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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

สมัยสามัญ สมัยแรก / 2564 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 

ผู้มาประชุม 

 1. นายลอย  บัวดี   ประธานสภาต าบลทุ่งใหญ่ 
 2. นางพยุง  บุญจุ้ย      รองประธานสภาต าบลทุ่งใหญ่ 
 3. นายประสิทธิ์  กาศเกษม  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

4. นายเสงี่ยม  เรเรือง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
5. นายชมเชย  เพ็ชรเกิด    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
6. นางน้ าผึ้ง  สว่างแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

 7. นายบิ้ง  มาตสนา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 8. นายประเสริฐ  จันทร์ใด    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

9. นายวีระวัฒน์   ลือพัฒธิมา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
10. นายบุญทอด      ช านาญ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

 11. นายชาตรี     ผายแสง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  
 12. นายแถม     มณีขวัญ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 13. นายเยี่ยม     เดโชเม็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 14. นายส าเนียง   การภักดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 15. นางสาวรสริน   แก้วกองศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 16. นางวันเพ็ญ     ชูจิตร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 17. นายชู     เพชรพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 18.นางประทุมทิพย์   วงศ์ใจ       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

19.นายบุญชู      สโมสร       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
20. นายสุชาติ     วงค์สุวรรณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

 21. นายบุญยืน      เจริญสุข   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 22. นายสมพร     ทองค าดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 23. นายสนั่น     เหล่าเขตกิจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 24. นางกัญจะนา   ค าสะอาด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 25. นางชวน  อุ่นสมัย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

26. นายศิลป์ชัย     จันทร์นิ่ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 27. นายณรงค ์     ชูเนตร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  
 28. นายสุด     แหยมดอนไพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 29. ดอกรัก      สโมสร      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 30. นางเดือนรุ่ง     เนียมสนิท  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

31. นางสุนันท์       ศรีนางราง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 32. นายทวิน     เมฆอ้อย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

/ ผู้ไม่มาประชุม…………. 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสุรินทร์    ผูกเรือง  (ลากิจ)  

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสุรัตน์ ดอนศรีคุ้ม  นายก อบต.ทุ่งใหญ่ 
 2. นายสมคิด บุศดี   รองนายก อบต.ทุ่งใหญ่ 

3. นายช านาญ  กุลศรี   รองนายก อบต.ทุ่งใหญ่  
4. นายชาล ี เสือนาราง  เลขานุการนายก อบต.ทุ่งใหญ่ 

 5. นายวิชาญ ยศแสง   ผู้อ านวยการกองช่าง  
 6. นางสาวสุมน  จันทร์ท้าว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ว่าที่ ร.ต.ไพโรจน์  ปานอยู่    ผอ.ร.ร.อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่) 
2. นายพรชัย  ม่วงแจ่ม   ผอ.ร.ร.บ้านห้วยน้อย 
3. นางสาคร  พึ่งบุญเรือง   รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยค าตาล 
4. นางณัฐพร      แทน ผอ.รพสต.บ้านทุ่งใหญ่ 
5. นางขวัญศิริ  ลือพัฒธิมา  ผอ.รพสต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ 
6. ร.ต.ท.ทองสุข  นิยมกิจ   สายตรวจ ต.ทุ่งใหญ่ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสายชล  เข็มทอง   แทน ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 
2. นางสมพิศ   ดอนศรีคุ้ม  ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 
3. นางศุลีพร   ค าสิทธิ    ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 
4. นายธีรยุทธ  ผายแสง   แทนผู้ใหญ่บ้าน ม.6 
5. นายรุ้งเพชร  ศรีขันทร์  แทนผู้ใหญ่บ้าน ม.7 
6.  นายสายยัน  เที่ยงอยู่  ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 
7.  นายสุชล   สุขเปีย   ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 
8.  นายจ ารัส    แทนผู้ใหญ่บ้าน ม.10 
9.  นางกาหลง    ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 
10.  นางศิรินันท์  ค าสีทา   แทนผู้ใหญ่บ้าน ม.13 
11.  นายประมวล  บุญจุ้ย  ก านันต าบลทุ่งใหญ่ 
12.  นางสาวรสสุคนธ์  วงศ์สวัสดิ์  ผู้ใหญ่บ้าน ม.17 
13.  นายเจตน์  คงประสพ  ผู้ใหญ่บ้าน ม.18 
14.  นายเรียม   จุ้ยปาน   ผู้ใหญ่บ้าน ม.19 

 
 
 

/ เริ่มประชุม............. 
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เริ่มประชุม   เวลา 09.30 น. 

นายลอย  บัวดี  - เมื่อที่ประชุม สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร
(ประธานสภาฯ) ส่วนต าบลทุ่งใหญ่ สมัยแรก ประจ าปี 2564 ประจ าวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเริ่มการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.1 เรื่องการลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
ของนายนายวีระวัฒน์  ลือพัฒธิมา ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา  

ดังนั้น เพ่ือให้การประชุมสภาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรต้องมีการเลือก
เลขานุการสภาฯ อบต.ทุ่งใหญ่ (ชั่วคราว) เพ่ือท าหน้าที่ ในการประชุมครั้งนี้   ส่วนวิธีการ ขั้นตอนระเบียบที่
เกี่ยวข้องขอเชิญทางปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ชี้แจงต่อไป 
 
ปลัดองค์การบริหาร- -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ คณะผู้บริหารฯ และ 
ส่วนต าบล   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554   
    ข้อ 19  (วรรคสอง) “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น
หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือข้าราชการ หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
ท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้น าความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่
การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ”  
    ข้อ 13  วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
    ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก 
สภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมี สมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง ครั้งเดียว ชื่อที่เสนอ    
ไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธี เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่
ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ คะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น 
โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนน สูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากัน 
 
ประธานสภาฯ   -กล่าวขอเชิญที่ประชุม ได้ด าเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว) เพ่ือท าหน้าที่ใน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
 
นายแถม   มณีขวัญ -กล่าวเสนอ ชื่อ นายประสิทธิ์  กาศเกษม  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  เป็น
เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว) 
  
นายสุด แหยมดอนไพร -ยกมือ ขอรับรอง 
 
นางกัญจะนา ค าสะอาด -ยกมือ ขอรับรอง 

/ ประธานสภาฯ............. 
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ประธานสภาฯ   -มีใครจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่ 
 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ   -ถ้าไม่มี แสดงว่าที่ประชุมได้เลือกให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  เป็น
เลขานุการสภาฯชั่วคราว  ขอมติที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม   -ยกมือเห็นชอบ  จ านวน   30  เสียง  
  
ประธานสภาฯ   1.2 เรื่อง การลาป่วย ลากิจ การไปราชการของสมาชิก ดังนี้  
   การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2564  มีผู้มาประชุมจ านวน 31 ท่าน มีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ลากิจ จ านวน 1 ท่าน คือนายสุรินทร์  ผูกเรือง    

1.3 เรื่องประกาศเปิดสมัยการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2564 ก าหนด
ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564  ลงวันที่ 25 มกราคม 2564  

1.4 เรื่องการโยกย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่น รายนายประสิทธิ์  กาศเกษม เดิมด ารง
ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมรัง  ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  

1.5 เรื่องงานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชกูฏ ปี 2564 ทางจังหวัดจันทบุรีได้
ประกาศยกเลิกโดยไม่มีก าหนด ซึ่งมติคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ให้งดจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท 
เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ปี 2564 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด  ทั้งนี้เดิม เขาคิชฌกูฏมีก าหนดเปิดให้
ประชาชนขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาท ในช่วง 14 ม.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64  นอกจากนี้จังหวัดจันทบุรียัง
เลื่อนการจัดงาน วันสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราชและกาชาด จังหวัดจันทบุรี ประจ าปีนี้ ออกไปก่อนอย่างไม่มี
ก าหนด 
    1.6 เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจ าวันที่ 
9 กุมภาพันธ์ 2564  ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 189 ราย ผู้ป่วยสะสม 23,746 ราย หายป่วยแล้ว 18,366 ราย  
ยอดเสียชีวิตสะสม  79 ราย 

1.7 เรื่องนโยบาย, หนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย / กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น / ข้อราชการจากจังหวัด อ าเภอ  

- ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายรังสรรค์  ตันเจริญ  ได้ก าหนดนโยบายให้ส่วนราชการ
ได้ยังคงถือปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข กล่าวคือ การรักษาระห่างทางสังคม 1-2 เมตร ล้างมือด้วยเจลแอ
ลกอฮอลล์ หรือด้วยน้ ายาล้างมือ สบู่ อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  และการสวมใส่หน้ากากผ้า  หน้ากากอนามัยอยู่
ตลอดเวลาที่อยู่ในชุมชน หรือมีคนจ านวนมาก 

- กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกิน เพ่ือเข้ารับการกองประจ าการ โดยวิธีร้องขอ 
(กรณีพิเศษ) รายละเอียดไปสอบถามทางส านักงานสัสดีอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 
2564 ทางเว็บไซต์ หรือส านักงานสัสดีอ าเภอ 
    - เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล / เมือง /นคร ทั่วประเทศ  โดยที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ลงวันที่  1 กุมภาพันธ์ 256 ก าหนดวันรับ
สมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564   และวันเลือกตั้ง ก าหนดวันที่ 28  มีนาคม 2564 
 

/- ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ.......... 
 



-5- 
    - ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี เทศบาล
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. เทศบาลนคร มี 4 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาลนคร ได้ เขตละ 6 คน  (24 คน) 
2. เทศบาลเมือง มี 3 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ได้ เขตละ 6 คน (18 คน)  3. เทศบาลต าบล มี    2 
เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ได้ เขตละ 6 คน (12 คน) 
    - ข้อมูลจ านวนเทศบาล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 ถึงปัจจุบัน (ข้อมูลจากกลุ่มงาน กม.
และระเบียบท้องถิ่น 2) จ านวน 76 จังหวัด  เทศบาลนคร 30 แห่ง  เทศบาลเมือง  195 แห่ง เทศบาลต าบล 
2,247 แห่ง   รวมทั้งหมด 2,472 แห่ง 
    - บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น         
พ.ศ. 2562  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 2,000 บาท , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 1,000 บาท, 
นายกเทศมนตรีต าบล 5,000 บาท,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2,500 บาท   
 
นางขวัญศิริ ลือพัฒธิมา - กล่าวชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนต าบล
(ผอ.รพสต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ) ทุ่งใหญ่ จึงขอประสานทางองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ เพ่ือด าเนินการสรุปรายชื่อ
ทีมงาน คณะกรรมการ เพ่ือเป็นการขับเคลื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ต าบลทุ่งใหญ่ปีนี้จะมีหมู่บ้านที่จะเข้าร่วม
การประกวดหมู่บ้าน พชอ. ด้วย  
 
นายประมวล บุญจุ้ย -ชี้แจงประเด็น ดังนี้ 
(ก านันต าบลทุ่งใหญ่) 1. กล่าวขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  ที่ ได้ เชิญทางฝ่ายก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมสภาฯ วันนี้ถือเป็นการดีเนื่องจากจะได้มีการพูดคุย ปรึกษาหารือกันในคราวเดียวกัน  
   2. เรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลทุ่งใหญ่ เช่น ยาเสพติด การขับรถจักรยานยนต์
เสียงดัง ก็ขอฝากทางกลุ่มผู้น าเราทุกภาคส่วนช่วยกันดูแล แก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วย 
   3. เรื่องปัญหาการระบาดโรคโควิด 19 ก็ยังคงมีอยู่บางพ้ืนที่ ซึ่งทางรัฐบาลก็ยังรณรงค์
ตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งในบางครั้งประชาชนในพ้ืนที่บางส่วนก็อาจจะปล่อยปละละเลย 
เผอเรอในเรื่องการลืมสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ดังนั้นก็ขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแล ตักเตือน
ประชาชนที่ละเลยมาตรการการรักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัย เพ่ือเป็นการป้องกัน ถ้า
หากเกิดเหตุการระบาดแล้วจะยิ่งดูแลได้ยาก 
   4. เรื่องกรณีที่คลองระบายน้ าตามพ้ืนที่หมู่บ้านต่างๆ บางครั้งจะมีคันดินกองตามข้าง
ถนนเวลามีฝนตกหรือน้ าเซาะก็จะไหลลงสู่ถนนท าให้มีโคลน สกปรก พอแห้งก็เป็นฝุ่น ก็คงขอความร่วมมือช่วยกัน
ดูแลแก้ไขไปพลางก่อน ส่วนต่อไปอนาคตมีการขุดลอกคลอง ถ้าพ้ืนที่ไหน เช่น วัด โรงเรียน หรือสถานที่สาธารณะ
ที่ต้องการดินเพ่ือไปถมที่ก็ขอให้ประสานไปส านักงานปฏิรูปที่ดิน (สปก.) เพ่ือจะได้ไม่ต้องมีกองดินสร้างปัญหาเช่น
ทุกวันนี้  
   5. เรื่องข่าวดีที่ท่าน ส.ส.สุรชาติ  ศรีบุศกร แจ้งข่าวมาว่าจะมีงบประมาณโครงการ
ถนนลาดยาง สายบ่อปลิ้งเกลือ ความคืบหน้าจะมีการนัดมาเซนต์เอกสารสัญญา หรือเอ็ม โอ ยู อาจจะเป็นพ้ืนที่
หมู่บ้านที่โครงการไปลง หรืออาจเป็นที่ส านักงาน อบต.ทุ่งใหญ่ในไม่ช้านี้ ก็เป็นความปลาบปลื้มดีใจของชาวต าบล
ทุ่งใหญ่             
   6. เรื่องปัญหาของการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้งทางไลน์  เฟชบุ๊ค สืบเนื่องจากการณีการ
เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านมา ที่ยังไม่จบเรื่องกัน ถ้าหากมีการลงข้อมูลหรือโพสท์ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือการดูหมิ่น
ประมาทก็จะได้รับโทษทางพระราชบัญญัติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ที่บังคับใช้อยู่ ก็ขอฝากทางผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก 
อบต. ผู้น าหมู่บ้านไปพูดคุยกันเพื่อให้เรื่องมันจบด้วยดี 

/7. เรื่องจะมีการประชุม.......... 
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   7. เรื่องจะมีการประชุมสัญจรของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือเป็นการร่วมปรึกษา หารือและ
การชี้แจงข้อราชการต่างๆ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ หมู่ที่ 8  โอกาสนี้ขอเชิญทางท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ไปร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว 
 
ร.ต.ท.ทองสุข นิยมกิจ -กล่าวชี้แจงประเด็นดังนี้ 
(หน.สายตรวจทุ่งใหญ)่ 1. เรื่องกรณีที่ก านันได้พูดไปเรื่องรถจักรยานยนต์แต่งเครื่องเสียงดัง สร้างความ
เดือดร้อนร าคาญแก่ชาวบ้าน ขอให้ไปประชาสัมพันธ์บอกลูกบ้าน หรือผู้ปกครองเด็กวัยรุ่นทั้งหลายว่า ยังมีค าสั่ง
ของคณะ คสช. เมื่อปี 2562 ในการกวดขัน ป้องปราม จับกุมพวกที่ชอบขับขี่รถจักรยานยนต์เสียงดัง และจะมี
เจ้าหน้าที่ต ารวจออกปฏิบัติหน้าที่กวดขัน ตรวจตราช่วงเวลา 20.00 – 21.00 น. ทุกๆวัน 
   2. เรื่องบริเวณรอบๆป้อมสายตรวจ ที่ผ่านมาจะมีประชาชนทั่วไปและชาวดงเสือเหลือง
มักจะเอารถมาจอดฝากท้ิงไว้ จึงขอความอนุเคราะห์ทางองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ มีแผนงาน โครงการไหน
บ้างที่จะไปพัฒนา ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณดังกล่าว 
 
รองประธานสภาฯ  1. กล่าวเสริมที่ทางหมวดได้พูดไปกรณีความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน อย่างทุกวันพุธ
จะมีตลาดนัดเช้าบริเวณหน้าวัดทุ่งใหญ่ สองข้างถนนลาดยาง มักจะมีการจอดรถไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย กีดขวาง
จราจรและเป็นอันตรายอย่างยิ่ง อยากจะขอให้ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจช่วยจัดระเบียบการจราจร การจอดรถโดยให้
ไปจอดภายในวัดซึ่งจะปลอดภัยมากกว่า 
   2. เรื่องการด าเนินการใดๆก็ตามบริเวณสองข้างทางก็ขอให้มีการประสาน หรือขอ
อนุญาตทางแขวงการทางที่เขารับผิดชอบให้เรียบร้อยก่อน เช่น กรณีการวางท่อประปา ท่อระบายน้ า ถ้าหากไม่มี
การขออนุญาตก็อาจถูกด าเนินคดีกรณีไม่ขออนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วถ้าเป็นแขวงการทางก าแพงเพชรแล้วก็
อาจจะพูดคุยยากล าบาก 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ   - ขอแจ้งสมาชิกสภาฯ ทุกท่านให้ตรวจสอบเอกสาร รายงานวาระการประชุมสภาฯ เมื่อ
ครั้งที่ผ่านมา  ว่ามีข้อความเรื่องใดตกหล่นหรือไม่  กรณีพบเห็นข้อผิดพลาด ให้ยกมือพร้อมชี้แจงได้ 
 
ที่ประชุมสภาฯ  -ร่วมกันตรวจสอบเอกสารดังกล่าวเป็นเวลาพอสมควร  ไม่มีแก้ไขใดๆ 

ประธานสภาฯ  -ขอมติจากที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่  4 
ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 

 
มติที่ประชุม  -รับรอง   30  เสียง  ,  ไม่รับรอง       -       เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องกะทู้ถาม   

- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้น พิจารณาแล้วเสร็จ 
  - ไม่มี 

/ระเบียบวาระท่ี 5.......... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธานสภาฯ  5.1 ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2564 และสมัยสามัญสมัยแรกปีถัดไป     ปี 
2565  ขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว) ได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว)  - ชี้แจงว่า ตาม พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล    
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  ระบุไว้ว่า 
    - มาตรา 53 วรรคแรก “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุม สามัญประจ าปีให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด” 
   วรรคสี่ “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ” 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
    ข้อ 11 วรรคแรก (3) “ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นจะ
เริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วันกับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไป และมีก าหนดกี่วัน” 
    ข้อ 21 วรรคแรก “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปีระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ 
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี” 

    -ดังนั้น จึงหารือที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ว่าในปี  พ.ศ. 2564     
นี้จะก าหนดให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญก่ีสมัยแต่ละสมัยมีกี่วัน วันเริ่มต้นสมัยประชุมสมัยสามัญแต่ละสมัยเป็นวันที่
เท่าใด 

ประธานสภาฯ   -กล่าวเชิญสมาชิก ได้เสนอหรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาก าหนดสมัยประชุม
สามัญ ประจ าปี 2564 และสมัยแรก ปี 2565  

นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ์  -กล่าวเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ปี 2564 เป็น 4 สมัย และ สมัยสามัญ     สมัย
แรก ปี 2565  ก าหนดระหว่างวันที 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 เช่นเดิม 

นายส าเนียง การภักดี  -กล่าวเสนอว่าจากการที่เคยก าหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญปีก่อนๆมา ในความเห็น
ของตนเอง เห็นว่าก็เหมาะสมดีแล้ว  

นายเสงี่ยม  เรเรือง  -กล่าวเสนอการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2564 ให้มี 4 สมัย และ    สมัย
สามัญสมัยแรก ปี 2565 ก็ควรก าหนดระยะเวลาเช่นเดิมที่เคยก าหนดมา 
 
ประธานสภาฯ   -ขอมติที่ประชุม  
 
มติที่ประชุม  -มีมติ เป็นเอกฉันท์  ออกเสียง 30 เสียง ให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี         
พ.ศ. 2564 จ านวน 4  สมัย และก าหนดสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2565   ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

/1. ก าหนดการประชุม…………. 
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1. ก าหนดการประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2564  
   - สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี 2564 มีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 
กุมภาพันธ์ 2564 (ก าหนดไว้แล้วในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2563 )  
   - สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 มีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่  1 – 15 
มิถุนายน 2564 
   - สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 มีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 
สิงหาคม 2564 
   - สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจ าปี 2564 มีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 
ธันวาคม 2564 

2. ก าหนดการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565  

   - สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ปี 2565 ก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 
2565 

 
ประธานสภาฯ  - เนื่องจากตอนนี้ดูเวลาแล้ว เป็นเวลา 12.00 น. ขอพักการประชุม เพ่ือรับประทาน
อาหารกลางวัน  

 

************************รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.************************* 
 

เริ่มประชุมต่อ   เวลา 13.00 น.    

   
ประธานสภาฯ   5.2 พิจารณาเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ แทนต าแหน่ง   
ที่ว่าง   ขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว) ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว)   -กล่าวชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
   ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้น
จากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
           (1) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก
ประธานสภา ท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  
           (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่ง
ที่ว่าง ในการประชุมสภาท้องถิ่นท่ีมีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
   ข้อ 13  วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
               เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว
พ้นจากต าแหน่ง 
 

/ข้อ 8 วิธีเลือกประธาน......... 
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   ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิก สภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมี 
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง ครั้งเดียว 
ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธี เขียนชื่ อตัวและชื่อ
สกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ คะแนนต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนน สูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
   ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ ความสามารถ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น  
    ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  
ให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
   วิธีการเลือกสมาชิก คนหนึ่ง เสนอชื่อ ผู้เป็นเลขานุการสภาฯ มีผู้รับรอง อย่างน้อย       
2 คน มีการเสนอชื่อ เพียงคนเดียว  ถือว่าได้รับการเลือกเมื่อได้ผู้ด ารงต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ แล้วให้ เลขาฯ 
ชั่วคราว พ้นจากต าแหน่งไป และให้เลขาฯ ตัวจริง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเลย  
 
ประธานสภาฯ   -กล่าวเชิญที่ประชุม ด าเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ  
นายเสงี่ยม  เรเรือง  -กล่าวขอเสนอ นายประสิทธิ์  กาศเกษม  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  ขอผู้
รับรอง 
 
นายศิลป์ชัย  จันทร์นิ่ม  -ขอรับรอง 
 
นายแถม  มณีขวัญ  -ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ   -มีใครจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
 
ที่ประชุม   -ไม่มีการเสนอชื่อ 
 
ประธานสภาฯ   -ถ้าไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมเติม  แสดงว่ามีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว และให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 14 ความว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น           รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่ง
คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ  
 
มติที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ  ยกมือ ออกเสียง  30 เสียง   
 
 

 /ระเบียบวาระท่ี 6......... 
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ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   (1) ข้อราชการจากส่วนราชการ อบต.ทุ่งใหญ่ / ส่วนราชการอ าเภอ/หน่วยงานราชการ
ในพ้ืนที่ / และจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ขอเชิญเสนอเรื่องอ่ืนๆ  
 
นายพรชัย ม่วงแจ่ม  -กล่าวเสนอปัญหาความเดือดร้อนประเด็นดังนี้ 
(ผอ.ร.ร.ห้วยน้อย)   1. ปัญหากระแสไฟฟ้าตกบ่อย จนสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับทางโรงเรียน และ
บ้านเรือนภายในหมู่บ้าน อยากให้ฝากผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือไฟฟ้า เพราะว่าที่ผ่านมาทั้ง
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ด าเนินการประสานไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้า ดังนั้นจึงอยากฝากท่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่วยประสานและดูแลเรื่องนี้ด้วย 
  2. หน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งโรงเรียน บางทีได้รับนโยบาย ข้อราชการ สั่งการลง
มาให้ด าเนินการแต่ไม่มีงบประมาณตามมา การด าเนินการใดๆจึงไม่มีความคล่องตัว จึงอยากสอบถามทางท้องถิ่น
ว่าพอจะมีงบประมาณด้านการศึกษาเพ่ือสนับสนุนทางโรงเรียน หรือหน่วยงานอ่ืนๆหรือไม่ ถ้ามีพอจะมีแนวทาง
ไหนที่จะรับการสนับสนุน  
 
ร.ต.ท.ทองสุข นิยมกิจ -กล่าวชี้แจงว่า พ้ืนที่ต าบลทุ่งใหญ่ ซึ่งจะมีตลาดนัดทุกวันพุธ บริเวณหน้าโรงเรียน    
(หน.สายตรวจทุ่งใหญ)่ ทุ่งใหญ่ ต่อไปนี้จะจัดชุดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ คอยอ านวยความสะดวกให้กับ
นักเรียน และผู้ปกครองที่มารับเด็ก เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
 
นายช านาญ  กุลศรี  -กล่าวว่า ในการจะด าเนินการอะไรก็ตามก็จะต้องมีแผนงาน โครงการรองรับ ที่ผ่านมา
(รองนายก อบต.)  บางทีทางองค์การบริหารส่วนต าบลก็ไม่ค่อยทราบว่าทางโรงเรียน หรือหน่วยงาน 
องค์กรต่างๆในพ้ืนที่ต้องการอะไร ถ้าจะจะเปรียบถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก็เหมือนกับเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)เป็นตัวแทนของประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้นการท างานของสมาชิก อบต. ต่อไปต้องมี
การประสานงานกันกับหน่วยงานราชการให้มากกว่านี้ 
 
นางสาคร พึ่งบุญเรือง  -กล่าวสอบถามถึงแนวทาง หรืองบประมาณด้านอาหารกลางวัน  อาหารเสริม(นม) ว่า
(รก.ผอ.ร.ร.ห้วยค าตาล) พอจะมีจัดสรร หรือสนับสนุนทางโรงเรียนเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่  
 
ว่าที่ ร.ต.ไพโรจน์ ปานอยู่  -กล่าวเสนอว่าทางโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่) ได้มีครูสอนทาง
(ผอ.ร.ร.อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง วิชาดนตรี และมีแนวคิดท่ีจะตั้งวงดุริยางค์โรงเรียน แต่เนื่องจากทางโรงเรียน 
(ทุ่งใหญ่)    ไม่มีงบประมาณสนับสนุนทางด้านการจัดซื้อวัสดุเครื่องดนตรี ดังนั้นจึงเสนอขอรับการ
สนับสนุนทางองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ช่วยจัดงบประมาณมาช่วยเหลือในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดนตรี
ดังกล่าว 
 
นายเจตน์  คงประสพ  - กล่าวขอบคุณทางก านันต าบลทุ่งใหญ่ และท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
(ผู้ใหญ่บ้านบ้าน ม.18) ที่ช่วยประสาน และผลักดันให้ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้กับทางเกษตรกร 
  -ด้านความปลอดภัย อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ประสานและ
ด าเนินการให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามรายทาง ช่วงที่มืด เนื่องจากจะมีทั้งรถพ่วง รถบรรทุกวิ่งไปมาตลอด  
  -เรื่องการท าแนวกั้นเพ่ือป้องกันการพังทลายของดินตามแนวล าคลองในพ้ืนที่หมู่ที่ 18  
ขอความช่วยเหลือทางองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ช่วยด าเนินการด้วย 
 

/ ประธานสภาฯ………….. 
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ประธานสภาฯ   -กล่าวเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ชี้แจงกรณีมีการสอบถาม หรือหารือ
เรื่องต่างๆ ที่มีการสอบถามมาผ่านที่ประชุม 
 
ปลัดองค์การบริหาร- -กล่าวชี้แจงตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
ส่วนต าบลทุ่งใหญ่  1. กรณีกระแสไฟฟ้าตกบ่อยครั้ง โดยอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว   
ก็พอมีแต่มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า โดยการอุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าเป็นผู้ด าเนินการ ส่วน
กรณีงบประมาณด้านการศึกษา ที่ทางโรงเรียนต้องการขอรับการสนับสนุน และมีแนวทางช่องทางในการขอรับ
อย่างไรบ้างนั้น  ขอเรียนว่าถ้าเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นก็สามารถด าเนินการสนับสนุนงบประมาณให้ได้ 
ทั้งนี้อยู่ในวงเงินร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไม่ซ้ าซ้อนกับท้องถิ่นที่ท า มีช่องทางงบประมาณเช่น
งบประจ าปี งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นต้น  
  2. กรณีโรงเรียนต้องการรับการสนับสนุนงบประมาณทางด้านอาหารกลางวัน อาหาร
เสริม(นม) เพ่ิมเติมให้กับเด็กนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ในการช่วยเหลือหรือการจัดสรรงบประมาณนั้น ขอเรียนว่า
มีช่องทางในการช่วยเหลือโดยอาศัยช่องทางของช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่าย
เกี่ยวกับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561  รายละเอียดการติดต่อ ประสานงาน การด าเนินการค่อยปรึกษาหารือกันต่อไป 
  3. กรณีการจัดตั้งวงดุริยางค์ โดยการจัดซื้อเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี และขอ
งบประมาณจากท้องถิ่นโดยตรงนั้น ก็อาจไม่เข้าข่ายอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยตรง เพียงแต่ถ้าจะด าเนินการก็
จะต้องหาหางสนับสนุนด้านอื่นๆที่สามารถท าได้ ขอเวลาในการศึกษาแนวทาง ช่องทางในการช่วยเหลือต่อไป  
   -ซึ่งทุกประเด็น ที่เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ การขอรับการสนับสนุน ในฐานะ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น กจ็ะรับไว้ทั้งหมดโดยไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือ แต่ก็ยังไม่รับปากว่าจะได้รับการช่วยเหลือทั้งหมด  
 
ที่ประชุม  รับทราบ  ไม่มีเรื่องอ่ืนๆ 
 
ประธานสภาฯ   -กล่าวถ้าไม่มีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะ
ผู้บริหารฯ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้า ตัวแทนหน่วยงานราชการ ทุกท่าน ที่มาประชุมในวันนี้ ขอนัดการ
ประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  และขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุม   เวลา 14.45 น. 
 
 
 

    (ลงชื่อ)       ประสิทธิ์   กาศเกษม    ผู้จดรายงานการประชุม  
               ( นายประสิทธิ์   กาศเกษม ) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
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   (ลงชื่อ)     สนั่น  เหล่าเขตกิจ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายสนั่น  เหล่าเขตกิจ) 
 
   (ลงชื่อ)      เสงี่ยม   เรเรือง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                (นายเสงี่ยม   เรเรือง) 
 
   (ลงชื่อ      บุญทอด  ช านาญ        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายบุญทอด  ช านาญ) 
 
   (ลงชื่อ)    ส าเนียง  การภักดี        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายส าเนียง  การภักดี) 
 
 
 
    (ลงชื่อ)         ลอย   บัวด ี ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                   ( นายลอย   บัวดี ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 


