
  สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ี ช่ือ- สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมาย
เหตุ 

๑ นายพนม  เพชรจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนม  เพชรจร  
๒ นายมนตรี  ภู่กาญจนเดช รองนายก อบต. มนตรี  ภู่กาญจนเดช  
๓ นางสนธยา  บัวสงค์ รองนายก อบต. สนธยา  บัวสงค์  
๔ นายบุญมี  วิเศษนคร เลขานุการนายก อบต. บุญมี  วิเศษนคร  
5 นางนัสวรรณ  มีเมตตา หัวหน้าสำนักปลัด อบต นัสวรรณ  มีเมตตา  
6 นางสาววิไลวรรณ  ภู่พรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ วิไลวรรณ  ภู่พรม  
7 นายสีม่วง  อ่ิมสวัสด์ิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 7 สีม่วง  อ่ิมสวัสด์ิ  

เปิดประชุม  เวลา  09.00 น.  
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
   ประธานสภาฯ  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  และ  ผู้เข้าร่วม

ประชุม  เข้าห้องประชุม  พร้อมทั ้งแจ้งให้ผู ้เข้าร่วมประชุมลงชื ่อในสมุดจดบันทึก
รายงานการประชุม  และให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  นับองค์
ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ และ
ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  
ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ พร้อมท้ัง
อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ดังนี้  

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีความประสงค์เปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ พิจารณาเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พิจารณา
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเพื่อดำเนินการตามบทบาท
อำนาจหน้าท่ีและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ และ55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52 
ประกอบกับข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์ท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  สมัยสามัญ สมัย
ที่ 4 ประจำปี 2563 และประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้
ประชาชนทราบและเข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ       
หมู่ที ่ 2 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และสามารถรับฟังการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ผ่านหอกระจายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบล 
เขาทะลุ    

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
            นายชัยยัญ  บุญยิ้ม   
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑          เรื่อง  แจ้งท่ีประชุมทราบ 
  1.๑  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพ

อิสระท่ีได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  ด้วยอำเภอสวีแจ้งว่า ธนาคารออมสิน ออกแบบสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับ

ผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้ต่อ
รายไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่มีหลักประกันอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ  0.10 ต่อ
เดือน ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบ้ีย 6 เดือนแรก 
เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิต โดยไม่ต้องพึ่งพานอกระบบที่มี
อัตราดอกเบี ้ยสูง เปิดบริการตั ้งแต่บัดนี ้ ถึง 30 ธันวาคม 2563 โดยสามารถ 
ลงทะเบียนขอใช้บริการสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ ติดต่อสอบถามได้ท่ี
ธนาคารออมสินทุกสาขาท่ัวประเทศ หรือ โทรสายด่วน 1115 

  ในการนี้อำเภอสวีเห็นว่า มาตรการดังกล่าวฯ มีประโยชน์และเพ่ือให้ประชาชน มี
เงินเพียงพอในการดำเนินในชีวิต โดยไม่ต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ย จึง
ขอให้ท่านดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพ
อิสระที่ได้รับผลกระทบ จากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านกลไกลและช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ เช่น หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับทราบ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
   1.๒  การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
   ประธานสภาฯ  ด้วยอำเภอสวีแจ้งว่า กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แจ้งมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 รับทราบและอนุมัติให้กระทรวงการคลัง
ดำเนินโครงการคนละครึ่ง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก โดยการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนของค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป อันจะเป็นการ
เพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ
กลุ ่มหาบเร่แผงลอย ให้มีรายได้จากการขายสินค้า และขอความอนุเคราะห์ให้
กระทรวงมหาดไทยช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความสำคัญโดยถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพ่ือ
การฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากและสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาดำเนินการ 

  ดังนั้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญโดยถือเป็นนโยบาย
สำคัญของรัฐบาลเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก และสนับสนุนโครงการคน
ละครึ่ง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและเข้ารว่ม
ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายกับที่ทำการปกครองอำเภอในพื้นที่ทั ้งนี้ สามารถดาวน์
โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th 
หัวข้อ “หนังสือราชการ”   

 



๔ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

         1.๓  การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
   ประธานสภาฯ  ด้วยอำเภอสวีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 

2563 ลงมติเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ และการเลื่อนวันหยุด
ชดเชยในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 ตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ 
เครืองาม) เสนอ ดังนี้ 

  1.กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที ่ 20 พฤศจิกายน 2563 เป็น
วันหยุดราชการเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ ท้ังนี้ ให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาด้วยว่า 
การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษดังกล่าวไม่ใช่วันหยุดราชการปกติ
ประจำปี จึงอาจไม่จำต้องถือเป็นวันหยุดตามเง่ือนไขสัญญาสัมปทานฯของการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทาง
ด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ในการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันหยุดราชการประจำปีและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

  2.ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จาก 
วันจันทร์ท่ี 7 ธันวาคม 2563 เป็นวันศุกร์ท่ี 11 ธันวาคม 2563 

  3.ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น
หรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวโดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหาก
ยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้
หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามท่ีเห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่
ราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน 

  4.ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละ
แห่งธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการ
กำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในแต่ละกรณีต่อไป 

  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  1.4  รายงานแสดงผลการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  รายงานแสดงผลการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 

ลําดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ จํานวนเงิน

ท่ี (โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563) เบิกจ่าย ดําเนินการ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

แล้วเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนสายลม 400,000.00    399,000.00    

หมู่ท่ี 3  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร

ผลดําเนินการ



๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ จํานวนเงิน

ท่ี (โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563) เบิกจ่าย ดําเนินการ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

แล้วเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ผลดําเนินการ

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าม่วง - นํ้าชล 400,000.00    399,000.00    

หมู่ท่ี 8  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมสุข หมู่ท่ี 6 400,000.00    399,000.00    

 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเดชา - ห้วยกลํา 400,000.00    399,000.00    

หมู่ท่ี 9  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ 3 400,000.00    399,000.00    

หมู่ท่ี 7  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย-ป่าม่วง 400,000.00    399,000.00    

หมู่ท่ี 4  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยก้าวหน้า 400,000.00    399,000.00    

หมู่ท่ี 10  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ 1 400,000.00    399,000.00    

หมู่ท่ี 11  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา 400,000.00    399,000.00    

หมู่ท่ี 2 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร
10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถ้ําธารลอดใหญ่ 400,000.00    399,000.00    

หมู่ท่ี 1  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศิลปสําราญ 500,000.00    492,000.00    

 หมู่ท่ี 2  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแพรกซ้าย 400,000.00    400,000.00    

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

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
14 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ท่ี 2  ข้าง อบต.เขาทะลุ  239,000.00    167,720.00    

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร

ลําดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ จํานวนเงิน

ท่ี (โคงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563) เบิกจ่าย ดําเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่

แล้วเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ 300,000.00    300,000.00    

หมู่ท่ี 1  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกระแสธรรม 300,000.00    300,000.00    

หมู่ท่ี 5  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร

ผลดําเนินการ



๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ จํานวนเงิน

ท่ี (โคงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563) เบิกจ่าย ดําเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่

แล้วเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ผลดําเนินการ

ลําดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ จํานวนเงิน

ท่ี (โคงการจ่ายขาดเงินทุนสํารองสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563) เบิกจ่าย ดําเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่

แล้วเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยรากไม้-หน้าเขา 300,000.00    295,000.00    

หมู่ท่ี 9  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ท่ี 4  329,700.00    169,939.20    

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร

ผลดําเนินการ

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ท่ี 4,11 400,000.00    390,000.00    

 ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเดชา - ห้วยกลํา 157,000.00    156,000.00    

หมู่ท่ี 9  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรจน์ณรงค์ 300,000.00    299,000.00    

หมู่ท่ี 10  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ 1 300,000.00    299,000.00    

หมู่ท่ี 7  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายกลาง -เขาใหญ่พัฒนา 489,000.00    460,000.00    

หมู่ท่ี 2  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนสายลม 300,000.00    295,000.00    

หมู่ท่ี 3  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสาย สปก.ห้วยกลาง- 340,000.00    321,500.00    

ป่าม่วง หมู่ท่ี 4 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร
10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมสุข 300,000.00    295,000.00    

หมู่ท่ี 6  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าม่วง-นํ้าชล 300,000.00    295,000.00    

หมู่ท่ี 8  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร
12 โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 200,000.00    93,850.00     

ลําดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ จํานวนเงิน

ท่ี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เบิกจ่าย ดําเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่

แล้วเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 3,022,000.00  2,962,000.00 

ชพ.ถ.29024 ซอยร่วมใจพัฒนา บ้านนํ้าลอดน้อย บ้านนํ้าทิพย์
หมู่ท่ี 4,11 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

ผลดําเนินการ





๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    มติท่ีประชุม  รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒          เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว (รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ (สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2563) 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
ประธานสภาฯ  ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้จัดทำเอกสารสำเนาบันทึกรายงานการ ประชุมสภา

ครั้งท่ีแล้ว  (สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2563 วันท่ี 22 ตุลาคม 2563) 
ให้กับสมาชิกสภาฯ และผู ้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วนั ้น ขอให้ท่านตรวจดูว่ามี
ข้อความหรือตัวอักษรถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หรือสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  ข้อความใดบ้างก็ขอเชิญครับ 

  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 22 ตุลาคม 
2563 ขอมติครับ 

    
   มติท่ีประชุม  รับรอง  17 เสียง 
      งดออกเสียง    ๑ เสียง 
      ไม่รับรอง    - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่อง  ญัตติด่วน 

- ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่อง  เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

   ๔.๑  พิจารณาเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ในวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ผมจะให้  นายวราชัย  ต้ันต๋ี  รอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าท่ีประธานฯ ในท่ีประชุมฯ ต่อ เชิญครับ 
 
 

ลําดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ จํานวนเงิน

ท่ี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เบิกจ่าย ดําเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่

แล้วเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ผลดําเนินการ

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 7,144,000.00  5,503,500.00 

ชพ.ถ.29013 สาย สปก.ห้วยกลาง - ป่าม่วง หมู่ท่ี 4,8,10,11
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 1,640,500.00  1,489,000.00 

ชพ.ถ.29013 สาย สปก.ห้วยกลาง-ป่าม่วง บ้านช่องบอน 
หมู่ท่ี 5 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร



๘ 

 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไปเข้าสู่วาระที่ 4.1 พิจารณาเห็นชอบรายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ.2563 และให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ชี ้แจงระเบียบ ข้อ
กฎหมาย และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
     ปลัด อบต.    (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   
 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ ่นทราบในที ่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น 
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”  
 ข้อ ๑3 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน  
 “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ ่นเสนอผลการติดตาม และ ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อย กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี ” 
 สำหรับรายละเอียดของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุได้พิจารณา มอบหมายให้ นางนัสวรรณ     
มีเมตตา เป็นผู้ชี้แจง ครับ 

นางนัสวรรณ     มีเมตตา 
     หัวหน้าสำนักปลัด   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

   “สะดวกสัญจร เกษตรกรพัฒนา ศึกษาเรียนรู้ ฟื้นฟูอาชีพเดิม ส่งเสริมการตลาด 
ธรรมชาติเลิศล่ำ อุตสาหกรรมท่องเท่ียว หนึ่งเดียวเขาทะลุ” 



๙ 

 

   พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
๑. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
๓. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประชาชน   
๔. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและประชาชน  

เป้าประสงค์ในการพัฒนา ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 
 เป้าประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจ 
  1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีงานทำและมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
  2.เพ่ือเพ่ิมแหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชนอย่างน้อย 2 แหล่ง 
  3.เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
  4.เพ่ือให้ศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป 
  เป้าประสงค์ทางด้านสังคม 
  1.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับสวัสดิการมีความม่ันคงในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
  2.ระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาและเด็กนักเรียนได้รับการ

ส่งเสริมให้ดำเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 
  3.บุคคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 
  4.เยาวชนและประชาชนทุกกลุ ่มมีการออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่าง

เหมาะสม 
 เป้าประสงค์ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
  1.เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้คลอบคลุมอย่างท่ัวถึง 
  2.เพ่ือส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ทางด้านการบริหารจัดการ 
 1.เพื ่อพัฒนาระบบการปฏิบ ัต ิราชการให ้ม ีค ุณภาพและเพ ิ ่มขีด

ความสามารถของบุคลากรในการเสร ิมสร ้างธรรมาธ ิบาลในการ
ปฏิบัติงาน 

 2.เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานรวมถึงปรับปรุงสถานที่ทำงาน
ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทันสมัย 

  จากเอกสารการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ได้
ดำเนินการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม ประจำปี พ.ศ.2563 มีโครงการท่ีได้
ดำเนินงาน จำนวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.03 ของโครงการที ่บรรจุใน
แผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 2563 และที่เพิ ่มเติม/
เปลี ่ยนแปลง (ฉบับที ่ 1) ประจำปี 2562 (เฉพาะปี 2563) งบประมาณจำนวน 
24,263,818.20 บาท อัตราการเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ 39.10 ของงบประมาณ
ท่ีตั้งไว้ ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (เฉพาะปี 2563) สามารถจำแนกได้ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 



๑๐ 

 

  จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
6.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ)  มีท่านใดต้องการสอบถาม เพิ่มเติม รายงานการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 หรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าทุกท่านได้รับทราบ รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 –2565)  

  เห็นชอบ        17          เสียง 
  ไม่เห็นชอบ       -           เสียง 
  งดออกเสียง     1           เสียง 

      
  4.2 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป เข้าสู่วาระที่ 4.2 เรื่อง พิจารณาจ่ายขาดเงิน

สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผมจะให้ผู้บริหารได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น
ท่ีได้เสนอขอให้สภาฯพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันนี้ 
ขอเชิญครับ 

นายพนม  เพชรจร 
    นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อที ่ประชุม) การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี

งบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนทั้งน้ำและถนน สืบเนื่องจาก
ผลกระทบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง เกิดพายุอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 ลูก ในช่วง
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 ทำให้หลายพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบเกิดฝนตกหนักและน้ำ
ท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลเขาทะลุ และในพื้นที่ภาคใต้ จากพายุ ทำให้
หลายๆ พื ้นที ่ถนนได้ร ับความเสียหายเป็นจำนวนมาก สร้างความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน ประกอบกับในปีงบประมาณ 2564 งบประมาณที ่ตั ้งไว้มีจำนวนจำกัด 
โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็เป็นโครงการที่เป็นปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน ซึ ่งไม่สามารถโอนหรือตัดเปลี ่ยนโครงการได้ หรือมี
งบประมาณเพียงพอมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ได้ ผมจึงได้ปรึกษาหารือกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใน
ฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ว่าจะหาวิธีการใดที่จะสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน



๑๑ 

 

ในครั้งนี้ และโครงการท่ีเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงมีภายหลังจากท่ีได้จัดทำ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปแล้ว จึงเป็นที่มาของการขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมในครั้งนี้ และผมได้มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการกอง
ช่าง ประสานกับผู้นำท้องถ่ินท้องท่ีสำรวจถนนหนทางท่ีชำรุดเสียหาย และให้ผู้อำนวยการ
กองช่างจัดทำประมาณการ ตลอดจนให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบสถานะ
การเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุและข้อกฎหมายว่าสามารถจะ
ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่ จนเป็นท่ีมาในการขอเสนอพิจารณาจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในครั้งนี้ 

   และโครงการที ่เสนอขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม มีทั้งหมด 11 โครงการ 
งบประมาณที่เสนอพิจารณาจ่ายขาดฯ จำนวน 3,911,767.18 บาท ส่วนรายละเอียด
ว่าโครงการอะไร งบประมาณแต่ละโครงการเท่าใดผมได้ทำสำเนาให้สมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วม ผ่านประธานสภาฯ ไปแล้ว ขอบคุณครับ 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานสภาฯ) ลำดับต่อไปผมจะให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม และหลังจากนั้นก็จะแจ้ง
รายละเอียดในแต่ละโครงการ เชิญครับ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
     ปลัด อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ

เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 

   (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หรือกิจการที ่จัดทำเพื ่อบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ี
กฎหมายกำหนด 

   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

   (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

   (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

   ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว” 

   ซ่ึงตามความใน ข้อ 89(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็น
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน ซ่ึงขอชี้แจงกรณีเงินคงเหลือท่ี
จ่ายขาดเงินสะสมได้ 

   ยอดเงินสะสม ณ ปัจจุบัน   11,102,984.59 บาท   
  หัก  1. กันเงินสะสมไว้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน 
   เงินเดือนฝ่ายการเมือง 221,460X3 เดือน       664,380.00  บาท 
   เงินเดือนข้าราชการประจำ 439,362.25X3 เดือน   1,318,086.75  บาท 
   เงินเดือนพนักงานจ้าง 293,945X3 เดือน       881,835.00  บาท 
    ยอดรวมท้ังส้ิน      2,864,301.75  บาท 

 2. กันเงินสะสมไว้อีกร้อยละ 10 ของงบประมาณ 
     รายจ่ายประจำปี 2564     42,500,000.00 บาท 

     กันไว้ร้อยละ 10             4,250,000  บาท 
 รวมรายการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 ฉบับท่ี 4          7,114,301.75  บาท 
 ยอดวงเงินสะสมนำไปใช้ได้          3,988,682.84.00  บาท 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) เมื่อสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบเหตุผลและความจำเป็น

ในการยื่นเสนอขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้
ทราบแนวทาง หลักการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทราบถึง
ฐานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ไปแล้ว 

   ลำดับต่อไป ผมจะอ่านโครงการท่ีผู้บริหารขอเสนอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม    
ทีละโครงการ และจะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย 

   รายการขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จำนวน 3,911,767.18 บาท ดังนี้ 

  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที ่ 1 
ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร   
   ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 90.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ  281,000.00 บาท 
  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาน้อย-ป่าม่วง หมู่ที่ 4 
ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร   
   ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 105.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 322,000.00 บาท 
  3. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมเกรดเกลี่ยเซาะร่องน้ำตลอดสาย 
หมู่ที่ 2 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 251,370.00 บาท ดังนี้ 
   -ซอยวันเพ็ญ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 600 ม.  
       งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
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   -ซอยศิลปสำราญ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 700 ม. 
      งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
   -ซอยบ่อขยะ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 200 ม. 
     งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
   -ซอยธงชัย กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 500 ม. 
       งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
   -ซอยม่ันเจริญ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 400 ม. 
       งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 

  4. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมเกรดเกล่ียเซาะร่องน้ำตลอดสาย  
   หมู่ท่ี 3 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
   จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 430,920.00 บาท ดังนี้ 
    -ซอยอ่าวฉานปริง กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 1,000 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
    -ซอยช่องเขา-วังปลา กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 2,250 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
    -ซอยดอยสายลม กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 1,200 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยดอยสายลม-ร่วมใจพัฒนา กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 600 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยพัฒนาเขาทะลุ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 200 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยแก่งนา กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 250 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยแหลมหลุ้ม กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 250 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
    5. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมเกรดเกล่ียเซาะร่องน้ำตลอดสาย  
   หมู่ท่ี 5 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
   จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 496,207.80 บาท ดังนี้    
     -ซอยแพรกซ้าย กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 1,200 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
      -ซอยใจอารีย์ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 350 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
      -ซอยห้วยชิงช้าง กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 1,300 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
      -ซอยรื่นประดิษฐ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 500 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
      -ซอยการุณสัมพันธ์ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 700 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
      -ซอยเนินทอง กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 400 ม. 
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          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
      -ซอยกลุ่มลพบุรี-สัมพันธ์ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 900 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
          งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40X1.00 เมตร 
          งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60X1.00 เมตร 
      -ซอยห้วยยายชี กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 800 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
      -ซอยสองพ่ีน้อง กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 800 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
          งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40X1.00 เมตร  
     -ซอยกระแสธรรม กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 2,100 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
    6. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมเกรดเกล่ียเซาะร่องน้ำ ตลอดสาย  
   หมู่ท่ี 6 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
   จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 372,383.00 บาท ดังนี้    
     -ซอยอุดมสุข กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 400 เมตร 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
      -ซอยศรีประเวศน์ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 300 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
          งานท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00X1.00 เมตร 
         งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60X1.00 เมตร 
      -ซอยช่องเขา-วังปลา กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 2,200 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
      -ซอยร่มไทร กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 500 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
      -ซอยโพธิ์ทอง กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 450 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
      -ซอยชำนาญ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 900 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
          งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40X1.00 เมตร 
   7. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมเกรดเกลี่ยเซาะร่องน้ำตลอดสาย 

หมู่ที่ 7 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 337,155.00 บาท ดังนี้ 

    -ซอยสันติ 1 กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 200 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยขอนแก่น กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 400 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยสันติ 3 - สันติ 4 กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 800 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยผาแดง กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 400 ม. 
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         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยสุขผล - นางไอ่ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 600 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
    -ซอยสันติ 6 กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 250 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยพิกุล กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 200 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยคำปอน กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 250 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยสันติสุข กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 150 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
   8. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมเกรดเกลี่ยเซาะร่องน้ำตลอดสาย 

หมู่ที่ 8 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 420,546.00 บาท ดังนี้ 

    -ซอย 35 กว้างเฉลี่ย 4.0 มง ยาว 500 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยควนยาง กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 1,000 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยเทพนิมิตร - หนองคาย กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 1,200 เมตร 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยเขาหลัก-เทพนิมิตร กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 700  เมตร 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยเขาหลัก กว้างเฉลี่ย 4.0 มง ยาว 800 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยอำนวย กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 500 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยป่าม่วง-น้ำชล กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 350 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
    9. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมเกรดเกล่ียเซาะร่องน้ำตลอดสาย  
   หมู่ท่ี 9 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
   จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 309,554.88 บาท ดังนี้    
     -ซอยศักด์ิประเสริฐ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม.ยาว 1,300 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
      -ซอยน้องดา กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 400 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยสุขสุดา กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 600 เมตร 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยเดชา-ห้วยกลำ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 1,500 เมตร 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
          งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40X1.00 เมตร 



๑๖ 

 

      -ซอยถ้ำแก้ว กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 400 เมตร 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
   10. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมเกรดเกลี่ยเซาะร่องน้ำตลอดสาย 

หมู่ที่ 10 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 387,390.50 บาท ดังนี้ 

    -ซอยสันติธรรม กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 500 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
         งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40X1.00 เมตร 
    -ซอยประสงค์ถาวร กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 800 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยโรจนรงค์ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 650 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยสายกลาง-แดนอ้อ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 1,300 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
    -ซอยก้าวหน้า กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 700 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยเลิศนิมิตร กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 1,500 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
   11. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมเกรดเกลี่ยเซาะร่องน้ำ ตลอดสาย 

หมู่ที่ 11 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 303,240.00 บาท ดังนี้ 

    -ซอยแดนอ้อ 2 กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 1,100 เมตร 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยแปดร่วมใจ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 800 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยแดนอ้อ 1 กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 500 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยบุญเลิศ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 250 เมตร 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยตาที กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 200 เมตร 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
    -ซอยแหนบทอง กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 250 เมตร 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยพรทิพย์ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 200 เมตร 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป ผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย

กัน และภายหลังจากอภิปรายกันพอสมควร ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา
จ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ.2564  เป็นลำดับต่อไป 



๑๗ 

 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อผมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ  
แต่ไม่มีผู้ใดต้องการการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ผมก็จะขอมติที่ประชุมฯ แห่งนี้ 
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔7  
ข้อ 78 ลำดับการลงมตินั้น ให้ลงมติในญัตติสุดท้ายก่อน  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 
 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป ขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาจ่ายขาดเงิน

สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

  รายการขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จำนวน 3,911,767.18 บาท ดังนี้ 

   ขอมติโครงการที่ 11 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมเกรดเกลี่ยเซาะ
ร่องน้ำ ตลอดสาย หมู ่ที ่ 11 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 303,240.00 บาท ดังนี้ 

    -ซอยแดนอ้อ 2 กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 1,100 เมตร 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยแปดร่วมใจ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 800 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยแดนอ้อ 1 กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 500 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยบุญเลิศ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 250 เมตร 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยตาที กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 200 เมตร 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
    -ซอยแหนบทอง กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 250 เมตร 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยพรทิพย์ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 200 เมตร 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติ โครงการที่ 10 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 

พร้อมเกรดเกลี่ยเซาะร่องน้ำตลอดสาย หมู่ที่ 10 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัด



๑๘ 

 

ชุมพร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 387,390.50 
บาท ดังนี้ 

    -ซอยสันติธรรม กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 500 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
         งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40X1.00 เมตร 
    -ซอยประสงค์ถาวร กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 800 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยโรจนรงค์ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 650 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยสายกลาง-แดนอ้อ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 1,300 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
    -ซอยก้าวหน้า กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 700 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยเลิศนิมิตร กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 1,500 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 

นายวราชัย ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 9 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 

พร้อมเกรดเกลี่ยเซาะร่องน้ำตลอดสาย หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัด
ช ุมพร พร ้อมป ้ายประชาส ัมพ ันธ ์ โครงการ จำนวน 1 ป ้าย งบประมาณ 
309,554.88 บาท ดังนี้    

     -ซอยศักด์ิประเสริฐ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม.ยาว 1,300 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
      -ซอยน้องดา กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 400 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยสุขสุดา กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 600 เมตร 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยเดชา-ห้วยกลำ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 1,500 เมตร 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
          งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40X1.00 เมตร 
      -ซอยถ้ำแก้ว กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 400 เมตร 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 



๑๙ 

 

 
นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 8 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 

พร้อมเกรดเกล่ียเซาะร่องน้ำตลอดสาย หมู่ท่ี 8 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 420,546.00 บาท 
ดังนี้ 

    -ซอย 35 กว้างเฉลี่ย 4.0 มง ยาว 500 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยควนยาง กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 1,000 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยเทพนิมิตร - หนองคาย กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 1,200 เมตร 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยเขาหลัก-เทพนิมิตร กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 700  เมตร 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยเขาหลัก กว้างเฉลี่ย 4.0 มง ยาว 800 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยอำนวย กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 500 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยป่าม่วง-น้ำชล กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 350 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติ โครงการที่ 7 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 

พร้อมเกรดเกล่ียเซาะร่องน้ำตลอดสาย หมู่ท่ี 7 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 337,155.00 บาท 
ดังนี้ 

    -ซอยสันติ 1 กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 200 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยขอนแก่น กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 400 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยสันติ 3 - สันติ 4 กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 800 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยผาแดง กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 400 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยสุขผล - นางไอ่ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 600 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
    -ซอยสันติ 6 กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 250 ม. 



๒๐ 

 

         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยพิกุล กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 200 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยคำปอน กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 250 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยสันติสุข กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 150 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
 
    มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 

   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 6 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 

พร้อมเกรดเกลี่ยเซาะร่องน้ำ ตลอดสาย หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัด
ช ุมพร พร ้อมป้ายประชาส ัมพันธ ์โครงการ จำนวน 1 ป ้าย งบประมาณ 
372,383.00 บาท ดังนี้    

     -ซอยอุดมสุข กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 400 เมตร 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
      -ซอยศรีประเวศน์ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 300 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
          งานท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00X1.00 เมตร 
         งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60X1.00 เมตร 
      -ซอยช่องเขา-วังปลา กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 2,200 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
      -ซอยร่มไทร กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 500 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
      -ซอยโพธิ์ทอง กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 450 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
      -ซอยชำนาญ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 900 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
          งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40X1.00 เมตร 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 
 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการท่ี 5  โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 

พร้อมเกรดเกล่ียเซาะร่องน้ำตลอดสาย  หมู่ที ่ 5 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัด
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ชุมพร พร ้อมป้ายประชาส ัมพันธ ์โครงการ จำนวน 1 ป ้าย งบประมาณ 
496,207.80 บาท ดังนี้    

     -ซอยแพรกซ้าย กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 1,200 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
      -ซอยใจอารีย์ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 350 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
      -ซอยห้วยชิงช้าง กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 1,300 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
      -ซอยรื่นประดิษฐ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 500 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
      -ซอยการุณสัมพันธ์ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 700 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
      -ซอยเนินทอง กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 400 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
      -ซอยกลุ่มลพบุรี-สัมพันธ์ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 900 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
          งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40X1.00 เมตร 
          งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60X1.00 เมตร 
      -ซอยห้วยยายชี กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 800 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
      -ซอยสองพ่ีน้อง กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 800 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
          งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40X1.00 เมตร  
     -ซอยกระแสธรรม กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 2,100 ม. 
          งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 

   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 

รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 4 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 
พร้อมเกรดเกล่ียเซาะร่องน้ำตลอดสาย หมู่ท่ี 3 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 430,920.00 บาท 
ดังนี้ 

    -ซอยอ่าวฉานปริง กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 1,000 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
    -ซอยช่องเขา-วังปลา กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 2,250 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
    -ซอยดอยสายลม กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 1,200 ม. 
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         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยดอยสายลม-ร่วมใจพัฒนา กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 600 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยพัฒนาเขาทะลุ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 200 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยแก่งนา กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 250 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
     -ซอยแหลมหลุ้ม กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 250 ม. 
         งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 3 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 

พร้อมเกรดเกล่ียเซาะร่องน้ำตลอดสาย หมู่ท่ี 2 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 251,370.00 บาท 
ดังนี้ 
   -ซอยวันเพ็ญ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 600 ม.  
       งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
   -ซอยศิลปสำราญ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 700 ม. 
      งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
   -ซอยบ่อขยะ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 200 ม. 
     งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
   -ซอยธงชัย กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 500 ม. 
       งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 
   -ซอยม่ันเจริญ กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 400 ม. 
       งานดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 

นายวราชัย ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายเขาน้อย-ป่าม่วง หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร   
   ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 105.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 322,000.00 บาท 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 
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นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายประชาร่วมใจ หมู่ท่ี 1 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร   
   ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 90.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ  281,000.00 บาท 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 
 

  ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื ่องที่จะปรึกษาที่ประชุมสภาฯ  

แห่งนี้อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี บัดนี้การประชุมก็ได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาอันสมควรและครบ
ทุกระเบียบวาระแล้ว  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วม
ประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน และอยู่ตลอดจนครบวาระการประชุม ผมขอปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจำปี  2563 และขอ
เชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ซ่ึง
ได้จัดเตรียมไว้ด้านล่าง และในโอกาสนี้ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเดินทางกลับโดย
สวัสดิภาพ 

 
 
ปิดการประชุมเวลา  12.30  น. 
 
 
 

 
       ลงชื่อ   วิโรจน์  แก้วเจย้     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 


