
สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
    

ท่ี ชื่อ- 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 นางสาวณิศรา  หม่ืนภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณิศรา หม่ืนภู่  
6 นางสาววิไลวรรณ  ภู่พรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ วิไลวรรณ  ภู่พรม  

 

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  สมัยแรก  
ประจำปี  พ.ศ.  2563  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ พร้อม
ทั้งอ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ดังน้ี  

  ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2562 ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ และมี
ประกาศกำหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ในวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน นั้น     

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 และ 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2552 ประกอบกับข้อ 24 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 จึงเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 และ
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ประชาชนทราบและเข้า
ร่วมฟังการประชุมในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป     
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ หมู่ท่ี 2 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี 
จังหวัดชุมพร และสามารถรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ผ่าน
หอกระจายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  20 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  
2563   นายชัยยัญ  บุญยิ้ม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑          เรื่อง  แจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก PM 2.5 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้แจ้งให้จังหวัดบูรณา

การหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยใช้อำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่และสอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้ 

  1.มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง(แหล่งกำเนิด) 
   1.1 ให้ลดมลพิษจากการขนส่งและจราจร โดยการเข้มงวดตรวจจับรถ

ควันดำ ตรวจสภาพ/บำรุงรักษายานพาหนะขนส่งสาธารณะ และรณรงค์ประชาสัมพนัธ์
ขอความร่วมมือจากประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 
เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมือง เพื่อไม่ทำให้การจราจรติดขัด ตลอดจนการฉีด
ล้าง ทำความสะอาดพ้ืนผิวถนนอย่างต่อเน่ือง   

   1.2 ให้ควบคุมการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดย
รณรงค์และสนับสนุนให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์หรือย่อยสลายด้วยวิธีท่ี
เหมาะสมแทนการเผา สำหรับพื้นที่ที ่มีความจำเป็นต้องใช้วิธีการเผา จะต้องมีการ
กำหนดมาตรการ จัดระเบียบการเผาตามลักษณะพื้นที่ แบ่งช่วงเวลาให้เหมาะสมและ
ดำเนินการควบคุมให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ 

   1.3 ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมเพื่อลดปริมาณฝุ่น
ละอองจากการก่อสร้าง โดยติดตามตรวจสอบให้ผู้ประกอบการก่อสร้างดำเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมาย มาตรการฯ และหลักวิชาการ 

   1.4 ให้ตรวจสอบและควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นไปตามกฎหมาย หากมีประเด็นหาข้อร้องเรียนผลกระทบจากมลพิษของโรงงาน
ให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 

  2.มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ 
   2.1 ให้ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยใช้ข้อมูลจากกรมควบคุม

มลพิษและกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งขยายเครือข่ายแจ้งเตือนเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้
ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์ที่ถูกต้อง วิธีการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ
อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย
ระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น 

   2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างความตระหนัก และปรับพฤติกรรมของ
ประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งพ้ืนท่ีการเกษตร และการเผาขยะในชุมชน/เมือง 

  3.ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการในพื้นที่ในการตรวจสภาพรถยนต์ของทาง
ราชการไม่ให้ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน การเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การดับเครื่องยนต์ขณะจอดในสถานที่ราชการและการลดการใช้รถยนต์
ส่วนบุคคลในการดำเนินทางมาทำงาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนและภาคส่วน
อ่ืนๆ 



๔ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

2. การขับเคลื่อนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  อำเภอสวี แจ้ง ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอ

สวี ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อำเภอสวี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์อำนวยการจิตอาสา
พระราชทานอำเภอสวี จึงขอแจ้งการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตามกำหนดการฝึกอบรมฯ และตารางฝึกอบรมฯ
อย่างเคร่งครัด 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
       ๓.  ขอขอบคุณที่ได้สนับสนุนการดำเนินโครงการการจัดกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทย

ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-ว่ิง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  ด้วยจังหวัดชุมพร แจ้ง กำหนดกิจกรรมสานพลังท้องถ่ินไทยถวายพ่อของแผ่นดิน 

เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 04.30-08.30 น. ณ โครงการ
พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
โดยนำรายได้จากค่าสมัครของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่งฯ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย 
ไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อม
เกล้าฯเพื่อช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจนจากท้องถ่ินทั่วประเทศ
ให้มีโอกาสรับการศึกษาต่อไป 

  บัดนี้ การจัดกิจกรรมสานพลังท้องถ่ินไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟ
มาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ
จังหวัดชุมพร ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 4,736 
คน ซึ่งรายได้จากค่าสมัครของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่งฯ เพื่อนำไปจัดต้ัง
กองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
เพื่อช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประเทศให้มี
โอกาสรับการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 763,055.87 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันห้าสิบ
ห้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ซึ ่งการจัดกิจกรรม ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากส่วน
ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 
เป็นอย่างดี  ในการนี้ จังหวัดชุมพรขอขอบคุณ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้สนับสนุนการดำเนินโครงการ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ีกำหนด 

  



๕ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 4. มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  อำเภอสวี แจ้ง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสาย

พันธ์ใหม่ 2019 ด้วยจังหวัดชุมพรแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยให้องค์กรปกครองส่วน
ท ้องถิ ่น ซ ึ ่ งมีอำนาจหน้าท ี ่ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (9) และ (14) กำหนดให้กิจการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและป้องกันและบำบัดรักษาโรค เป็นกิจการที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื ่นสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมดำเนินการ หรือให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดทำ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50 (4) เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ มาตรา 54 
(7) จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข มาตรา 56(3) กิจการอย่างอื่นจำเป็น
เพื่อการสาธารณสุข พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67(3) องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ใน
การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16(19) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ใน
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (29) การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มาตรา 17 (22) องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนั้น จึงขอแจ้งซักซ้อมแนวทางมาตรการและการเฝ้า
ระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ดังนี้ 

   1.กรณีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ไม่ว่าจะมี
การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงเป็น
กรณีสาธารณภัยฉุกเฉิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นสามารถดำเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนในเบื้องต้น โดยฉับพลันทันที เพื่อการดำรงชีพหรือบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า ภายใต้ขอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยใช้งบประมาณจากงบกลาง เงิน
สำรองจ่าย จัดหาหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามความจำเป็น 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ6 

   2.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดโรคหรือมีเหตุสงสัยได้ว่าเกิด
โรคติดต่อ โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด ให้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดำเนินการป้องกัน การควบคุม การแพร่ และการระงับการระบาดของโรคโดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวและหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบภารกิจดังกล่าวแต่ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุม หรือไม่สามารถ
ระงับการระบาดของโรคติดต่อได้ จะส่งผลทำให้เกิดการแพร่ระบาด ที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและชีวิตของประชาชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการ การ
ป้องกัน และควบคุมโรคได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย



๖ 

 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 และข้อ 14 

    มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒          เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ (สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562) 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
ประธานสภาฯ  ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้จัดทำเอกสารสำเนาบันทึกรายงานการ ประชุมสภา

ครั้งที่แล้ว  (สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562) ให้กับ
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วนั้น ขอให้ท่านตรวจดูว่ามีข้อความหรือ
ตัวอักษรถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หรือสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติม  ข้อความใดบ้างก็ขอเชิญครับ 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ครั้งที ่ผ่านมาอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที ่ประชุมสภาฯ 
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจำปี 2562 วันท่ี 26 มกราคม 2563 ขอมติครับ 

    
   มติที่ประชุม  รับรอง  17 เสียง 
      งดออกเสียง    ๑ เสียง 
      ไม่รับรอง    - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เร่ือง  ญัตติด่วน 

- ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เร่ือง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี  
2563 และกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี 2564 

นายชัยยัญ  บุญย้ิม 
  ประธานสภาฯ   ในวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ผมจะให้นายวราชัย  ตั้นตี๋ รอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมฯ ต่อ เชิญครับ 
นายวราชัย ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป  เข้าสู ่วาระที่ ๔  ข้อ ๔.1  เรื ่อง พิจารณา

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และ
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564  
ผมจะให้เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ  ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดสมัย
ประชุมสภาฯ  ขอเชิญครับ 
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นายวิโรจน์   แก้วเจ้ย 
   เลขานุการสภาฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ  ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุม
สามัญประจำปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำของแต่ละสมัย
ในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้นำความในข้อ ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถ่ิน  
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย  ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเร่ิม
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัย
ประชุมสามัญประจำปี  หรือวันเริ ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที ่กำหนดไว้แล้ว  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื ่น  หรือในสมัยประชุม
วิสามัญก็ได้ 

และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.๒๕62  มาตรา  ๕๓ วรรคหน่ึงและวรรคสี่ ซ่ึงมาตรา 
53 วรรคหนึ่ง ได้วางหลักไว้ว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย
แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด   สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ 
ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจาก
นายอำเภอ 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) เลขานุการสภาฯ  ก็ได้ชี้แจง กฎหมาย  และข้อระเบียบ  

เกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ  ไปแล้ว  มีสมาชิกฯ  ท่านใดสงสัยหรือไม่  ถ้าไม่มี
ผมขอให้สมาชิกฯ  ช่วยกันพิจารณาว่าจะให้มีการประชุม ก่ีสมัย เชิญครับ 

นายศราวุธ  ศรีนวล 
 ส.อบต.หมู่ท่ี 3   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมขอเสนอให้มีการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  จำนวน  4  สมัย  ขอผู้รับรอง  ๒  ท่าน ครับ 

  ผู้รับรอง 
  ๑.  นายชาญชัย  ศรียาภัย ส.อบต.หมู่ที่  11 
  ๒.  นางสุพิศชญา  พงษ์สถิตย์ ส.อบต.หมู่ที่  1 
นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
 รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) สมาชิกสภาฯ ท่านอื่น จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผม

ขอมติที่ประชุมเรื่องกำหนดสมัยประชุม ว่าจะเห็นชอบตามท่ี นายศราวุธ  ศรีนวล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 เสนอให้มีการประชุม 4 สมัยหรือไม่ ขอมติครับ  

    
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  17 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง      ๑ เสียง 



๘ 

 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
 รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขณะน้ีเราก็ได้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ  ไว้แล้ว จำนวน  4  

สมัย ลำดับต่อไปให้สมาชิกสภาฯ  ช่วยกันพิจารณากำหนดว่าในแต่ละสมัยให้เป็นวันท่ี
เท่าไร เชิญสมาชิกฯ  ปรึกษาหารือกันได้เลยครับ 

นายบรรพต  นิลเวช 
  ส.อบต.หมู่ท่ี 5   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมขอเสนอให้การประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  ในแต่ละสมัย ดังนี้ 
 สมัยที่  ๑ วันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์   2563  มีระยะเวลาไม่เกิน  ๑๕  วัน 
 สมัยที่  ๒ วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม   2563  มีระยะเวลาไม่เกิน  ๑๕  วัน 
 สมัยที่  ๓ วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม     2563  มีระยะเวลาไม่เกิน  ๑๕  วัน 
 สมัยที่  4 วันท่ี  15  พฤศจิกายน 2563  มีระยะเวลาไม่เกิน   15 วัน 
 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2564  กำหนดประชุมฯในวันท่ี  15    กุมภาพันธ์  2564   
  ผู้รับรอง  ๒  ท่าน 
  ๑.  นายนิเวศน์  โตพะไล  ส.อบต.หมู่ที่  4 
  ๒.  นายเรืองเดช  โตพุนพิน ส.อบต.หมู่ที่  6 
นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) สมาชิกฯ ท่านอื่นมีความคิดเห็นหรือต้องการจะเสนอ

เพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณากำหนดวันสมัยประชุมแต่ละ
สมัยตามท่ี นายบรรพต นิลเวช  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5  ได้เสนอ ขอมติครับ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  17 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง      ๑ เสียง 
     
4.2 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมและพิจารณาจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป เข้าสู่วาระที่ 4.2 เรื่อง พิจารณาจ่ายขาดเงิน

สะสมและพิจารณาจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผม
จะให้ผู้บริหารได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ได้เสนอขอให้สภาฯพิจารณาจ่ายขาดเงิน
สะสมและพิจารณาจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน
วันน้ี ขอเชิญครับ 

นายพนม  เพชรจร 
    นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุม) การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมและพิจารณา

จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นโครงการที่มีความ
จำเป็นเร่งด่วนทั้งน้ำและถนน สืบเน่ืองจากการเกิดอุทกภัย ฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมในพ้ืนท่ี
ตำบลเขาทะลุ จากพายุ “โพดุล”และในพ้ืนที่ภาคใต้ ทำให้หลายๆ พ้ืนท่ีมีถนนได้รับความ
เส ียหายเป็นจำนวนมาก สร ้างความเดือดร ้อนให้แก ่ประชาชน ประกอบกับใน
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณที่ตั้งไว้มีจำนวนจำกัด โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีก็เป็นโครงการท่ีเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซ่ึง



๙ 

 

ไม่สามารถโอนหรือตัดเปลี่ยนโครงการได้ หรือมีงบประมาณเพียงพอมาแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในครั้งนี ้ได้ ผมจึงได้
ปรึกษาหารือกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ว่าจะหา
วิธีการใดที่จะสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในคร้ังน้ี และโครงการที่เป็นโครงการ
ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีภายหลังจากที่ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีไปแล้ว จึงเป็นที ่มาของการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั ้งนี ้ และผมได้
มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการกองช่าง ประสานกับผู้นำ
ท้องถิ ่นท้องที ่สำรวจถนนหนทางที่ชำรุดเสียหาย และให้ผู ้อำนวยการกองช่างจัดทำ
ประมาณการ ตลอดจนให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบสถานะการเงินการคลัง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุและข้อกฎหมายว่าสามารถจะดำเนินการจ่ายขาด
เงินสะสมได้หรือไม่ จนเป็นท่ีมาในการขอเสนอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมและพิจารณา
จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในคร้ังน้ี 

   และโครงการที่เสนอขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมและพิจารณาจ่ายขาดเงินทุน
สำรองเงินสะสมมีทั้งหมด 14 โครงการ งบประมาณที่เสนอพิจารณาจ่ายขาดฯ จำนวน 
4,315,700 บาท แยกเป็นจ่ายขาดจากเงินสะสม จำนวน 3,686,000 บาท และจ่าย
ขาดจากทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 629,700 บาท ส่วนรายละเอียดว่าโครงการอะไร 
งบประมาณแต่ละโครงการเท่าใดผมได้ทำสำเนาให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม ผ่าน
ประธานสภาฯ 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 41 ให้ยกเลิกความในข้อ 87 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

   “ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชี
รายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุน
สำรองเงินสะสม 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปน้ี 

   (1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 
ตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู ้ว่า
ราชการจังหวัด 

   (2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อย
ละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วน 



๑๐ 

 

ท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ  
89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน” 

   ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  
7,032,955.35 บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 42,540,000.00  
บาท คำนวณหายอดเงินที่สามารถจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ร้อยละ 15 ดังนี้  

    

   -เงินทุนสำรองเงินสะสม  = 42,540,000 X 15   
       100 

                  = 6,381,000.00  บาท    

   ข้อ 43 ให้ยกเลิกความในข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 

   “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

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

   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

   (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

   (4) เมื ่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

   ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว” 

   ซ่ึงตามความใน ข้อ 89(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน ซ่ึงขอชี้แจงกรณีเงินคงเหลือท่ี
จ่ายขาดเงินสะสมได้ 



๑๑ 

 

   ยอดเงินสะสม ณ ปัจจุบัน   10,661,437.84 บาท 
  หัก  1. กันเงินสะสมไว้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน 
   เงินเดือนฝ่ายการเมือง 221,460X3 เดือน       664,380.00  บาท 
   เงินเดือนข้าราชการประจำ 432,925X3 เดือน   1,298,775.00  บาท 
   เงินเดือนพนักงานจ้าง 249,389X3 เดือน       748,167.00  บาท 
    ยอดรวมท้ังส้ิน          2,711,388  บาท 

 2. กันเงินสะสมไว้อีกร้อยละ 10 ของงบประมาณ 
     รายจ่ายประจำปี 2563     42,540,000.00 บาท 

     กันไว้ร้อยละ 10             4,254,000  บาท 
 รวมรายการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 ฉบับที่ 4          6,976,530.00  บาท 
 ยอดวงเงินสะสมนำไปใช้ได้          3,696,115.84.00  บาท 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) เมื่อสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบเหตุผลและความจำเป็น

ในการยื่นเสนอขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมและพิจารณาจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงิน
สะสม ประจำปี พ.ศ.2563 และได้ทราบแนวทาง หลักการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และทราบถึงฐานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล      
เขาทะลุ ไปแล้ว 

   ลำดับต่อไป ผมจะอ่านโครงการที่ผู้บริหารขอเสนอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
และพิจารณาจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ทีละโครงการ และจะให้สมาชิกสภาฯ ได้
อภิปราย 

   รายการขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จำนวน 3,686,000 บาท ดังน้ี 

  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ หมู ่ที ่ 1      
  ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ   0.50 เมตร (หรือพื ้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ  300,000 บาท 

  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา 
หมู่ที่ 2   

  ผิวจราจรกว้าง 5.0 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 489,000 บาท 

  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอยสายลม หมู่ท่ี 3    



๑๒ 

 

  ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 300,000 บาท 

 

    4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกระแสธรรม หมู่ที่ 5   
   ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก

ข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 300,000 บาท 

    5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสปก.ห้วยกลาง-ป่าม่วง หมู่
   ที่ 4  
   ผิวจราจรกว้าง 5.0 เมตร ระยะทาง 90 เมตร หนา 0.15 ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 

0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 
1 ป้าย งบประมาณ 340,000 บาท 

    6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมสุข หมู่ที่ 6   
   ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก

ข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 300,000 บาท 

   7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติ 1 หมู่ที่ 7  
   ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน

คลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 300,000 บาท 

   8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าม่วง-น้ำชล หมู่ที่ 8   
   ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก

ข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 300,000 บาท 

    9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เดชา-ห้วยกลำ หมู่ท่ี 9   
   ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก

ข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 157,000 บาท  

   10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรจน์ณรงค์ หมู่ท่ี 10 
   ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน

คลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 300,000 บาท 



๑๓ 

 

   11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 4,11   
   ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก

ข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 400,000 บาท 

   12. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ 

   อบรมให้ความรู้แก่จิตอาสาภัยพิบัติ อบต.เขาทะลุ จำนวน 50 คน งบประมาณ 
200,000 บาท 

   รายการขอพิจารณาจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  จำนวน  629,700 บาท ดังนี้ 

    13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยรากไม้-หน้าเขาหมู่ที่ 9 
ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก

ข้างละ 0.50 เมตร (หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 300,000 บาท 

    14. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 
    ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม.ลึก 80 เมตร (ได้น้ำไม่น้อย 
   กว่า 5,000 ลิตร/ชม.) งบประมาณ 329,700 บาท ดังนี้ 
นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป ผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย

กัน และภายหลังจากอภิปรายกันพอสมควร ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา
จ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2563  เป็นลำดับต่อไป 

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

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 

รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป ขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาจ่ายขาดเงินทุน
   สำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
    รายการขอพิจารณาจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2563  จำนวน  629,700 บาท ดังนี้ 



๑๔ 

 

    ขอมติโครงการท่ี 14 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ขุดเจาะบ่อบาดาล  
   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม.  ลึก 80 เมตร (ได้น้ำไม่น้อย กว่า 5,000 ลิตร/ชม.)  
   งบประมาณ  329,700 บาท 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 
 
 
 
 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยห้วยรากไม้-หน้าเขา หมู่ที ่ 9 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร) พร้อมติดตั ้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 
300,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป ขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาจ่ายขาดเงิน

สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

  รายการขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จำนวน 3,686,000 บาท ดังนี้ 

  ขอมติโครงการที่ 12 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อบรมให้ความรู้แก่จิตอาสาภัยพิบัติ อบต.เขาทะลุ 
จำนวน 50 คน งบประมาณ  200,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นต้ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 4,11 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 130 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 



๑๕ 

 

520 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 400,000 

บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 
 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติ โครงการท่ี 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
   เสริมเหล็ก ซอยโรจน์ณรงค์ หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 100 เมตร  
   หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400  
   ตารางเมตร) พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 300,000 บาท 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 

นายวราชัย ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
   เหล็ก ซอย เดชา-ห้วยกลำ หมู่ท่ี 9   ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 50 เมตร หนา 
   0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 200 ตาราง 
   เมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ  157,000 บาท 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 
 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
   เหล็ก ซอยป่าม่วง-น้ำชล หมู่ที่ 8  ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 
   0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400 ตาราง 

   เมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 300,000 บาท 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 



๑๖ 

 

รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติ โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
   เหล็ก ซอยสันติ 1 หมู่ท่ี 7 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 
   เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร) 
   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายงบประมาณ 300,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  
   เหล็กซอยอุดมสุข หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 

   เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร) 
   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 300,000 บาท 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 
 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการท่ี 5  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายสปก.ห้วยกลาง-ป่าม่วง หมู่ที่ 4  ผิวจราจรกว้าง 5.0 เมตร ระยะทาง 90 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
450 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ  340,000 
บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 

รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยกระแสธรรม หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 300,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการท่ี 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
   เหล็ก ซอยดอยสายลม หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 



๑๗ 

 

   เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร) 
   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 300,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 

นายวราชัย ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยสายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.0 เมตร ระยะทาง 
130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 650 ตารางเมตร) พร้อมติดตั ้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 
489,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ขอมติโครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 1  ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 300,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกสียง  1 เสียง 
 

4.3 พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป เข้าสู ่วาระที่ 4.3 เรื ่อง พิจารณาโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อไป ผมขอให้ เลขานุการสภาฯ 
ได้นำเรียนรายละเอียดตามระเบียบข้อกฎหมายให้ท่ีประชุมทราบต่อไป ขอเชิญครับ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
 เลขานุการสภาฯ  (กล ่ าวรายงานต ั วต ่อท ี ่ ประช ุมฯ )  กระผมขอนำเร ี ยน ตามระเบ ี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ ่มเต ิมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ต่อไปผมจะให้ผู ้บริหารได้ชี ้แจงรายละเอียดการขอโอน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 เชิญครับ 



๑๘ 

 

นายพนม  เพชรจร 
   นายก อบต.  (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ผมจะขออนุญาตท่านประธานฯ ให้นายวิโรจน์ 

แก้วเจ ้ย ปลัดองค ์การบร ิหารส่วนตำบล และนางสาวณิศรา หมื ่นภู่  ตำแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแทน ขอบคุณครับ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
     ปลัด อบต.  (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ผมจะขอชี้แจงในส่วนของการโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี ซึ่งจะมี 2 รายการ คือ การโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ และ
การโอนงบประมาณเพิ ่มตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่  การขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในคร้ังนี้ สืบเน่ืองจากการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายบางหมวด บางประเภท บางรายการ ได้ตั้งไว้ผิดหมวด ผิดประเภท จึงมีความ
จำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีในครั้งนี้ และมีบางรายการ
ไม่ได้ตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งเป็นรายการที่มีหนังสือแจ้งมา
ในภายหลัง จึงต้องมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อ ให้
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ตามรายการ ดังน้ี 
1. โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 

1.1 โอนลด (กองคลัง) 
 แผนงานบริหารทั่วไป 
 งานบริหารงานคลัง  

   งบบุคลากร 
   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้จำนวน 138,120.- บาท 
   - เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน  

งบประมาณรายจ่ายก่อนโอน 138,120.- บาท โอนลดงบประมาณ 
จำนวน 10,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน จำนวน  128,120.-บาท  

1.2 โอนลด (สำนักงานปลัด) 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานกีฬาและนันทนาการ 
  หมวดงบดำเนินงาน 
  ประเภทค่าใช้สอย 

  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(เขาทะลุคัพ) ตั้งไว้ 200,000 
บาท  
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(เขาทะลุคัพ) 
ประจำปี 2563 เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าชุด เงิน
รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ 
  - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  

งบประมาณรายจ่ายก่อนโอน  200,000.- บาท โอนลดงบประมาณ 
จำนวน 8,500.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน จำนวน  191,500.-บาท  

2. โอนเพ่ิมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ดังน้ี 



๑๙ 

 

2.1 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เช็ค ตั้งไว้จำนวน 30,000.- บาท 
 แผนงานบริหารทั่วไป  
 งานบริหารงานคลัง 

   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์เช็ค ตั้งไว้จำนวน 30,000.- บาท 
งบประมาณรายจ่ายก่อนโอน 30,000.- บาท เนื่องจากตั้งงบประมาณ

ไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ขอโอนเพิ่มงบประมาณ จำนวน 10,000.- บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน  จำนวน  40,000.-บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เช็ค จำนวน 1 เคร่ือง ตามราคาที่สืบได้
จากท้องตลาด(นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) 

2.2 จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน ตั้งไว้จำนวน 
8,500.- บาท 

 แผนงานบริหารทั่วไป  
 งานบริหารทั่วไป 

   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

จัดซื ้อเครื ่องสแกนลายนิ ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน ตั ้งไว้
จำนวน 8,500.- บาท  

-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน 
จำนวน 1 เคร่ือง เนื่องจากมิได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายน้ิวมือ 
- สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ 
- หน้าจอ LCD 
- สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ 
- มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทำงาน 
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562) 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  17 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง 

 
4.4 พิจารณาขอความเห็นชอบให้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลในพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน   
(ส.ป.ก.) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  



๒๐ 

 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป เข้าสู่วาระที่ 4.4 พิจารณาขอความเห็นชอบ

ให้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ต่อไป ผมขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุนำเสนอ
ต่อท่ีประชุม ขอเชิญครับ 

นายพนม  เพชรจร 
   นายก อบต.  (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบให้ดำเนินการ

ขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี 
จังหวัดชุมพร ในส่วนของรายละเอียดต่างๆ ในการดำเนินการขออนุญาต ผมขออนุญาต
ให้นายวิโรจน์ แก้วเจ้ย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแทน 
ขอบคุณครับ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
 เลขานุการสภาฯ  (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) สำหรับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที ่ 4 

เน ื ่องด้วยพื ้นที ่ท ี ่ดำเนินการอยู ่ในเขตปฏิร ูปที ่ด ิน (ส.ป.ก.) ต ้องขออนุญาตต่อ
คณะอนุกรรมการเขตปฏิรูปที่ดินระดับจังหวัด จากการประสานงานในการขออนุญาต 
ต้องผ่านสภาท้องถิ่นพิจารณาตรวจสอบและรับรองว่าพื้นที่ดำเนินการดังกล่าว เม่ือ
ดำเนินการตามโครงการฯแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน คือ 

  1.ผลกระทบด้านเส ียง เมื ่อขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วมีเส ียงรบกวนการใช้
ชีวิตประจำวันของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือไม่ 

  2.ผลกระทบด้านดิน ดินไม่เสื่อมโทรมหรือพังทลายหรือไม่ 
  3.ผลกระทบด้านน้ำ เมื่อขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วน้ำที่ได้มาเน่าเสีย มีสารพิษเจือ

ปนหรือไม่ 
  4.ผลกระทบด้านอากาศ คือมีฝ ุ ่นละอองหรือมีกลิ ่นเหม็นรบกวนการใช้

ชีวิตประจำวันของประชาชนในพ้ืนท่ี หรือไม่ 
  อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่จะต้องพิจารณาคือมีไม้หวงห้ามอยู่ในพื้นที่แปลงที่ขอ

อนุญาตหรือไม่ เมื ่อสภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วจะนำรายงานการประชุมในครั้งน้ี
นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการเขตปฏิรูปที่ดินระดับจังหวัด เพื่อประกอบการพิจาณา
ต่อไป เมื่อเอกสารครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจะรวบรวมขออนุมัติต่อ
เลขานุการเขตปฏิรูปที่ดินอีกคร้ัง จึงนำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม เห็นชอบเรื่อง ให้ดำเนินการขุด

เจาะบ่อบาดาลในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัด
ชุมพร ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน และไม่มีไม้หวงห้ามในเขตพื้นที่ ท่ี
ดำเนินโครงการฯ หรือไม่ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  17 เสียง 



๒๑ 

 

    ไม่เห็นชอบ      - เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง 

  ระเบียบวาระท่ี ๕   เร่ือง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื ่องที่จะปรึกษาที่ประชุมสภาฯ  

แห่งนี้อีกหรือไม่ ขอเชิญผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ได้
ซักถามและแจ้งเร่ืองอ่ืนต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ 

นางสุพิศชญา  พงศ์สถิตย์ 
        ส.อบต.ม.1  (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ดิฉันขอเสนอให้ดำเนินการจัดทำฝ่ายชะลอน้ำ

บริเวณหน้าถ้ำธารลอดใหญ่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ
ใช้ได้อย่างเท่าทัน คะ  

นายอุทัย  บุญเชิด 
    ส.อบต.ม.10  (กล่าวรายงานตัวต่อท่ีประชุมฯ) กระผมขอเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสนับสนุน

งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ ให้กับหมู่ที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับงบประมาณน้อย 
ครับ 

 
นายเรืองเดช  โตพุนพิน 
      ส.อบต.ม.6  (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) การซ่อมแซมไฟส่องทางสาธารณะในเขตพื้นท่ี 

หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว แต่กระผมได้สังเกตเห็นไฟบางจุด ในเขต
พื้นที่ หมู่ท่ี 6 ที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมในส่วนที่เหลือยังจะมีการดำเนินการซ่อมแซมต่อ
หรือไม่ครับ 

นายศราวุธ  ศรีนวล 
    ส.อบต.ม.3  (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ซึ่งมีการ

ใช้งานมาอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ขณะนี้สถานีสูบน้ำดังกล่าวเกิดการชำรุดเสียหายและไม่
สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ ซ่ึงกระผมได้ปรึกษาท่านคณะผู้บริหารไว้แล้วนั้น กระผม
ในนามตัวแทนของหมู่ที ่ 3 จึงขอขอบคุณคณะผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล      
เขาทะลุ ที ่ได้เห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและช่วยแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำใช้ ขอบคุณครับ 

นายสำเภา  ศรีบุปผา 
     ส.อบต.ม.4  (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) สำหรับท่อส่งน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 เนื่องจาก

งบประมาณกลุ่มฯ ยังมีงบประมาณคงเหลืออยู่ กระผมก็ได้นำงบประมาณในส่วนน้ี 
นำมาดำเนินการบำรุงรักษาซ่อมแซมเสร็จท่อส่งน้ำเรียบร้อย ครับ 

นายพนม  เพชรจร 
   นายกอบต.  (กล่าวรายงานตัวต่อท่ีประชุมฯ) 
  - การจัดทำฝ่ายหินชะลอน้ำหน้าถ้ำธารลอดใหญ่ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 กระผมได้

ดำเนินการติดต่อทางโรงโม่หิน ให้คัดหินที่มีขนาดเหมาะสมสำหรับจัดทำฝ่ายชะลอน้ำ 
เอาไว้แล้ว ได้เมื ่อไรนั้นทางโรงโม่หินจะติดต่อเข้ามาและองค์การบริหารส่วนตำบล     
เขาทะลุ ก็จะได้เร่งดำเนินการทันที  



๒๒ 

 

  - การซ่อมแซมไฟส่องทางสาธารณะในเขตพื้นที่ หมู่ที ่ 6 ที่ได้ปลดลงมาไว้ท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ซึ่งดำเนินการซ่อมแซมอยู่ขณะนี้ แต่สวนที่ยังไม่ได้
ปลดลงมาก็จะอยู่ระหว่างรอดำเนินการในรอบต่อไป ซ่ึงกระผมจะดำเนินการซ่อมแซมไฟ
ส่องทางสาธารณะในเขตพื้นที่ จนมีสภาพพร้อมใช้งานทุกจุดครับ 

  - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในพื้นที่ หมู่ที่ 3  ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นดำเนินการตามที่ทา่น
สมาชิกได้แจ้งเข้ามาครับ 

  - เรื่องขอสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ ในเขตพื้นที่หมู่ไหนที่ได้รับความ
เดือดร้อน ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหนังสือแจ้งเข้ามาเพ่ือ
พิจารณาได้เลยครับ 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื ่องที่จะปรึกษาที่ประชุมสภาฯ  

แห่งน้ีอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี บัดน้ีการประชุมก็ได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาอันสมควรและครบ
ทุกระเบียบวาระแล้ว  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วม
ประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน  และอยู่ตลอดจนครบวาระการประชุม  ผมขอปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  2563 
และขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมกันรับประทานอาหาร
กลางวัน ซ่ึงได้จัดเตรียมไว้ด้านล่าง และในโอกาสนี้ ขอให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านเดินทาง
กลับโดยสวัสดิภาพ 

 
ปิดการประชุมเวลา  12.30  น. 

 
       ลงชื่อ   วิโรจน์  แก้วเจย้     ผู้จดบันทึก 

              (  นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย  ) 
                    เลขานุการสภาฯ  
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

      ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
(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 


