
สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
      สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2563  

         วันท่ี  28 สิงหาคม  ๒๕63  เวลา ๐๙.๐๐ น.   
                         ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
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๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    
ท่ี ช่ือ- สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายพนม  เพชรจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนม  เพชรจร  
๒ นายมนตรี  ภู่กาญจนเดช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มนตรี ภู่กาญจนเดช  
๓ นางสนธยา  บัวสงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สนธยา  บัวสงค์  
๔ นางสาวณิศรา  หม่ืนภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ณิศรา  หม่ืนภู่  
๕ นางสาววิไลวรรณ  ภู่พรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ วิไลวรรณ  ภู่พรม  
 

เปิดประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ และ  

ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าห้องประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ผู ้เข้าร่วมประชุมลงชื่อในสมุด    
จดบันทึกรายงานการประชุม  และให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    
เขาทะลุ  นับองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาฯ ก่อนจะเริ ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเชิญ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

   เมื่อจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไป
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3    ครั้ง
ที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ พร้อม
ท้ังอ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ดังนี้ 

   ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีความประสงค์เปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อให้ 
ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุเสนอสภาเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 และเพื่อดำเนินการตามบทบาทอำนาจ
หน้าท่ี และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๔ และ55  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 6) พ.ศ. 
๒๕52 ประกอบกับข้อ ๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2563  และประชาสัมพันธ์การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันท่ี  
18 สิงหาคม 2563  ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ หมู่ที ่ 2 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  และ
สามารถรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ผ่านหอกระจายข่าว
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ    

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 



๓ 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563   

     นายชัยยัญ  บุญยิ้ม   
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.๑  ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 

             ประธานสภาฯ   ด้วยจังหวัดชุมพรแจ้งว่า สำนักจุฬาราชมนตรีได้มีประกาศจุฬาราชมนตรี 
เร ื ่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019    
(COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลอัดฮาและการเชือดสัตว์    
พลีทาน (กรุบาน)(ฉบับท่ี 9/2563) ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

                  ประกาศจุฬาราชมนตรี 
  เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
                                          (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ 

                                       (ฉบับท่ี 6/2563) 
                                        ----------------------------------------- 

   เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง และนายกรัฐมนตรีได้
ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 7) ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เพ่ือ
เป็นการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 และมีมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้โดยมี
เงื่อนไขนั้น จึงพิจารณาเห็นควรให้มีการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์สำหรับ
มัสยิดที่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดและอยู่ในพื้นที่ที่ไม่พบผู้
ติดเชื้อ ดังนี้ 

   1.ให้มัสยิดจัดเตรียมพื้นที่เปิด เช่น ลานมัสยิดรวมถึงพื้นที่ในอาคารมัสยิด 
อาคารเรียนประจำมัสยิด ท่ีโล่งกว้าง หรือสนามกีฬาในชุมชน สำหรับละหมาด      อี
ฎิ้ลฟิตร์ โดยให้ดำเนินมาตรการตามประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตาการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการ     
ผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) และแนวทางปฏิบัติ ฉบับท่ี 
5/2563 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563 อย่างเคร่งครัด 

   2.ให้รีบปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ เมื่อเข้าเวลาและให้กระชับเวลา
ในการละหมาดและคุตบะห์ ไม่เกิน 20 นาที 

   3.ให้มัสยิดงดการจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมละหมาดและการจัดกิจกรรม
อื่นๆ รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรือการรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมาก 



๔ 

 

เช่น การเยี่ยมญาติ การเยี่ยมกุโบร์ (สุสาน) และการจัดเลี้ยงอาหารในเคหสถาน หาก
มีความจำเป็น ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการและ
ประกาศจุฬาราชมนตรีอย่างเคร่งครัด 

    ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2563                                                                    

   อำเภอสวี จึงขอแจ้งประกาศจุฬาราชมนตรีฉบับดังกล่าวให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นและ กำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน ทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน 
ประชาชนท่ัวไป และผู้นับถือศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ีทราบโดยท่ัวกัน  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

   1.๒  การส่งข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งท่ี 27-29/2563 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม  
   ประธานสภาฯ   ด้วยจังหวัดชุมพรแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง

การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27-29/2563 ให้จังหวัดนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วและทั่วถึง 
ดังนี้ 

 
           ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
     ครั้งท่ี 27/2563 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019     
(COVID-19) 

1 

เตรียมตัวให้พร้อม ย่ำ! ลงทะเบียนเราเท่ียวด้วยกัน      
เริ่ม 15 ก.ค. นี้ กระทรวงการคลัง - 

2 
พม.เร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยา               
3 กลุ่มเปราะบาง               

 กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์    
- 

3 

กระทรวงเกษตรฯพร้อมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร     
รอบ 3 เริ่ม 15 ก.ค.นี้      

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ - 

มาตรการด้านความม่ันคง 
4 ปภ.แนะเรียนรู้ รับมือพายุ ลดเสี่ยงอันตราย กระทรวงมหาดไทย     อินโฟกราฟิค 1 ชุด 



๕ 

 

มาตรการด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

5 

ผู้สูงวัยได้เฮ! ประกันสังคมให้โอกาสผู้ท่ีอายุ 60-65 
ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40  กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

 
 
 
    ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
       ครั้งท่ี 28/2563 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019     
(COVID-19) 

1 
ธอส.ขยายความช่วยเหลือมาตรการพักชำระเงินต้น           
และพักชำระดอกเบ้ีย ถึง 31 ต.ค.63 

กระทรวงการคลัง  อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2 
มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูภาค                
ธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19          

กระทรวงการคลัง  อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3 
Active Case Finding "พบเร็ว รักษาเร็ว                             
ตัดตอนการระบาด" โควิด-19  

กระทรวง
สาธารณสุข 

ภาพเคลื่อนไหว 1 ชุด 

4 

กปภ.เพ่ิมเวลาชำระค่าน้ำจาก 10 วัน เป็น 20 วัน                    
อีก 3 เดือน เริ่มกรกฎาคมนี้ กระทรวงมหาดไทย   อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

5 
สปส.เพ่ิม! ค่าทำศพกองทุนประกันสังคม                                
เป็น 50,000 บาท 

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

     
    ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
       ครั้งท่ี 29/2563 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 

มาตรการด้านความม่ันคง 



๖ 

 

1 
มหาดไทยเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส                  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563       
ทุกจังหวัด 

กระทรวงมหาดไทย - 

มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019     
(COVID-19) 

2 
เช็คสิทธิ์เลย ! พ.ม.จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยา         
กลุ่มเปราะบางแล้ว 

กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ

ความม่ันคง     
ของมนุษย์ 

- 

3 

จริงหรือไม่ หลังสิ้นเดือน ก.ย.นี้ ลูกหนี้รายย่อย             
ไม่สามารถพักชำระหนี้ต่อได้แล้ว กระทรวงการคลัง  อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

4 
ปภ.แนะเตรียมรถให้พร้อมขับข่ีช่วงฤดูฝน ลดเสี่ยง          
อุบัติเหตุ 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5 

แนะผู้ปกครองและสถานศึกษา เปิดเทอมนี้                  
ระวังเด็กป่วย "โรคมือ เท้า ปาก" กระทรวง

สาธารณสุข 
อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

   1.๓  การขยายเวลาให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตร
ประจำตัวประชาชนรูปแบบใหม่ (New Normal) ตามมาตรการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
   ประธานสภาฯ   ด้วยจังหวัดชุมพรแจ้งว่า กรมการปกครองได้แจ้งแนวทางการ            ปรับ

รูปแบบการให้บริการจองคิวหรือนัดหมายล่วงหน้าและจัดทำเว็บไซต์ https://Q-
online.bora.bora.dopa.go.th สำหรับให้ประชาชนผู้รับบริการด้านงานทะเบียน
และบัตรประจำตัวประชาชนที่สำนักทะเบียนอำเภอ (ยกเว้นสำนักทะเบียนท้องถิ่น) 
เข้ามาจองหรือนัดหมายล่วงหน้าในการขอรับบริการ รวมถึงการให้บริการคัดและ
รับรองเอกสารทางทะเบียน (ทะเบียนราษฎร ทะเบียนท่ัวไป ทะเบียนบัตรประจำตัว
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ประชาชน) สามารถดำเนินการหรือรับเอกสารทางทะเบียนฯ ตามคำขอ ตามวัน 
และเวลา นัดหมายล่วงหน้าโดยระบบออนไลน์  

   อำเภอสวี พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบการจองคิวหรือระบบการนัดหมาย
ล่วงหน้าแบบออนไลน์เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยิ่งในการรับบริการ        งาน
ลงทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบใหม่ (New Normal) ตามมาตรการ
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้
ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ เพ่ือใช้บริการระบบงานดังกล่าว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

          ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี ๒๕63) 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
    ประธานสภาฯ   ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้จัดทำเอกสารสำเนาบันทึกรายงานการประชุม

สภาครั้งท่ีแล้ว (สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี ๑ ประจำปี ๒๕63 ในวันท่ี 18 สิงหาคม 
2563) ให้กับสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วนั้น ขอให้ท่านตรวจดู
ว่ามีข้อความหรือตัวอักษรถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หรือสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม ข้อความใดบ้างก็ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ  ในรายงานการประชุมสภาฯ 
ครั้งท่ีผ่านมา (สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี ๑ ประจำปี ๒๕63 ในวันท่ี 18 สิงหาคม 
2563) ผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ขอมติท่ีประชุมครับ 

 
มติท่ีประชุม   รับรอง  16 เสียง 
   ไม่รับรอง   - เสียง 
   งดออกเสียง   1 เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ญัตติด่วน  
 
    - ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

   ๔.๑ พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระท่ี 2) (แปรญัตติ) 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ในวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ผมจะให้  นายวราชัย  ต้ันต๋ี  

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมฯ ต่อ 
เชิญครับ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
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        รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที ่ประธานฯ) ลำดับต่อไปเป็นวาระที ่ ๔.๑ พิจารณา (ร ่าง) 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ   เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 2) (แปรญัตติ) ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2563 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และสภาได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปแล้ว และได้มีการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ จำนวน 5 ท่าน และมีการกำหนดระยะเวลารับยื่นคำ
แปรญัตติฯระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 และคณะกรรมการแปรญัตติฯได้
กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณาคำแปรญัตติแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที ่ 24 
สิงหาคม 2563   

   ต่อไปผมจะให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจงระเบียบ    
ข้อกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  เชิญครับ 

    นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
       เลขานุการสภาฯ  (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

  ข้อ 51 กำหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษา
เรียงตามลำดับ ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้นเว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
ถ้าข้อความในข้อใดที ่ ได ้ม ีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ                
ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ ้นอีก   
ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว   
การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่มีการขัดข้องท่ีจะพิจารณา
ข้ออ่ืนๆต่อไป สภาท้องถ่ินอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

 ถ้าขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว                 
ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น
ตามวรรคสามแล้วให้ประธานท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น    ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น  

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
          รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าท่ีประธานฯ) ต่อไปผมจะให้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แจ้งผลการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้แก่ท่ีประชุมสภาฯในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ 
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นายวันชัย  พรมกัณฑ์ 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เขาทะลุ ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕63 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณา (ร่าง) 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ในวาระที่ ๑ (รับ
หลักการ) และได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ พร้อมทั ้งให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ยื ่นเสนอขอแปรญัตติฯ ระหว่างวันที่ 19-21 
สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 - ๑6.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเขาทะลุ และให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ในวันที ่ 24 
สิงหาคม ๒๕63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      
เขาทะลุ นั้น 

    บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ได้ดำเนินการรับยื่นคำเสนอขอแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติฯ 
ตั ้งแต่วันที ่ 19 - 21 สิงหาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอยื่นขอแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้เชิญผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติตามท่ีได้รับมอบหมายจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ ทั้งนี้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ที่เสนอโดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ และมีมติเป็น
เอกฉันท์ให้คง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดิม) ที่เสนอโดยผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ และขอส่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าว พร้อมบันทึกรายงาน
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อประธานสภาฯ เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 
และวาระท่ี 3 ต่อไป 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
    รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) จากที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แจ้งมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2564 ไปแล้วนั ้น สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี ่ยวร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื ่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือไม่ 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตาม มติ คณะกรรมการแปรญัตติฯ 16 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ        - เสียง 
  งดออกเสียง        1 เสียง 
 



๑๐ 

 

  ๔.2 พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระท่ี 3) (ข้ันลงมติ) 

 นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
 รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ในวาระที่สอง (ขั้นแปรญัตติ)  ไม่มีการแปรญัตติและ

ที่ประชุมลงมติให้ยืนยันร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป ระมาณ  
พ.ศ.2564 ตามร่างฉบับเดิม และให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่สาม (ขั้นลงมติ) 
ต่อไป 

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงข้อกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
             เลขานุการสภาฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี ่ยวข้อง

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
  ข้อ 52 กำหนดว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที ่สาม ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน
สมควร 
  ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ หรือไม่ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) สมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื ่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณา
ว่าจะลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 หรือไม่ 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ 16 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ       - เสียง 
  งดออกเสียง      1 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายชัญยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื ่องที่จะปรึกษาที่ประชุม 
   สภาฯ แห่งนี้อีกหรือไม่ ขอเชิญผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     
   เขาทะลุ ได้ซักถามและแจ้งเรื่องอ่ืนต่อท่ีประชุม ขอเชิญครับ 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องเขา

วังปลา ได้ดำเนินการก่อสร้างโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 
เนื่องจากฝนตกหนัก ถนนถูกน้ำกัดเซาะจนเกิดเป็นโพล่ง ชำรุดเสียหาย ซึ่งเป็น



๑๑ 

 

เส้นทางที่ใช้ในการสัญจรไปมา กระผมจึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
การก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว 

   กรณีไฟส่องทางสาธารณะในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 บริเวณตั้งแต่สามแยกห้วย
กลาง-วัดถ้ำห้วยกลาง กระผมขอเสนอให้เพ่ิมไฟส่องทางสาธารณะ เนื่องจากเป็นเขต
ชุมชน เช่น โรงเรียน วัด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัย
สำหรับประชาชนท่ีสัญจร  

นายพนม เพชรจร 
   นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  
   - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยช่องเขาวังปลา ชำรุดเสียหาย เนื่องจากฝน

ตกหนักถูกน้ำกัดเซาะ สามารถแจ้งผู้รับเหมาเข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมได้ ซึ่งยังอยู่
ในช่วงท่ีผู้รับเหมาต้องเข้ามาดูแล กระผมจะเร่งดำเนินการประสานให้ครับ 

   - ไฟส่องทางสาธารณะในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 กระผมจะประสานช่างไฟฟ้าให้
เข้าไปดำเนินการตรวจสอบดูแลครับ 

นายชัญยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาในที่ประชุม 
   สภาฯ แห่งนี้อีกหรือไม่ ขอเชิญซักถามและแจ้งเรื่องอ่ืนต่อท่ีประชุม ขอเชิญครับ 
จ่าเอกสัญญา  เวียงนนท์ 

    นักพัฒนาชุมชนฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  
   - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้ง ด้วยกรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ      ปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการที่มีความเดือดร้อนเรื ่องที่อยู่อาศัยที่ไม่
เอื ้ออำนวยความสะดวกต่อคนพิการ ในปีงบประมาณ 2564 กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีเป้าหมาย 2,500 หลังๆละ 20,000.-บาท (สอง
หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 50,000,000.-บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อให้
จังหวัดขยายพ้ืนท่ีให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยบริการในพ้ืนท่ี
ในการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยให้แก่คนพิการ  

   เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านท่ีอยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จึง
ขอความร่วมมือท่านสำรวจครอบครัวคนพิการท่ีมีความเดือดร้อนเรื่องท่ีอยู่อาศัยท่ีไม่
เอื้ออำนวยความสะดวกต่อความพิการ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดสวัสดิการ
ต่อไป     

   - ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ได้สำรวจความต้องการ การ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยของผู้สูงอายุใน พื้นที่ พบว่ามีผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน 
สภาพแวดล้อมท่ีอยู ่อาศัยไม่เหมาะสมและปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบล    
เขาทะลุ จึงประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร 
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 
ให้แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี ตำบลเขาทะลุ จำนวน 5 ราย นั้น  



๑๒ 

 

   ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุ ษย์ จึงแจ้งขอให้ไป
รับเงินอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว เป็น จำนวนเงิน 147,500.- บาท (หนึ่งแสนสี่
หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด เพื่อจะได้นำไปดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก
ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 5 ราย พร้อมนี้ขอความร่วมมือท่าน
จัดเตรียมเอกสาร ประกอบการรับเงิน ดังนี้ 

   1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 
ฉบับ 

   2.ใบสำคัญรับเงินของหน่วยงานระบุรายการ “เพ่ือดำเนินการตามโครงการ
ปรับสภาพแวดล้อมและสิ ่งอำนวยความสะดวกของผู ้ส ูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย” 

   หากมีการมอบอำนาจในการรับเงินแทน ขอความร่วมมือท่านจัดทำหนังสือ
มอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ คน
ละ 1 ฉบับ ไปด้วยครับ 

 
 

นายชัญยัญ  บุญยิ้ม 
     ประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) สมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาที่ประชุม 

สภาฯ แห่งนี้อีกหรือไม่ บัดนี้การประชุมก็ได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาอันสมควรและ
ครบทุกระเบียบวาระแล้ว  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเข้า
ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน  และอยู่ตลอดจนครบวาระการประชุม  ผมขอ
ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจำปี 2563 ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ซ่ึง
ได้จัดเตรียมไว้ด้านล่าง   

 
ปิดการประชุมเวลา  12.15  น. 

 
       ลงชื่อ   วิโรจน์  แก้วเจย้     ผู้จดบันทึก 

                (นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย) 
                   เลขานุการสภาฯ  
 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

      ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าถูกต้องจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
(ลงชื่อ)   ชาญชัย  ศรียาภัย     ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ)    บรรพต  นิลเวช    กรรมการ 
       (นายชาญชัย  ศรียาภัย )             (นายบรรพต  นิลเวช) 



๑๓ 

 

 
 
(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 
 
 


