ๑  
ส.อบต.หมู่  ๑ 
ส.อบต.หมู่  ๒ 
ส.อบต.หมู่  ๒ 
ส.อบต.หมู่  ๓ 
ส.อบต.หมู่  ๔ 
ส.อบต.หมู่  ๔ 
ส.อบต.หมู่  ๕ 
ส.อบต.หมู่  ๕ 
ส.อบต.หมู่  ๖ 
ส.อบต.หมู่  ๖ 
ส.อบต.หมู่  ๗ 
ส.อบต.หมู่  ๗ 
ส.อบต.หมู่  ๘ 
ส.อบต.หมู่  ๙ 
ส.อบต.หมู่  ๙ 
ส.อบต.หมู่  ๑๐ 
ส.อบต.หมู่  ๑๐ 
ส.อบต.หมู่  ๑๑ 
ส.อบต.หมู่  ๑๑ 
เลขานุการสภาฯ 

ชัยยัญ   บุญยิ้ม 
วราชัย  ต้ันต๋ี 
สุพิศชญา  พงษ์สถิตย์ 
ชํานาญ   นุ้ยดํา 

- 
แสวง   พนมใส 
ศราวุธ  ศรีนวล 
นิเวศน์  โตพะไล 
สําเภา   ศรีบุบผา 
ศิริฤกษ์   ทองเรือง 
บรรพต  นิลเวช 
ธํามรงค์  หนูยงค์ 

- 
- 

วันชัย  พรมกัณฑ์ 
- 

ประดิษฐ   ดิษฐเดช 
วิชาญ   เฟ่ืองฟู 
อุทัย  บุญเชิด 
บัวลับ  บุญลา 
ชาญชัย  ศรียาภัย 
เผชิญ  วิชัยดิษฐ 
วิโรจน์  แก้วเจ้ย 

 
 
 
 

ลา 
 
 
 
 
 
 
 

ลา 
ลา 

 
ลา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    

ท่ี ช่ือ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมาย
เหตุ 

๑ นายพนม  เพชรจร นายกองค์การบริหารส่วนตําบล พนม  เพชรจร  
๒ นายมนตรี  ภู่กาญจนเดช รองนายก อบต. -  
๓ นางสนธยา  บัวสงค์ รองนายก อบต. -  
๔ นายบุญมี  วิเศษนคร เลขานุการนายก อบต. บุญมี  วิเศษนคร  



๒ 
 

เปิดประชุม  เวลา  09.00 น.  
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
ประธานสภาฯ   ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  และ  

ผู้เข้าร่วมประชุม  เข้าห้องประชุม  พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงชื่อในสมุดจด
บันทึกรายงานการประชุม  และให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
นับองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ฯ และได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 
1  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕9    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
พร้อมท้ังอ่านประกาศอําเภอสวี และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ดังนี้  

   ประกาศอําเภอสวี เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี พ.ศ.2559 

   ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ขออนุญาตเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2559 มี
กําหนด 15 วัน นับต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป เพ่ือให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และ
เรื่องอ่ืน 

   นายอําเภอสวีพิจารณาแล้วเห็นสมควร และเพ่ือประโยชน์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
2552 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
1 ประจําปี พ.ศ. 2559 มีกําหนด 15 วัน นับต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 เป็น
ต้นไป 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม 
พ.ศ.2559 นายชาญ เสมสวัสด์ิ นายอําเภอสวี 

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ เรื่อง เปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี 2559  

   ตามท่ี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ขออนุญาตเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  1 ประจําปี 2559  เพ่ือให้
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ และดําเนินการตามบทบาท
อํานาจ  หน้าท่ี และงานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  นายอําเภอสวี ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร 
และเพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  จึงมีประกาศเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําปี 2559  มีกําหนดไม่
เกิน 15 วัน นับต้ังแต่ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป นั้น 

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๔ และ55  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ 6)  
พ.ศ. ๒๕52  ประกอบกับข้อ  ๒๔  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุม
สภาท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําปี  ๒๕๕9  ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน - 15 
พฤศจิกายน 2559  และประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
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เพ่ือให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/2559 ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี  8  พฤศจิกายน  2559  ต้ังแต่
เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
หมู่ท่ี 2  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี   จังหวัดชุมพร   

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ  ณ  วันท่ี 1  เดือน  
พฤศจิกายน    พ.ศ.  ๒๕๕9  นายชัยยัญ  บุญยิ้ม ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ 

   ในวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ผมจะให้นายวราชัย ต้ันต๋ี รอง
ประธานสภาฯ ทําหน้าท่ีประธานสภาฯ ขอเชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  แจ้งท่ีประชุมทราบ 
     1.1 ประธานฯแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

                      1. แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   ( ทํ าหน้ า ท่ีป ระธานฯ )  ( กล่ า ว ร ายง าน ตัว ต่ อ ท่ีป ระชุ ม )  ด้ ว ย

กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าคณะรัฐมนตรี มีมติในการประชุมเม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 
2559 เห็นด้วยกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-
2564) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ ระยะ 1 ปี โดยใช้หลักการ 3Rs 
การใช้น้อย ใช้ซํ้า และนํากลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูล
ฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย โดยให้
ดําเนินการ ดังนี้ 

  1.  ศึกษาทําความเข้าใจเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 

  2. แต่งต้ังคณะทํางานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ใน
ระดับอําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีเป้าหมายการดําเนินการ ดังนี้ 

   2.1 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเข้าสู่ระบบการกําจัดท่ีปลายทางลดลง 
ร้อยละ 5 เม่ือเปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยในปีพ.ศ. 2559 

   2.2 ร้อยละ 100 ของส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน 
ภาคเอกชน และสถานประกอบการจัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการ
นําขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 

   2.3 ร้อยละ 40 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ในพ้ืนท่ีสามารถเป็นต้นแบบการ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 

   2.4 ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดต้ัง “จุดรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชน” 

   2.5 กากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตราย ร้อยละ 70 และมูลฝอยติดเชื้อ 
ร้อยละ 85 ได้รับการกําจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 
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  3. รายงานผลการดําเนินงานให้อําเภอทราบทุกเดือน เริ่มรายงานครั้งแรกใน
วันท่ี 3 ตุลาคม 2559 

  ท้ังนี้ จังหวัดจะได้จัดประชุมมอบนโยบาย และจัดทําแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด 
เพ่ือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานให้ชัดเจนและมีผลสัมฤทธิ์ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดการขยะมูลฝอยให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมในลําดับต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือทราบและ
พิจารณาดําเนินการต่อไป 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
2.   การปรับปรุงแก้ไขอํานาจหน้าท่ีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับ
อําเภอ  อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทําหน้า ท่ีประธานฯ) ตามท่ีอําเภอสวีได้แต่งต้ังคณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาท้องถ่ินระดับอําเภอ ตามประกาศอําเภอสวี ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับอําเภอ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
และได้แจ้งให้ทราบแล้ว นั้น 

         เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ซ่ึงจากการออกระเบียบฯ ดังกล่าว เป็นผลให้ห้วงระยะเวลาการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพ่ือให้การประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอสวีดําเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย สอดคล้องกับปฏิทินการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด อําเภอสวีได้ปรับปรุงแก้ไขประกาศอําเภอสวีท่ีอ้างถึงในส่วน
ท่ีเป็นอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับอําเภอ อําเภอ
สวี จังหวัดชุมพร จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
       ๓.  แจ้งการแต่งกายในพิธีบําเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ

พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
 รองประธานสภาฯ  (ทําหน้าท่ีประธานฯ) ตามท่ีสํานักพระราชวังประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร สวรรคต เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 13 ตุลาคม 2559 ณ โรงพยาบาลศิริราช 
โดยอําเภอสวีได้จัดให้ข้าราชการและประชาชนถวายน้ําสรงพระบรมศพ ในวันศุกร์ท่ี 14 
ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมท่ีว่าการอําเภอสวี ไปแล้วนั้น 

  ในการนี้ เพ่ือให้การแต่งกายในพิธีบําเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นแนวทางเดียวกัน จึงให้
ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้เข้าร่วมพิธี ณ วัดต่างๆ ได้แต่งกายตามดังนี้ 
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แนวทางปฏิบัติการแต่งกายสําหรับผู้เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม และบําเพ็ญ
กุศลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ตามประกาศมติมหาเถรสมาคม 

พิธีสวดพระอภิธรรมประจําวัน 
สําหรับวัดท่ีจังหวัดกําหนดเป็นศูนย์กลางประกอบพิธี ท้ังระดับจังหวัด และระดับ

อําเภอ 
การแต่งกาย ข้าราชการ และประชาชน : แต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์ 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติพิธี : แต่งกายชุดกากีคอพับแขนยาว 
สําหรับวัดท่ัวไป 
การแต่งกาย ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติพิธี และประชาชน : แต่งกายชุด

สุภาพไว้ทุกข์ 
พิธีบําเพ็ญกุศลเม่ือครบกําหนดสัตตมวาร (7 วัน) ปัณรสมวาร (15 วัน) 

ปัญญาสมวาร (50 วัน)และสตมวาร (100 วัน) 
สําหรับวัดท่ีจังหวัดกําหนดเป็นศูนย์กลางการประกอบพิธี ท้ังระดับจังหวัด และระดับ
อําเภอ 

การแต่งกาย ข้าราชการ : แต่งกายชุดปกติขาว ไว้ทุกข์ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติพิธี 
: แต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ประชาชน : แต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์ 

สําหรับวัดท่ัวไป 
การแต่งกาย ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติพิธี และประชาชน : แต่งกายชุด

สุภาพไว้ทุกข์ 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒           เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว (สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/๒๕๕9 ครั้งท่ี ๒ ) 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ   ได้จัดทําเอกสารสําเนาบันทึกรายงานการ ประชุมสภา

ครั้งท่ีแล้ว  (สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี ๒๕๕9 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 19 สิงหาคม 2559) 
ให้กับสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วนั้น ขอให้ท่านตรวจดูว่ามี
ข้อความหรือตัวอักษรถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  หรือสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  ข้อความใดบ้างก็ขอเชิญครับ 

นายชาญชัย  ศรียาภัย 

  ส.อบต.หมู่ 11  (กล่าวรายงานตัวต่อท่ีประชุมฯ) หน้าท่ี 6 “ผมนายประพันธ์  แฉล้มนงนุช เป็น
ช่างสํารวจจากกรมเจ้าท่า ผมและเจ้าหน้าท่ีได้เข้ามาสํารวจ” ซ่ึงข้อความได้ขาดไปเหลือ
แค่ได้เข้ามาสํารวจ จึงไม่ทราบว่าสํารวจอะไร และในวันนั้นเท่าท่ีผมจําได้คือเข้ามา
สํารวจเส้นทางน้ําคลองสวีหนุ่ม พิกัดและความลึกท้องคลอง 

  หน้า 8 ตรงในส่วนของนายวราชัย  ต้ันต๋ี รองประธานสภาฯ(ทําหน้าท่ีประธานฯ) 
“จากท่ีเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ” ซ่ึงในวันนั้นผู้ท่ีกล่าวรายงานคือนายวันชัย 
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พรมกัณฑ์ ประธานกรรมการแปรญัตติ จึงแก้ไขเป็น “จากท่ีประธานกรรมการแปร
ญัตติ” 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ครั้งท่ีผ่านมาอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ 
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/
๒๕๕9 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2559 ขอมติครับ 

    
   มติท่ีประชุม  รับรอง  17 เสียง 
      งดออกเสียง    ๑ เสียง 
      ไม่รับรอง - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓      เรื่อง  ญัตติด่วน 

- ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี  ๔      เรื่อง  เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

      ๔.๑.  พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถ่ิน ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ลําดับต่อไปก็จะเข้าสู่วาระท่ี 4 เรื่อง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 4.1 

พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ผมจะให้ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ชี้แจงเหตุผลในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี ให้แก่ท่ี
ประชุมสภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบ เชิญครับ 

นายพนม  เพชรจร 
  นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อท่ีประชุมฯ) กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็น

ว่า การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีผ่านมา ห้วงระยะเวลาของ
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ซ่ึงตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มบูรณาการ พ.ศ.2551 
กําหนดให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปีและการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด จึงได้ดําเนินการจัดทําตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบฯ 
ดังกล่าว เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2559 โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 มีสาระสําคัญดังนี้ 

  1. กําหนดให้แผนพัฒนาท้องถ่ินมีระยะสี่ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดท่ีกําหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี 

  2. การจัดทํา เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ ปีให้ผ่าน
กระบวนการประชาคมท้องถ่ินท้องถ่ินเพ่ือกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  3. กําหนดให้ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา จัดทําหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาท่ีเกิน
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ศักยภาพไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดเพ่ือนําไปจัดทํา
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของจังหวัด 

  4. กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีเป็นกรอบใน
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก
เงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ 

  5. กําหนดแผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับต้ังแต่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการกลาง ภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีต้องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  6. กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม 

  ส่วนข้ันตอนและวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ผมจะขออนุญาตให้
นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ เป็นผู้ชี้แจง ขอบคุณครับ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
  ปลัด อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อท่ีประชุมฯ) ผมในฐานะเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ และ

กรรมการคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน ผมขอนําเรียนในส่วนของข้ันตอนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีสั้นๆ เพ่ือให้ไม่เป็นการเสียเวลาในการพิจารณาในวาระอ่ืนๆ 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 17 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
ให้ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

   (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหา 
ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ โดยนําข้อมูลพ้ืนฐานใน
การพัฒนาพ้ืนท่ีจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

   (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน รวบรวม
แนวทางและข้อมูลนํามาวิเคราะห์เพ่ือจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีแล้วเสนอคณะ
กรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

   (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีเพ่ือ
เสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

   (4) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

   เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วผู้บริหารจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีต่อไป 

   ซ่ึ ง ในการจั ด ทํ าแผนพัฒนา ท้อง ถ่ินสี่ ปี  (พ .ศ .2561-2564) 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินได้มีการจัดทําประชุมประชาคมท้องถ่ิน เม่ือวันท่ี 19 
ตุลาคม 2559 และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีได้จัดทํา
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ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีแล้วเสร็จเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาสี่ปีในวันท่ี 25 ตุลาคม 2559 และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินประชุม
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 และได้นําเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือผู้บริหารนําเข้าสู่ท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุให้ความเห็นชอบในวันนี้  ขอบคุณครับ 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   เม่ือผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ได้ชี้แจงเหตุผล

และข้ันตอนการจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ให้แก่สมาชิกสภา
ฯ ทุกท่านทราบแล้วนั้น ผมจะให้สมาชิกสภาฯ ได้ดูร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีอีกครั้ง 
และสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้พักรับประทานอาหารกลางวันก่อน 1 ชั่วโมง 
ซ่ึงขณะนี้เวลา 12.10 น.และเราได้ดําเนินการประชุมมาเป็นระยะเวลาพอสมควร  และ
ภายหลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วก็จะเข้าสู่วาระท่ี 4 เรื่องเสนอท่ีประชุม
พิจารณา (4.1) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ต่อครับ  และ
พบกันอีกครั้งในเวลา 13.10 น .ผมขอให้สมาชิกสภาฯ รักษาเวลาด้วยครับ เชิญครับ 

พักการประชุม 1 ช่ัวโมง 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป มาต่อในวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอท่ีประชุมพิจารณา (4.1) พิจารณาร่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ภายหลังท่ีสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบ
แล้วว่ามีเหตุผลใดผู้บริหารจึงได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีให้สภาแห่งนี้เห็นชอบ 
และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุก็ได้ชี้แจงข้ันตอนและวิธีการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินให้แก่ทุกท่านทราบแล้วนั้น 

ต่อไปผมจะให้ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  ชี้แจงระเบียบ    
ข้อกฎหมาย เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดวาระ เพ่ือพิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เชิญครับ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
  เลขานุการสภาฯ   (รายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ  ๔๕  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถ่ิน
ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได้ 

   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เม่ือท่ี
ประชุมสภาท้องถ่ินอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น
ให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

   ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้  และในการ
พิจารณาวาระท่ีสอง  ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
นับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
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นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
 ประธานสภาฯ  เม่ือปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  ได้ชี้แจงข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้

รับทราบแล้ว  ลําดับต่อไปผมขอปรึกษาท่ีประชุมสภาฯ  ว่าจะเสนอให้มีการประชุมเป็น
สามวาระรวด  หรือแยกพิจารณาท่ีละวาระ 

นายศราวุธ  ศรีนวล 
  ส.อบต.หมู่ 3  (รายงานตัวต่อท่ีประชุมสภาฯ)  ผมขอเสนอให้พิจารณาท้ังสามวาระรวด และให้

ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาฯเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติครับ 

  ผู้รับรอง  1. นายวันชัย  พรมกัณฑ์ ส.อบต.หมู่ 7  
    2. นายชํานาญ  นุ้ยดํา ส.อบต.หมู่ 1 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
 ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอหรือไม่ เชิญครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ 

พิจารณาสามวาระรวด 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 17 เสียง 
     งดออกเสียง   ๑ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

   4.๑(2) เรื่องพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) วาระท่ี ๑ 
(รับหลักการ) 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
 ประธานสภาฯ  เม่ือท่ีประชุมมีมติให้พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เป็นสามวาระรวด นั้น ผมขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบเอกสาร (ร่าง)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) และผมจะให้ฝ่ายบริหารฯ ชี้แจง
รายละเอียดเ ก่ียวกับแผนพัฒนาท้อง ถ่ินสี่ ปี  (พ.ศ.  พ.ศ.2561-2564)  เ พ่ือ
ประกอบการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. พ.ศ.2561-2564)และ
จะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ  ได้อภิปรายในส่วนของ(ร่าง)แผนพัฒนาสามปีฯ ในวาระท่ี 
๒ แปรญัตติต่อไป ขอเชิญครับ   

นายพนม  เพชรจร 
   นายก  อบต.  ตามท่ีฝ่ายบริหารและเพ่ือนสมาชิกสภาฯ  ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมในแต่ละ

หมู่บ้านได้เข้าร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพ่ีน้องประชาชนใน
แต่ละหมู่บ้าน  ผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลต่างๆ  ของทุก
หมู่บ้านเสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาฯ  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน  เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับนี้ข้ึนมา
ภายใต้อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีพ่ึงจะกระทําได้ประกอบกับความ
เป็นไปได้ของงบประมาณ  ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นว่าโครงการใดบ้างท่ีเป็นปัญหาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนแต่ยังไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของตําบล  
ขอให้ท่านสมาชิกเพ่ิมเติมหรือโครงการใดบ้างท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่มีความจําเป็นท่ีจะ
บรรจุในแผนฯ  ก็ขอให้ปรับออก  ท้ังนี้ท้ังนั้นให้คํานึงถึงประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน
และทางด้านงบประมาณเป็นสําคัญ  ผมขออนุญาตอ่านยุทธศาสตร์การพัฒนา  ท้ังหมด 
7 ด้าน คือ  



๑๐ 
 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน จํานวน 46 โครงการ 
   1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จํานวน 78  โครงการ 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จํานวน  100 โครงการ 
   2.2 แผนงานการศึกษา  จํานวน 36  โครงการ 
   2.3 แผนงานสาธารณสุข จํานวน 64  โครงการ 
   2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ จํานวน  32 โครงการ 
   2.5 แผนงานงบกลาง  จํานวน  16  โครงการ 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 
   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จํานวน 84  โครงการ 
   3.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  จํานวน  12 โครงการ 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย 

กรรมและการท่องเท่ียว 
   4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  จํานวน 84 

โครงการ 
  5.  ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้ านการบริหารจั ดการและการอนุ รั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม   
   5.1 แผนงานการเกษตร  จํานวน 24  โครงการ 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 
   6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  จํานวน 28 

โครงการ 
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  จํานวน 12 

โครงการ 
  ในส่วนของรายละเอียดของโครงการผมจะชี้แจงให้สมาชิกทราบในวาระต่อไป  

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

ผมขอทําความเข้าใจต่อเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ในเรื่องของการจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน
สี่ ปี  ฉบับนี้  ผมในฐานะท่ีเ ป็นคณะกรรมการจัดทําแผนและได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผน ผมและคณะกรรมการฯ ท่านอ่ืนๆ ก็ได้ช่วยกันตรวจดูโครงการ
และความเหมาะสมของโครงการแต่จะไปดูท่ีด้านหลังๆเป็นส่วนใหญ่เพราะในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานผมและคณะกรรมการไม่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะทราบว่า
โครงการส่วนใหญ่มาจากการทําประชาคมของหมู่บ้าน และแผนชุมชน ผมจึงอยากให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยตรวจสอบดูว่ามีโครงการใดท่ีตกหล่น หรือซํ้าซ้อน ต้องการจะ
ตัดหรือเพ่ิมโครงการใดหรือไม่ หลังจากมีการอภิปรายในส่วนของวาระท่ี 2 ผมอยากจะ
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ให้สมาชิกสภาฯ ท่ีอภิปรายเพ่ิมและลดโครงการช่วยจดรายละเอียดโครงการให้น้อง
เจ้าหน้าท่ีด้วยครับ เพราะว่าน้องเจ้าหน้าท่ีอาจจะจดไม่ทันและจะได้ไม่เป็นการเสียเวลา 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
 ประธานสภาฯ   เม่ือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ และตัวแทนคณะกรรมการจัดทํา

แผนได้ชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ให้ท่ีประชุม
รับทราบแล้ว ลําดับต่อไป ผมจะขอมติท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ในวาระท่ี ๑ รับหลักการ ขอมติครับ 

 
   มติท่ีประชุม  รับหลักการ 17 เสียง 
      งดออกเสียง   ๑ เสียง 
      ไม่รับหลักการ   - เสียง 
 

๔.1(3)  เรื่อง พิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) วาระท่ี ๒ 
แปรญัตติ 

นายชัยยัญ บุญยิ้ม 
 ประธานสภาฯ   ตามท่ี ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้องให้รับทราบไปแล้วนั้น ผมขอทวนอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือจะได้เข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ.
๒๕๔๗  ข้อ  ๔๕  วรรค ๒ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว เม่ือท่ีประชุมสภาท้องถ่ิน
อนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ี ๒ (แปรญัตติ) นั้นให้ท่ี
ประชุมสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยให้ประธานเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

  ลําดับต่อไป ผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาได้อภิปรายในส่วนของ (ร่าง) 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ือประกอบการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ในวาระท่ี ๓ ต่อไป ขอเชิญครับ 

ผมขอให้สมาชิกฯ  ทุกท่านช่วยกันตรวจสอบสําเนาเอกสารให้ละเอียดอีกครั้งว่า
มีส่วนใดท่ีผิดหรือซํ้าซ้อน  สมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญครับ   
สมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะแปรญัตติเพ่ิมหรือปรับลดโครงการหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติท่ี
ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เพ่ิมหรือลดโครงการตามท่ีสมาชิกสภาฯ ได้แปร
ญัตติ ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ (พ.ศ.2561-
2564)  ขอมติครับ 

 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบ  17 เสียง 
    งดออกเสียง    ๑ เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

๔.1(4)  เรื่อง พิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) วาระท่ี 3 
(เห็นชอบ) 

นายชัยยัญ บุญยิ้ม 
ประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเก่ียวกับ (ร่าง) 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุอีก
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หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ซ่ึงเสนอโดยผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  ผมขอมติครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  17 เสียง 
    งดออกเสียง    ๑ เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขา

ทะลุ ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ และจัดทํา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ เพ่ือ
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและประกาศผลการประเมินฯ ให้แก่ประชาชน
ได้รับทราบ 

  ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน เชิญครับ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
  ปลัด อบต.  (กล่าวรายงานตัวต่อท่ีประชุมฯ) ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ได้มี

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ และได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ และจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  พร้อมประเมินความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินงานและการให้บริการด้านต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ และประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา  เ พ่ือใช้ เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานให้ มี
ประสิทธิภาพ และเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาผลการประเมินและสั่งการในการท่ีจะนําผล
ท่ีได้จากการประเมินมาใช้ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการดําเนินการ 
และพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ดังนี้ 

  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจําปี
งบประมาณ 2559 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้ัง 7 ยุทธศาสตร์ มีท้ังหมด 364 โครงการ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุสามารถดําเนินการได้ 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.2  และงบประมาณ
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รายจ่ายท่ีต้ังไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 จํานวน 23,685,820 บาท 
และใช้งบประมาณจริงในปีงบประมาณ 2559 จํานวน 21,393,481 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 90.32  

        สรุปผลสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ เป็นรายยุทธศาสตร์ในครั้งนี้  ได้ดําเนินการส่งแบบสอบถามฯ ออนไลน์
โปรแกรม Google From  ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Facebooks) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  ต้ังแต่วันท่ี 1 -31 ตุลาคม  2559 โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย  ซ่ึงมีผู้ตอบแบบสอบถามฯ  จํานวน  200 ราย  

   ด้านท่ีต้องการประเมินองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ มีท้ังหมด 8 ด้าน ผล
การสํารวจจากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 200 คน พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามเลือก
งานด้านท่ีต้องการประเมินองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุมากท่ีสุดได้แก่ ด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00% รองลงมาด้าน
การศึกษา จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50%  ด้านรายได้หรือภาษี จํานวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.50% ด้านโยธา จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 เท่ากับ
ด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และด้านสาธารณสุข  และด้านการ
ปกครองและด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00%  

  ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
การสํารวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านต่างๆ ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลเขาทะลุ ได้แก่ ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ   ด้านเจ้าหน้าท่ี
และบุคลากรผู้ให้บริการ  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก และความพึงพอใจต่อผลของการ
ให้บริการ  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.67 (คิดเป็นร้อยละ 73.40)  ซ่ึงมีความพึงพอใจใน
หัวข้อด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.72 (คิดเป็นร้อยละ 74.40) 
รองลงมาหัวข้อความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.68 (คิดเป็นร้อยละ 
73.60)  ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.66 (คิดเป็นร้อยละ 
73.20) และด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.62 (คิดเป็นร้อยละ 
72.40) เทียบความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ 

ความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ แยกแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ โดยภาพรวม
เฉลี่ยประชาชนมีความพึงพอใจ 3.56 (คิดเป็นร้อยละ 71.20)  เทียบจากการแปล
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก  ซ่ึงประชาชนมีความพึงพอใจยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ค่าเฉลี่ย 3.83 (คิดเป็นร้อยละ 76.60) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 3.63 (คิดเป็นร้อย
ละ 72.60) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3.51 (คิดเป็นร้อยละ 70.20) ยุทธศาสตร์ด้าน
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โครงสร้างพ้ืนฐาน 3.49 (คิดเป็นร้อยละ 69.80) เทียบอยู่ ในระดับมาก และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 3.48 (คิดเป็นร้อยละ 69.6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 3.48 (คิดเป็นร้อยละ 69.60) และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน 3.43 (คิดเป็นร้อยละ 
68.60) เทียบระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เขาทะลุ 

1. ปัญหาเปล่ียนแปลงเพ่ิม-ลด งบประมาณ 
จากผลการติดตามและประเมินคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  จะเห็นได้ว่าโครงการท่ีต้ังไว้ในแผนพัฒนาสามปี มี
โครงการบรรจุมาก แต่ไม่สามารถดําเนินหรือจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการให้
เพียงพอได้ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ มีภารกิจในการให้บริการ
สาธารณะหลายด้านและบางโครงการ กิจกรรมเป็นความเร่งด่วนและเป็นความต้องการ
ของประชาชนซ่ึงมีผลต่อการดํารงชีพของประชาชนในพ้ืนท่ี แต่ทรัพยากรด้าน
งบประมาณมีจํากัดไม่เพียงพอ จึงมีการโอนเพ่ิม ลด งบประมาณ และในบางโครงการมี
การเพ่ิมรายละเอียดเนื้องานหรือลดเนื้องาน 

2. ปัญหาไม่ปฏิบัติตามแผนดําเนินการ 
การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ในบางครั้งอาจไม่ครบถ้วนตามแผน 

หรืออาจมีการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนดําเนินงานท่ีต้ังไว้ บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ 
ขาดความเข้าใจเรื่องแผน และบุคลากรท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนมีน้อย และมีการ
โอนย้ายเปลี่ยนสายงาน ทําให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับงบประมาณท่ีได้รับไม่
เหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนโครงการ ซ่ึงถือเป็นปัจจัยสําคัญในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนท่ีกําหนดไว้ งบประมาณท่ีได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
  จากปัญหาเบ้ืองต้นท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ แจ้งให้ทราบแล้วนั้น แนวทางในการแก้ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลของโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี 2560 มี
ประสิทธิภาพจึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

  1. โครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) มีจํานวน
มากเกินไป ควรเลือกเอาเฉพาะโครงการท่ีเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ
สามารถดําเนินการได้สําเร็จตามเป้าหมายและหรือมีงบประมาณรองรับสนับสนุน
สามารถปฏิบัติได้ และจากการเปรียบเทียบค่าร้อยละจํานวนโครงการท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาสามปีกับโครงการหรือกิจกรรมท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุสามารถ
ดําเนินการได้ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

2. เม่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จแล้วให้ผู้รับผิดชอบได้รายงานผลการ
ดําเนินโครงการและปฏิบัติตามแผนท่ีได้กําหนดไว้ และรายงานปัญหาและอุปสรรคไว้



๑๕ 
 

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ข้อมูลการทํางานของคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

3.  แผนพัฒนาเป็นปัจจัยสําคัญในการนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ 
ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสําคัญและทําความเข้าใจเก่ียวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
โครงการ กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา อุปสรรคท่ีสะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่าง
จริงจริง รวมท้ังใช้งบประมาณตามโครงการท่ีกําหนดข้ึนตามแผน 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องท่ีจะปรึกษาท่ีประชุมสภาฯ  แห่งนี้อีกหรือไม่  บัดนี้

การประชุมก็ได้ดําเนินมาเป็นระยะเวลาอันสมควรและครบทุกระเบียบวาระแล้ว  ผม
ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
กัน  และอยู่ตลอดจนครบวาระการประชุม  ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําปี  2559 และในโอกาสนี้ ขอให้สมาชิก
สภาฯ  ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
 
ปิดการประชุมเวลา  16.30  น. 

 
       ลงชื่อ      วิโรจน์  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 


