
สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
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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 นายวัชระ  ทองพูน ปลัดท้องถ่ินอำเภอสวี วัชระ  ทองพูน  
6 นายธงชัย  ยุติมิตร ผู้อำนวยการกองช่าง ธงชัย  ยุติมิตร  
7 นางสาวณิศรา  หม่ืนภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณิศรา หม่ืนภู่  
8 นางสาววิไลวรรณ  ภู่พรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ วิไลวรรณ  ภู่พรม  

 

 

เปิดประชุม  เวลา  09.00 น.  
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  และ  

ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุม ลงชื่อในสมุดจดบันทึก
รายงานการประช ุม และให้เลขานุการสภาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลเขาทะลุ                  
นับองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิก 
สภาฯ ก่อนจะเริ ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเชิญ ผู้บริหาร องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

   เมื่อจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับ
ต่อไปกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ พร้อมทั้งอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ดังน้ี 

   ตามที่  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  มีมติเห็นชอบในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2562 ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ และมี
ประกาศกำหนดวันเริ ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕62 มีกำหนด     
ไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่ วันท่ี 15 - 29 พฤษภาคม 2562 น้ัน   

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๔ และ55  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับ 6)  พ.ศ. 
๒๕52  ประกอบกับข้อ  ๒๔  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภา
องค์ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี  2562  และประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การ 
 



๓ 

 

 

 
บริหารส่วนตำบล ให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันที ่  29 
พฤษภาคม 2562  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  หมู่ที่ 2  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี   จังหวัดชุมพร  และ
สามารถรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ผ่านหอกระจายข่าว
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ    

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี  23  เดือน  พฤษภาคม  
พ.ศ.  2562   นายชัยยัญ  บุญยิ้ม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑          เรื่อง  แจ้งที่ประชุมทราบ 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  นายวัชระ  ทองพูน  ปลัดท้องถิ่นอำเภอสวี ท่านได้เข้ามาตรวจเยี่ยม องค์การ

บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เป็นประจำทุกเดือนและครั้งนี้ตรงกับวันประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี 2562 จึงถือโอกาสนี้ ขอเชิญ
ปลัดท้องถิ ่นอำเภอสวี ได้กล่าวให้ความรู้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      
เขาทะลุ สักเล็กน้อยเพราะเนื่องจากท่านติดภารกิจต้องกลับก่อน ขอเชิญครับ  

นายวัชระ  ทองพูน 
   ปลัดอำเภอสวี  (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ในเม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 กระผมได้

เสนอหนังสือต่อ นายอำเภอสวี เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการ หรือพนักงานเทศบาลหรืพนักงานส่วนตำบล 
เพื่อแต่งตั ้งเป็นประธานกรรมการ/กรรมการและเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ของ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับอำเภอ 

  ตามที่แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ระดับอำเภอ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และแจ้งการปรับปรุงแก้ไขอำนาจหน้าที ่ของ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน 

  เนื ่องจากบัดนี ้ ผู ้บริหารท้องถิ่น ที่ได้ร ับการแต่งตั ้งเป็นประธานกรรมการ  
ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ปลัดอำเภอที่นายอำเภอมอบหมาย ท่ี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีประธานกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับอำเภอ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ตามประกาศอำเภอสวี 
ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปีแล้ว 

  อำเภอสวี จึงขอเชิญผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เข้าร่วมประชุม เพื ่อคัดเลือกผู ้บริหารท้องถิ ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น/
ข้าราชการ หรือพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั ้งเป็นประธาน
กรรมการ/กรรมการและเลขานุการ/ผู ้ช ่วยเลขานุการของคณะกรรมการประสาน



๔ 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมที่ว่าการอำเภอสวี ชั้น 2 ท่ีว่าการอำเภอสวี 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  1.1 ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอพพลิเคช่ัน “ฟาร์ม D” ให้เกษตรกร 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  ด้วยจังหวัดชุมพรแจ้งว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแอพพลิเคชั่น 

“ฟาร์ม D” เพื่อเป็นเครื่องมือให้เกษตรกรใช้ในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร หรือ 
ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรท่ีได้รับผลตอบแทนต่ำ ไปผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสม 
และมีศักยภาพท่ีให้ผลตอบแทนสูง ได้ด้วยตัวเกษตรกรเอง โดยแอพพลิเคชั่น“ฟาร์ม D”  
สร้างข้ึนจากแนวคิดการจัดการฟาร์ม “Farm Management” นำข้อมูลราคาต้นทุนการ
ผลิต และผลตอบแทนสุทธิในการผลิตพืช ปศุสัตว์ และประมง ในจังหวัดมาวิเคราะห์
ตามแนวคิด โปรแกรมเส้นตรง (Linear Programming) หาแผนการผลิตภายใต้ข้อจำกัด
ที่ดินที่เกษตรกรมีอยู่ โดยขณะนี้เกษตรกรสามารถใช้แอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) ได้แล้ว  

  อำเภอสวี จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นประชาส ัมพันธ ์ การใช ้งาน
แอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” ให้แก่เกษตรกร เพื่อให้การใช้แอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างท่ัวถึง 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
2.   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  ด ้วยการไฟฟ้าส ่วนภ ูม ิภาคสาขา อำเภอสว ี ม ีความประสงค ์ ร ับสม ัคร

บุคคลภายนอกรับจ้างเหมาตัด – ติดกลับมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทเอกชน(รายย่อย) ใน
พื้นที่ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  

  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะจ้างเหมานิติบุคคล/บุคคล
ธรรมดา ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 56(2)(ข) ดังต่อไปน้ี 

1. งานตัดกลับ-ต่อมิเตอร์ท่ีค้างชำระค่าไฟฟ้า และพร้อมจ่ายไฟ 
2. งานปลดสาย-ต่อสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์ 
กำหนดทำการจ้างตั ้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 โดยมีราคากลางตามงานจ้างแต่ละประเภท 
ทั้งนี้ผู้เสนอราคาทั้งที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา จะต้องดำเนินการตาม

รายละเอียดดังนี้ 
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1.จัดหา Smart Phone รุ่นที่รับรองการปฏิบัติงาน สำหรับโปรแกรม DMSX 
4.0 หรือโปรแกรมที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพัฒนาต่อไปในอนาคต ขนาดหน้าจอไม่ต่ำ
กว่า 5 นิ้ว 

2. ผู ้รับจ้างต้องมี Internet SIM รองรับการใช้งานโปรแกรมและเปิดใช้งาน
ตลอดเวลา 

3. ผู ้รับจ้างต้องสามารถใช้โปแกรมงดจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่าน 
Mobile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  ผู้รับจ้างต้องอยู่ปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถึงเวลา 18.00 น. ของ
ทุกวันทำการ 

5.  ผู้รับจ้างต้องอยู่ปฏิบัติงานทุกวันทำการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
6.  ผู้รับจ้างต้องดำเนินการงดจ่ายไฟทุกรายท่ีการไฟฟ้ามอบหมาย 
หากดำเนินการงดจ่ายไฟไม่ได้ให้ผู ้รับจ้างต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร

ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ เพ่ือเสนอให้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ดุลพินิจ 
และวินิจฉัยการจ่ายค่าจ้างเหมาคร่ึงหนึ่งของค่าตัดกลับมิเตอร์เป็นรายๆไป 

7.  ผู้รับจ้างต้องดำเนินถ่ายรูปมิเตอร์ที่ได้ปฏิบัติงานปลดสาย,ต่อสาย,ต่อกลับ
มิเตอร์ ทุกเครื ่องให้ชัดเจน และนำส่งให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็น File หรือ
ภาพถ่าย เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบในการเบิกจ่ายค่าจ้างให้ต่อไป 

8.  ผู้รับจ้างต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏบัิติ
เก่ียวกับมิเตอร์ของ กฟภ.พ.ศ.2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องเป็นผู ้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
บริบูรณ์ เป็นผู้ที่มีความสามารถปฏิบัติงานให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ และเป็นบุคคลท่ี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความประพฤติเหมาะสมและมีความ
น่าเชื่อถือ 

กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่ออก
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันที่ออก
หนังสือรับรอง) 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอสวี จึงขอความอนุเคราะห์ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลภายนอก รับจ้าง
เหมาตัด – ติดกลับมิเตอร์ ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทเอกชน(รายย่อย) ในพื้นที่ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  ให้กับประชาชนในพื ้นที ่ผู ้สนใจโดยติดต่อขอรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที ่ แผนกบัญชีการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสวี โทร 077-
557025 ในวันและเวลาราชการ  

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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       ๓.  การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 
2562 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัด

งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยจัดกิจกรรมเพ่ือ
เทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 
9 ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม 
และประเทศชาติ รวมทั้งหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ และจัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล 
ที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 
ประจำปี 2562 

      ประกาศ  
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  

ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

                               ********************   
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญหน่วยงาน

องค์การ และบุคคล ผู ้สนใจ เสนอชื ่อและแบบประวัติของตนเองหรือ บุคคลที ่มี
คุณสมบัติเป็นลูกท่ีมีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับ
การพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับโล่เกียรติคุณ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ใน
โอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 รวม 6 ประเภท คือ 

1.นักเรียน  นักศึกษา 
2.นักกีฬา 
3.ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
4.นักร้อง นักแสดง ศิลปิน 
5.สื่อมวลชน 
6.ประชาชนทั่วไป 
โดยกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกดังน้ี 
1. เร่ืองท่ีส่งจะต้องเป็นเรื่องจริง  โดยเป็นเร่ืองของตนเองหรือเร่ืองของบุคคลอ่ืน

ที่รู้จักก็ได้ 
2. จะต้องมีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 5 ประการ  

ดังนี้ 
2.1 ให้การดูแลเอาใจใส่ เลี ้ยงดู และปฏิบัติต่อแม่เป็นอย่างดีและ

สม่ำเสมอ 
2.2 ช่วยเหลือภารกิจและการงานของแม่ 
2.3 ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่ 
2.4 ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูล 
2.5 บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
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3. ลูกกตัญญูฯ ประเภทนักกีฬา ต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย หรือสร้างผลงาน 
ในระดับประเทศ 

4. ผู้ที่เสนอแบบประวัติการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
ต้องมีอายุ ตั้งแต่ 8 ปีขึ้นปี แต่ไม่เกิน 70 ปี และมารดาต้องมีชีวิตอยู่ หรือ เสียชีวิต
ไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันที่ส่ง แบบกรอกประวัติการคัดเลือกฯ) 

5. ให้กรอกประวัติตามแบบที่กำหนดโดยการ พิมพ์เท่านั้น (ให้พิมพ์แบบกรอก
ประวัติ ใหม่ได้หรือพิมพ์เป็นเอกสารแนบ) รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของลูกที่มี
ความกตัญญูกตเวทีอย่างสูง ต่อแม่ทั ้ง 5 ประการ ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ    
(เอ 4) พร้อมภาพกิจกรรม (ถ้ามี) และจัดทำเป็นชุด จำนวน 6 ชุด 

6. รูปภาพกิจกรรม ถ้าจะส่งเพื่อประกอบการพิจารณา ขอให้ส่งเป็นภาพถ่าย
เอกสาร ไม่ต้องส่งตัวจริงของภาพ 

7. แบบกรอก ประวัติย่อ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เอ4) โดยใช้แบบอักษร 
Angsana  New ขนาด  16 พิมพ์ตามตัวอย่าง  จำนวน 2 ชุด พร้อมลงแผ่นซีดี จำนวน
2 แผ่น  

8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องส่งเพื่อรับการพิจารณา  
8.1 แบบกรอกประวัติ  จำนวน 6 ชุด 
8.2 สำเนาบัตรประชาชน  ของผู้รับการคัดเลือกฯ จำนวน  1 ชุด 
8.3 สำเนาบัตรประชาชนของมารดา จำนวน 1 ช ุด (หากมารดา 

เสียชีวิตแล้วขอให้ส่งสำเนาใบมรณะบัตร)  
 8.4 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 น้ิว จำนวน 3 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6      

เดือน) ของผู้รับการคัดเลือกฯ  
9. ให้ส่งเอกสารตามข้อ 8 ไปยังประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกท่ีมีความ

กตัญญู กตเวทีอย่างสูงต่อแม่ สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 257  ตึก
มหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันท่ี 3 มิถุนายน  
2562 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์)  

10. หากแม่และลูกได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นและลูกกตัญญูฯ ในปี เดียวกัน
จะได้รับ การพิจารณาเพียงประเภทเดียว  

11. หากแบบกรอกประวัติที่เสนอไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะไม่ได้ รับ
การพิจารณา 

   12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที ่สุด และจะประกาศผลในเดือน
กรกฎาคม 2562  

13. ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกท่ีมีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ จะได้รับโล่
เกียรติคุณจากประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 12 สิงหาคม 
2562 

14. ติดต่อขอแบบกรอกประวัติและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ คุณนงลักษณ์  รอมไธสง โทรศัพท์ 0 - 2354 - 7533 - 37 ต่อ 107, 
0-2354-7528  คุณวัชราภรณ์ แสงเผ่น โทรศัพท์ 0-2354-7533-37 ต่อ 304 , 
0-2354-6260 หรือดาวน์โหลดแบบกรอกประวัติได้ที่  WWW.NCSWT.OR.TH 
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15. หลังจากประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ผู้ที่ต้องการเอกสารคืนขอให้ไป รับ
เอกสารคืน เท่าที่เหลืออยู่ ตั้งแต่วันที่1 - 31 ตุลาคม 2562 หากพ้นกำหนด สภา
สังคมสงเคราะห์ฯ จะไม่รับผิดชอบเอกสารใด ๆ ท้ังสิ้น 

  อำเภอสวี จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหน่วยงาน องค์กร 
และบุคคลท่ีสนใจ ส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกท่ีมีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อ
แม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 
ประจำปี 2562 โดยส่งแบบกรอกประวัติจำนวน 6 ชุด พร้อมแผ่นซีดีประวัติย่อ จำนวน 
2 แผ่น ไปยังประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อ
แม่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันท่ี 3 มิถุนายน 2562 (โดยถือวันประทับตรา
ไปรษณีย์) 

  
มติที่ประชุม รับทราบ  

       

ระเบียบวาระท่ี  ๒           เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562) 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
ประธานสภาฯ  ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้จัดทำเอกสารสำเนาบันทึกรายงานการ ประชุมสภา

ครั้งที่แล้ว  (สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี 2562  วันที่ 29 พฤษภาคม 2562) ให้กับ
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วนั้น ขอให้ท่านตรวจดูว่ามีข้อความหรือ
ตัวอักษรถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  หรือสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติม  ข้อความใดบ้างก็ขอเชิญครับ 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ครั ้งที ่ผ่านมาอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที ่ประชุมสภาฯ 
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี ๒๕62 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 ขอมติครับ 

    
   มติที่ประชุม  รับรอง  18 เสียง 
      งดออกเสียง    ๑ เสียง 
      ไม่รับรอง    - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เร่ือง  ญัตติด่วน 

- ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เร่ือง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปล่ียนแปลง ฉบับ
ที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 
 



๙ 

 

 

นายชัยยัญ  บุญย้ิม 
  ประธานสภาฯ   ในวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ผมจะให้นายวราชัย  ตั้นตี๋  รอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมฯ ต่อ เชิญครับ 
นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที ่ประธานฯ) ลำดับต่อไป เข้าสู ่วาระที ่ 4.3 เรื ่อง พิจารณา (ร่าง) 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
 ผมจะให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นใน
การเสนอขอพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) ประจำปี 2562 และให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ชี ้แจงระเบียบ     
ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) ขอเชิญครับ 

นายพนม  เพชรจร    
    นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งถือว่าเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
ที ่จัดทำขึ ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ ่งมีความต่อเนื ่องและเป็นแผนก้าวหน้า 
ครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี อีกทั้งยังเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และเมื่อได้ดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปีไปแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
เปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปี ก็สามารถทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 9 

   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขต
พื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปี (พ.ศ.2561-2564) เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื ่องจาก
ต้องการให้แผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปีมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน ความจำเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือจะให้สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้โดย
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 4) ประจำปี พ.ศ. 2562 นั้น 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
    ปลัด อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.

2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562  
 



๑๐ 

 

 

   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จะต้องดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
จำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

   ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด 
ทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(ฉบับท่ี2)
พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความ ต่อไปน้ีแทน 

   “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

   1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

   2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

   เมื ่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที ่เพิ ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้” 
  ข้อ ๑๐ ให้เพิ ่มความต่อไปนี ้เป ็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 

“ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตาม
มาตรา46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 
ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้” 

“ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธีรัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวง      
มหาดไทย ให้เป็นอำนาจ ของผู้บริหารท้องถิ่นสาหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ ่ม เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม
มาตรา46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้
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ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความ
เห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว” 

   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดทำ (ร่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ประจำปี พ.ศ.
2562 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ความจำเป็นเร่งด่วน
ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
จะให้สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้โดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ต่อไป 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป ผมจะให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 

แจ้งรายละเอียดโครงการ ข้อมูลโครงการที่เสนอขอพิจารณา(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ประจำปี 2562 ขอเชิญ 

นายพนม  เพชรจร 
  นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ผมขออนุญาตท่านประธานฯ ให้นักวิเคราะห์

นโยบายและแผนฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการแทน  
นางสาวณิศรา หม่ืนภู่ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ิน

สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ประจำปี ดังน้ี  

 1. เปลี่ยนแปลงโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  
   โครงการที่ 1  
   รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี

กำหนดไว้เดิม 
    ชื่อโครงการ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 5  
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยชิงช ้าง กว ้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 2,380 เมตร 
งบประมาณ 
8,800,000 บาท (ปี 2564) 

   รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี
เปล่ียนแปลง 

    ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 5 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยชิงช ้าง กว ้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 126 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) 
งบประมาณ 
400,000 บาท (ปี 2562) 



๑๒ 

 

 

    โครงการที่ 2 
   รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี

กำหนดไว้เดิม 
    ชื่อโครงการ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 1 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร 
งบประมาณ 
1,850,000 บาท (ปี 2563) 
 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี
เปล่ียนแปลง  

    ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 1 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 80 เมตร  
งบประมาณ 
260,000 บาท (ปี 2562) 
ขอบคุณคะ 

นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ซักถาม แสดง

ความคิดเห็น และอภิปรายในเรื่องขอพิจารณาแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ท่ีเสนอโดยผู้บริหารในครั้งนี้ ขอเชิญครับ 
  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม และอภิปรายใน
เรื ่องขอพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 
ประจำปี พ.ศ. 2562 ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ว่าจะพิจารณาให้เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2562 หรือไม่ขอมติ
ครับ 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปล่ียนแปลงฯ 18 เสียง 
    ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงฯ  - เสียง 
    งดออกเสียง    1 เสียง 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 

4.2 พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 
นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป เข้าสู ่วาระที่ 4.2 เรื ่อง พิจารณาโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั ้งท ี ่  2 ต่อไป ผมขอให้    
เลขานุการสภาฯ ได้นำเรียนรายละเอียดตามระเบียบข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
ขอเชิญครับ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
 เลขานุการสภาฯ  (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) กระผมขอนำเรียน ตามระเบียบกระทรวง  

มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ต่อไปผมจะให้ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดการขอโอน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 เชิญครับ 
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 ซึ ่งจะมี 2 รายการ คือ การโอนงบประมาณในหมวดที ่ด ินและ
สิ่งก่อสร้าง และการโอนงบประมาณเพ่ิมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  การขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการจัดทำข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายบางหมวด บางประเภท บางโครงการ ได้ตั ้งไว้แต่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้  จึงมีความจำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีในครั้ง
นี ้ และมีโครงการที่ไม่ได้ตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ ่งเป็น
โครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ต้องเร่งแก้ไข  จึงต้องมีการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีไปตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้ ซ่ึงมีรายการ ดังนี้ 

 1. โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ 
รายการ ดังน้ี 

  ๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสลัดภัย ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ 
บาท 



๑๔ 

 

 

  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟ้าถนน  
   งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสลัดภัย ตั้งไว้จำนวน 

400,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสลัดภัย หมู่ที่ 5 ผิว

จราจร กว้าง 4.0 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ      
0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ 
จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) 

๑.๒ โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  ตั้งไว้จำนวน 663,000 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานไฟฟ้าถนน  
   งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  ต้ังไว้จำนวน 663,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหอถังเหล็กพักน้ำขนาด 20 ลูกบาศก์
เมตร ถังกรองสนิมขนาด 1.15 เมตร พร้อมเดินท่อ PVC ขนาด 3 นิ ้ว ชั ้น 8.5 
ระยะทาง 100 เมตร,ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 500 เมตร (รายละเอียด
ตามที่อบต.กำหนด)นำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 89 
ลำดับที่ 3 

   ๒. โอนเพ่ิมต้ังเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ดังน้ี 
  ๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยชิงช้าง ตั้งไว้จำนวน 

400,000.- บาท 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานไฟฟ้าถนน  
   งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยชิงช้าง ตั ้งไว้

จำนวน 400,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยชิงช้าง หมู่ที่ 5 

ผิวจราจร กว้าง 4.0 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  
0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ 



๑๕ 

 

 

จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
2561-2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 

๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาจุฬา ตั้งไว้ 400,000 
บาท 

    แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าถนน  

   งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาจุฬา ตั้งไว้จำนวน 

400,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาจุฬา หมู่ที่ 1 

ผิวจราจร กว้าง 4.0 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  
0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ 
จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
2561-2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 

๒.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ ต้ังไว้จำนวน 
260,000 บาท 

    แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าถนน  

   งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ ตั ้งไว้

จำนวน 260,000 บาท 
เพื ่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ    

หมู่ที่  1 ผิวจราจร กว้าง 4.0 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ   0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย 
โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)นำมาจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 

ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาที่ประชุมสภาฯ  แห่งนี้อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 

บัดนี้การประชุมก็ได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาอันสมควรและครบทุกระเบียบวาระแล้ว  
ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อม
เพรียงกัน  และอยู่ตลอดจนครบวาระการประชุม  ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี  2562 และขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
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ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ซึ ่งได้จัดเตรียมไว้
ด้านล่าง และในโอกาสนี้ ขอให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
 
ปิดการประชุมเวลา  12.15  น. 

 
       ลงชื่อ       วิโรจน์  แก้วเจ้ย     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 


