
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
ครั้งที่  3  / 2565 

วันที ่ 6  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นางพยุง   บุญจุ้ย ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
พยุง          บุญจุ้ย    

2. นายบุญทอด   ช านาญ รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

บุญทอด     ช านาญ  

3. นายเสงี่ยม   เรเรือง สมาชิกสภา อบต. ม.1 เสงี่ยม        เรเรือง  
4. นางสาวพรพรรณ   บางตะกูล สมาชิกสภา อบต. ม.2 พรพรรณ     บางตะกูล  
5. นายบัวลอย จันทร์โสธร สมาชิกสภา อบต. ม.3 บัวลอย       จันทร์โสธร  
6. นางสาวมาลิน ภักดิ์ศาสตร์ สมาชิกสภา อบต. ม.4 มาลิน        ภักดิ์ศาสตร์  
7. นางสาวสอิ้ง มณีขวัญ สมาชิกสภา อบต. ม.6 สะอ้ิง        มณีขวัญ  
8. นายเยี่ยม   เดโชเม็ง สมาชิกสภา อบต. ม.7 เยี่ยม        เดโชเม็ง  
9. นายวิเชียร โคตบุตร สมาชิกสภา อบต. ม.8 วิเชียร       โคตบุตร  

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

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายสุรัตน์  ดอนศรีคุ้ม นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
สุรัตน์        ดอนศรีคุ้ม   

2. นายสมคิด  บุษดี รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

สมคิด       บุษดี  

3. นายช านาญ  กุลศรี รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ช านาญ      กุลศรี  

4. นางสาวรสริน   แก้วกองศรี เลขานุการนายก อบต. รสริน        แก้วกองศรี  
5. นางสาวจิรารัตน์ สุทน รองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
จิรารัตน์     สุทน  

6. นายวิชาญ ยศแสง ผู้อ านวยการกองช่าง วิชาญ        ยศแสง  
7. นางสาวสุมน จันทร์ท้าว นักวิเคราะห์นโยบายฯ สุมน         จันทร์ท้าว  
      

      

      

      

      

      

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

- ไม่มี 

 

  

 

 

 

 

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

-เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุม  เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบความเรียบร้อย และความพร้อม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ในห้องประชุม จากนั้นได้กล่าวเรียนเชิญประธานสภา
ฯ จุดเทียน ธูป พร้อมกล่าวน าสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี 1 จบ  
ประธานสภาฯ กลับมานั่งประจ าที่   

เลขานุการสภาฯ กล่าวเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ  และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ     1. เรื่องข้อราชการจากจังหวัด อ าเภอ ผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รายละเอียด

เชิญทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
  
เลขานุการสภาฯ  - ข้อราชการเร่งด่วนจากจังหวัด อ าเภอ ยังไม่มี  แต่จะมีในส่วนของการประชุมหัวหน้า

ส่วนราชการอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ขอเชิญทางท่านรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ขอเชิญทางรองช านาญ กุลศรี รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ชี้แจงรายละเอียด 

 
นายช านาญ กุลศรี  - เรื่องที่ 1 นายอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงข้อราชการเกี่ยวกับการ
(รองนายก อบต. ) ท างานบริการประชาชน   

- เรื่องที่ 2 การรายงานระบบ ITA เป็นการประเมินในระบบของคณะกรรมการการ
ป้องกันการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงาน ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- เรื่องที่ 3 การขอบคุณส าหรับผู้บริจาคโลหิต ที่มาให้บริจาคที่หอประชุมอ าเภอโพธิ์
ประทับช้าง จากคนที่มาให้บริจาค 211 คน ได้เลือดจ านวน 164 ยูนิต  

- เรื่องที่ 4 การจัดงานวันฉัตรมงคล วันพืชมงคล วันวิสาขบูชา หรือวันส าคัญของชาติ ใน
เดือนพฤษภาคมหรือที่ผ่านมามักจะไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่มาร่วมพิธีแต่อย่างใด ไม่ให้ความส าคัญใน
การมาร่วมพิธีในวันดังกล่าว จึงได้ก าชับว่าต่อไปให้เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธี
โดยพร้อมเพรียงกัน 

- เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งข้อมูลทั้ งด้านเจ้าหน้าที่ต ารวจ และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขได้ชี้แจงในที่ประชุม ส่วนข้อมูลผู้บ าบัดของต าบลทุ่งใหญ่ มี 6 ราย ครบก าหนดที่ได้รับ
การบ าบัด 3 ราย ก าลังบ าบัด 2 ราย และย้ายออกนอกพ้ืนที่ 1 ราย 

- เรื่องของส านักงานการเกษตร ตอนนี้ท าการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
- เรื่องของส านักงานพัฒนาชุมชน เกี่ยวกับการประกวดสินค้า OTOP หนึ่งต าบลหนึ่ง

สินค้า ของดีแต่ละต าบล ในส่วนต าบลทุ่งใหญ่ก็จะมีกลุ่มทอผ้าหนองพง หมู่ที่ 6 และกลุ่มทอผ้า   
แม่ดารณี หมู่ที่ 17 ซึ่งประมาณเดือนมิถุนายน 2565 ก็จะมีการน าเสนอสินค้า OTOP ต าบลทุ่ง
ใหญ่ และต าบลเนินสว่าง ต่อที่ประชุมของอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 

- เรื่องสถานการณ์โควิด ที่ผ่านมาปรากฏว่านายอ าเภอโพธิ์ประทับช้างได้รับเชื้อโควิด จึง
ต้องพักรักษาตัวเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา และให้ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่ม
คนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเลยยังมีจ านวนอีกเยอะ ขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

 
/ ประธานสภาฯ ..........  
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ประธานสภาฯ     2. เรื่องเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2565  โดยมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ได้ก าหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันต้นไม้ประจ าปีของ
ชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ที่จะถึงนี้  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ใหญ่ ร่วมกับพลังงานจังหวัดพิจิตร จึงร่วมจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันดังกล่าว 
โดยก าหนดวันที่ 12 พฤษภาคม 2565  ณ  ป่าชุมชนที่สาธารณะ หมู่ที่ 18 จึงขอเชิญชวน
สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน มาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน  

3. การออกบริการรับช าระภาษีนอกสถานที่ รายละเอียดตามก าหนดดังนี้ 
1. วันที่ 9 พ.ค. 65 หมู่ที่ 7,14 เวลา 09.00-11.30 น.  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 
2. วันที่ 9 พ.ค. 65  หมู่ที่ 4   เวลา 13.15-14.15 น. รพสต.บ่อปิ้งเกลือ (เก่า) 
3. วันที่ 10 พ.ค.65  หมู่ที่ 6 ,17 เวลา 09.00-11.30 น. ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 6 
4. วันที่ 10 พ.ค.65  หมู่ที่ 18  เวลา 13.15-14.15 น. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 18 
5 วันที่ 11 พ.ค.65  หมู่ที่ 9 ,10 เวลา 09.00-11.30 น. วัดห้วยน้ าซึม 
6.วันที่ 11 พ.ค.65  หมู่ที่ 5 ,15 เวลา 13.15-14.15 น. ศาลาประชาคม หมู่ 5 
7.  วันที่ 12 พ.ค.65  หมู่ที่ 2 ,13 เวลา 09.00-11.30 น. วัดทุ่งประพาส 
8. วันที่ 12 พ.ค.65  หมู่ที่ 3 ,16 เวลา 13.15-14.15 น. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 
9.วันที่ 17 พ.ค.65 หมู่ที่ 8 , 19 เวลา 09.00-11.30 น. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 19 
10. นที่ 17 พ.ค.65 หมู่ที่ 12 เวลา 13.15-14.15 น. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 
11. วันที่ 19 พ.ค.65 หมู่ที่ 1 ,11 เวลา 09.00-11.30 น. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 
4.  วันที่  4 พฤษภาคมของทุกปี  คือเป็นวันที่ร าลึกถึง "พระราชพิธีฉลองพระ

เศวตฉัตร" หรือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี 
และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ   - รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันที่ 8 เมษายน  2565  
 
มติที่ประชุม   - ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ไม่มีการแก้ไขใดๆ  มติรับรองการประชุม เอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเพื่อทราบ ( ความคืบหน้า /กฎหมายที่ควรรู้ )     
ประธานสภาฯ    3.1. ภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   

- ถ่ายโอน รพ.สต.ให้ อบจ. ท่ามกลางกระแสบุคลากร-หลายฝ่ายเห็นด้วยและคัดค้าน     
จึงสรุปประเด็นออกมาดังนี้ 

- ในรอบแรกมีราวๆ 50 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แจ้งความจ านงให้
คณะอนุกรรมการฯ ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะต้องมีการถ่าย
โอน รพ.สต.ในรอบแรก 1 ตุลาคม  2565  

- ภารกิจการถ่ายโอนเงินเดือนของบุคลากรนั้นจะไม่เกี่ยวข้อง และไม่มีการน ามาค านวณ
เป็นภาระค่าใช้จ่ายร้อยละ 40% ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แต่อย่างใด 

/ - มี รพ.สต……… 
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- มี รพ.สต.ที่ยื่นความประสงค์จ านวน 3,000  กว่าแห่ง   
    - บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่จะถ่ายโอนยังไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ  

  - การถ่ายโอน รพ.สต.เป็นนโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างมาก       
จึงควรด าเนินการอย่างรอบคอบ และการกระจายอ านาจเป็นหลักการที่ดี มีหลายวิธี ไม่ใช่มีเพียง
การถ่ายโอนเท่านั้น” 

- ส่วนหนึ่งยังกังวลในเรื่องระเบียบ กรอบอัตราต าแหน่ง สวัสดิการ ความก้าวหน้าและการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือบริการด้านสาธารณสุข ในรูปแบบ  รพ.สต. ที่ดูแลรับผิดชอบแต่ละพ้ืนที่มี
ความแตกต่างกัน หากมีการใช้งบด้านสาธารณสุขมากไป  อาจส่งผลต่อสวัสดิการด้านอ่ืนๆ ที่
บุคลากร อบจ.เคยได้รับ  

- ซึ่งหลายๆ อบจ.มีการแจ้งให้รับทราบว่า หนึ่งในนั้นคืออีก 5 ปี โบนัสท้องถิ่นของ อบจ. 
อาจไม่มี หรือต้องจัดสรรในรูปแบบสวัสดิการอ่ืนๆ เนื่องจาก มีงบจ ากัด ต้องใช้จ่ายกับภารกิจถ่าย
โอนรพ.สต.และอ่ืนๆ อีกด้วย 

- ส าหรับ รพ.สต.ที่ประสงค์จะถ่ายโอนไปยังอบจ.นั้นบุคลากรส่วนหนึ่งมองว่า อบจ.มี
งบประมาณมาก โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆ  

- แต่ถ้าเป็นจังหวัดเล็กๆ ไม่มีงบสาธารณสุขเข้ามาเติม ก็อาจมีผลต่อการบริหารจัดการ 
รพ.สต.ในอนาคตได้เช่นกัน  

- การถ่ายโอนรพ.สต.ไปยังอบจ.ล าพูน เป็นอีก พ้ืนที่มีความตื่นตัว และความพร้อมสูงโดย
ผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้ง หลายฝ่ายที่เก่ียวข้อง มีการเปิดพ้ืนที่ระดมความคิดเห็น หาข้อสรุปอย่าง
ต่อเนื่อง 

- กรณี อบจ.ที่ยังไม่มีความพร้อม และมิได้ยื่นความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนภารกิจ 
สอน. และ รพ.สต. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ก.ถ.ก าหนด จ านวน 27 แห่ง 

- ขณะที่คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว 
ได้รับแจ้งจาก “ส านักงบประมาณ” ว่า ได้รายงานคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 มีนาคม 2565 ว่า 
สามารถจัดสรรงบประมาณส าหรับการถ่ายโอน รพ.สต. ได้เพียง 512 แห่ง จากทั้งหมด 3 ,384 
แห่ง ที่ประสงค์จะถ่ายโอน 

- ส่วน บุคลากรที่สมัครให้ใจถ่ายโอนนั้น เดิมอยู่ที่ 2.2 หมื่นคน ซึ่งทางส านักงบประมาณ 
จัดสรรงบให้ได้เพียง 3,000 คน โดยได้รับแจ้งว่า ปัญหาอุปสรรคมาจากกกระบวนการในงาน
ธุรการของส่วนราชการด้วยกันเองท่ีไม่สามารถปรับจูน ข้อมูลให้ตรงกันได้ 

- โดยคณะอนุกรรมการถ่ายโอนภารกิจชุดนี้ ยังยืนยันว่า 1 ตุลาคม  2565 การถ่ายโอน  
รอบแรกจะต้องเกิดขึ้น 

- คณะกรรมมาธิการสาธารณสุข  ของสมาชิกวุฒิสภา ได้ค้านถ่ายโอน รพ.สต. ย้ าชะลอ
ก่อน อาจส่งผลกระทบประชาชน 
  - โดยที่ประชุมคณะกรรมมาธิการสาธารณสุข ของสมาชิกวุฒิสภา ระบุว่าไม่ได้ขัดขวาง
การถ่ายโอน รพ.สต. ไปยัง อบจ. แต่เล็งเห็นว่า การด าเนินการถ่ายโอนโดยไม่มีการเตรียมความ
พร้อมอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. การตีความการด าเนินการตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และข้ันตอนการถ่ายโอนภารกิจ 

 
/ สถานีอนามัย………. 
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สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจเข้าข่ายตามมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ในหลายประเด็น เช่น การถ่ายโอนได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านแล้วหรือไม่ การ
ด าเนินการตามพ.ร.บ. เมื่อปี 2542 ที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 แต่อาจขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ที่มีการวางกรอบให้การด าเนินการต้องสอดคล้องกับหมวดปฏิรูป
ประเทศ หรือไม่ 

2. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณให้ รพ.สต. จะเบิกผ่านหน่วยงานใด เนื่องจากเดิม    
ผู้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้บุคลากรในสังกัด รพ.สต. จะมาจากส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งค านวณรวมค่าใช้จ่ายด้านการรักษารายบุคคลของประชาชนรวมอยู่ด้วย     
ท าให้ยังมีความซับซ้อนด้านการเบิกจ่าย  

ทั้งนี้  ยังมีประเด็นด้านค่าใช้จ่ายจากความก้าวหน้าในวิชาชีพ และเงินสนับสนุนที่          
ถูกน ามาใช้สร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. แจ้งความประสงค์ขอโอนย้าย ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าการ
จัดสรรงบประมาณส่วนนี้ไปลงที่ส่วนราชการใด และเพียงพอหรือไม่ในอนาคต 

3. ด้านทรัพยากรบุคคลสังกัด รพ.สต. ที่ประสงค์โอนย้ายและไม่ย้าย ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขควรให้ข้อมูลและความม่ันใจต่อบุคลากรที่ไม่ประสงค์โอนย้าย และ ทางผู้รับโอนต้องให้
หลักประกันว่ามีงบประมาณเพียงพอ ซึ่งเชื่อว่า ส าหรับ อบจ.ที่มีศักยภาพไม่น่ามีปัญหา แต่หาก
เป็น อบจ. ขนาดเล็กยังไม่พบความชัดเจน ซึ่งหากโอนย้ายไปแล้วเกิดปัญหากับบุคลากรขึ้นจะ
แก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ หากปัญหาข้างต้นยังไม่มีแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจนจะส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการประชาชนในที่สุด 

3.2  แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3 
/ ว. 1217 วันที่ 28 เมษายน 2565 สรุปสาระดังนี้ 

- ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แจ้งว่า มีผู้ร้องเรียนกรณีการควบคุมสถานประกอบการ 
ร้านค้า ร้านอาหารที่ส่งเสียงดัง สร้างความร าคาญ /จ าหน่ายสุราในเวลาห้ามจ าหน่าย  

- กรมส่งเสริมแนะน าจังหวัด ท้องถิ่น จัดท าหน่วยงานต้นแบบน าร่องในการออกข้อบัญญัติ 
เทศบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทคาราโอเกะ  

    - ตามฐานอ านาจพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
  - ออกข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ 
พ.ศ. ......... 

3.3  การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565  เห็นชอบให้ใช้มาตรการลดพลังงาน

หน่วยงานภาครัฐ อย่างน้อย ร้อยละ 20 (ไฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลิง) 
- รายงานผลการใช้พลังงาน เว็บไซต์ e-report.energy.go.th ทุกเดือน กระทรวง

พลังงาน รายงานสรุปตรงไปยังนายกรัฐมนตรี ทุกไตรมาส 
แนวทางการลดพลังงาน 
- จัดตั้ง คณะท างานลดใช้พลังงาน 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ ยานพาหนะ สภาพการใช้พร้อม /ท าแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน  /

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ สร้างจิตส านึก ตระหนัก ความคุ้มค่า การมีส่วนร่วมในการลด
พลังงาน 

 
/ - ติดตาม ประเมินผล .........  
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- ติดตาม ประเมินผล  วิเคราะห์ข้อจ ากัด ปัญหา อุปสรรค ความยืดหยุ่น 

กิจกรรม ( ลดการใช้งานเครื่องปรับอากาศ ตั้งค่าอุณหภูมิ /บ ารุงรักษา ดูแล /ปิดหน้าจอหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ /จัดเส้นการเดินรถรถยนต์ส่วนกลาง /  

 
3.4 การเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ 
 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4 / ว. 1166 วันที่ 25 เม.ย. 65  
 การเข้าถึงพ้ืนที่ประสบภัยอย่างรวดเร็ว /ลดผลกระทบ ลดการสูญเสีย  
 แหล่งน้ าส ารอง  
 เติมน้ าไว้พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา  
 เครื่องมือ อุปกรณ์ พร้อมใช้ตลอดเวลา  24 ชม. 
 ประชาสัมพันธ์ ประชาชนไม่น าสิ่งกีดขวาง สิ่งปลูกสร้างในการสัญจร  
 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์    

 
3.5 การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3 / ว. 1218 วันที่ 28 
เมษายน 2565  

 การป้องกันไฟป่า หมอกควัน  ฝุ่นละออง PM2.5  ให้ก าหนดกิจกรรม โครงการการ
ป้องกันในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 พิจารณาจัดตั้ง งปม. ในการด าเนินการ ป้องกันไฟป่า  จัดหาอุปกรณ์  ชุดปฐมพยาบาล 
บุคลากร  เจ้าหน้าที่อาสา  

 
3.6 การส่งเสริม สนับสนุน สินค้าและบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามมาตรการการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6 /        
ว. 1213 วันที่ 28 เมษายน 2565 รายละเอียดดังนี้ 

 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม (สวส.) ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสินค้า
บริการจากวิสาหกิจเพ่ือสังคม ตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พ.ศ. 2564 

 ก าหนดให้หน่วยงานรัฐจัดซื้อจัดจ้างผลิตผล ชิ้นงาน หรือบริการที่ผลิตหรือท าขึ้น
จากวิสาหกิจเพ่ือสังคม ที่จดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือประกาศเชิญ
ชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือก 
  “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” หมายความว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนที ่ 
ตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทย ซึ่งด าเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจ าหน่ายสินค้า หรือการบริการ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และได้รับการจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติ 
  - กิจการที่จะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องมี วัตถุประสงค์
เพ่ือสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริมเป็น
พิเศษ การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมอ่ืน 
หรือคืนประโยชน์ ให้แก่สังคมตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

/ (2) มีรายได้ไม่น้อย........... 
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(2) มีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มาจากการจ าหน่ายสินค้าหรือการบริการ เว้นแต่

กิจการ ที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นอาจมีรายได้น้อยกว่าร้อยละ 
50 มาจาก การจ าหน่ายสินค้าหรือการบริการ ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด   

    (3) น าผลก าไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตาม  
  (3.1) และแบ่งปันก าไร ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน ร้อยละ 30 ของ
ผลก าไรทั้งหมด โดยให้ถือว่าการลงทุน ในกิจการของตนเองซึ่งมีกระบวนการผลิตหรือการบริการที่
มีลักษณะตาม (1) หรือการขยายกิจการ เพ่ือวัตถุประสงค์ตาม (1) ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดเป็นการน าผลก าไรไปใช้เพื่อสังคม 

การจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมมีสองประเภท ดังต่อไปนี้  
  1. วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นไม่เกิน 
30% ของก าไรทั้งหมด หลักเกณฑ์คือ ต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 50%  มาจากการจ าหน่ายสินค้า
หรือการบริการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด     

2. วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 
วิสาหกิจเพื่อสังคมประเภทนี้อาจมีรายได้น้อยกว่า 50% มาจากการจ าหน่ายสินค้าหรือการบริการ
ก็ได้ กล่าวคือ วิสาหกิจเพ่ือสังคมนี้อาจมีรายได้ท่ีมาจากการบริจาคหรือเงินลงทุนที่มีอยู่ได้ 

    สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ (ตามกฎหมายเดิม พระราชกฤษฎีกา ฉบับท่ี 621) 
1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่เป็นนิติบุคคล (ผู้ลงทุนนิติ

บุคคล) 
3. สิทธิประโยชน์ทางภาษีของนิติบุคคลผู้บริจาคเงินและทรัพย์สินให้วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ  4.1 พิจารณาเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภายใต้

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ( โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ปี 2565 )  
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนประชาชน รายละเอียดดังนี้   
1. ประเภทจัดจ้าง  

โครงการ งบประมาณ/บาท 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส 
สายซอยข้างวัดบ้านทุ่งประพาส  ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร 
ยาว 102 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ทั้งหมดรวมพ้ืนที่หูช้างไม่
น้อยกว่า 313.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 

146,000.00 

 

 

/ 2. โครงการก่อสร้างถนน............ 
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โครงการ งบประมาณ/บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส 
ซอยนางประหยัด จันทร์ขอม ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 
57 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมดรวมพ้ืนที่หูช้าง ไม่น้อยกว่า 
181.15 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 

82,000. 00 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส 
ซอยบัวหล้า  ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 59 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 177 ตร.ม. ไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 เมตร  

81,000.00 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส 
ซอยผู้ใหญ่แสวง ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร  ยาว 15 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรมี พ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  45 ตร.ม.    
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 

21,000.00 

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยน้อย ซอย
บ้านนายสุนทร ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร  ยาว 234 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 702 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.20 เมตร 

330,000.00 

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านขุยยาว ถนนสาย
หมู่ 9 ถึงหมู่ 2  ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. 
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 

186,000.00 

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านขุยยาว สาย
บ้านขุยยาว บ้านห้วยน้อย  ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 81 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 243 
ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 

114,000.00 

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเนินสะอาด 
สายซอยหลังโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง  ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 
4 เมตร ยาว 6 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  มีพ้ืนที่รวมพ้ืนที่หูช้างไม่น้อย
กว่า 28.50 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร  

12,000.00 

9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองกระเบา
สายซอยบุญทวี ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 178 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15เมตร  มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม. 
ไหล่ทางข้างละ 0.20เมตร 

330,000.00 

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  14 บ้านเกษตร
พัฒนาซอยบ้านนายบรรเจิด แจ้งทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 
เมตร ยาว 222 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15เมตร หรือมีพ้ืนที่ทั้งหมดรวมพ้ืนที่หู
ช้างไม่น้อยกว่า 710.20 ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ  0.20 เมตร 

330,000.00 

 

/11.โครงการก่อสร้างถนน……….. 
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โครงการ งบประมาณ/
บาท 

11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองจอก  
สายบ้านนายพัลลพ อภัยกาวี ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร  ยาว 
94  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15เมตร  มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
282  ตร.ม.  ไหล่ทางข้างละ0.20 เมตรซอยวงศ์แสงจันทร์ 

131,000.00 

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองจอก  
ซอยหนองจอก 009 ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร  ยาว 84 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 252  ตร.ม.  
ไหล่ทางข้างละ0.20 เมตร 

117,000.00 

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองจอก 
ซอยหนองจอก 001 ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 41 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ทั้งหมดรวมพ้ืนที่หูช้าง ไม่น้อยกว่า 
182.98  ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 

82,000.00 

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านห้วยค าตาล  
ถนนบ้านห้วยค าตาล – บ้านแหลมรัง ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 5 เมตร 
ยาว 144 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 726 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20เมตร 

330,000.00 

15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเกาะเหนือ  
ซอยนายอ าเภอ ขนาดผิวจราจรคอนกรีต  กว้าง 3 เมตร ยาว 234 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15เมตร  มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 702 ตร.ม.ไหล่
ทางข้างละ    0.20 เมตร 

330,000.00 

16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งสามัคคี 
ซอยร่วมทุ่ง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 78 เมตรหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 312 ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ 
0.20 เมตร 

145,000. 00 

17.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งสามัคคี 
ซอยมนต์เทียน ไพรรัตน์ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 3 เมตรยาว 110 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 330    
ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 

155,000.00 

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งสามัคคี 
ซอยวงศ์แสงจันทร์ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 3 เมตรยาว 20 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.20 เมตร 

30,000.00 

รวมเป็นเงิน 2,952,000.00 
         
 
 

2. ประเภทจัดจ้าง............... 
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2. ประเภทจัดจ้าง คอนกรีตท่อระบายน้ า  

ล าดับที่ โครงการ หมู่ที่ งบประมาณ/
บาท 

1 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ า หมู่ที่ 9 บ้านขุยยาว  
ปริมาณงาน ขุดพืน้ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.00 x 7.00 x 
0.80 เมตร   บ่อพักหน้าท่อ ขนาด 2.00 x 7.00 เมตร 
หนา 0.20 เมตร  

9 30,000.00 

รวมเป็นเงิน 30,000.00 
 
3. ประเภทจัดซื้อ ดินลูกรัง หินคลุก 
 

1. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ      
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งใหญ่ 

ลงลูกรังผิวจราจรสายเลียบคันคลองถึงนา
นายอ านาจ 

    12,400บาท 

2. โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรงุซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 1 
บ้านทุ่งใหญ ่

ลงหินคลุกผิวจราจรสายคลองรุณ     19,200บาท 

ลงหินคลุกผิวจราจรสายเลียบคันคลอง (ประตูน้ า)     19,200บาท 

3. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ       
หมู่ที่  2 บ้านทุ่งประพาส  

ลงลูกรังผิวจราจรสายคันคลอง - นายคม
สันต์ 

    31,000
บาท 

4. โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรงุซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ        
หมู่ที่  2 บ้านทุ่งประพาส 

ลงหินคลุกผิวจราจรสายนายด า ชุมล า     19,200บาท 

5. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ       
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยคันเบ็ด 

ลงลูกรังผิวจราจรสายซอยคริสตจักร     18,600บาท 
ลงลูกรังผิวจราจรสายผู้ใหญ่แป๋ว     12,400

บาท 
ลงลูกรังผิวจราจรสายหลังโรงเรียนห้วยค า
ตาล 

    18,600
บาท 

6. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ       
หมู่ที่ 4 บ้านบ่อปิ้งเกลือ 

ลงลูกรังผิวจราจรสายนางหยี     18,600บาท 
ลงลูกรังผิวจราจรสายหลังวัด     24,800บาท 
ลงลูกรังผิวจราจรสายนายยนต์     6,200บาท 

 
/ 7. โครงการจัดซื้อหินคลุก……………. 
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7. โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 

หมู่ที่ 4 บ้านบ่อปิ้งเกลือ 
ลงหินคลุกผิวจราจรสายบ้านนางสมพงษ์     9,600บาท 
ลงหินคลุกผิวจราจรสายริมคลอง     9,600บาท 
ลงหินคลุกผิวจราจรสายนางบุญช่วย     4,800บาท 
ลงหินคลุกผิวจราจรสายบ้านนายโกมินทร์     4,800บาท 
ลงหินคลุกผิวจราจรสายนายประชุม     9,600บาท 

8. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยน้อย 

ลงลูกรังผิวจราจรสายนานางสมใจ     12,400บาท 
ลงลูกรังผิวจราจรสายนายมะลิ     18,600บาท 
ลงลูกรังผิวจราจรสายนายดนัย     18,600บาท 

9. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองพง 

ลงลูกรังผิวจราจรสายอาจนะ น้ านุช     24,800บาท 
ลงลูกรังผิวจราจรสายบ้านหนองพงถึงไร่อ้อย     24,800บาท 

10. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 7 บ้านบึงบ้าน 

ลงลูกรังผิวจราจรสายหมู่ 7 – หมู่ 15     24,800บาท 

ลงลูกรังผิวจราจรสายเรียบคันคลอง
ผู้ใหญ่ชัย 

    24,800บาท 

11. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาดี 

ลงลูกรังผิวจราจรสายดงยาง – หมู่ที่ 13     12,400บาท 
ลงลูกรังผิวจราจรสายเอเชียถึงหลังอู่วันชัย     12,400บาท 
ลงลูกรังผิวจราจรสายหนองงูเหลือม     12,400บาท 
ลงลูกรังผิวจราจรสายข้างวัดคลองรุณ     12,400บาท 

12. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 9 บ้านขุยยาว 

ลงลูกรังผิวจราจรสายนานายสุชาติ     18,600บาท 
ลงลูกรังผิวจราจรสายนานายจุล     31,000บาท 

13. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยน้ าซึม 

ลงลูกรังผิวจราจรสายไร่นายมนตรี     18,600บาท 
ลงลูกรังผิวจราจรสายนางวี     12,400บาท 
ลงลูกรังผิวจราจรสายนานายดาวเรือง     18,600บาท 

14. โครงการจัดซื้อดินลูกรัง………. 
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14. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 

หมู่ที่ 11 บ้านเนินสะอาด 
ลงลูกรังผิวจราจรสายเลียบคันคลอง - 
วัดป่า 

    6,200บาท 

15. โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 11 บ้านเนินสะอาด 

ลงหินคลุกผิวจราจรสายทุ่งจอมพล     28,800บาท 
ลงหินคลุกผิวจราจรสายนาผู้ใหญ่ยะ     19,200บาท 

16. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 12 บ้านหนองกระเบา 

ลงลูกรังผิวจราจรสายซอยมาลัย     6,200บาท 
ลงลูกรังผิวจราจรสายนาผู้ใหญ่ปี     18,600บาท 
ลงลูกรังผิวจราจรสายเลียบคันคลอง     24,800บาท 

17. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 13 บ้านเกาะกลาง 

ลงลูกรังผิวจราจรสายซอยบ้านทองใบ     12,400บาท 
ลงลูกรังผิวจราจรสายซอยดนัย     18,600บาท 
ลงลูกรังผิวจราจรสายเลียบคลอง     12,400บาท 
ลงลูกรังผิวจราจรสายซอยแก่นใจ     6,200บาท 

18. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 14 บ้านเกษตรพัฒนา 

ลงลูกรังผิวจราจรสายนานางหน่าย     12,400บาท 
ลงลูกรังผิวจราจรสายนานางสตรี     6,200บาท 
ลงลูกรังผิวจราจรสายเลียบคันคลอง     31,000บาท 

19. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 15 บ้านหนองจอก 

ลงลูกรังผิวจราจรสายนายศุภกิจ     31,000บาท 
20. โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 

หมู่ที่ 15 บ้านหนองจอก 
ลงหินคลุกผิวจราจรสายนายวิรัตน์     9,600บาท 
ลงหินคลุกผิวจราจรสายนายสายชล 
ช านาญ 

    9,600บาท 

21. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 16 บ้านห้วยค าตาล 

ลงลูกรังผิวจราจรสายหลังบ้านผู้ช่วยแดง     31,000บาท 
ลงลูกรังผิวจราจรสายกุศล พุ่มสวรรค์     18,600บาท 

/ 22. โครงการจัดซื้อดินลูกรัง............... 
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22. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 17 บ้านราษฎร์ร่วมใจ 

ลงลูกรังผิวจราจรสายเลียบคันคลอง หมู่ที่ 
17 

    49,600บาท 

23. โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 18 บ้านเกาะเหนือ 

ลงหินคลุกผิวจราจรสายแก้มลงิ     19,200บาท 

24. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 18 บ้านเกาะเหนือ 

ลงลูกรังผิวจราจรสายป่าหลวง - ริมคลอง     31,000บาท 

ลงลูกรังผิวจราจรสายหมู่ที่ 18 - ไร่อ้อย     12,400.00บาท 

25. โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งสามัคคี 

ลงหินคลุกผิวจราจรสายบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 19     19,200.00บาท 

ลงหินคลุกผิวจราจรสายหมู่ที่ 19 ถึง หมู่ที่ 1     28,800.00บาท 

      
รวมเป็นเงิน 999,200.00 

รวมยอดประเภทจัดจ้าง และจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น   3,981,200บาท  ( สามล้านเก้า
แสนแปดหม่ืนหนึ่งพันสองร้อยบาท )  

 
มติที่ประชุม   -พิจารณาเห็นชอบ  เสียงเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาฯ   4.2 พิจารณาจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปี 2565  

- เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าจะก าหนดให้มีการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ประจ าปี 2565 

 
มติที่ประชุม   - พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ให้มีการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดช่วงวันที่      

8 – 10  กรกฎาคม 2565  หรือก่อนวันเข้าพรรษา เสียงเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาฯ    4.3 พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

  โดยพิจารณาก าหนดจุดเสี่ยง / ก าหนดกิจกรรม โครงการแก้ไข เตรียมความพร้อม / 
ก าหนดมาตรการป้องกัน  ขอเชิญที่ประชุมพิจารณา และน าเสนอแนวทาง  

 
มติที่ประชุม    - ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ก าหนดเป้าหมาย แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดังนี้ 

1. ด าเนินการสร้างคันกั้นน้ าล าคลองบริเวณจุดเสี่ยง เช่น หมู่ที่ 1 , 11  
2. ด าเนินการขุดลอกล าคลองระบายน้ าที่ตื้นเขิน รก มีหญ้าขึ้น เพ่ือเปิดช่องระบายน้ า 
3. ประชาสัมพันธ์ประชาชนให้เตรียมพร้อม ป้องกันน้ าหลาก 

 
/ ระเบียบวาระท่ี 5...................  



-15- 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ     -  ขอเชิญชี้แจง หรือประชาสัมพันธ์ข้อราชการจากส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบล 

ทุ่งใหญ่ / ส่วนราชการอ าเภอ/หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ / และจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 
ที่ประชุม   - ไม่มีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
  
ประธานสภาฯ   - กล่าวขอขอบคุณทางผู้บริหารฯ ทุกท่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน 

พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่มาร่วมประชุม ก่อนเดินทางกลับขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร
กลางวันด้วยกัน  การประชุมประจ าเดือนครั้งต่อไป วันที่ 6  มิถุนายน 2565  และขอปิดการ
ประชุม   

 
 
ปิดประชุม เวลา 12.30 น.  

     
(ลงชื่อ)      ผู้จดรายงานการประชุม  

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

ประสิทธิ์  กาศเกษม

พยุง  บุญจุ้ย


