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ผู้เข้าร่วมประชุม 
    

ท่ี ช่ือ- สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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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 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 
1 ประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ พร้อมท้ัง
อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ดังนี้ 

   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ได้ขอเปิดประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 นับต้ังแต่วันท่ี 12 ตุลาคม 2563  เป็นต้น
ไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน และนายอำเภอได้พิจารณาอนุญาตแล้ว ตามประกาศ
อำเภอสวี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 ประกาศ ณ วันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นั้น   

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 ข้อ 36(3) จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ    
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 22 ตุลาคม 
2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    เขาทะลุ 
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับท่ี 3) ประจำปี พ.ศ. 2563 และข้อราชการอ่ืนๆ ตามอำนาจหน้าท่ี  

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

     ประกาศ ณ วันท่ี  9  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 

         นายชัยยัญ  บุญยิ้ม   
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

   
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.1 การดำเนินการตามมาตรการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
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   ประธานสภาฯ     ด้วยจังหวัดชุมพรแจ้งว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข่าวสารทางสังคม
ออนไลน์เกี ่ยวกับผลการตรวจบุคคล ซึ่งพบว่าติดเชื้อในบางพื ้นที ่ จึงขอให้ผู ้ว่า
ราชการจังหวัดวางมาตรการเน้นย่ำให้ศูนย์ปฏิบัติการระดับต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ รณรงค์ขอความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที ่ให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคฯ (ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์เจล/น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ท่ีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก/
แออัด) รวมถึงมาตรการป้องกันโรคของราชการอ่ืนอย่างเคร่งครัด 

     ในการนี้ อำเภอสวี พิจารณาเห็นว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงให้ท่านดำเนินตามข้อสั่งการดังกล่าวข้างต้น
อย่างเคร่งครัด 

    
  มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 
   ๑.๒  การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local 

Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม  
  ประธานสภาฯ   ด้วยจังหวัดแจ้งว่า ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้จัดทำโครงการ

ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 โดยให้ทีม
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประเมินองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งตามแผนการตรวจประเมิน 

   จังหวัดชุมพรแจ้งว่า ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกแห่งแล้ว ผลการตรวจ
ประเมินฯ ตามสำเนาหนังสือท่ีส่งมาพร้อมนี้ ท้ังนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด
เห็นว่าผลการประเมินไม่ถูกต้องหรือกรณีการบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบ
สารสนเทศคลาดเคลื ่อนจากคะแนนของทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ยื่นขอแก้ไขต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัดชุมพร ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2563 หากพ้นระยะเวลาท่ีกำหนด ถือว่าผล
การประเมินถูกต้อง และขอให้แจ้งผลการประเมินให้ประชาชนพ้ืนท่ีทราบ 

 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

   ๑.๓ ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

 
 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
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  ประธานสภาฯ   ตามที่ได้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 119 และ 121 ให้ผู้อำนวยการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัด ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ
ผู้สมัครก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.1/12 แล้ว ให้ปิดประกาศ
ไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ที่ว่า
การอำเภอและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้ง อย่างน้อยแห่ง
ละ 1 ชุด ภายในสามวันนับแต่วันที่ออกประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่าย และ
ตามบทเฉพาะกาลข้อ 230 ของระเบียบฯ กรณีการเลือกตั ้งครั ้งแรกภายหลัง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
และระเบียบนี้มีผลบังคับให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนด
เงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครก่อนคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มี
การเลือกต้ัง นั้น 

   ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร จึงส่ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร เรื ่อง กำหนดจำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร มาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์ท่านปิดประกาศและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบท่ัวกัน  

    ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำจังหวัดชุมพร 
         เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัคร 
         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
   อาศัยอำนาจตามความในมาตร 60 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 119 ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร จึงออกประกาศ
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ 1 เม่ือได้มีประกาศให้มีการเลือกต้ัง การคำนวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้ ดังนี้ 

(1) กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ ให้
คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการ
เลือกต้ังจนถึงวันเลือกต้ัง 

(2) กรณีท่ีเป็นการเลือกต้ังอันเนื่องมาจากครบวาระ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายท่ี
ใช้จ่ายไปต้ังแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันท่ีครบวาระจนถึงวันเลือกต้ัง 

(3) กรณีท่ีเป็นการเลือกต้ังแทนตำแหน่งท่ีว่าง ให้คำนวณค่าใช้จ่ายท่ีใช้จ่าย
ไปต้ังแต่วันท่ีตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกต้ัง 

ข้อ 2 ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ไม่เกินจำนวนเงิน ดังนี้ 
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   2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ีมีหมู่บ้านไม่เกิน 10 หมู่บ้าน 
    (1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 550,000.- บาท 
     (ห้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
     (2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 120,000.- 
      บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
   2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ีมีตั้งแต่ 11 หมู่บ้านข้ึนไป 
     (1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 750,000.- บาท 
      (เจ็ดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
     (2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 120,000.- 
      บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
ข้อ 3 กรณีท่ีมีการเลือกต้ังใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกต้ังและไม่มีการรับ

สมัครใหม่ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวน
เงินตามข้อ 2 

ข้อ 4 กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งละมีการรับ
สมัครใหม่ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
จำนวนเงินตามข้อ 2 

ข้อ 5 จำนวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่า
ผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำจังหวัดจะมีการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายข้ึนใหม่ 

 
     ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 

     ร้อยตำรวจเอกหญิงฐาปนีย์  มหาพชราอรุณใหม่ 
                ผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำจังหวัดชุมพร 
 
    มติท่ีประชุม   รับทราบ 

    
          ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

ประจำปี 2563 ) 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
   ประธานสภาฯ   ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้จัดทำเอกสารสำเนาบันทึกรายงานการประชุม

สภาครั้งท่ีแล้ว (สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2563) ให้กับสมาชิกสภาฯ 
และผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วนั้น ขอให้ท่านตรวจดูว่ามีข้อความหรือตัวอักษร
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  หรือสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  
ข้อความใดบ้างก็ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ ในรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2563 ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2563) ผมขอมติท่ีประชุม
รับรองรายงานการประชุม ขอมติท่ีประชุมครับ 

 
   มติท่ีประชุม  รับรอง  17 เสียง 
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      ไม่รับรอง   - เสียง 
      งดออกเสียง   1 เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ญัตติด่วน  
 
    - ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

   ๔.๑ พิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 3) 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/เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 3) ประจำปี 
พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ผมจะให้
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการ
เสนอขอพิจารณา(ร ่าง)แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ ่มเต ิม/
เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 3) ประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบล     เขา
ทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ชี้แจงระเบียบ 
ข้อกฎหมาย และหนังสือสั ่งการ ที่เกี ่ยวข้องเกี่ยวกับการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขอเชิญครับ 

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
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สามารถทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม    
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 9,ข้อ 10 

   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 3) 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 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

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

   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้” 
  ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2548 
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“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 นับแต่วันท่ีผู ้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/เปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ท่ี 3) ประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัด
ชุมพร เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน ความจำเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้
เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือจะให้สามารถดำเนินการโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ได้โดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป ผมจะให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ตำบล แจ้งรายละเอียดโครงการ ข้อมูลโครงการท่ีเสนอขอพิจารณา(ร่าง) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ประจำปี พ.ศ.
2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ขอเชิญ      

นายพนม  เพชรจร 
   นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ผมขออนุญาตท่านประธานฯ ให้หัวหน้า

สำนักปลัดฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการแทน 
นางนัสวรรณ  มีเมตตา 
  หัวหน้าสำนักปลัดฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อท่ีประชุมฯ) รายละเอียดโครงการพัฒนาพิจารณา(ร่าง)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 3) ประจำปี 
พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดังนี้ 
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  1. เพิ ่มเติม โครงการแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) จำนวน 2 
โครงการ 

   โครงการท่ี 1 
   ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว 

และเช่ือมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค 
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 

  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
      ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

  1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที ่ 9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้องดา 
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 800  เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กำหนด) งบประมาณปี พ.ศ.2565 
จำนวน 2,336,000 บาท 

 โครงการท่ี 2 

   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มี
ความม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   

   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

     3.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

1. โครงการก่อสร้างรั้ว ท่ีทำการ อบต.เขาทะลุ 
ก่อสร้างรั้วท่ีทำการ อบต.เขาทะลุ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที ่  อบต.กำหนด) งบประมาณปี พ.ศ.2565 
จำนวน 500,000 บาท 

  2. เปลี่ยนแปลง โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จำนวน 6 
โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   โครงการท่ี 1  
   รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี

กำหนดไว้เดิม 
    ช่ือโครงการ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 2 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศิลปะสำราญ กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 130 เมตร 
งบประมาณ 
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450,000 บาท (ปี 2563) 

   รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี
เปล่ียนแปลง 

    ช่ือโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 2 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศิลปะสำราญ กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 700 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.กำหนด) 
งบประมาณ 

     2,100,000 บาท (ปี 2565) 

    โครงการท่ี 2 
    รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี
   กำหนดไว้เดิม 
     ช่ือโครงการ 
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 3 
     เป้าหมาย 
     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอยสายลม กว้าง 4 เมตร 
     ระยะทาง 130 เมตร 
     งบประมาณ 
     450,000 บาท (ปี 2563) 
    รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี
   เปล่ียนแปลง 
     ช่ือโครงการ 
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 3   
     เป้าหมาย 
     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอยสายลม กว้าง 5 เมตร 
     ระยะทาง 1,200 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. 
     กำหนด) 
     งบประมาณ 
     4,250,000 บาท (ปี 2565) 

    โครงการท่ี 3 
    รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี
   กำหนดไว้เดิม 
 
 
 
     ช่ือโครงการ 
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     โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยช่องเขา-วังปลา หมู ่ที ่ 1,3,6 
     ตำบลเขาทะลุ เชื่อมซอยวังปลา หมู่ท่ี 1 ตำบลเขาค่าย 
     เป้าหมาย 
     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องเขา-วังปลา หมู่ท่ี 1,3,6 
     ตำบลเขาทะลุ เชื่อมซอยวังปลา หมู่ที่ 1 ตำบลเขาค่าย กว้าง 4 
     เมตร ระยะทาง 645 เมตร 
     งบประมาณ 
     1,931,000 บาท (ปี 2564) 
    รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี
   เปล่ียนแปลง 
     ช่ือโครงการ                                                   
               โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 3,6 
     เป้าหมาย 
     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องเขา-วังปลา หมู่ที่ 3,6
     ตำบลเขาทะลุ เชื่อมซอยวังปลา หมู่ที่ 1 ตำบลเขาค่าย กว้าง 5 
     เมตร ระยะทาง 2,270 เมตร    
     งบประมาณ 
     8,000,000 บาท (ปี 2565) 

    โครงการท่ี 4 
    รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี
   กำหนดไว้เดิม 
     ช่ือโครงการ 
     โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 5   
     เป้าหมาย 
     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกระแสธรรม เชื่อม หมู่ท่ี 
     10 กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร 
     งบประมาณ 
     500,000 บาท (ปี 2563) 
    รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี
   เปล่ียนแปลง 
     ช่ือโครงการ 
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 5,10 
     เป้าหมาย 
     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกระแสธรรม เชื่อม หมู่ท่ี 
     10 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,360 เมตร 
     งบประมาณ 
     4,100,000 บาท (ปี 2565) 

    โครงการท่ี 5 
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    รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี
   กำหนดไว้เดิม 
     ช่ือโครงการ 
     โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 7   
     เป้าหมาย 
     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติ 3    
     กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร 
     งบประมาณ 
     1,5,00,000 บาท (ปี 2561) 
    รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี
   เปล่ียนแปลง 
     ช่ือโครงการ 
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 7   
     เป้าหมาย 
     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติ 3 กว้าง 4 เมตร  
     ระยะทาง 1,000 เมตร 
       งบประมาณ 
     3,000,000 บาท (ปี 2565) 

    โครงการท่ี 6 
    รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี
   กำหนดไว้เดิม 
     ช่ือโครงการ 
     โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 10   
     เป้าหมาย 
     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประสงค์ถาวร กว้าง 4 เมตร 
     ระยะทาง 130 เมตร 
     งบประมาณ 
     450,000 บาท (ปี 2564) 
    รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี
   เปล่ียนแปลง 
     ช่ือโครงการ                                                           
               โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 10    
     เป้าหมาย 
     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประสงค์ถาวร กว้าง 4 เมตร 
     ระยะทาง 860 เมตร       
     งบประมาณ 
     2,500,000 บาท (ปี 2565) 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
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รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน ได้ซักถาม 
แสดงความคิดเห็น และอภิปรายในเรื ่องขอพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ ่มเติม/เปลี ่ยนแปลง (ฉบับที ่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ที่เสนอโดยผู้บริหารใน
ครั้งนี้ ขอเชิญครับ 
  เมื ่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม และ
อภิปรายในเรื่องขอพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบล     
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ผมก็จะขอมติท่ีประชุมสภาฯ แห่งนี้ ว่าจะพิจารณา
ให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ ่มเติม/เปลี ่ยนแปลง (ฉบับที ่ 3) 
ประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี         จังหวัด
ชุมพร หรือไม่ ขอมติครับ  
 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบให้เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฯ 17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบให้เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลงฯ  - เสียง 
   งดออกเสียง     1 เสียง 
 
  4.2 พิจารณา (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
และการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
        รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไปเป็นวาระที่ ๔.2 พิจารณา (ร่าง) ระเบียบ

ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ ผมจะให้ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ได้ชี ้แจง
เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขา
ทะลุ และให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ขอเชิญ
ครับ 

นายพนม  เพชรจร 
            นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ด้วยคณะกรรมาธิการการเมืองและการมี

ส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาได้ม ีหนังสือกระทรวงมหาดไทยเสนอแนะให้
กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือไปยังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ดำเนินการตามความเหมาะสมเพื ่อให้ประชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ได้แก่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภา
เทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สภาเมืองพัทยา และสภากรุงเทพมหานคร 
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมี
สำนึกและรักถ่ินฐานบ้านเกิดของตนเอง และมีความต่ืนตัวในการรักชาติบ้านเมืองซ่ึง
สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นการ
ปฏิรูปท่ี 3 การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถ่ิน และการจัดสรรทรัพยากรท่ี
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เป็นธรรม พันธกิจที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ให้มีการจัดการปกครองท้องถ่ิน 
หมวดที่ 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันนำไปสู่การพัฒนาการเมือง 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ดำเนินการ  

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
             ปลัด อบต.    (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ด้วยคณะกรรมาธิการการเมืองและการมี

ส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา เห็นว่าการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับช่องทางหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาการเมือง และให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมือง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ี
กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นพิจารณาตามความเหมาะสม เพื ่อให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม 
รายละเอียดตามร่าง ซึ่งออกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 117 
วรรคสี่ โดยให้สภาท้องถิ่นกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟัง
การประชุมและการปรึกษาหารือของสภาท้องถิ่น รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่นและผลการ
ดำเนินงานของสภาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบตามวิธีการที่เห็นสมควร รายละเอียด
ดังนี้ 

 
(ร่าง) 

ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

  
 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ได้พิจารณาในการประชุมสมัย.............ครั้งที่........
เม่ือวันท่ี.............กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 117 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 โดยระเบียบไว้ดังนี้  
 ข้อ 1 ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุมและลงลายมือ
ชื่อผู้ขอเข้าฟังการยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เพ่ือพิจารณาอนุญาต โดยยื่นล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่น้อยกว่า 1 วัน เม่ือประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้า
ฟังการประชุมนั้นเข้าฟังการประชุมได้ 
 กรณีที่มีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาตก็ได้
ท้ังนี้ต้องระบุถึงจำนวนและรายชื่อผู้ท่ีจะเข้าฟังการประชุมด้วย 
 กรณีที่มีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจำนวนมากและไม่สามารถจัดให้
ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ พิจารณาอนุญาต
ให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการประชุมตามที่เห็นสมควร หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุม
ภายนอกห้องประชุมหรือในบริเวณใกล้เคียงโดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 
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 ข้อ 2 ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
(2) นั่งหรืออยู่ประจำในท่ีท่ีจัดไว้สำหรับผู้เข้าฟังการประชุม 
(3) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการท่ีกระทำให้เสื่อมเกียรติของท่ีประชุมหรือ

ก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม 
(4) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจ

รบกวนการประชุมได้ 
(5) ไม่นำอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 
(6) ไม่นำอาหารหรือเครื่องด่ืมเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม 
(7) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ที่สั่ง

โดยชอบด้วยกฎหมาย 
ข้อ 3 ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ดำเนินการ ดังนี้ 
(1) จัดทำแบบคำร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
(2) รวบรวมคำร้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

พิจารณาอนุญาต และแจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 
(3) จัดท่ีนั่งและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม 
ข้อ 4 อ่ืน ๆ  
(1) ผู ้ เข ้าร ับฟังการประชุมไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในการประชุมสภาได้ เว ้นแต่

ประธานสภาจะอนุญาต 
(2) ผู้เข้ารับฟังการประชุมไม่มีสิทธิอภิปรายในท่ีประชุมสภา            
(3) ผู้เข้ารับฟังการประชุมไม่มีสิทธิตั้งกระทู้ถามผู้บริหารหรือสมาชิกสภา 
(4) ห้ามสูบบุหรี่หรือสิ่งเสพติดหรือเครื่องด่ืมมึนเมาอ่ืนใดในสถานท่ีท่ีจัดไว้ให้รับฟังการประชุม 

 ข้อ 5 ถ้าผู้เข้ารับฟังการประชุมคนใดกระทำการฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ประธานสภามีอำนาจ
ตักเตือน ห้ามปราม หรือสั่งให้บุคคลผู้ละเมิดหรือกระทำการฝ่าฝืนออกไปเสียจากท่ีประชุมสภาก็ได้ 

  ให้ไว้ ณ วันท่ี          เดือน             พ.ศ. 2563 

         (นายชัยยัญ  บุญยิ้ม) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ    (ทำหน้าที่ประธานฯ) ผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ซักถาม 

แสดงความคิดเห็น และอภิปรายในเรื ่องพิจารณา (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    
เขาทะลุ ท่ีเสนอโดยผู้บริหารในครั้งนี้ ขอเชิญครับ 

 
 
 
นายวันชัย  พรมกัณฑ์ 
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    ส.อบต.หมู่ท่ี 7   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) กระผมเห็นด้วยกับร่างระเบียบนี้ และเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน ถึงแม้ว่าไม่มีสิทธิออกเสียง แต่ก็ได้ทราบความต้องการ และ
แนวทางปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบล  

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
        รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ท่านวันชัย พรมกัณฑ์ เห็นด้วยกับร่างระเบียบซึ่งเป็น

ประโยชน์ต่อประชาชน มีท่านใดจะเสนอแนะ อีกไหมครับ เชิญครับ 
นายบรรพต  นิลเวช 
   ส.อบต.หมู่ท่ี 5   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) กระผมเห็นด้วยกับร่างระเบียบดังกล่าว 

เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมประชุมสภา เพ่ือให้ได้มีโอกาส เสนอแนะ และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา หากประชาชนได้เข้าร่วมการประชุม ประชาชนสามารถ
เสนอความเห็นได้หรือไม่ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
             ปลัด อบต.    (กล่าวรายงานตัวต่อท่ีประชุมฯ) กระผมขอชี้แจงกรณีสิทธิของประชาชนใน

การเสนอความคิดเห็น ซึ ่งเป็นไปตามระเบียบข้อ 117 และข้อ 113 และ
ประธานสภาอนุญาตให้เสนอความเห็นได้ ถ้าไม่เก่ียวกับญัตติท่ีกำลังพิจารณา ซ่ึงเป็น
อำนาจหน้าท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
        รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) มีท่านใดเสนอความเห็นหรือไม่ เมื่อไม่มีผมก็ขอมติ

เห็นชอบระเบียบฯ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

     เห็นชอบ  17 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ      - เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง 

 
   4.3 พิจารณาการขอหนังสือรับรองเข้าใช้พ้ืนท่ีในสำนักปฏิรูปท่ีดิน   
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 

        รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไปเป็นวาระที่ ๔.3 พิจารณาการขอหนังสือ
รับรองเข้าใช้พื้นที่ในสำนักปฏิรูปที่ดิน ผมจะให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาทะลุ ได้ชี ้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขอพิจารณาการขอหนังสือ
รับรองเข้าใช้พื้นที่ในสำนักปฏิรูปที่ดิน และให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้
ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ขอเชิญครับ 

นายพนม  เพชรจร 
   นายก อบต.  (กล่าวรายงานตัวต่อท่ีประชุมฯ) เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบขอหนังสือ

รับรองเข้าใช้พ้ืนท่ีในสำนักปฏิรูปท่ีดิน ของโรงเรียนบ้านห้วยทับทอง ซ่ึงเปิดทำการ
สอนต้ังแต่ระดับ ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จำนวนนักเรียนท้ังสิ้น 87 
คน ในปีการศึกษา 2563 มีความประสงค์ขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีใน
ส่วนของสำนักปฏิรูปที ่ด ิน (สปก.) แต่ต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแนบเอกสารขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป ในส่วน
ของรายละเอียดต่างๆ ในการดำเนินการขออนุญาต ผมขออนุญาตให้ นายวิโรจน์  
แก้วเจ้ย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแทน ขอบคุณครับ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
 เลขานุการสภาฯ  (กล่าวรายงานตัวต่อท่ีประชุมฯ) ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
  ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมว่าด้วยการมอบหมายให้

เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาต การใช้ที่ดินเพ่ือ
กิจการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืนๆ ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

  การขอใช้ที ่ดินนั ้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากที ่ประชุมสภาท้องถ่ิน 
พิจารณาตรวจสอบและรับรองว่าพื้นที่ดำเนินการดังกล่าว เมื่อดำเนินการตาม
โครงการฯแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเหมาะสม 

  อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่จะต้องพิจารณาคือมีไม้หวงห้ามอยู่ในพื้นที่แปลง
ที่ขออนุญาตหรือไม่ เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วจะนำรายงานการประชุมใน
ครั้งนี้นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการเขตปฏิรูปที่ดินระดับจังหวัด เพื่อประกอบการ
พิจาณาต่อไป เมื่อเอกสารครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจะรวบรวมขอ
อนุมัติต่อเลขานุการเขตปฏิรูปที่ดินอีกครั้ง จึงนำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าท่ีประธานฯ) สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ท่ีประชุม   ไม่มี 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม เห็นชอบเรื่อง การขอหนังสือ

รับรองเข้าใช้พื้นที่ในสำนักปฏิรูปที่ดิน ของโรงเรียนบ้านห้วยทับทอง ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มีไม้หวงห้ามในเขต
พ้ืนท่ี ท่ีดำเนินโครงการฯ หรือไม่  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบการขอหนังสือรับรองเข้าใช้พื้นที ่ในสำนักปฏิรูปที ่ดิน ของ
โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

     เห็นชอบ  17 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ      - เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง 

  4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์
ในเขตพ้ืนท่ีป่าของสำนักงาน กสทช. 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
        รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที ่ประธานฯ) ลำดับต่อไปเป็นวาระที ่ ๔.4 พิจารณาให้ความ

เห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื ้นที่ป่าของสำนักงาน 
กสทช. ผมจะให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ได้ชี้แจงเหตุผลและความ
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จำเป็นในการเสนอขอพิจารณาการขอหนังสือรับรองเข้าใช้พื้นที่ในสำนักปฏิรูปที่ดิน 
และให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ขอเชิญครับ 

นายพนม  เพชจร 
   นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) หนังสือที่ว่าการอำเภอสวี ด่วนที่สุด ท่ี    

ชพ 0023.12/3236 ลงวันที ่ 9 ตุลาคม 2563 ด้วยจังหวัดชุมพรแจ้งว่า 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเส ียง ก ิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ร่วมกันบูรณาการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2559 
โดยสำนักงาน กสทช.กำหนดดำเนินการโครงการเพื่อขับเคลื่อนบูรณาการดังกล่าว 
จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ จำนวน 3,920 หมู่บ้าน และโครงการจัด
ให้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 15,732 หมู่บ้าน โดยกำหนด
ติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในสิ้นปี 2563 เพื่อให้ทุกหมู่บ้าน
สามารถเข้าถึงและใช้งานบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ก ัน ซ ึ ่ งจากการดำเน ินการพบว ่า ม ีจ ุดต ิดต ั ้ งอ ุปกรณ์กระจายส ัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 17,233 จุด กระจาย
ตัวอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ในเขตความรับผิดชอบของ 4,488 ตำบล โดยในการขออนุญาต
เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าต้องมีความเห็นของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประกอบการพิจารณาอนุญาตของ กรมป่าไม้ ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ที่สำนักงาน 
กสทช.จะขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนท่ีป่าเสนอเรื่องให้สภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้ความเห็นต่อการดำเนินการโครงการดังกล่าว  

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
  เลขานุการสภาฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) โดยในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน

เขตพื ้นท่ีป่าต้องมีความเห็นของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นประกอบการ
พิจารณาอนุญาตของ กรมป่าไม้ สำหรับรายละเอียดและข้อกฎหมาย 

   พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 วรรคสอง  ได้
กำหนดให้การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื ่อนไขกำหนดในกฎกระทรวง เรื ่อง การขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.
2558 ข้อ 5 การขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า โดยมีวัตถุประสงค์ในทาง
ราชการ  ข้อ 12 พ้ืนท่ีท่ีจะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

   (1) ไม่เป็นพ้ืนท่ีป่าท่ีมีสภาพป่าไม้สมบูรณ์ 
   (2) ไม่เป็นพ้ืนท่ีท่ีควรรักษาไว้เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
   (3) ไม่เป็นพื้นที่ที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดหลักเกณฑ์ห้ามใช้ประโยชน์ไว้

เป็นการเฉพาะ 
   โดยที่กฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า 

ต้องยื่นเอกสารประกอบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า (ป.84-1) เสนอ
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กรมป่าไม้ประกอบการพิจารณาอนุญาตแล้วคงเหลือเพียง เอกสารหลักฐานท่ี
แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีป่านั้นต้ังอยู่ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) สมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อสงสัย

หรือไม่ 
  เมื ่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม และ
อภิปรายในเรื ่องขอพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าของสำนักงาน กสทช.ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ 
ว่าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นท่ี
ป่าของสำนักงาน กสทช.หรือไม่ ขอมติครับ 
  

มติท่ีประชุม   พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน
เขตพ้ืนท่ีป่าของสำนักงาน กสทช. 

     เห็นชอบ  17 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ      - เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
  รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าท่ีประธานฯ) สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องท่ีจะปรึกษาท่ีประชุม สภา

ฯ แห่งนี้อีกหรือไม่ ขอเชิญผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เขา
ทะลุ ได้ซักถามและแจ้งเรื่องอ่ืนต่อท่ีประชุม ขอเชิญครับ 

นายบรรพต  นิลเวช 
   ส.อบต.หมู่ท่ี 5   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) เนื่องจากในเขตพื้นที่ หมู่ที ่ 5 ประสบ

ปัญหาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบที่เกิดจากฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิด
ดินสไลด์ในเขตพื้นที ่ หมู่ที ่ 5 กระผมจึงได้ประสานมาทางกองช่างเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ใช้รถแบ็คโฮ ดำเนินการแก้ปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาระหว่างเขตจังหวัดชุมพร-ระนอง 
ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงดำเนินการของทางหลวงชนบทอยู่ในการขนย้ายดิน กระผมจึง
ขอขอบคุณคณะผู ้บริหารที ่เร่งดำเนินการให้อย่างทันท่วงที เพื ่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน  

   การชำรุดของท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนน
คอนกรีตทางเข้ากลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ ได้หลุดไปจำนวนหลายท่อน อาจจะ
ซ่อมแซมลำบาก เนื่องจากเป็นถนนคอนกรีตและในเขตพื้นที่ห้วยชิงช้างก็เช่นกัน ท่ี
ประสบปัญหาความเดือดร้อน กระผมจึงขอฝากคณะผู้บริหารให้ส่งกองช่างเร่งเข้า
ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอบคุณ
ครับ 

  นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
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  รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอเชิญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ท่านวันชัย พรมกัณฑ์ 
ครับ 

นายวันชัย พรมกัณฑ์ 
    ส.อบต.หมูท่ี 7   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝน ส่งผลกระทบให้

ถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อ หลังจากหมดฤดูฝนแล้ว กระผม
อยากจะหารือท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าจะดำเนินการอย่างไร 
ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา จะนำ
งบประมาณส่วนไหนเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมได้บ้าง กระผมขอฝากด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

  นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
  รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) เชิญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 ท่านชาญชัย  ศรียาภัย 

ครับ 
นายชาญชัย  ศรียาภัย 
    ส.อบต.หมูท่ี 11   (กล่าวรายงานตัวต่อท่ีประชุมฯ) เนื่องด้วยไฟส่องทางสาธารณะในเขตพ้ืนท่ี 

หมู่ที ่ 4,11 จำนวน 4 ดวง ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้เป็นเวลานานแล้ว 
กระผมอยากจะสอบถามว่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมหมดรึยังครับ ถ้ายังมีขอให้
ช่วยเร่งดำเนินการให้ด้วยครับ   

  นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
  รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าท่ีประธานฯ) เชิญ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 2 ท่านแสวง พนมใส ครับ 
  นายแสวง พนมใส 
    ส.อบต.หมูท่ี 2   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) สำหรับถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมา เส้น  

เขาทะลุ-น้ำฉา ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ อยากจะฝากคณะผู้บริหารเร่งดำเนินการแก้ไข
ปัญหาเพ่ือบรรเทาความเดือกร้อนของประชาชนด้วยครับ ขอบคุณครับ 

  นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
  รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) เชิญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ท่านเรืองเดช โตพุนพิน 

ครับ 
  นายเรืองเดช โตพุนพิน 
     ส.อบต.หมูท่ี 6   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) เนื่องจากกระผมได้ทำหนังสือ ขอความ

อนุเคราะห์รถแบ็คโฮ สำหรับเข้าดำเนินการในซอยช่องเขา-วังปลา ไม่ทราบว่าจะได้
ดำเนินการหรือไม่ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมา และสำหรับไฟส่องทาง
สาธารณะในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ปกติจำนวนหลาย
ดวงเช่นกัน กระผมขอฝากเข้าดำเนินการด้วยครับ 

 
 
 
 
  นายพนม  เพชรจร 
      นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อท่ีประชุมฯ)  



21 

 

   - สำหรับถนนเป็นหลุมเป็นบ่อในช่วงฤดูฝน ขณะนี้ฝนยังคงตกลงมาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงยังไม่สามารถเข้าดำเนินการซ่อมแซมได้ ต้องรอให้ฝนหยุดตกและ
จะรีบเร่งเข้าดำเนินการครับ 

   - ไฟส่องทางสาธารณะที่ชำรุดเสียหาย ตอนนี้ผมไม่ทราบว่าวัสดุอุปกรณ์มี
ปริมาณเหลืออยู่จำนวนเท่าไร กระผมจะประสานทางกองช่างให้ดำเนินการสำรวจ
ซ่อมแซมให้ครับ 

   - กรณีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื ้นที ่ กระผม
อยากจะให้สมาชิกสภาฯ ทำหนังสือแจ้งเข้ามาทางกองช่างด้วยครับ กรณีเร่งด่วนเรา
ก็จะเข้าดำเนินการให้ทันที แต่ถ้าหากท่านสมาชิกสภาฯได้ทำหนังสือเข้ามาแล้ว แต่
เรื่องเงียบหายไป กระผมก็อยากจะให้ท่านทำเข้ามาใหม่ และจะให้กองช่างเร่งเข้า
ดำเนินการให้ครับ ขอบคุณครับ   

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าท่ีประธานฯ) สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องท่ีจะปรึกษาท่ีประชุม สภา

ฯ  แห่งนี้อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี บัดนี้การประชุมก็ได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาอันสมควร
และครบทุกระเบียบวาระแล้ว  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน  และอยู่ตลอดจนครบวาระการ
ประชุม  ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  สมัยวิสามัญ  
สมัยที ่ 1 ครั ้งที ่ 1 ประจำปี 2563 และขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และ
ผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งได้จัดเตรียมไว้ด้านล่าง 
และในโอกาสนี้ ขอให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
 
ปิดการประชุมเวลา  12.20  น. 
 
 
 
 

ลงชื่อ     วิโรจน์  แก้วเจ้ย     ผู้จดบันทึก 
             (นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย) 
                 เลขานุการสภาฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
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      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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


