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ผู้เข้าร่วมประชุม 
    
ท่ี ช่ือ- สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมาย

เหตุ 
๑ นายพนม  เพชรจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนม  เพชรจร  
๒ นายมนตรี  ภู่กาญจนเดช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มนตรี ภู่กาญจนเดช  
๓ นางสนธยา  บัวสงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สนธยา  บัวสงค์  
๔ นายบุญมี  วิเศษนคร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บุญมี  วิเศษนคร  
๕ นางนัสวรรณ  มีเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดฯ นัสวรรณ  มีเมตตา  
6 นางสาวณิศรา  หม่ืนภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ณิศรา  หม่ืนภู่  
7 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 
ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

   เมื่อจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไป
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 
ประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ พร้อมท้ัง
อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ดังนี้ 

   ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีความประสงค์เปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี 2563 เพ่ือให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 และเพื่อดำเนินการตามบทบาทอำนาจ
หน้าท่ีและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๔ และ55  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับ 6)  
พ.ศ. ๒๕52 ประกอบกับข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุม
สภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี  2563  และประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล  เพ่ือให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันท่ี  29 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา
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องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
และสามารถรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ผ่านหอ
กระจายข่าว ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ    

    จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่     25   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

   
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.1 แจ้งมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
   ประธานสภาฯ     อำเภอสวี แจ้ง มาตรการและแนวทางการปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยที่สถานการณ์การ
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3 ) 
พ.ศ.2563 ลงวันที่  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับ
โรคดังกล่าว 

     เพ่ือให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 และการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อของจังหวัดชุมพร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อำเภอสวีจึงขอแจ้งมาตรการและแนวทางการปฏิบัติใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
ให้ท่านทราบและถือปฏิบัติ และขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง
รับทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว โดยเคร่งครัด 

    
  มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 
   ๑.๒  การสร้างการรับรู้ตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการกำหนด 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม  
  ประธานสภาฯ   ด้วยจังหวัดชุมพร ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า เพื่อเป็นการสร้าง

การรับรู้ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ในการป้องกันการแพร่
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ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการดังนี้ 

(1)  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทราบและถือ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ท่ีกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทราบและ
ถือปฏิบัติในห้วงท่ีผ่านมา เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้าใจตรงกันและปฏิบัติตนเองได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

(2)  รับเรื่องการแก้ไขปัญหาร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และเบาะแสผู้ฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการข้างต้น เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
แก้ไขปัญหาและดำเนินการอื่นใดตามอำนาจหน้าที่ให้เบ็ดเสร็จภายในจังหวัด กรณี
พบปัญหาอุปสรรคหรือข้อกำหนด ที่เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้
รายงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) 
  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการตามข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์   โค
วิด-19 กระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสวี จึง
ให้ท่านดำเนินการตามสั่งการข้างต้น หากพบปัญหาอุปสรรค ให้รายงานให้อำเภอ
ทราบโดยด่วน 

  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

   ๑.๓ ส่งคำส่ังจังหวัดชุมพร 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   อำเภอสวี แจ้ง ส่งคำสั่งจังหวัดชุมพร โดยท่ีสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางไปหลายประเทศทั ่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2563 กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคโควิด
19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับ
นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 7) ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 
พ.ศ.2563 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 มีคำสั่งปิดสถานท่ีเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคได้ 

   เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัด
ชุมพรจึงมีคำสั ่งจังหวัดชุมพร เรื ่อง ปิดสถานที่ที ่เสี ่ยงต่อการแพร่ระบาดตาม
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(ฉบับที่ 13) ตามที่นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.
2563 จนถึงวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2563 นั้น 
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   เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการต่างๆ ยังคงดำรงอยู่ต่อไป ยับยั้งการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ไปสู่พ้ืนท่ีอ่ืนและป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ใน
พื้นที่ซึ่งเคยควบคุมได้ นายกรัฐมนตรีได้ออก ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 
7) ลงวันที่  15 พฤษภาคม พ.ศ.2563.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีคำสั่งปิดสถานท่ีเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ
โรคได้ 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ.2558 และข้อ 5 ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 7) ลงวันท่ี 15 
พฤษภาคม พ.ศ.2563 ประกอบกับข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความใน
มาตรา 9  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
(ฉบับที่ 1) ลงวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร/ผู้กำกับการ
บร ิหารราชการในสถานการณ์ฉ ุกเฉินจ ังหวัดชุมพร โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพรตามมติท่ีประชุมครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 14 
พฤษภาคม พ.ศ.2563 จึงออกคำสั่งไว้ดังนี้ 

   ให้ปิดสนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอ่ืนในลักษณะทำนองเดียวกัน 
   หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน

สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามาตรา 18 แห่งพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามาตรา 52 
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  

   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
    สั่ง ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
 
    มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

   ๑.4 รายงานแสดงผลการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
   ประธานสภาฯ รายงานแสดงผลการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

       
                         

 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ
(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563) ดําเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ อยู่ระหว่าง

แล้วเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ขออนุมัติ

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนสายลม 400,000.00   

หมู่ท่ี 3  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าม่วง - นํ้าชล 400,000.00   

หมู่ท่ี 8  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร

ผลดําเนินการ
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3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมสุข หมู่ท่ี 6 400,000.00   

 ตําบลเขาทะลุ     อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเดชา - ห้วยกลํา 400,000.00   

หมู่ท่ี 9  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ 3 400,000.00   

หมู่ท่ี 7  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย-ป่าม่วง 400,000.00   

หมู่ท่ี 4  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยก้าวหน้า 400,000.00   

หมู่ท่ี 10  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ 1 400,000.00   

หมู่ท่ี 11  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา 400,000.00   

หมู่ท่ี 2 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร
10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถํ้าธารลอดใหญ่ 400,000.00   

หมู่ท่ี 1  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศิลปสําราญ 500,000.00   

 หมู่ที่ 2  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแพรกซ้าย 400,000.00   

หมู่ท่ี 5  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
13 ขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 2  หลังวัดเขาทะลุ  263,000.00   

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
14 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 2  ข้าง อบต.เขาทะลุ  239,000.00   

ตําบลเขาทะลุ    อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ
(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563) ดําเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ อยู่ระหว่าง

แล้วเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ขออนุมัติ

ผลดําเนินการ

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ
(โคงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ดําเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ อยู่ระหว่าง

แล้วเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ขออนุมัติ

ผลดําเนินการ

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ 300,000.00   

หมู่ท่ี 1  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกระแสธรรม 300,000.00   

หมู่ท่ี 5  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 4,11 400,000.00   

 ตําบลเขาทะลุ     อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเดชา - ห้วยกลํา 157,000.00   

หมู่ท่ี 9  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
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   มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ
(โคงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ดําเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ อยู่ระหว่าง

แล้วเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ขออนุมัติ

ผลดําเนินการ

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรจน์ณรงค์ 300,000.00   

หมู่ท่ี 10  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ 1 300,000.00   

หมู่ท่ี 7  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายกลาง -เขาใหญ่พัฒนา 489,000.00   

หมู่ท่ี 2  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนสายลม 300,000.00   

หมู่ท่ี 3  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสาย สปก.ห้วยกลาง- 340,000.00   

ป่าม่วง หมู่ท่ี 4 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร
10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขอุดม 300,000.00   

หมู่ท่ี 6  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าม่วง-นํ้าชล 300,000.00   

หมู่ท่ี 8  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
12 โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 200,000.00   

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ
(โคงการจ่ายขาดเงินทุนสํารองสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ดําเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ อยู่ระหว่าง

แล้วเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ขออนุมัติ

ผลดําเนินการ

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยรากไม้-หน้าเขา 300,000.00   

หมู่ท่ี 9  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ท่ี 4  329,700.00   

ตําบลเขาทะลุ    อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดําเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ อยู่ระหว่าง

แล้วเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ขออนุมัติ

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน 3,022,000.00 
ชพ.ถ.29024 ซอยร่วมใจพัฒนา บ้านนํ้าลอดน้อย บ้านนํ้าทิพย์
หมู่ท่ี 4,11 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน 7,144,000.00 
ชพ.ถ.29013 สาย สปก.ห้วยกลาง - ป่าม่วง หมู่ท่ี 4,8,10,11
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร





ผลดําเนินการ



8 

 

          ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
2563 ) 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
   ประธานสภาฯ   ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้จัดทำเอกสารสำเนาบันทึกรายงานการประชุม

สภาครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563) ให้กับสมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วนั้น ขอให้ท่านตรวจดูว่ามีข้อความหรือตัวอักษร
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  หรือสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  
ข้อความใดบ้างก็ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ ในรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจำปี 2563 ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563) ผมขอมติท่ีประชุมรับรอง
รายงานการประชุม ขอมติท่ีประชุมครับ 

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑ พิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
ประจำปี พ.ศ.2563 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ในวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ผมจะให้  นายวราชัย  ต้ันต๋ี  

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมฯ ต่อ 
เชิญครับ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
        รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที ่ประธานฯ) ลำดับต่อไปเป็นวาระที ่ ๔.๑ พิจารณา(ร ่าง)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจำปี พ.ศ.2563  
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ผมจะให้ผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขอ
พิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจำปี 
พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และให้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ท่ี
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2565) ขอเชิญครับ 
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นายพนม  เพชรจร 
    นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2561 
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน ซ่ึง
ถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ซึ่งเป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
มีความจำเป็นต้องใช้แผนพัฒนาในการบริหารงานการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบล ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาห้าปี อีกท้ังยังเป็นกรอบใน
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม ท่ีกำหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเมื่อได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน ก็
สามารถทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 9 

   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีข้ึน และได้
มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่
เนื ่องจากต้องการให้แผนพัฒนาท้องถิ ่น มีความสอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน ความจำเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้
เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือจะให้สามารถดำเนินการโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ได้โดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) ประจำปี 
พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร นั้น 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
      ปลัด อบต.    (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ ่น เพื ่อเป็นแนวทางการพัฒนาของ
ท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น
และความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

   ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัด ทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน(ฉบับท่ี2)พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน 

   “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
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(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้” 
  ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2548 

“ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล พิจารณาตามมาตรา46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื ่อแผนพัฒนาท้องถิ ่นตามวรรคหนึ่ง ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู ้บริหารท้องถ่ิน
ประกาศใช้” 

“ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ ่นท่ี
เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธีรัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจ ของผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วน
ตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่ม เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณาตามมาตรา46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถ่ินดังกล่าว” 

   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดทำ 
พิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจำปี 
พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อให้
การดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน ความจำเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบใน
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อจะให้สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ได้โดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป 
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นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป ผมจะให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ตำบล แจ้งรายละเอียดโครงการ ข้อมูลโครงการท่ีเสนอขอพิจารณา(ร่าง) แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ขอเชิญ      

นายพนม  เพชรจร 
   นายก อบต.   (กล ่าวรายงานตัวต ่อที ่ประช ุมฯ) ผมขออนุญาตท่านประธานฯ ให้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการแทน 
นางสาวณิศรา หม่ืนภู่ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อท่ีประชุมฯ) รายละเอียดโครงการพัฒนาพิจารณา(ร่าง)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2563
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดังนี้ 

  1. เพ่ิมเติมโครงการแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  
   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเท่ียว 

และเช่ือมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมะขาม
เปรี้ยว กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 130 เมตร งบประมาณ
ปี พ.ศ.2564 จำนวน 450,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอยสาย
ลม กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 130 เมตร งบประมาณปี 
พ.ศ.2564 จำนวน 450,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องเขา-
วังปลา กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 113 เมตร งบประมาณ
ปี พ.ศ.2564 จำนวน 450,000 บาท    

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาน้อย-
ป่าม่วง กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 130 เมตร งบประมาณ
ปี พ.ศ.2564 จำนวน 450,000 บาท 
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5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกระแส
ธรรม กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 130 เมตร งบประมาณ
ปี พ.ศ.2564 จำนวน 450,000 บาท  

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิ์ทอง 
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 130 เมตร งบประมาณปี พ.ศ.
2564 จำนวน 450,000 บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติ 1 
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 130 เมตร งบประมาณปี พ.ศ.
2564 จำนวน 450,000 บาท 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาหลัก 
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 130 เมตร งบประมาณปี พ.ศ.
2564 จำนวน 450,000 บาท 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่ใน-ห้วย
ชัน กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 130 เมตร งบประมาณปี 
พ.ศ.2564 จำนวน 450,000 บาท 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที ่ 10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติ
ธรรม กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 130 เมตร งบประมาณ
ปี พ.ศ.2564 จำนวน 450,000 บาท 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแดนอ้อ 
2 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 130 เมตร งบประมาณปี 
พ.ศ.2564 จำนวน 450,000 บาท 

   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้
มีความม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2.2 แผนงานการศึกษา    

 1. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำ
ลอด ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด (ตาม
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แบบแปลนที่อบต.กำหนด)  งบประมาณปี พ.ศ.2564 
จำนวน 500,000 บาท 

   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้
มีความม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

     3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

     1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
    หลักสูตรทบทวน เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของชุด
    ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ประจำอบต.เขาทะลุ ใน
    ภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
    งบประมาณปี 2564-2565 จำนวน 200,000 บาท 

     3.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

 1. โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทา       สา
ธารณภัย อบต.เขาทะลุ ก่อสร้างอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.เขาทะลุ (ตามแบบแปลนท่ี
อบต.กำหนด) งบประมาณปี 2564 จำนวน 500,000 
บาท 

   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้มีความม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

       1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
      ทางขึ ้นแหล่งท่องเที ่ยวดอยตาปัง   (ซอยสันติ 1)        
      ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
      เหล็กทางขึ้นแหล่งท่องเที่ยวดอยตาปัง (ซอยสันติ 1) ผิว
      จราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 900 เมตร งบประมาณ
      ปี 2564 จำนวน 3,000,000 บาท 

  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสปก.ห้วยกลาง-ป่าม่วง ม.5,7 ก่อสร ้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายสปก.ห้วยกลาง-ป่าม่วง หมู่ท่ี 5,7  
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ผ ิ วจราจรกว ้ า ง  5 เมตร   ระยะทาง  249 เมตร 
งบประมาณปี 2564 จำนวน 1,000,000 บาท  

  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสองพี่น้อง ม.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสองพี ่น ้อง หมู ่ท ี ่  5  ผ ิวจราจรกว ้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 1,000 เมตร งบประมาณปี 2564 จำนวน 
3,000,000 บาท  

  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยศิลปะสำราญ ม.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยศิลปะสำราญ หมู ่ที ่ 2  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 650 เมตร งบประมาณปี 2564 จำนวน 
2,000,000 บาท  

   5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยห้วยรากไม้-ห้วยตะเคียน ม.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยห้วยรากไม้-ห้วยตะเคียน หมู่ที ่ 9  ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 600 เมตร งบประมาณปี 
2564 จำนวน 2,000,000 บาท   

  6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยแดนอ้อ 2 ม.11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยแดนอ้อ 2 หม ู ่ท ี ่  11 ผ ิวจราจรกว ้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 1,000 เมตร งบประมาณปี 2564 จำนวน 
3,000,000 บาท  

  7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยป่าม่วง-น้ำชล ม.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยป่าม่วง-น้ำชล หมู ่ที ่ 8 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  
ระยะทาง 800 เมตร งบประมาณปี 2564 จำนวน 
3,000,000 บาท  

  8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยก้าวหน้า ม.10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยก ้าวหน ้า หม ู ่ท ี ่  10 ผ ิวจราจรกว ้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 500 เมตร งบประมาณปี 2564 จำนวน 
2,000,000 บาท  

  9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยดอยสายลม ม.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยดอยสายลม หมู ่ท ี ่  3 ผ ิวจราจรกว ้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 1,150 เมตร งบประมาณปี 2564 จำนวน 
4,500,000 บาท  
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  10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยน้ำทิพย์ ม.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ซอยน้ำทิพย์ หมู่ที่ 4  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
250 เมตร งบประมาณปี 2564 จำนวน 750,000 บาท 

  11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยโพธิ์ทอง ม.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
โพธิ์ทอง หมู่ท่ี 6 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 450 
เมตร งบประมาณปี 2564 จำนวน 1,500,000 บาท  

  12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยป่าม่วง-น้ำชล ม.8 ตำบลเขาทะลุเช่ือมต่อตำบลทุ่ง
ระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยป่าม่วง-น้ำชล หมู ่ที ่ 8 ตำบลเขาทะลุ 
เชื่อมต่อตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร  ระยะทาง 300 เมตร งบประมาณปี 
2564 จำนวน 1,100,000 บาท 

   13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยห้วยชิงช้าง ม.5 ตำบลเขาทะลุเชื่อมต่อตำบ ลบาง
แก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยห้วยชิงช้าง หมู่ท่ี 5 ตำบลเขาทะลุเชื่อมต่อ
ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ระยะทาง 511 เมตร งบประมาณปี 2564 
จำนวน 1,500,000 บาท    

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ซักถาม 

แสดงความคิดเห็น และอภิปรายในเรื ่องขอพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ท่ีเสนอโดยผู้บริหารในครั้งนี้ ขอเชิญครับ 
  เมื ่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม และ
อภิปรายในเรื่องขอพิจารณาแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี 
จังหวัดชุมพร ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ว่าจะพิจารณาให้แผนพัฒนา
ท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร หรือไม่ ขอมติครับ  
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 มติท่ีประชุม เห็นชอบให้เพ่ิมเติม ฯ   16 เสียง 
   ไม่เห็นชอบให้เพ่ิมเติม ฯ    - เสียง 
   งดออกเสียง     1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
  รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าท่ีประธานฯ) สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องท่ีจะปรึกษาท่ีประชุม สภา

ฯ แห่งนี้อีกหรือไม่ ขอเชิญผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เขา
ทะลุ ได้ซักถามและแจ้งเรื่องอ่ืนต่อท่ีประชุม ขอเชิญครับ 

นายเรืองเดช  โตพุนพิน 
      ส.อบต.ม.6   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) สำหรับประปาใช้ในครัวเรือน เนื่องด้วย

ประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 6 ได้ก่อสร้างบ้านใหม่ และต้องการน้ำประปาไว้ใช้ใน
ครัวเรือนจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ  

นายพนม  เพชรจร 
    นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อที ่ประชุมฯ) หากก่อสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยและ

บริเวณนั้นมีน้ำประปาไหลผ่าน ก็ให้มาขอแจ้งใช้น้ำประปาที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ ในส่วนของมาตรวัดน้ำประปาและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นหน้าที่ของเจ้า
บ้านที่ต้องเป็นผู้จัดเตรียมและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุจะเป็นผู้ดำเนินการ
ติดต้ังให้ครับ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าท่ีประธานฯ) สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องท่ีจะปรึกษาท่ีประชุม สภา

ฯ  แห่งนี้อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี บัดนี้การประชุมก็ได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาอันสมควร
และครบทุกระเบียบวาระแล้ว  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน  และอยู่ตลอดจนครบวาระการ
ประชุม  ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  สมัยสามัญ  สมัย
ที่ 2 ประจำปี 2563 และขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 
ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งได้จัดเตรียมไว้ด้านล่าง และในโอกาสนี้ 
ขอให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
ปิดการประชุมเวลา  12.15  น. 
 
 

ลงชื่อ     วิโรจน์  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


