
รายงานการประชุมประจ าเดือนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
ครั้งที่  1  / 2565 

วันที่ 7  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นางพยุง   บุญจุ้ย ประธานสภาฯ พยุง          บุญจุ้ย  
2. นายบุญทอด   ช านาญ รองประธานสภาฯ บุญทอด     ช านาญ  
3. นายเสงี่ยม   เรเรือง สมาชิก อบต. ม.1 เสงี่ยม        เรเรือง  
4. นางสาวพรพรรณ   บางตะกูล สมาชิก อบต. ม.2 พรพรรณ     บางตะกูล  
5. นายบัวลอย จันทร์โสธร สมาชิก อบต. ม.3 บัวลอย       จันทร์โสธร  
6. นางสาวมาลิน ภักดิ์ศาสตร์ สมาชิก อบต. ม.4 มาลิน         ภักดิ์ศาสตร์  
7. นางสาวสอิ้ง มณีขวัญ สมาชิก อบต. ม.6 สอิ้ง           มณีขวัญ  
8. นายเยี่ยม   เดโชเม็ง สมาชิก อบต. ม.7 เยี่ยม          เดโชเม็ง  
9. นายวิเชียร โคตบุตร สมาชิก อบต. ม.8 วิเชียร         โคตบุตร  

10. นายชู เพชรพันธ์ สมาชิก อบต. ม.9 ชู               เพชรพันธ ์  
11. นายวิรัตน์ แจ้งสว่าง สมาชิก อบต. ม.10 วิรัตน์          แจ้งสว่าง  
12. นายสุชาติ   วงศ์สุวรรณ์ สมาชิก อบต. ม.11 สุชาติ      วงศ์สุวรรณ์  
13. นายสุรชัย แหยมดอนไพร สมาชิก อบต. ม.12 สุรชัย      แหยมดอนไพร  
14. นายสนั่น   เหล่าเขตกิจ สมาชิก อบต. ม.13 สนั่น       เหล่าเขตกิจ  
15. นายสุรินทร์   ผูกเรือง สมาชิก อบต. ม.14 สุรินทร์     ผูกเรือง  
16. นายศิลป์ชัย จันทร์นิ่ม สมาชิก อบต. ม.16 ศิลป์ชัย    จันทร์นิ่ม  
17. นายสถาพร เจริญรบ สมาชิก อบต. ม.17 สถาพร     เจริญรบ  
18. นางเดือนรุ่ง   เนียมสนิท สมาชิก อบต. ม.18 เดือนรุ่ง    เนียมสนิท  
19. นายทวิน   เมฆอ้อย สมาชิก อบต. ม.19 ทวิน        เมฆอ้อย  
20. นายประสิทธิ์  กาศเกษม เลขานุการสภาฯ ประสิทธิ์   กาศเกษม  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสุรัตน์  ดอนศรีคุ้ม นายก อบต. สุรัตน์       ดอนศรีคุ้ม  
2. นายสมคิด  บุษดี รองนายก อบต. สมคิด       บุษดี  
3. นายช านาญ  กุลศรี รองนายก อบต. ช านาญ     กุลศรี  
4. นางสาวรสริน   แก้วกองศรี เลขานุการนายก อบต. รสริน       แก้วกองศรี  
5. นายวิชาญ ยศแสง ผู้อ านวยการกองช่าง วิชาญ       ยศแสง  
6. นางสาวสุมน จันทร์ท้าว    
      

ผู้ไม่มาประชุม 
   - ไม่มี 

/ เริ่มประชุม............. 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

สุมน       จันทร์ท้าว
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เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 

เมื่อถึงก าหนดเวลาเข้าประชุม  เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบความเรียบร้อยของวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม และแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่เข้าห้องประชุม 
จากนั้นได้กล่าวเรียนเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ  และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ     1. เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   ประจ าวัน 

วันนี้  7 มีนาคม 2565 ซึ่งทางศูนย์ ศบค.และ EOC กระทรวงสาธารณสุขรายงานยอดผู้ติดเชื้อ  
โควิด-19 รายใหม่วันนี้ เพ่ิม 21,162 ราย ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ 102 ราย เสียชีวิตนิวไฮ 
65 คน ผลตรวจ ATK บวกเพ่ิมอีก 24,236 คน 

วันที่ 7 มีนาคม 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล และศูนย์ EOC กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจ าวันว่า พบผู้ติดเชื้อ
รายใหม่รวม 21,162 ราย จ าแนกเป็น 

ผู้ป่วยจากในประเทศ 21,060 ราย 
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 102 ราย 
ผู้ป่วยสะสม 824,422 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 
วันนี้มีหายป่วยกลับบ้าน 23,159 ราย หายป่วยสะสม 625,604 ราย (ตั้งแต่ 1 

มกราคม 2565) ผู้ป่วยก าลังรักษา 230,459 ราย และเสียชีวิต 65 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่มาก
ที่สุดนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ทางด้านกรมควบคุมโรครายงานผลตรวจ ATK วันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อเข้า
ข่ายเพ่ิมอีก 24,236 ราย รวมสะสม 939,919 ราย ร้อยละของการตรวจพบเชื้ออยู่ที่ 27.23% 
มีผู้ป่วยอาการหนักจากปอดอักเสบ 1,148 ราย ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 375 คน 

2. เรื่อง นโยบาย,หนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย / กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น / ข้อราชการจากจังหวัด อ าเภอ   

    - เรื่องผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 
  สรุปประเด็นส าคัญๆ ดังนี้ 

1.ประธาน (นายอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง) ได้เน้นย้ าและมอบนโยบาย แนวทางการท างาน
ของส่วนราชการต่างๆ เช่น การด าเนินการป้องกันยาเสพติด  การเบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานโดยเฉพาะท้องถิ่นที่ยังมีโครงการและงบประมาณค้างจ่ายอีกมาก การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที ่และการรณรงค์การฉีดวัคซีนวัคซีนเข็มแรก และเข็มสี่  

2.การแจ้งก าชับให้ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานองค์กร
ต่างๆ ให้แต่งกายเครื่องแบบในการปฏิบัติงานราชการทุกวันจันทร์  

3. การด าเนินงานแผนปฏิบัติการ “พิจิตรโมเดล ห่างไกลยาเสพติด 2565” โดยให้
หน่วยงานต่างๆบูรณาการร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดทุกพ้ืนที่  

4. แผนการแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีผู้เสพ และการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ซึ่งมี
ข้อมูลผู้เข้ารับการบ าบัดดังนี้ ต าบลโพธิ์ประทับช้าง 3 ราย ,ต าบลวังจิก 1 ราย,ต าบลไผ่รอบ 6 
ราย, ต าบลไผ่ท่าโพ 1 ราย, ต าบลดงเสือเหลือง 1 ราย , ต าบลเนินสว่าง 3 ราย, ต าบลทุ่งใหญ่ 3 
ราย  รวมทั้งหมด  18 ราย 

   5. รายงานผลกลุ่มคดีความท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ 
 -กลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ มีคดีความ 2 คดี ผู้ต้องหา 2 ราย 
(ข่มขืนกระท าช าเรา และบุกรุกเคหะสถาน) 

/ -กลุ่มท่ี 2 ฐานความผิด……… 
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   -กลุ่มท่ี 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มี 1 คดี ผู้ต้องหา 1 ราย (แจ้งความเท็จ) 
   -กลุ่มท่ี 3 ฐานความผิดพิเศษ  (ไม่มี) 
   -กลุ่มท่ี 4 ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย มี 9 คดี ผู้ต้องหา 9 ราย  แยกเป็น 
    -ยาเสพติด (ยาบ้า) มีไว้ครอบครองจ าหน่าย 66 เม็ด 6 คดี ผู้ต้องหา 6 ราย 
    -กัญชาแห้ง จ านวน  159.6 กรัม  3 คดี ผู้ต้องหา 3 ราย  

6. เรื่องสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดพิจิตรมีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 3 ราย (อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 2 ราย ต าบลเนินสว่าง 1 ราย /ต าบล
ไผ่ท่าโพ 1 ราย) 

7. เรื่องก าหนดวันคัดเลือกทหารกองเกิน ประจ าปี 2565  วันที่ 5 เมษายน 2565     
ณ หอประชุมอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง  

8. เรื่องจ านวนครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP จ านวน 119 ครัวเรือน (ต าบล
โพธิ์ประทับช้าง 5 ครัวเรือน/ต าบลดงเสือเหลือง  22 ครัวเรือน /ต าบลทุ่งใหญ่ 9 ครัวเรือน /
ต าบลไผ่รอบ 33 ครัวเรือน /ต าบลเนินสว่าง 7 ครัวเรือน /ต าบลไผ่ท่าโพ 7 ครัวเรือน /เทศบาล
ต าบลโพธิ์ประทับช้าง 36 ครัวเรือน ) 

9. เรื่องการแต่งตั้งคณะเครือข่าย โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จ านวน 20 คน โดยมี  
นายวสันต์  เพ็งกลัด เป็นประธานเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนระดับอ าเภอ  

10. เรื่องการให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 4 จะมีบริการทุกวันอังคาร และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 
06.00 น. – 12.00 น. หรือจนกว่าจะหมดรอบในวันนั้นๆ  

     
3. เรื่อง วันที่ 9 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 โดยถือก าหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 
มีนาคม พ.ศ. 2486 และในปี 2551 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ ของ กม. 
เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมการท างานในทุกมิติของ
หมู่บ้าน เสมือนเป็น “คณะรัฐมนตรีประจ าหมู่บ้าน”  
  ซึ่ งต่ อมา กระทรวงมหาด ไทยได้ป ระกาศให้ วั นที่  9  มี น าคม  ของ ทุ กปี เป็ น               
“วันคณะกรรมการหมู่บ้าน” เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  

    คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วย 
1. ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธานโดยต าแหน่ง 
2. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
3. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
4. ผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้าน เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
5. กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 – 10 คน  

โดยการเลือกของประชาชนในหมู่บ้าน อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี  
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    - ไม่มี  

/ ระเบียบวาระท่ี 3........ 
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ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเพื่อทราบ 
ประธานสภาฯ   3.1. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.2. ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงสาระส าคัญของระเบียบ กฎหมายดังกล่าว 
 
เลขานุการสภาฯ   - ชี้แจงดังนี้  
                  1. ร่างพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
    โดยที่เป็นการสมควรประกาศใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

   มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ....”  

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป  

มาตรา ๓ ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ายพระราชบัญญัติ
นี้ ตั้งแต่วันที่ พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป  

     มาตรา ๔ ให้ยกเลิก  
(๑) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
(๒) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘  
(๓) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙  
(๔) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕  
(๕) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐  
(๖) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช 

๒๕๑๕  
(๘) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗  
(๙) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙  
(๑๐) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓  
(๑๑) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒  
(๑๒) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓  
(๑๓) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  
(๑๔) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  
(๑๕) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
(๑๖) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๘  
(๑๗) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๒  
(๑๘) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๖  
(๑๙) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๖  
/ (๒๐) พระราชบัญญัติ........ 
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(๒๐) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 

๒๕๕๒  
(๒๑) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  
(๒๒) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒  
(๒๓) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖  
(๒๔) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  
(๒๕) พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗  
(๒๖) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช 

๒๕๑๕  
(๒๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช 
๒๕๑๕  
(๒๘) พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐  
(๒๙) พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔  
มาตรา ๕ ให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและ 

องค์การบริหาร ส่วนต าบลที่มีอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ใช้บังคับ
เป็นเทศบาลต าบล ตั้งแต่วันที่ ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป  

ให้เทศบาลต าบลที่ได้รับการจัดตั้งตามวรรคหนึ่ง มีชื่อและเขตตามชื่อและเขตของ
องค์การบริหาร ส่วนต าบลเดิม หากกรณีเทศบาลต าบลที่มีชื่อซ้ ากับเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง 
และเทศบาลนครที่มีอยู่เดิม ให้ด าเนินการเปลี่ยนชื่อเทศบาลต าบลนั้นตามที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด  

มาตรา ๖ บรรดาการกระท าใด ๆ ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสภา
องค์การบริหาร ส่วนต าบลได้กระท าไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวก่อนวันที่ประมวล
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได ้

มาตรา ๗ ให้โอนบรรดากิจการ ส านักงาน เงิน ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ สิทธิเรียกร้อง
และงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนี้ใช้บังคับไปเป็นของ เทศบาลต าบลตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘ ให้โอนบรรดาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ใช้บังคับ 
ไปเป็นพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามประมวล
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ โดยให้ได้รับ เงินเดือนหรือค่าจ้างรวมทั้งสิทธิและประโยชน์
ต่าง ๆ ไม่ต่ ากว่าที่ได้รับอยู่เดิม และเพ่ือประโยชน์ในการนับเวลา ท างานให้ถือเวลาท างานของ
บุคคลดังกล่าวในระหว่างที่เป็นพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล เป็นเวลาท างานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลตาม 
ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล   ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู ่ในวันก่อนวันที่พระราช 

 
/ บัญญัตินี้ใช้บังคับ.......... 
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บัญญัตินี้ ใช้บั งคับ เป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ประธานสภา เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล
ของเทศบาลต าบลที่จัดตั้งจาก องค์การบริหารส่วนต าบลตามประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนี้ จนกว่าจะครบอายุที่เหลืออยู่ของ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือวาระที่เหลืออยู่ของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้ได้รับค่าตอบแทน รายเดือน เงินประจ าต าแหน่งและเงิน
ตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก องค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รอง 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วน ต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลาง
ก่อน จนกว่าจะครบอายุที่เหลืออยู่ของ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือวาระที่เหลืออยู่ของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมื่อได้ควบรวมองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกันตาม
ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตามวรรคหนึ่งว่างลง ให้สภาเทศบาล
ประกอบด้วยสมาชิก เท่าที่มีอยู่ เว้นแต่สมาชิกสภาเทศบาลเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
สภาเทศบาลที่มีอยู่เดิม ให้ถือว่าเป็นการ ยุบสภาเทศบาลนั้น และให้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลขึ้นใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา ๑๐ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติข้อบัญญัติ และค าสั่งที่
ออกตามกฎหมาย ว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล คงมีผลบังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนกว่าจะมีกฎ ระเบียบ ข้อบั งคับ 
ประกาศ มติเทศบัญญัติ และค าสั่งที่ออก โดยเทศบาลต าบลที่ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ประมวลกฎหมายองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๑ ให้บรรดากิจการที่ให้บริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเดิมยังคง ให้บริการอยู่ต่อไป โดยให้จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงาน
บุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนด  

มาตรา ๑๒ ให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
ประมวลกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บังคับ เป็นเทศบาล และองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามประมวลกฎหมายองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๑๓ ให้ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร ท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่
ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตาม กฎหมายว่าด้วยเทศบาล หรือกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บังคับ 
ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะพ้นจากต าแหน่ง หรือครบอายุ ของสภาท้องถิ่น หรือมีการยุบสภา
ท้องถิ่นหรือถือว่ามีการยุบสภาท้องถิ่น โดยให้องค์ประกอบของสภาท้องถิ่น  จ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่น คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นคงเป็นไปตาม  
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก่อนถูกยกเลิกตามพระราชบัญญัติ 

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งว่างลง ด้วยเหตุอ่ืนอันมิใช่กรณีครบ
อายุของสภา ท้องถิ่น หรือมีการยุบสภาท้องถิ่นหรือถือว่ามีการยุบสภาท้องถิ่น ให้มีการ เลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่ง ที่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภา ท้องถิ่นว่างลงและมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่ไม่
ถึงก่ึงหนึ่งและอายุของสภาท้องถิ่นเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

/ ในกรณีที่รอง………. 
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ในกรณีที่รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น

หรือที่ปรึกษา ผู้บริหารท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง พ้นจากต าแหน่ง ถ้ามีจ านวนเหลืออยู่ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ตามประมวล กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ มิให้มีการแต่งตั้งเพ่ิม 

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีการก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นไว้ แล้วก่อนวันที่ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บังคับ ถ้าได้
ก าหนดวันเลือกตั้งเป็นภายหลังวันที่ ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บังคับ ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งยกเลิกการเลือกตั้งนั้น และ ด าเนินการเลือกตั้งใหม่ให้เป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๑๕  ให้ โอนบรรดากิจการ ส านั กงาน  เงิน  ทรัพย์สิ น  หนี้  สิทธิ            
สิทธิเรียกร้อง งบประมาณ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาล และองค์การบริหารส่วน
จังหวัด แล้วแต่กรณี ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่ ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บังคับ 
ไปเป็นของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ โดยให้
กิจการ ส านักงาน เงิน ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ สิทธิเรียกร้อง งบประมาณ  ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างของเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดใด เป็นกิจการ ส านักงาน เงิน ทรัพย์สิน หนี้ 
สิทธิ สิทธิเรียกร้อง งบประมาณ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลหรือองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนั้น 

มาตรา ๑๖ บรรดาการกระท าอันเป็นการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่กระท าอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บังคับ ให้ เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระท าการนั้นต่อไปได้
จนกว่าจะแล้วเสร็จ แม้ประมวลกฎหมายองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ 
และอ านาจของเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วก็ ตาม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามปีนับ
แต่วันที่ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บังคับ 

มาตรา ๑๗  ให้ โอนบรรดากิจการ ส านั กงาน  เงิน  ทรัพย์สิ น  หนี้  สิทธิ           
สิทธิเรียกร้อง งบประมาณ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของกองทุนที่มีอยู่เดิม และภาระผูกพันอ่ืนๆ ของ
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๒ และเงินทุนส่งเสริมขององค์การบริหารส่วน  จังหวัดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปเป็น
ของกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
ประมวล กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๘ ในระหว่างที่ไม่มีคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การ
บริหารส่วน จังหวัดและกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลตามประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้คณะกรรมการ เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการ
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่มีอยู่เดิม ด าเนินการบริหารงานและอ านวยการทั่วไปในกิจการของ
กองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเท่าที่จ า
เป็นไปพลางก่อน 

  ให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้แทน
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและกองทุน ส่งเสริมกิจการเทศบาลตามประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ แต่วันที่ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้บังคับ 

/ มาตรา ๑๙………… 
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มาตรา ๑๙ ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานและ
การอ านวยการ ทั่วไปในกิจการของกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล ให้น าหลักเกณฑ์ที่ออกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริม
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วแต่กรณี ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บังคับ มาใช้บังคับไปพลางก่อน ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๒๐  ให้ โอนบรรดากิจการ ส านั กงาน  เงิน  ทรัพย์สิ น  หนี้  สิทธิ           
สิทธิเรียกร้อง งบประมาณ  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างรวมถึงภาระผูกพันอ่ืน ๆ ของส านักงาน
คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ตามความในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการส่งเสริมการด าเนินงานกิจการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ตามประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๒๑ ในระหว่างที่ไม่มีคณะกรรมการจัดการในคณะกรรมการจัดการ
สถานธนานุบาลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมด าเนินการ
บริหารงานและอ านวยการทั่วไปในกิจการของส านักงาน คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าท่ีจ าเป็นไปพลางก่อน  
  ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นตามประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่ ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บังคับ 

มาตรา ๒๒ ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานและ
การด าเนินกิจการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้น าหลักเกณฑ์ที่ออกตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ ส่งเสริมการด าเนินงานกิจการสถานธนานุบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใช้บังคับอยู่ในวัน ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้บังคับ มาใช้บังคับไปพลางก่อน ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง  กับประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๒๓ ให้บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศ รวมทั้งเทศ บัญญัติและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ออกตามกฎหมายที่ยกเลิก
ตามความในมาตรา ๔ และยังใช้ บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอ่ืน จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศรวมทั้งเทศบัญญัติ หรือข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม ประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 

มาตรา ๒๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มี อ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศกระทรวงมหาดไทย เพ่ือ
ปฏิบัติการตามประมวลกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้น เมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได ้

/ ผู้รับสนอง……… 
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ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
     ...............................  
           นายกรัฐมนตรี 

    2. ร่าง ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
ลักษณะ ๑ บททั่วไป  มาตรา 1 – มาตรา 7 
ลักษณะ ๒ การจัดระเบียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  หมวด ๑ การจัดตั้ง การควบรวมและการรวม และการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      ส่วนที่ ๑ การจัดตั้ง   มาตรา 8 – มาตรา 14 
ส่วนที่ ๒ การควบรวมและการรวม มาตรา 15 – มาตรา 20  
ส่วนที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงฐานะ มาตรา 21 – มาตรา 23  

     หมวด ๒ การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 24  
ส่วนที่ ๑ สภาท้องถิ่น มาตรา 25 – มาตรา 59  
ส่วนที่ ๒ ผู้บริหารท้องถิ่น มาตรา 60 – มาตรา 71  

     หมวด ๓ การจัดระเบียบบริหารราชการ  มาตรา 72 – มาตรา 78  
     หมวด ๔ การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 79 

หมวด ๕ หน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ส่วนที่ ๑ หน้าที่และอ านาจของเทศบาล  มาตรา 80 – มาตรา 88  
ส่วนที่ ๒ หน้าที่และอ านาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา 89 

– มาตรา 93  
ส่วนที่ ๓ การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ มาตรา 94 

– มาตรา 102 
หมวด ๖ ข้อบัญญัติท้องถิ่น มาตรา 103 – มาตรา 124  
ลักษณะ ๓ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ 
หมวด ๑ รายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 125 – 

มาตรา 126   
หมวด ๒ รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ส่วนที่ ๑ รายได้เทศบาล มาตรา 127 – มาตรา 144  
ส่วนที่ ๒ รายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา 145 – มาตรา 

151  
ส่วนที่  ๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายได้ มาตรา 152 – 

มาตรา 161  
หมวด ๓ การคลังและการบริหารงบประมาณ มาตรา 162 – มาตรา 177  
หมวด ๔ กองทุนส่งเสริมกิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 178 – 

มาตรา 186  
หมวด ๕ การส่งเสริมการด าเนินงานกิจการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  มาตรา 187 – มาตรา 193  
ลักษณะ ๔ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา 194 – มาตรา 196  
/ ลักษณะ ๕ การ.......... 
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ลักษณะ ๕ การก ากับดูแล  มาตรา 197 – มาตรา 204  
ลักษณะ ๖ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 205 

– มาตรา 223  
บทเฉพาะกาล มาตรา 224 – มาตรา 225  
สรุปสาระส าคัญ ร่าง พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฉบับนี้..หากผ่านและประกาศใช้ เช่น  
มาตรา 1 นิยามค าว่า "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ไม่มีค าว่า "องค์การบริหาร

ส่วนต าบล" อีกต่อไป  มีแต่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
มาตรา 3 วรรคสอง  การจัดท าบริการสาธารณะของท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ (ซึ่งไม่ได้มองถึงความเป็นอิสระและความต้องการของ
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ) 

มาตรา 4  มีผลให้ยกเลิกกฎหมาย พรบ.เทศบาลทุกฉบับ ยกเลิก พรบ.สภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลทุกฉบับ ยกเลิก พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกฉบับ 

มาตรา 6 มีผลให้ยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาลโดยอัตโนมัติ  (อบต.ไกลปืนเที่ยงที่
อยู่บนดอยมีภูเขาสูง ก็ต้องเป็นเทศบาล) 

มาตรา 39 เรื่องการประชุมสภาฯ ,  มาตรา 75 เรื่องการจัดให้มีสิ่งก่อสร้าง และ
การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง อบจ.กับเทศบาล ถ้าตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อ านาจเด็ดขาดในการชี้ขาด (ให้อ านาจผู้ว่าฯเพ่ิม)    

มาตรา 59 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น "ต้อง" สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
และยุทธศาสตร์ชาติ (ข้อความใช้ค าว่า "ต้อง" สอดคล้องซึ่งเป็นการบังคับให้ท า โดยไม่ได้ค านึงถึงว่า
ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความต้องการมีปัญหาแตกต่างกัน ท าให้ขาดความเป็นอิสระ) 

มาตรา 72  (มาตรา 73 อบจ.) เทศบาลมีอ านาจหน้าที่  49 ข้อ (โดยเฉพาะข้อ 
49 เด็ดที่สุด..เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามบทบัญญัติของกฏหมาย  ซึ่งหมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราไม่มีอิสระใดๆต้องอยู่ใน
อาณัติของข้าราชการพลเรือน) 

มาตรา  92, 107  ให้อ านาจผู้ว่าราชการจังหวัด ในการเห็นชอบ หรืออนุมัติ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น  แม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ก็ยังต้องขออนุมัติจากผู้ว่าฯ (ไม่มีอิสระ)  

มาตรา 157, 158 ,159  การจัดท าบริการสาธารณะไม่เป็นการตัดอ านาจของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ (กฎหมายฉบับเดิม อบจ.หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ จะเข้ามา
ด าเนินกิจการบริการสาธารณะในท้องถิ่นต้องขอความเห็นชอบจากท้องถิ่นนั้นๆก่อน ) (พรบ.ฉบับนี้ 
ให้อ านาจหน่วยงานราชการอ่ืนเพิ่มมากข้ึน ตัดความเป็นอิสระ  ของท้องถิ่นออกไป) 

มาตรา 160 ,161, 162 ,163 ,164 ,165 ,166 167  ให้อ านาจผู้ว่า
ราชการเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งเป็นการบังคับบัญชามากกว่าการก ากับดูแล 

ในตัวร่างประมวลนี้ ก็มีผู้วิจารณ์ และแสดงความเห็น ว่ามีการเขียนกล่าวถึง
กฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับ ซ่อนอยู่ เช่น ตามที่กฎหมายจัดสรรรายได้ ก าหนด ( มันจะก าหนดแบบ
ไหนก็ให้เป็นเรื่องอนาคตไปก่อน)   

- กฎหมายก าหนดบทบาทภารกิจท้องถิ่น ( ที่มาแทน พรบ.กระจายอ านาจ ตามท่ีกฎหมาย
กระจายอ านาจจะยกเลิก) แล้วพรบ.ใหม่ที่จะมาแทน พรบ.กระจายอ านาจนี้ เดิมที่คณะกรรมการ
กระจายอ านาจมีสิทธิเต็ม แต่ พรบ.ก าหนดบทบาทฯ แค่มีความเห็นเสนอ ครม. พิจารณาอีกชั้น 
ดังนั้นความอิสระด้านรายได้ จึงขึ้นกับ ครม จะไม่เหมือนกฎหมายกระจายอ านาจ จัดสรรรายได้ 

/ - เพียงแค่น ากฎหมาย.......... 
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- เพียงแค่น ากฎหมายจัดตั้งที่มีอยู่แล้วมาเย็บรวมเล่ม..ไม่ได้มีบทบัญญัติส่งเสริม
หรือสร้างความเข้มแข็งให้ อปท.ไม่มีบทบัญญัติส่งเสริมการกระจายอ านาจที่ควรมีเพ่ิมเติมขึ้นมาแต่
อย่างใด 

- บทบัญญัติที่ มท.อยากจะให้มี และน่าจะเป็นเหตุผลในการท าร่างกฎหมายนี้    
ทั้งฉบับ คือไม่ให้ยกเลิกก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

    - ส่อเจตนาที่จะเพ่ิมอ านาจก ากับดูแล ให้ผู้ว่านายอ าเภอมากกว่าเดิม 
   - เอาเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ที่ทหารแก่ คสช.กับพวกรุ่นเคาะฝาโลงไม่กี่คนคิด

ขึ้นมายัดให้ท้องถิ่น  ตลอดทั้งก าหนดให้ อปท. จัดบริการสาธารณะให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนกลุ่มจังหวัด  ซึ่งขัดต่อหลักการปกครองท้องถิ่นอย่างชัดเจน เพราะหลักการปกครอง
ท้องถิ่น แผนและโครงการที่ อปท.ด าเนินการต้องคิดโดยประชาชนในพ้ืนที่  แต่กลับไปเอาแผนที่
ข้าราชการ ก.พ.นั่งคิดในห้องแอร์ มาบอกให้ อปท.น าไปค านึงให้สอดคล้อง  ซึ่งก็คือน าไปใช้ 

- นอกจากเหตุร้อยแปดพันเก้าที่จะสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นต าแหน่งแล้ว  ในร่าง
กฎหมายฉบับนี้ยังเพ่ิมเหตุที่สั่งได้อีกมาก  

- อ านาจหน้าที่ของ อปท.ยังเขียนว่า "ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย" คือเขียน
กฎหมายให้มีฐานะต่ ากว่า  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  ที่ก าหนดอ านาจหน้ าที่ของ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

  - ดังนั้น ถ้าส่วนภูมิภาคมาท างานซ้อนกับ อปท.ฝ่าย อปท.จะกลายเป็นฝ่ายไม่มี
อ านาจทันที 

- บทบัญญัติเรื่องอ านาจในการใช้จ่ายงบประมาณ  มีความคลุมเครือ ก่อให้เกิด
ปัญหาในทางปฏิบัติ  และยังคงรวมศูนย์อ านาจในการก าหนดเรื่องที่ อปท.จ่าย ไว้ที่ มท.ซึ่งขัดต่อ
หลักความเป็นอิสระทางด้านการเงินการคลังของท้องถิ่น 

- ตั้งกองทุนส่งเสริมกิจการ อปท. ตัดงบ อปท.ไปเป็นกองทุน แต่ก าหนดให้ปลัด 
กระทรวงมหาดไทย นั่งประธานกองทุน และข้าราชการ ก.พ.เกือบทั้งหมดนั่งบริหาร ให้ได้รับเบี้ย
ประชุมที่ มท.ก าหนดเอง 

- บทบัญญัติที่ว่าด้วยก ากับดูแลยาวกว่าเดิม  เพ่ิมเติมคือ น ากฎหมายที่แก้โดย 
สนช.เมื่อปี 62 มาบรรจุไว้  ซึ่งให้อ านาจผู้ก ากับสั่งแขวนผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ 
อันเป็นอ านาจเช่นเดียวกับ ม.44 ของ คสช. 

- ให้ข้าราชการ ก.พ.ที่เป็นฝ่ายประจ าที่มาจากการแต่งตั้ง มามีบทบาทอ านาจ
เหนือตัวแทนที่ประชาชนเลือกตั้ง  ในลักษณะที่เป็นอ านาจบังคับบัญชา 

- เขียนเปิดช่อง ให้ มท.ไปออกกฎกระทรวง ออกระเบียบ เพ่ิมอ านาจก ากับดูแล
ไว้ในอนุบัญญัติอีกมากมาย 

ดังนั้น จึงมีตัวแทนของท้องถิ่น ต่างเชิญชวน สมาคม และสมาพันธ์ท้องถิ่น       
ทุกสมาคม ทุกสมาพันธ์  ร่วมกันด าเนินการใน ๒ เรื่อง ดังนี ้

1. นัดประชุมร่วมกัน  เพ่ือจัดท าเป็นข้อสรุป..ความเห็นและข้อเสนอแนะ  
เกี่ยวกับร่างประมวลฯ นี้ แยกรายประเด็นพร้อมเหตุผลที่ อปท.ไม่ยอมรับ ตลอดทั้งข้อเสนอแนะใน
การแก้ไขปรับปรุง  ท าเป็นหนังสือลงนามร่วมกันเสนอ มท.  โดยอาจเชิญนักวิชาการด้านการ
ปกครองท้องถิ่นมาช่วยดูด้วยก็ได้ 

 
 

/ 2.ร่วมกันยกร่าง.........   
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2.ร่วมกันยกร่าง ร่างประมวลฉบับของท้องถิ่น  โดยก าหนดเรื่อง ส าคัญไว้ในร่าง
กฎหมาย คือ "#สภาหรือคณะกรรมการท้องถิ่นแห่งชาติ" ที่มีฐานะ #เทียบกระทรวง ออกจากการ
ก ากับของ มท. และให้ข้าราชการในส านักงาน สภา /คณะกรรม #มีฐานะเป็นข้าราชการท้องถิ่น
ทั้งหมด 

  รวมทั้งเขียนบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ในลักษณะเปิดกว้างเพียงเฉพาะเรื่อง
ที่ท้องถิ่นท าไม่ได้ เช่น  ด้านการป้องกันประเทศ ด้านความมั่นคง หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ด้านศาลยุติธรรม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ....ฯลฯ...เป็นต้น  

เมื่อช่วยกันยกร่างเสร็จแล้ว ร่วมท าหนังสือลงชื่อ ยื่นต่อคณะรัฐมนตรี ยื่นต่อ 
คณะกรรมาธิการกระจายอ านาจฯ และยื่นต่อพรรคการเมืองทุกพรรค โดยไม่เลือกว่าจะเป็นซีก
รัฐบาลหรือฝ่ายค้าน เพื่อใช้ช่วยผลักดันเป็นกฎหมายต่อไป (อ้างอิงจากบทความ ความเห็นของนาย
บรรณ แก้วฉ่ า เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม 25๖๕ ) 

 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ   4.1 พิจารณาก าหนดจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ปี 2565 

มติที่ประชุม    - ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ให้รอประเมินสถานการณ์โควิดให้แน่ชัดก่อน เมื่อส่วนกลาง จังหวัด
ได้มีค าสั่ง หรือประกาศ มาตรการผ่อนปรนแล้ว ค่อยก าหนดวันจัดที่แน่นอนอีกที   

 
ประธานสภาฯ    4.2 พิจารณาก าหนดโครงการศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ 2565 
 
มติที่ประชุม    - ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ก าหนดเป้าหมายในการดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการปัญหาเรื่อง

ขยะ การท าธนาคารน้ าใต้ดิน การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก เช่น ระยอง จันทรบุรี ตราด  หรือทางตะวันตก เช่น 
กาญจนบุรี 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ     -  ขอเชิญชี้แจง หรือประชาสัมพันธ์ข้อราชการจากส่วนราชการ อบต. ทุ่งใหญ่ / ส่วน

ราชการอ าเภอ/หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ / และจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
  
นายเสงี่ยม  เรเรือง  1.ชี้แจงเสนอว่าการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงถนนลูกรัง หรือด าเนินการ  
(สมาชิก อบต.หมู่ 1) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน ก็ควรมีการจัดสรรหรือสนับสนุน  
   แต่ละหมู่บ้านให้เท่าๆกัน ถ้าหากมีหมู่บ้านไหนไม่จ าเป็นใช้ก็ไปใช้โครงการอื่นๆแทน 

2. ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารฯ ที่ได้ผลักดันโครงการก่อสร้างถนน คสล.     เข้ามาลง
พ้ืนที่ หมู่ที่ 1 สายไปหมู่ 11 และสายไปทางต าบลแหลมรัง 

 
 
 

/ นายสุชาติ วงค์สุวรรณ......... 
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นายสุชาติ วงค์สุวรรณ  1. กล่าวแสดงความเห็นและสอบถามกรณีเงินงบประมาณเงินสะสมที่จะจ่ายขาด  
(สมาชิก อบต. หมู.่11)  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนนั้นมีเท่าไหร่ เพ่ือที่จะได้ประเมินหรือเสนอ 

โครงการได้ถูกต้องสอดคล้องกับเงินงบประมาณที่มี และการด าเนินการโครงการก็ควรรีบ
ด าเนินการในช่วงแล้งนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝน  

2. ขอบคุณทางฝ่ายผู้บริหารฯ ท่านนายกฯ ที่ได้ช่วยท าโครงการมาลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 11 เช่น 
ถนน คสล. ที่ด าเนินการเสร็จไปแล้ว  

3. ในช่วงนี้มีโครงการขุดลอกคลองระบายน้ า ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่มีงบประมาณหน่วยงาน
อ่ืนเข้ามาด าเนินการ และผลจากการขุดลอกท าให้ท่อระบายน้ าบางจุดเขินสูงกว่าพ้ืนคลองจึงต้อง
ท าการทรุดท่อและเพ่ิมจ านวนเนื่องจากคลองมีความกว้างข้ึน จากนั้นจะมีคันคลองที่พอสัญจรไปมา
ได้ ก็อยากเสนอให้มีการปรับปรุงเส้นทางด้วยการลงลูกรัง หินคลุก 

4. เรื่องโครงการระบายน้ าข้างถนน สายทุ่งใหญ่ – บึงบ้าน ช่วงหน้าที่ท าการ 
อบต.ทุ่งใหญ่ ไป 500 เมตร ช่วยติดตามความคืบหน้าด้วย ว่าด าเนินการเมื่อไร 

5. เรื่องค่าลากจูงกรณีมีการขนย้ายรถแบ็คโฮที่ไปด าเนินการตามหมู่บ้านต่างๆ 
ว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ พอจะมีแนวทางเบิกจ่ายงบประมาณช่วยได้หรือไม่ 
เนื่องจากปัจจุบันนี้เป็นภาระของหมู่บ้านนั้นๆที่ต้องออกค่าใช้จ่ายกันเอง 

 
นายสุรินทร์ ผูกเรือง  - ชี้แจงเรื่องระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตอนนี้ช ารุดเสียหายไป 1 แห่ง ซึ่งใช้งานได้
(สมาชิก อบต.หมู่14)  ไม่เต็มที่ ให้บริการน้ าอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ ไม่ทั่วถึง จึงมีความประสงค์ที ่
   จะเสนอให้ด าเนินการก่อสร้างระบบประปาอีกหนึ่งแห่ง 
 
นายสนั่น  เหล่าเขตกิจ  - ชี้แจงเรื่องปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  13 ตอนนี้ประสบปัญหาเครื่องสูบน้ า  
(สมาชิก อบต.หมู่ 13) ไม่ข้ึนเท่าท่ีควร น้ าประปามีลักษณะมีทราย ดินปะปนมาด้วยเบื้องต้นก็ใช้งบประมาณของ 

กองทุนประปาหมู่บ้านไปบ้างแล้ว ถ้าหากงบประมาณหมดหรือไม่เพียงพอก็อาจขอรับการ
ช่วยเหลือทางองค์การบริหารส่วนต าบลช่วยด าเนินการแก้ไขต่อไป 

 
นายวิเชียร  โคตรบุตร  1. ชี้แจงเรื่องปัญหาถนนสาย หมู่ที่ 8 – หมู่ที่ 13 ดงยาง ต าบลเนินสว่าง อยากให้
(สมาชิก อบต. หมู่ 8)  มีการปรับปรุงแก้ไขให้สัญจรไปมาได้สะดวก 

2. เรื่องคลองสายเนินสว่าง – หมู่ที่ 8 อยากให้มีการขุดลอก เนื่องจากตื้นเขิน หญ้าวัชพืช
ขึ้นรก 

   3. เรื่องการปรับปรุงบริเวณทางข้ึน – ลง จุดท่อบล็อคระบายน้ า  
4. เรื่องกรณีที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลดงเสือเหลืองจะด าเนินการก่อสร้างถนน 

คสล. เข้ามาพ้ืนที่ต าบลทุ่งใหญ่เรา ก็ฝากทางฝ่ายบริหารฯ ได้ประสานงานหรือสอบถามความ
คืบหน้าด้วย 

 
นายชู   เพชรพันธ์  - ชี้แจงเรื่องปัญหาที่มีมา 3 ปีกว่าแล้ว คือบริเวณทางเดิน และขยายคลองให้ (สมาชิก 
อบต. หมู่ 9)  กว้างขึ้น พร้อมเพ่ิมท่อระบายน้ า  ซึ่งก็เคยเสนอไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไว้แล้ว 
   เบื้องต้นอยากให้ทางช่างเข้าไปตรวจสอบพื้นท่ีก่อน 
 
 

/ นายสมคิด บุษดี......... 
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นายสมคิด บุษดี  - ชี้แจงเรื่องกรณีปัญหาคลองระบายน้ า หมู่ที่  9 เดี๋ยวจะได้ประสานรถแบ็คโฮไว้        
(รองนายก อบต.1)  เพ่ือเข้าไปด าเนินการ แต่ก็ต้องเป็นไปตามคิวที่จัดล าดับแต่ละหมู่ไว้ 
 
นางมาลิน  ภักดิ์ศาสตร์  - ชี้แจงปัญหาเรื่องถนนตามหมู่บ้าน จึงอยากขอรับการช่วยเหลือโดยลงลูกรัง หรือ   
(สมาชิก อบต. หมู่14) หินคลุก เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มีสภาพดีขึ้น   
  
นายกองค์การบริหาร-  - กล่าวชี้แจงภาพรวมว่าโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  หรือเงินทุนส ารองเงินสะสมนั้นก็จะ
ส่วนต าบล  ต้องด าเนินการโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นโครงการที่ประชาชน 

เดือดร้อน และต้องมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เพ่ือให้ทางเจ้าหน้าที่ช่างได้ส ารวจ และ
ประมาณการ ออกแบบ และต้องไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่ของบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ หรือหน่วยงานอื่นๆ พร้อมทั้งจะรีบด าเนินการให้เร็วที่สุด 

    
ประธานสภาฯ    1. เรื่องปัญหาการถมดินในพ้ืนที่ มักจะไม่มีการแจ้งขออนุญาตด าเนินการ อย่างเช่นถนน

สายทุ่งใหญ่ – บึงบ้าน ช่วงหมู่ที่ 1 มีการถมดินติดถนนโดยที่ไม่ได้ขออนุญาต และไม่มีการเว้น
ระยะห่าง ดังนั้นอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ 

2. เรื่องการขอรับการสนับสนุนรถเกรดเดอร์ รถแบ็คโฮ จากทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิจิตร ตอนนี้ก็ได้ประสานไว้เบื้องต้นแล้ว โดยที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลก็จะรับผิดชอบ
ค่าน้ ามัน 

 3. เรื่องไฟฟ้ารายทางหมู่ที่ 14 , 18 , 19 จะรบกวนสมาชิกได้ช่วยถ่ายรูปตัวเลขประจ า
เสาไฟนั้นๆ และแจ้งประสานมายังประธาน เพ่ือจะได้ประสานไปยังแขวงการทางให้ทราบต่อไป 
ส่วนหมู่ที่ 10 คาดว่าจะได้รับงบประมาณด าเนินการเรื่องไฟฟ้ารายทางในปี 2566  

4. เรื่องป้ายชื่อหมู่บ้าน ได้รับแจ้งจากแขวงการทางแล้วว่าจะด าเนินการให้ หมู่ที่ 1 และ
หมู่ที่ 8  

5. เรื่องวันท้องถิ่นไทย ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 นี้ ก็ยังไม่มีความคืบหน้า และคงต้อง
รอข้อสั่งการจากทางจังหวัดว่าจะมีการจัดงานหรือไม่ อย่างไร 

6. เรื่องการส ารวจจ านวนสุนัข แมว ในหมู่ต่างๆ ที่ยังไม่ได้รายงาน ก็ขอให้รีบด าเนินการ
ส ารวจ และรายงานมายังองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ด้วย 

7. การประชุมครั้งนี้ไม่ได้เตรียมการ และพูดคุยกันเรื่องอาหารกลางวัน ดังนั้นการประชุม
สภาประจ าเดือนครั้งหน้า ก็จะรับผิดชอบร่วมกับรองประธานสภาฯ ในเรื่องอาหารกลางวันหลังจาก
เลิกประชุม 

 
ปลัดองค์การบริหาร-  - ชี้แจงเรื่องนัดหมายการประชุมสภาฯ ประจ าเดือน ครั้งถัดไป จะมีขึ้นในวัน อังคาร    
ส่วนต าบล  ที่ 5 เมษายน 2565  จะมีหนังสือแจ้งนัดหมาย ประสานไปอีกครั้งหนึ่ง 
 
ที่ประชุม   - รับทราบ   และไม่มีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
  
ประธานสภาฯ   - กล่าวขอขอบคุณทางผู้บริหารฯ ทุกท่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน 

พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่มาร่วมประชุม และขอปิดการประชุม   
 

/ ปิดประชุม........  
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ปิดประชุม เวลา 12.15 น.  

     
(ลงชื่อ)    ประสิทธิ์  กาศเกษม   ผู้จดรายงานการประชุม  

               (นายประสิทธิ์  กาศเกษม) 
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 
 
 
      (ลงชื่อ)         พยุง   บุญจุ้ย   ผู้ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม 
                                  ( นางพยุง   บุญจุ้ย ) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 




