
รายงานการประชุมประจ าเดือนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
ครั้งที่  2  / 2565 

วันที่ 8  เดือน เมษายน  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. นายประมวล บุญจุ้ย ก านันต าบลทุ่งใหญ่ ประมวล    บุญจุ้ย  
7. นางสาวสุมน จันทร์ท้าว นักวิเคราะห์นโยบายฯ สุมน         จันทร์ท้าว  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
   - ไม่มี 

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

เมื่อถึงก าหนดเวลาเข้าประชุม  เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบความเรียบร้อยของวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม และแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่เข้าห้องประชุม 
จากนั้นได้กล่าวเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป พร้อมกล่าวน าสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย 
เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี 1 จบ  ประธานสภาฯ กลับมานั่งประจ าที่   

เลขานุการสภาฯ กล่าวเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ  และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ     1. เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจ าวัน 

รายละเอียดขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมต่อไป 
เลขานุการสภาฯ  -ชี้แจงรายละเอียดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจ า

วันที่ 7 เมษายน 2565  ส าหรับผู้ติดเชื้อ 26,081 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้ 

 ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ  25,675 ราย 
 ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน          246 ราย 
 เรือนจ า/ที่ต้องขัง             79 ราย 
 ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ            81 ราย 
  
รายละเอียดตามภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 / เมื่อวันที่ 18………… 
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เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ท าเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19(ศบค.) แถลงข่าวภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา  นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ว่า  ศบค.ชุดใหญ่เห็นชอบให้มีการปรับระดับพ้ืนที่
สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ทั่วประเทศใหม่        

-สีส้ม พื้นท่ีควบคุม จาก 44   เป็น 20 จังหวัด 
-สีเหลือง พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง จาก 25  เป็น 47 จังหวัด 
-สีฟ้า พื้นที่น าร่องการท่องเที่ยว จาก 8  เป็น 10 จังหวัด (จังหวัดอ่ืนด าเนินการบาง

พ้ืนที่ 18 จังหวัด) 
 
2. เรื่อง นโยบาย,หนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย / กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น / ข้อราชการจากจังหวัด อ าเภอ   
- เรื่องผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอ ขอเชิญทางท่านรองช านาญ  กุลศรี     

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ชี้แจงรายละเอียด 
นายช านาญ กุลศรี  -เรื่องที่ 1 โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนเศรษฐกิจชุมชน ที่ ให้ประชาชนกู้ยืมจ านวน           
(รองนายก อบต. )  1,600,000 บาท และมีการให้กู้ยืมจริง 700,000 กว่าบาท ส่วนที่เหลือ 900,000  

กว่าบาท ทางนายอ าเภอตั้งข้อสังเกตว่าเงินกู้ยืมคงค้างจ านวนมากน่าจะให้ประชาชนกู้ยืมให้หมด  
-เรื่องที่ 2 การค้างเรื่องรายงานผลการด าเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเศรษฐกิจชุมชน

ดังกล่าว หมู่บ้านละ 100,000 บาท  และกรณีการเบิกจ่ายเงินโบนัสของพนักงาน ที่ทาง
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ท้วงติงการด าเนินงานและการเบิกจ่าย  

-เรื่องที่ 3 เรื่องกรณีเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการปฏิบัติภารกิจ
ต่างๆ เช่น การอยู่เวรประจ าด่านชุมชน ด่านตรวจ บริการประชาชนช่วงเทศกาลต่างๆ การแต่งกาย
เน้นย้ าขอให้แต่งเครื่องแบบข้าราชการสีกากี และไม่สมควรที่จะสวมใส่เสื้อกั๊กทับชุดสีกากี ซึ่งเป็น
การไม่เหมาะสม  

- เรื่องที่ 4 การประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร เมื่อ
วันที่ 7 เมษายน 2565 ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งใหญ่ก็คือเรื่องการติดตามรายงานของท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดพิจิตร กรณีลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน และเรื่องจ่ายเงินโบนัส ปีงบประมาณ 2563   

 
เลขานุการสภาฯ  -ชี้แจงรายละเอียดการประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร เพ่ิมเติมดังนี้ 
1. ประธานที่ประชุมได้แก่นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้

มอบ สั่งการข้อราชการ ดังนี้ 
-เรื่องการบริหารจัดการขยะ ให้ด าเนินการตามคลัสเตอร์ที่เคยก าหนดโซนไว้เดิม  
-เรื่องการพัฒนาระบบแนวทางการร่วมมือกันระหว่างรัฐกับเอกชนในการบริหารจัดการ

ขยะ เช่นการก่อตั้งโรงงานก าจัดขยะในพ้ืนที่  
-เรื่องการให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะที่มี

ประสิทธิภาพ มีชุมชนต้นแบบในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการขยะ  
 
 

/ -เรื่องโครงการและ............ 
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-เรื่องโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 
สิงหาคม 2565 ของจังหวัดพิจิตร เช่น โครงการบริจาคโลหิต 90 องค์กร /โครงการรักบ้านเกิด /
โครงการ 19,090 ต้นกล้าเฉลิมพระเกียรติ ( ปลูกต้นไม้แห่งละ 190 ต้น ) / โครงการสายใย     
ผ้าไทย  

-เรื่องการด าเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
3. ปฏิทินการจัดการเลือกตั้ งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา ดังนี้  
วันที่ 8  มี.ค. 2565  -ค ร ม . เห็ น ช อ บ ให้ มี ก า ร จั ด เลื อ ก ตั้ ง ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร

กรุงเทพมหานคร  และนายกเมืองพัทยา 
วันที่ 9 - 11 มี.ค. 2565 -ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) แจ้งมติคณะรัฐมนตรี 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทราบ 
วันที่ 25 มี.ค. 2565  -คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ออกประกาศก าหนดให้มี

การเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
วันที่ 31 มี.ค.- 4 เม.ย. 2565  -เปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคี /สมาชิกสภา

เขต กทม.  / นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา 
วันที่ 22 พ.ค. 2565  -วันเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  สมาชิกสภาเขต  

นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา 
 
4. ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 7,856 แห่ง  แยกเป็น   
-องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  76 แห่ง  
-เทศบาลนคร (ทน.)    30 แห่ง  
-เทศบาลเมือง (ทม.)    195 แห่ง  
-เทศบาลต าบล (ทต.)    2,248 แห่ง  
-องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)   5,305 แห่ง  
- ท้องถิ่นพิเศษ 2 แห่ง   กรุงเทพมหานคร (กทม.)  และ เมืองพัทยา   
 
5. ขอบคุณคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภา อบต. /พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง 

อบต.ทุกคน ที่ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ลานหน้าที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

6. เรื่องการประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ. ) ยกเลิกการเรียกใช้ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกและลดภาระของลูกค้า เมื่อติดต่อขอรับบริการ สนอง
นโยบายรัฐบาล และยกระดับการให้บริการ สู่ Thailand 4.0  

ส าหรับลูกค้าของ กปภ. ทั่วประเทศ ที่ต้องการติดต่อขอรับบริการ เพียงแสดงบัตร
ประชาชน แก่เจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องใช้ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเลือกใช้
บริการผ่านทางออนไลน์ ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ PWA 
Contact Center โทร. 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง  

/ 7. เรื่องการแต่งตั้ง............ 
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  7. เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล 

ตามค าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 4 / 2565  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 
โครงสร้างคณะกรรมการฯ มีดังนี้ 

  1. นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ประธานอนุกรรมการ 
  2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   อนุกรรมการ 
  3. ก านันท้องที่      
  4. ผู้แทนจากภาคประชาชน 2 คน ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง (เลือกจากผู้

มีความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หรือผู้แทนศูนย์
ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน )  

  5. หัวหน้าส่วนราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง 
  6. นิติกร หรือพนักงานส่วนต าบล 2 คน ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง  
  อนุกรรมการตามข้อ 4 ให้อยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี หากพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระอาจ

แต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นอนุกรรมการแทนได้ และให้อยู่ในต าแหน่งเท่าท่ีเหลืออยู่ 
  อ านาจหน้าที่ได้แก่  

1. รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอัน
เนื่องมาจากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจ การถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมใน
การซื้อสินค้าหรือบริการ ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจและหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการคุมครองผู้บริโภค เจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาท กรณีตกลงกันได้ให้ท าบันทึก
ข้อตกลงให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อไว้ในบันทึกข้อตกลง หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือเสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดพิจิตรพิจารณาด าเนินการ  

2. ติดตามสอดส่องพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ ที่มีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค จัดให้
มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า บริการใดๆ ตามท่ีเห็นสมควรและจ าเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

3. สั่งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์ หรือเรื่องอ่ืน
ใดที่เกี่ยวกับการคุมครองผู้บริโภคมาพิจารณาได้ หรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยก็ได้ โดย
ใช้อ านาจผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่  

4. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนและสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของประชาชน 
เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 

5. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าจังหวัดมอบหมาย 

6. รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดทราบ 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ   - รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565  
 
มติที่ประชุม   - ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ไม่มีการแก้ไขใดๆ  มติรับรองการประชุม เอกฉันท์ 
 

/ ระเบียบวาระท่ี 3……….. 
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ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเพื่อทราบ ( ความคืบหน้า /กฎหมายที่ควรรู้ )     

3.1. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2. ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  3.3  พระราชบัญญัติการขุดดิน และถมดิน พ.ศ. 2543  
3.4  ก าหนดแนวทาง โครงการศึกษา ดูงาน ปีงบประมาณ 2565 

   ขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงสาระส าคัญของระเบียบ กฎหมายดังกล่าว 
 
เลขานุการสภาฯ  3.1 ร่างพระราชบัญญัตใิห้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   - ขอชี้แจงภาพรวมของร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

  มาตรา 25 ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ด้วยถ้อยค าดังต่อไปนี้  

“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมาย ทั้งจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตามหลัก  
ธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์ของประเทศ ท้องถิ่น และประชาชน”  

มาตรา 38  ให้ผู้อ านวยการกองกิจการสภาเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่มีผู้อ านวยการกองกิจการสภา ให้หัวหน้าส านักปลัดเป็นเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดประชุม และงานอ่ืนใด
ตามท่ีประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย  

กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
ข้าราชการ คนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการชั่วคราวจนกว่าจะมีผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว  

มาตรา 40 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของสภาท้องถิ่นอย่างน้อยสองสมัย แต่ไม่เกิน
สี่สมัย สมัยละไม่เกินสามสิบวัน ทั้งนี้ ตามท่ีสภาท้องถิ่นก าหนด  

ในกรณีจ าเป็นสภาท้องถิ่นจะมีมติขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไม่เกินสิบห้าวันก็ได้  
การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง จะกระท าได้ก็แต่โดยความ

เห็นชอบ ของสภาท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย  
มาตรา 56 ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้บริหารท้องถิ่นต้องปฏิญาณตนต่อพระบรมฉายาลักษณ์

ของพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค า ดังต่อไปนี้  
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า จะจงรักภักดี

ต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม ของประเทศ ท้องถิ่น และประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการทุก
ประการ”  

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับ การบริหารราชการประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อบัญญัติท้องถิ่น ทั้งนี้ การสั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อ่ืน เท่าที่จ าเป็นตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายนี้และกฎหมายอื่น  

มาตรา 63 ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ต้องไม่
กระท าการอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

/ (1) ด ารงต าแหน่ง............. 
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 (1) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารราชการ แผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล  

(2) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลใน
ธุรกิจการงานตามปกติ  

(3) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าใช้อ านาจในต าแหน่งสร้าง
ประโยชน์ส่วนตนโดยเบียดเบียนหรือคุกคามประโยชน์ของส่วนรวม หรือประโยชน์ของรัฐ หรือเป็น
การเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด 
บ าเหน็จบ านาญ หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับ
กับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง รับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใดเนื่องจากการ
ด ารงต าแหน่งกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สภาท้องถิ่นที่ตน
สังกัด หรือสภาท้องถิ่นอ่ืน หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติ ให้เป็นโดยต าแหน่ง  

มาตรา 72 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลมีหน้าที่และอ านาจในการจัดท าบริการ
สาธารณะพ้ืนฐาน เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นของชุมชนในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้  

    (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
(2) การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลและการจัดระเบียบการจราจร และ

ส่งเสริม สนับสนุนหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  
(3) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่

สาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
    (4) การคุ้มครองดูแลรักษาท่ีสาธารณะและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

  (5) การคุ้มครอง ดูแล จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

    (6) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
(7) การรักษาความสะอาดของท้องถิ่น ถนนหรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการ

ก าจัดมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล  
(8) การบ าบัดและก าจัดน้ าเสีย รวมทั้งการจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย  
(9) การจัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค การเกษตร และการประปา  
(10) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า อันมิใช่ทางพิเศษตาม

กฎหมาย ว่าด้วยการทางพิเศษ  
(11) การจัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
(12) การสาธารณูปโภค  
(13) การจัดให้มีและควบคุมดูแลตลาด ท่าข้าม ที่จอดรถ และท่าเทียบเรืออันมิใช่ท่า

เทียบเรือเดินสมุทร ๑๙  
(14) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์  
(15) การจัดให้มีสถานสงเคราะห์สัตว์  
(16) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์และการควบคุมการฆ่าสัตว์  

/ (17) การบ ารุงรักษา………… 
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(17) การบ ารุงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต

ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น  
(18) การจัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการ

ฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเด็กเล็ก  
(19) จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  
(20) การสังคมสงเคราะห์การสาธารณูปการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสตรี เด็ก 

เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
(21) การจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานสาธารณะส าหรับ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

และคนชรา  
(22) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก  
(23) การส่งเสริมและสนับสนุนการบ าบัดรักษา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
(24) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(25) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(26) การส่งเสริม จัดให้มี และบ ารุงสถานที่ส าหรับกีฬาและพลศึกษา  
(27) จัดให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่

ประชุม  
(28) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ  
(29) สุสาน และฌาปนสถาน   
(30) จัดให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ  
(31) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
(32) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
(33) จัดให้มีและบ ารุงสถานพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้หรือโรงพยาบาล  
(34) การแพทย์ฉุกเฉินตามท่ีกฎหมายก าหนด  
(35) การปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
(36) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร      โรงมหรสพ สถาน

บริการอ่ืน  
(37) การขนส่ง การขนส่งมวลชน และการวิศวกรรมจราจร  
(38) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
(39) การผังเมืองและการควบคุมอาคาร  
(40) การก่อสร้างและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(41) บ ารุง ฝึก ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ แต่ไม่รวมถึงการประกันราคา

ผลผลิต  
(42) การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร กิจการสหกรณ์ และอุตสาหกรรมในครอบครัว  
(43) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน  
(44) กิจการโรงรับจ าน า  
(45) การหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(46) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
(47) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(48) กิจการอื่นตามที่กฎหมายก าหนด  
(49) กิจการอื่นใดท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามบทบัญญัติของกฎหมาย  

/ การประกอบการ........... 
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การประกอบการพาณิชย์ตาม (43) อันเป็นการลงทุนเพ่ือแสวงหาผลก าไรต้องไม่ขัดต่อ

มาตรา 82และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด  
เทศบาลจะจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างใดตามวรรคหนึ่งได้โดยให้

ค านึงถึงศักยภาพ ความสามารถ และรายได้เพียงพอที่จะท าได้  
มาตรา 82 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่ประกอบกิจการใดอันมิได้อยู่ในหน้าที่และ

อ านาจ การประกอบกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ
เอกชน เว้นแต่มีความจ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค หรือการจัดบริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ  

มาตรา 84 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจด าเนินกิจการนอกเขตตนเองได้เมื่อการนั้น
จ าเป็นต้องท า เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่หรือเป็นประโยชน์ร่วมกันกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือเป็นการด าเนินการ ร่วมกันตามมาตรา 77 หรือมาตรา 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

การด าเนินกิจการนอกเขตจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นที่จะ
ด าเนินการ และสภาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีการด าเนินการตามมาตรา 78  

มาตรา 78 ในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะดังต่อไปนี้ ถ้าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนไม่เพียงพอที่จะด าเนินการได้โดยล าพัง หรือไม่
อาจกระท าได้ โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือคุ้มค่าในการลงทุน หรือเมื่อร่วมกันจัดท าแล้วจะ
เป็นการอ านวยความสะดวกได้ดียิ่งขึ้น ให้ด าเนินการร่วมกันจัดท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน หรือจะขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดท าก็ได้  

   (1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (2) การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  
   (3) การให้บริการการขนส่ง  

 (4) บริการสาธารณะอ่ืน ที่ใช้เงินลงทุนสูงหรืออาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้มี
หน้าที่ รับผิดชอบต่อประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจทั้ง
ในเขตองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นของตนและนอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไปด าเนินการ 
ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ประกาศก าหนด  

    ก่อนด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบด้วย  
 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
เลขานุการสภาฯ  3.3. พระราชบัญญัติการขุดดิน และถมดิน พ.ศ. 2543  
    การขุดดิน 

  มาตรา 17 ผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร 
หรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศก าหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยยื่น 
เอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ 

การขุดดินถมดินต้องป้องกันพื้นที่ข้างเคียงอย่างไร?  
กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย ให้ข้อแนะน าประชาชน ส าหรับการ    

ถมดินว่าหาก จะด าเนินการถมดิน โดยมีความสูงของเนินเกินกว่าระดับที่ดินที่อยู่ข้างเคียง จะต้อง
จัดให้มีการระบายน้ า อย่างเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง
หรือบุคคลอื่น ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543   

/ โดยการถมดินนั้น........... 
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โดยการถมดินนั้น ส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอ่ืนหรือที่
สาธารณะ เป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของของเนินดินที่จะถม เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกัน
การพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย 
สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ โทร. 02 2994472 

    การถมดิน  
 มาตรา 26 ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของ เนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่าง
เจ้าของที่อยู่ใกล้เคียง และมีพ้ืนที่ของเนิน ดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ประกาศก าหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ าเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิด ความเดื อดร้อนแก่
เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอ่ืน  

    พ้ืนที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร  
 การถมดินที่มีพ้ืนที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่เกินกว่า ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องจัด ให้มีการระบายน้ าตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  

 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
เลขานุการสภาฯ   3.4. ก าหนดแนวทาง โครงการศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ 2565 

- จากการปรึกษา หารือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ในปีนี้คาดว่าจะไปศึกษา 
ดูงานในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยจะไปดูงานเทศบาลเมืองปากแพรก  และองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ  / กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า วิสาหกิจชุมชน / ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

- ที่พัก และที่จัดอบรม สัมมนา อาจพักแถวรีสอร์ท ริมแม่น้ าแควใหญ่  /แควน้อย
รายละเอียดถ้ามีความชัดเจนจะชี้แจงเพิ่มเติมต่อไป 

  
ที่ประชุม  - รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ   4.1 พิจารณาก าหนดจัดการงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2565 

- งานประเพณีสงกรานต์ ปี 2565 ขอเสนอที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นควรที่จะมีการจัด
หรือไม่อย่างไร เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร  

 
มติที่ประชุม   - พิจารณาแล้ว มีมติให้งดจัดงานประเพรีสงกรานต์  เสียงเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาฯ  4.2 พิจารณาก าหนดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภายใต้

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   ( โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2565 ) 
- ขอเชิญทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ชี้แจงแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน 
/ นายกองค์การบริหาร........ 
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นายกองค์การบริหาร-  - ชี้แจงว่าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกๆปี ก็จะด าเนินการใช้เงิน
ส่วนต าบล  สะสมแต่ละปีงบประมาณ มาด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยงบประมาณเท่าท่ีตรวจสอบเบื้องต้นมี 

ประมาณ 4,000,000 กว่าบาท ส่วนใหญ่ก็จะไปด าเนินการในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นความ
เดือดร้อนของประชาชน เช่น เส้นทางการคมนาคม น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค และจะดึงเอาแผนงาน 
โครงการของปี 2563-2566 มาด าเนินการ ซึ่งจะเป็นการร่นระยะเวลาและท าโครงการของแต่
ละหมู่บ้านให้ถึงคิวไวขึ้น เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนได้เร็วขึ้น  

 
นายสุชาติ วงค์สุวรรณ  - กล่าวแสดงความเห็นว่า เห็นด้วยกับทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะ     
(สมาชิก อบต. หมู่.11)  ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคม เส้นทางการสัญจรไปมาของประชาชน อย่างเช่น  

หมู่ที่ 11 ก็อยากให้ปรับปรุงเส้นทางลงหินคลุก แต่ก็เป็นกังวลว่างบประมาณที่จะด าเนินการนั้น
เพียงพอหรือไม่อย่างไร  

 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมพิจารณาก าหนดแนวทางในการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2565  
 
มติที่ประชุม    - ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ก าหนดเป้าหมาย แนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนในด้านการคมนาคม และเรื่องน้ าอุปโภค บริโภค โดยให้น าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นแนวทางด าเนินการ  เสียงเอกฉันท์  

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ     -  ขอเชิญชี้แจง หรือประชาสัมพันธ์ข้อราชการจากส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบล 

ทุ่งใหญ่ / ส่วนราชการอ าเภอ/หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ / และจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 
นายประมวล  บุญจุ้ย  1. เรื่องภัยของพายุฤดูร้อนเมื่อ 2 – 3 วันที่ผ่านมาสร้างความเสียหายให้กับไร่ข้าวโพดใน
(ก านันต าบลทุ่งใหญ่) บางพ้ืนที่  ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง  ร่วมกับทางก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา อบต. ร่วมตรวจสอบความเสียหายและรับรอง
ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการช่วยเหลือชดเชยความเสียหายให้กับเกษตรกร 

   2. เรื่องการใช้รถใช้ถนนของผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะช่วงสงกรานต์ ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิด
จากความประมาท ขับย้อนศร เมา จึงขอฝากผู้น าช่วยกันดูแล ประชาสัมพันธ์  

    3. เรื่องการประชุมสัญจรของหมู่ที่ 18 เนื่องจากเดือนที่แล้วยังไม่มีความพร้อมเลยขอ
เลื่อนมาวันที่ 9 เมษายน 2565 และตัวก านันเองก็จะครบอายุเกษียณวันที่ 18 พฤษภาคม 
2565 นี้ 

   4. เรื่องการปิดถนนช่วงยูเทิร์นหน้าโรงสีพงศ์ไพโรจน์ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 
2565 ดังนั้นจุดยูเทิร์นให้ไปใช้ที่บริเวณบ้านหนองข า ต าบลเนินสว่างแทน 

   5. เรื่องจุดบริการพื้นที่ต าบลทุ่งใหญ่ มีด้วยกัน 3 จุด คือ จุดหลักที่บริเวณแยกทุ่งใหญ่ จุด
ด่านชุมชน 2 จุด ที่หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลทุ่งใหญ่ และ หน้าป้อมสายตรวจ 
หมู่ที่ 14  

   6. เรื่องการได้รับรางวัลสิงห์ทองค า ซึ่งในฐานะก านันต าบลทุ่งใหญ่ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับ
รางวัลก านันดีเด่นในครั้งนี้ 

   7. เรื่องโรคไข้เลือดออก ให้ช่วยกันพึงระวัง และดูแลสอดส่องลูกหลานให้ดี 
 

/ 8. เรื่องพายุฤดูร้อน………… 
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   8. เรื่องพายุฤดูร้อนก็ขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปรับปรุงต่อเติมบ้านเรือน

ให้พร้อมแข็งแรงมั่นคง และตัดก่ิงไม้ต้นไม้ให้เรียบร้อย 
   9. เรื่องการขนย้ายดินบริเวณข้างถนน บางทีก็ด าเนินการได้ยากล าบาก เนื่องจากอยู่พื้นที่ 

สปก. ต้องแจ้งขออนุญาตและใช้เวลานาน  เพราะถ้าหากด าเนินการได้ก็จะเป็นประโยชน์ เช่น     
ใช้ถมที่สาธารณะ ทีว่ัด  

   10. เรื่องยาเสพติดก็ช่วยกันสอดส่องดูแล ความเคลื่อนไหวผู้ค้า ผู้เสพ  
   11. เรื่องการซ่อมแซมเขื่อนหินจากแม่น้ าปิง ช่วงคลองวังยาง ที่ผ่านมาก็ได้ฝากทางท่าน 

ส.ส.สุชาติ ศรีบุษกร ช่วยประสานงานดูแลความคืบหน้า คาดว่าหลังเมษายนนี้ ก็คงจะมีการปล่อย
น้ ามาพ้ืนที่ต าบลทุ่งใหญ่ได้ 

 
นายวิรัตน์  แจ้งสว่าง  -เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหน้าวัดห้วยน้ าซึม ถ้าหากไม่สามารถเข้า 
(สมาชิก อบต.ม.10) ไปด าเนินการเองได้  ถ้ามีวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม ก็จะขอด าเนินการกันเองก็ได้ โดยใช้รถ  

10 ล้อจอดเทียบเสาไฟฟ้า  
 
นายวิเชียร  โคตบุตร 1. เรื่องแก้ไขระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่  8 ก็เช่นเดียวกัน ถ้าหากไม่มีรถกระเช้า ก็ใช้รถ 
(สมาชิก อบต. ม.8)  10 ล้อในการจอดเทียบและยกดั๊มข้ึนก็สามารถด าเนินการได้ 
   2. เรื่องการบริการจราจรบริเวณหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ซึ่งทุกวัน

จะมีรถรับส่งเด็กนักเรียน เด็กเล็ก เข้า-ออกทุกวัน เพื่อป้องกันเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุ เห็นควรให้
มีบริการจราจรโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ อปพร. บริเวณดังกล่าว 

 
นายช านาญ  กุลศรี  - ชี้แจงว่าเดิมเคยมีการบริการประชาชนตรงจุดที่มีรถเข้า – ออก หน้าที่ท าการองค์การ
(รองนายก อบต. 2) บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ มีการจัดวางกรวยจราจร มีเจ้าหน้าที่ต ารวจคอยมาบริการ และ 

สมาชิก อปพร.ดูแลด้านความปลอดภัย แต่ที่ผ่านมาเคยมีปัญหารถใหญ่วิ่งผ่านแล้วท าให้กรวย
จราจรล้มลง ต่อไปก็จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งในเรื่องนี้กับประธาน อปพร.  

 
นายเสงี่ยม  เรเรือง  - เรื่องช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่
(สมาชิก อบต.หมู่ 1)  ก็ควรมีการจัดคน เจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดบริการประชาชนให้ทั่วถึงท้ัง 3 จุด  

คือ แยกทุ่งใหญ่ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับดับต าบลทุ่งใหญ่ และหน้าป้อม
สายตรวจ หมู่ที่ 14   

 
นายสนั่น  เหล่าเขตกิจ  - เรื่องการส ารวจสุนัข แมว และการด าเนินการจัดซื้อวัคซีน ว่ามีความคืบหน้าไปมากน้อย
(สมาชิก อบต. หมู่.13)  แค่ไหน เนื่องจากตอนนี้เข้าสู่เดือนเมษายนแล้ว  
 
นายศิลป์ชัย จันทร์นิ่ม  1. เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง กรณีที่ดับ มีค าแนะน าว่าสาเหตอาจมาจากตัวตัดเซฟตี้   
(สมาชิก อบต. หมู่.16)  มันตัด ให้แกะตัวกล่องสี่เหลี่ยมข้างเสา และดันสวิซส์ขึ้นระบบก็จะท างานตามปกติ 

2. เรื่องผลกระทบของไฟแสงสว่างรายทาง ที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบต่อนาไร่ ของเกษตรกร 
กล่าวคือพืชไร่ ทั้งข้าว ข้าวโพดก็จะไม่ออกเลย  

 
ประธานสภาฯ   -ช่วงนี้ทางแขวงการทางเข้ามาด าเนินการซ่อมแซมถนนลาดยาง ช่วง หมู่ที่ 13 – หมู่ 10 

การใช้รถใช้ถนนก็เพ่ิมความระมัดระวังไว้ด้วยระวังลื่นล้ม แม้แต่รถ 18 ล้อ เวลาวิ่งสวนมาก็ต้องคอย
ขับรถหลบข้างทางเนื่องจากไม่เบาเลย มีฝุ่นตลบไปท่ัว 

/ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์……….. 
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เจ้าหน้าที่วิเคราะห์  - เรื่องการจัดโครงการอบรมการจัดท าปุ๋ยอินทรีย์ แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ที่จะจัดหมู่ที่ 18
นโยบายและแผน  หมู่ไหนที่มีเกษตรกรสนใจก็แจ้งประสานมาได้  โซนหมู่ที่ 4 , 6 , 8  ถ้าสนใจก็ขอเชิญ 
 
ปลัดองค์การบริหาร-  - ชี้แจงเรื่องนัดหมายการประชุมสภาฯ ประจ าเดือน ครั้งถัดไป จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี    
ส่วนต าบล  ที่ 5 พฤษภาคม   2565  จะมีหนังสือแจ้งนัดหมาย ประสานไปอีกครั้งหนึ่ง 
 
ที่ประชุม   - รับทราบ   และไม่มีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
  
ประธานสภาฯ   - กล่าวขอขอบคุณทางผู้บริหารฯ ทุกท่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน 

พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่มาร่วมประชุม ก่อนเดินทางกลับขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร
กลางวันด้วยกัน  และขอปิดการประชุม   

 
 
ปิดประชุม เวลา 12.30 น.  

     
(ลงชื่อ)      ผู้จดรายงานการประชุม  

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

ประสิทธิ์  กาศเกษม

พยุง  บุญจุ้ย




