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ผู้เข้าร่วมประชุม 
    
ท่ี ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ นายพนม  เพชรจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนม  เพชรจร  
๒ นายมนตรี  ภู่กาญจนเดช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มนตรี ภู่กาญจนเดช  
๓ นางสนธยา  บัวสงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สนธยา  บัวสงค์  
๔ นายบุญมี  วิเศษนคร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บุญมี  วิเศษนคร  
๕ นางนัสวรรณ  มีเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดฯ นัสวรรณ  มีเมตตา  
6 นายธงชัย  ยุติมิตร ผู้อำนวยการกองช่าง ธงชัย  ยุติมิตร  
7 นางสาวณิศรา  หม่ืนภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ณิศรา  หม่ืนภู่  
8 นางสาววิไลวรรณ  ภู่พรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ วิไลวรรณ  ภู่พรม  
 
 

เปิดประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ และ  

ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าห้องประชุม พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงช่ือในสมุด    
จดบันทึกรายงานการประชุม  และให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    
เขาทะลุ  นับองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาฯ ก่อนจะเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเชิญ 
ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

   เม่ือจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไป
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 
ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ พร้อมทั้ง
อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ดังนี้ 

   ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีความประสงค์เปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบในการรับมอบ
ทรัพย์สินที่ เกิดจากงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอ่าวไทย และเพ่ือ
ดำเนินการตามบทบาทอำนาจหน้าที่ และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๔ และ55  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 6) พ.ศ. 
๒๕52 ประกอบกับข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงขอเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ สมัย
สามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี 2562 และประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันที่  26
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พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ หมู่ท่ี 2 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และ
สามารถรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ผ่านหอกระจาย
ข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ    

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
    ประกาศ  ณ  วันที่  20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  นายชัยยัญ  

บุญยิ้ม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

   
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.1 การประกาศรายการเบ้ืองต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัด
ชุมพร ประจำปีพุทธศักราช 2562     

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
             ประธานสภาฯ   ตามที่จังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและ

รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 โดยดำเนินการสำรวจข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม การจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดทำ
รายการเบ้ืองต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 และจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมประจำจังหวัด นั้น 

   บัดนี้ จังหวัดชุมพร  โดยคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดชุมพร เห็นชอบให้ประกาศรายการเบ้ืองต้นมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนภายในจังหวัดสร้างการรับรู้ทั่วกัน และเป็นฐานข้อมูล
สำหรับการศึกษา ค้นคว้าอ้างอิงได้ จำนวน 2 รายการ ดังต่อไปน้ี 

   1.ประเพณีข้ึนถ้ำรับร่อ ปิดทองพ่อปู่หลักเมือง (แนวปฏิบัติทางสังคม 
พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล) 

   2.เพลงนา (ศิลปะการแสดง) 
    

  มติที่ประชุม  รับทราบ    
 
   ๑.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ประจำปี

งบประมาณ 2563 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม  
  ประธานสภาฯ   ด้วยสถาบันสิรินธร เพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้

จัดทำแผนแบบองค์รวมท้ังในด้านบริการและวิชาการเชิงรุกภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จัดหา
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อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้กับคนพิการแขน-ขาขาด พัฒนาและฝึกทักษะการ
ผลิตแขน-ขาเทียมท่ีมีคุณภาพให้กับนักกายภาพอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ และ
ทีมงานแขน-ขาเทียม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ เก่ียวกับการรักษาฟื้นฟู ฝึกพูด
เบื้องต้นในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง แก่บุคลากรจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับคนพิการ 
ในระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดชุมพร 

   สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ขอความ
ร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าว ให้คนพิการ – ขาขาด ตลอดจน
ผู้เก่ียวข้องทราบและเข้ารับบริการได้ในระหว่างวันท่ี 23-27 มีนาคม 2563 
สำหรับสถานที่ให้บริการ สถาบันสิรินธรฯจะประสานสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด
ชุมพร 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

   ๑.๓ การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2562 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ด้วยจังหวัดแจ้งว่า  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแจ้งว่า ในขณะนี้

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวสภาพอากาศเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงในหลายพื้นที่ 
เริ่มมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องซ่ึงอาจส่งผลต่อสุขภาพของ
ประชาชน และอาจเกิดแนวโน้มของการเจ็บป่วยด้วยโรคจากภัยหนาว ดังนั้นเพื่อ
เป็นการระมัดระวังและป้องกันการระบาดของโรคและภัยสุขภาพในระดับพื้นที่ จึง
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีดูแลร่างกายให้
แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดข้ึนในช่วง
ฤดูหนาว          

  มติที่ประชุม รับทราบ 

   ๑.4 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย่ืนคำขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
            ประธานสภาฯ   ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร แจ้งว่าสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการงานด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของ
คุรุสภา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ รับบริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อรับบริการกับสำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภายิ่งข้ึน และกำหนดให้งานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เป็นจุดให้บริการงานคุรุสภาในการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

   จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีสถานศึกษาได้ประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการในด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน กรณีมีข้อสงสัยสามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.Ksp.or.th และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้
งานระบบบริการสถานศึกษา KSP School และระบบบริการผู้ประกอบวิชาชีพ
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ทางการศึกษา KSP seft-Servicei รวมทั้งแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเมนู “ดาวน์โหลด” 
ได้ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

          ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา (สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี 
๒๕62 ครั้งที่ 2/2562 ) 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
    ประธานสภาฯ   ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้จัดทำเอกสารสำเนาบันทึกรายงานการประชุม

สภาคร้ังท่ีแล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี ๒๕62 คร้ังท่ี 2/2562 ในวันท่ี 29 
สิงหาคม 2562) ให้กับสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วน้ัน ขอให้
ท่านตรวจดูว่ามีข้อความหรือตัวอักษรถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  หรือสมาชิกท่านใด
ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  ข้อความใดบ้างก็ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อความใดๆ  ในรายงานการ
ประชุมสภาฯ  ครั้ง ท่ีผ่านมา (สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจำปี  ๒๕62 คร้ังที่  
2/2562 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562)  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุม ขอมติท่ีประชุมครับ 

 
   มติที่ประชุม  รับรอง  19 เสียง 
      ไม่รับรอง   - เสียง 
      งดออกเสียง   1 เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ญัตติด่วน  
 
    - ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑ พิจารณาขอความเห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินท่ีเกิดจากงบประมาณ
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ในวาระที่ 4 เร่ือง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ผมจะให้  นายวราชัย  ตั้นต๋ี  

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าท่ีประธานฯ ในที่ประชุมฯ ต่อ 
เชิญครับ 

นายวราชัย  ตั้นตี ๋
        รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไปเป็นวาระที่  ๔.๑ พิจารณาขอความ

เห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินท่ีเกิดจากงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง 
อ่าวไทย ต่อไปผมจะให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล แจ้งรายละเอียดโครงการ 
ข้อมูลโครงการท่ีเสนอขอพิจารณาขอความเห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินที่เกิด
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จากงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และให้เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ 

       นายพนม  เพชรจร    
            นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

ได้รับหนังสือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร ด่วนท่ีสุด       
ท่ี  ชพ 0021/ว1420 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2562 เร่ือง การโอนทรัพย์สินของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย แจ้งจังหวัดชุมพรประสงค์จะโอนทรัพย์สิน ให้แก่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จำนวน 25 รายการ น้ัน 

   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร แจ้งหน่วยงานผู้รับ
โอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โครงการส่งเสริมเครือข่ายเฝ้าระวัง
แจ้งเตือนภัยในแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ซ่ึงเป็นโครงการตาม
แผนปฏิบัติปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 งบประมาณ  6,600,500 บาท หน่วยงานที่รับโอน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

   สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
(เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ได้ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน 
โครงการส่งเสริมเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยในแหล่งท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย /งบประมาณ  6,600,500 บาท จำนวน 25 รายการ วันที่ได้มา วันท่ี 
4 กันยายน 2560 แล้วน้ัน ซ่ึงอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีรายละเอียด ดังนี้ 

   1.สายนำสัญญาณ 10D-FB จำนวน 1 ชุด  
   2.Power Supply (SOHO INVERTER รุ่น 600VA/480W) หมายเลข/

รหัส S/N: 110110547757111800012 จำนวน 1 เครื่อง 
   3. ถุงเชือกแบบโยนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ยาว 50 ฟุต จำนวน 10 

ถุง 
   4. เชือกบุคคล ขนาด 12 มม.ยาว 4 ม. จำนวน 11 เส้น 
   5. เชือกไกด์ไลด์ ยาว 30 ม.  จำนวน 2 เส้น 
   6. เสื้อก๊ักตรา อปพร.พร้อมแถบสะท้อนแสงและชื่อต้นสังกัด  จำนวน 20 

ตัว 
   7. เสื้อชูชีพชนิดโฟม P.E. รับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 50 กก. จำนวน 10 ตัว 
   8. กระบองไฟกระพริบ 3 จังหวะ  จำนวน  10 อัน 
   9. กระบอกวัดปริมาณน้ำฝน พร้อมติดตั้งฐานรอง  จำนวน 1 ชุด 
   10. ไฟฉายแบบสปอร์ตไลท์ แบบชาร์จได้ ขนาด 6 โวลล์  จำนวน 10 ชุด 
   11. ห่วงชูชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ  จำนวน 2 อัน  
   12. เฝือกคอ 3 ขนาด (เล็ก กลาง ใหญ่) จำนวน 2 ชุด 
   13. คาราบิเนอร์ (ห่วงโรยตัว)  จำนวน 5 ตัว 
   14. เชือกช่วยชีวิตทางน้ำ ขนาด 12 มม. ยาว 40 ม. จำนวน 1 เส้น 
   15. แผ่นรองบอร์ด (Spinal Board) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด 
   16. เฝือกดามหลัง (KED) จำนวน  2  ชุด 
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   17. รอกช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชนิดทางเดี่ยวขนาด 30 KN จำนวน 2 ตัว 
   18. ไซเรนแบบมือหมุน  จำนวน  1  ตัว 
   19. ชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น(พร้อมอุปกรณ์)  จำนวน  1  ชุด 
   20. เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดติดต้ังประจำท่ีกำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์ 

(ICOM รุ่น IC-F 5023)  
   21. เคร่ืองวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ กำลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์ (IOCM รุ่น IC-

F 3033T)  
   22. เสา-สายอากาศ พร้อมข้ัวหัวต่อ Dipole 4 sta  จำนวน 1 ชุด 
   23. แบตเตอรี่  ขนาด 75 แอมป์  จำนวน  1 ลูก 
   24. เชือกกู้ภัย  ขนาด 12 มม.ยาว 40 ม.  จำนวน 3 เส้น 
   25. เรืออลูมิเนียมท้องแบน ยาว 4.5 ม.กว้าง 1.7 ม. พร้อมเคร่ืองยนต์

หางยาว ยี่ห้อ HONDA ขนาด 22 แรงม้า หมายเลขเครื่อง TAX2 JH2V78F-C 
GCALH-1018022,เทรลเล่อร์(รถลาก) หมายเลข T-AL 045_JAB 3S 6004-2 
และอุปกรณ์ประจำเรือ (20 รายการ/ลำ) 

      นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
         เลขานุการสภาฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ข้อกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

  1. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2558 ข้อ 9 ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หรือให้สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ
นั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วย
การบริหารราชการท้องถ่ิน นั้น  

  การได้มาซ่ึงพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้กำหนดไว้ และไม่
มีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือโดย
อนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ 

  2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0212.1/ว1476 ลงวันท่ี 
30 มีนาคม 2555 เรื่องขออนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

      - สำหรับพัสดุที่จัดหาได้จากการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกลุ่ม
จังหวัด ตั้งแต่ปี 2553 เกิดประโยชน์มิต้องเสียไป โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชัดเจนเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินดังกล่าว จึงขออนุมัติยกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ให้กลุ่มจังหวัดโอนพัสดุท่ีได้จัดหา โดยใช้
งบประมาณกลุ่มจังหวัด ซ่ึงเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ให้กับส่วน
ราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้ มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ โดยให้คำนึงถึงอำนาจหน้าที่และความพร้อมในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของหน่วยงานผู้รับโอนด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดได้
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เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยการโอนพัสดุดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  

  เพื่อให้การรับโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โครงการ
ส่งเสริมเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยในแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว
ไทย ซ่ึงเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว
ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบประมาณ  6,600,500 บาท เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ จึงเรียนสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินที่เกิดจาก
งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ต่อไป ขอบคุณครับ 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) สมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม สงสัยประการใด 

หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาว่าจะลงมติให้ความ
เห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินที่เกิดจากงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว
ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบประมาณ  6,600,500 บาท ตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุเสนอ โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตาม มติ           19 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ      - เสียง 
  งดออกเสียง      1 เสียง 
 
 ๔.2. พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 

คร้ังท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป เข้าสู่วาระที่  4.2 เร่ือง พิจารณา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ผมจะ
ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการ
เสนอขอพิจารณาแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี 
จังหวัดชุมพร และให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย 
และหนังสือสั่งการ ท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน
สี่ปี (พ.ศ.2561-2565) ขอเชิญครับ 

นายพนม  เพชรจร 
    นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน ซ่ึง
ถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ซ่ึงเป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
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มีความจำเป็นต้องใช้แผนพัฒนาในการบริหารงานการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบล ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำข้ึนสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาห้าปี อีกท้ังยังเป็นกรอบใน
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน และเม่ือได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปแล้ว หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน ก็
สามารถทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 9 

   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถ่ินใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีข้ึน และได้
มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่
เนื่องจากต้องการให้แผนพัฒนาท้องถ่ิน มีความสอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน ความจำเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกท้ังใช้
เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือจะให้สามารถดำเนินการโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ได้โดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร น้ัน 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
      ปลัด อบต.    (กล่าวรายงานตัวต่อท่ีประชุมฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องดำเนินการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาของ
ท้องถ่ิน โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น
และความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

   ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัด ทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน(ฉบับที่2)พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความ ต่อไปน้ีแทน 

   “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
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ท้องถ่ินท่ีเพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

   เม่ือแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถ่ินดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้” 
  ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2548 

“ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน   ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน สำหรับองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล พิจารณาตามมาตรา46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพ.ศ. 2537 ด้วย 

เม่ือแผนพัฒนาท้องถ่ินตามวรรคหนึ่ง ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ิน
ประกาศใช้” 

“ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ี
เก่ียวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธีรัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจ ของผู้บริหารท้องถ่ินสาหรับองค์การบริหารส่วน
ตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพิ่ม เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณาตามมาตรา46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย และเม่ือแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถ่ินดังกล่าว” 

   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพ่ือให้
การดำเนินงานพัฒนาท้องถ่ิน เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน ความจำเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบใน
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อจะให้สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ได้โดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป ผมจะให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ตำบล แจ้งรายละเอียดโครงการ ข้อมูลโครงการที่เสนอขอพิจารณาแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ขอเชิญ 
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นายพนม  เพชรจร 
  นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อท่ีประชุมฯ) ผมขออนุญาตท่านประธานฯ ให้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการแทน 
นางสาวณิศรา หม่ืนภู่ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อท่ีประชุมฯ) รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดังนี้ 

  1. เพ่ิมเติมโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคม

ให้มีความม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 . โครงการก่อสร ้างถนน คสล. ห มู่ที่  7 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ หมู่ท่ี 7 กว้าง 
4 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร (ตามแบบแปลนที่ 
อบต.กำหนด) งบประมาณปี พ.ศ.2564 จำนวน 
3,600,000 บาท 

   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้มีความม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

     3.1 แผนงานงานบริหารงานทั่วไป 
  1. โครงการปรับปรุงอาคารประชุมท่ีทำการ 

อบต. ต่อเติมหลังคาอาคารประชุม ท่ีทำการอบต.
ด้านหลังและด้านข้าง(ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) 
งบประมาณปี พ.ศ.2563-2564 จำนวน 480,000 
บาท 

  2. โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ท่ี
ทำการอบต. ก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 
บอร์ด บริเวณหน้าท่ีทำการอบต.(ตามแบบแปลนที่อบต.
กำหนด) งบประมาณปี พ.ศ. 2563-2564 จำนวน
300,000 บาท 
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   บัญชีครุภัณฑ์ 
    แผนงานบริหารทั่วไป 
     หมวด ครุภัณฑ์ 
     ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
     วัตถุประสงค์ 
     เพื่อควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการเข้าและออกของ

  ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
     เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
     จัดซ้ือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน 
   งบประมาณปี พ.ศ.2563 จำนวน 10,000 บาท 

  2. เปล่ียนแปลงโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2562) จำนวน 4 
โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   โครงการที่ 1  
   รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี

กำหนดไว้เดิม 
    ชื่อโครงการ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 9 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเส ริมเหล็ก ซอยไร่ในกว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
งบประมาณ 
3,000,000 บาท (ปี 2563) 

    รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและ
งบประมาณที่เปล่ียนแปลง 

    ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 9 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่ใน-ห้วยชัน กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 1,250 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กำหนด) 
งบประมาณ 

     5,200,000 บาท (ปี 2564) 

    โครงการที่ 2 
    รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี
   กำหนดไว้เดิม 
     ชื่อโครงการ 
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 1 
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     เป้าหมาย 
     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ กว้าง 4 เมตร 
     ระยะทาง 130 เมตร 
     งบประมาณ 
     450,000 บาท (ปี 2564) 
    รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี
   เปลี่ยนแปลง 
     ชื่อโครงการ 
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาร่วมใจ หมู่ท่ี 1 
     เป้าหมาย 
     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ กว้าง 4 เมตร 
     ระยะทาง 100 เมตร 
     งบประมาณ 
     300,000 บาท (ปี 2563) 

    โครงการที่ 3 
    รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี
   กำหนดไว้เดิม 
     ชื่อโครงการ 
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 2 
     เป้าหมาย 
     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา
     กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 113 เมตร   
     งบประมาณ 
     450,000 บาท (ปี 2563) 
    รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี
   เปลี่ยนแปลง 
     ชื่อโครงการ 
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 2 
     เป้าหมาย 
     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา
     กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 130 เมตร 
     งบประมาณ 
     489,000 บาท (ปี 2563) 

    โครงการที่ 4 
    รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี
   กำหนดไว้เดิม 
     ชื่อโครงการ 
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 4 
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     เป้าหมาย 
     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา กว้าง 4 เมตร
     ระยะทาง 130 เมตร     
     งบประมาณ 
     450,000 บาท (ปี 2564) 
    รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณท่ี
   เปลี่ยนแปลง 
     ชื่อโครงการ 
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ท่ี 4,11 
     เป้าหมาย 
     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา  
     กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 130 เมตร 
     งบประมาณ 
     450,000 บาท (ปี 2563) 
นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าท่ีประธานฯ) ผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ซักถาม 

แสดงความคิดเห็น และอภิปรายในเรื่องขอพิจารณาแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ท่ีเสนอโดยผู้บริหารในคร้ังน้ี ขอ
เชิญครับ 
  เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม และ
อภิปรายในเร่ืองขอพิจารณาแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ผมก็จะขอมติท่ีประชุมสภาฯ แห่งนี้ ว่าจะพิจารณาให้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร หรือไม่ 
ขอมติครับ 
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงฯ 19 เสียง 
   ไม่เห็นชอบให้เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงฯ  - เสียง 
   งดออกเสียง     1 เสียง 
 
 
4.3 พิจารณาเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าท่ีประธานฯ)  ลำดับต่อไปเข้าสู่วาระที่ 4.3 พิจารณาเห็นชอบ

 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี
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 งบประมาณ พ.ศ. 2562 และให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ชี้แจงระเบียบ 
ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
     ปลัด อบต.    (กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ซ่ึงแก้ไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินต่อ ผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน พร้อมท้ัง ประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถ่ินให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็น ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”  
 ข้อ ๑3 ให้ยกเลิกความใน(5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ซ่ึงแก้ไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความ ต่อไปน้ีแทน  
 “(5) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ประชาชน ในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตาม และ ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งคร้ังภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ” 
 สำหรับรายละเอียดของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุได้พิจารณา มอบหมาย
ให้ นางสาวณิศรา  หม่ืนภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เป็นผู้ชี้แจง ครับ 

นางสาวณิศรา  หม่ืนภู่ 
     นักวิเคราะห์นโยบายฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อท่ีประชุมฯ) สำหรับการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

   “สะดวกสัญจร เกษตรกรพัฒนา ศึกษาเรียนรู้ ฟื้นฟูอาชีพเดิม ส่งเสริม
การตลาด ธรรมชาติเลิศล่ำ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่ึงเดียวเขาทะลุ” 
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   พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
๑. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
๓. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประชาชน   
๔. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและประชาชน  

เป้าประสงค์ในการพัฒนา ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังน้ี 
 เป้าประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจ 
  1.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีงานทำและมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
  2.เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนอย่างน้อย 2 แหล่ง 
  3.เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
  4.เพ่ือให้ศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่

ต่อไป 
  เป้าประสงค์ทางด้านสังคม 
  1.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับสวัสดิการมีความม่ันคงในชีวิต

และทรัพย์สิน 
  2.ระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาและเด็กนักเรียน

ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
  3.บุคคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 
  4.เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มมีการออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่าง

เหมาะสม 
 เป้าประสงค์ทางด้านส่ิงแวดล้อม 
  1.เพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้คลอบคลุมอย่างท่ัวถึง 
  2.เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ทางด้านการบริหารจัดการ 
  1.เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการให้มีคุณภาพและเพิ่มขีด

ความสามารถของบุคลากรในการเสริมสร้างธรรมาธิบาลในการ
ปฏิบัติงาน 

 2.เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานรวมถึงปรับปรุงสถานที่
ทำงานให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย 

  จากเอกสารการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบล     
เขาทะลุ ได้ดำเนินการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม 
ประจำปี พ.ศ.2562 มีโครงการที่ได้ดำเนินงาน จำนวน 50 โครงการ งบประมาณ 
26,001,747.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.05  ของโครงการที่บรรจุ ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และท่ีเพิ่มเติม ฉบับที่ 3,ฉบับท่ี 4 
เฉพาะปี 2562 สามารถจำแนกได้ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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  จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย 
กรรมและการท่องเท่ียว 
5 . ยุ ท ธศาสตร์ด้ าน การบ ริห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ)  มีท่านใดต้องการสอบถาม เพิ่มเติม รายงานการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2562  หรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าทุกท่านได้รับทราบ รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

 
มติที่ประชุม  รับทราบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 –

2564)  
  เห็นชอบ        19          เสียง 
  ไม่เห็นชอบ       -           เสียง 
  งดออกเสียง     1           เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าท่ีประธานฯ) สมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเร่ืองที่จะปรึกษาที่  ประชุม  

สภาฯ แห่งนี้อีกหรือไม่  บัดน้ีการประชุมก็ได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาอันสมควรและ
ครบทุกระเบียบวาระแล้ว  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเข้า
ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน  และอยู่ตลอดจนครบวาระการประชุม  ผมขอ
ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจำปี  
2562 ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและขอเชิญสมาชิก
สภาฯ ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ซ่ึงได้
จัดเตรียมไว้ด้านล่าง   
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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 
 
 


