
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2565 

วันศุกร์ ที่ 11  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

---------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 

1. นางพยุง   บุญจุ้ย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นายเสงี่ยม   เรเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 
3. นางสาวพรพรรณ บางตะกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 
4. นายบัวลอย   จันทร์โสธร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 
5. นางสาวมาลิน ภักดิศ์าสตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
6. นางสาวสอิ้ง  มณีขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 
7. นายเยี่ยม   เดโชเม็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 
8. นายวิเชียร   โคตบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 
9. นายชู   เพชรพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 

10. นายวิรัตน์ แจ้งสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 10 
11. นายสุชาติ   วงค์สุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 11 
12. นายสุรชัย แหยมดอนไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 12 
13. นายสนั่น   เหล่าเขตกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 13 
14. นายศิลป์ชัย  จันทร์นิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 16 
15. นายสถาพร เจริญรบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 17 
16. นางเดือนรุ่ง   เนียมสนิท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 18 
17. นายทวิน   เมฆอ้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 19 
18. นายประสิทธิ์  กาศเกษม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุรัตน์  ดอนศรีคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นายสมคิด  บุษดี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 
3. นายวิชาญ ยศแสง ผู้อ านวยการกองช่าง 
4. นางสุนันท์ ศรีนาราง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 19 
5. นายสุชล สุขเปีย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
6. นางเยาวมาลย์ หลังนุ้ย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
7. นายศุภกิต พรมรอด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
8. นายส ารวย สามงามน้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 
9. นางสมัย เพชรน้ าค้าง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

10. นายรุ่งเพชร ศรีจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
11. นางสาวกองแก้ว เรียบร้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 
12. นางสาวสุจิรัตน์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
13. นางสาวไพรินทร์ แก้วเกิด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
14. นายไพศาล มีบุญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
15. นายประมวล บุญจุ้ย ก านันต าบลทุ่งใหญ่ 

   16.    นางสาวสุมน          จันทร์ท้าว    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
 

/ ผู้ไม่มาประชุม......... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
     1.  นายบุญทอด  ช านาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5   (ลาป่วย) 
     2.  นายสุรินทร์       ผูกเรือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 14 ( ลากิจ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ กล่าวเชิญ
ประธานสภาฯ จุดธูป เทียน บุชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวน าสวดมนต์ไหว้พระ 1 จบ  เปิดเพลง
สรรเสริญพระบารมี 1 จบ    

 
นางพยุง  บุญจุ้ย  - เมื่อที่ประชุมพร้อมและ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดประชุมสภาองค์การ
(ประธานสภาฯ)  บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565  ประจ าวันที่ 11 กุมภาพันธ์  

2565   ขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้  
- ก่อนระเบียบวาระการประชุมสภาฯ วันนี้ ปรากฏว่ามีสมาชิกที่ลา จ านวน 2 ท่าน คือ 
1. นายบุญทอด  ช านาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ลาป่วย 
2. นายสุรินทร์  ผูกเรือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 14  ลากิจ 

    
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  - ส่วนรายละเอียดเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญทางเลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล ชี้แจงต่อไป 
 
เลขานุการสภาฯ   1. เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 

2 ประจ าปี 2565  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1 - 15  กุมภาพันธ์  2565  
2. เรื่องการย้ายของข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล อบต.ทุ่งใหญ่ รายจ่าเอกอนุพันธ์  

ชัยรักษ์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  โอน(ย้าย) ไปประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงสามัคคี  อ าเภอบึงสาสามัคคี  จังหวัดก าแพงเพชร  (ต าแหน่งเดิม)  ตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2565   

3. เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
ประจ า วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2565  วันที่ 11  กุมภาพันธ์  2565 ภาพรวมของการระบาด
ยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 15,242 ราย  จ าแนก
เป็น 

ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ     14,885  ราย 
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก               40  ราย 
ผู้ป่วยภายในเรือนจ า/ที่ต้องขัง             135  ราย 
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ           182 ราย 
- ส่วนมาตรการจังหวัดพิจิตรตามค าสั่งจังหวัดพิจิตร ล่าสุด (ฉ) ที่ 2/2565 เรื่อง

ก าหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)     
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 24 มกราคม 2565    สาระส าคัญเช่น การจัดกิจกรรมห้าม
จัดเกิน 1,000 คน เว้นแต่ประเพณีนิยมและวัฒนธรรมอันดีงาม กิจกรรมที่ได้รับการยกเว้น เช่น 
การขนส่งมวลชน ประชาชนไปยังหรือออกจากที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พัก
คอยรอการส่งตัว หรือสถานที่ เพ่ือการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อชั้นแรก กิจกรรมเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลและการสาธารณสุข เกี่ยวกับการให้บริการ การช่วยเหลือหรืออ านวยประโยชน์
หรือความสะดวกแก่ประชาชน การรวมกลุ่มในที่พักอาศัย สถานที่ท างาน การประชุม หรือการ
ออกก าลังกายในสถานที่ทางราชการก าหนด ผู้เดินทางจากต่างจังหวัดและไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
ให้ไปรายงานตังต่อก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน  โรงเรียน สถานศึกษาให้สามารถใช้อาคาร 

/ หรือสถานที.่......... 
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หรือสถานที่เพ่ือการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมหรือกิจกรรมใดๆ ตามความเหมาะสม 
และความพร้อม  ร้านอาหาร เครื่องดื่ม เปิดให้บริการได้ตามปกติ สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนาม
กีฬา สระน้ าเพ่ือการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ าเพ่ือสันทนาการ สระน้ าสาธารณะ สถานที่ออกก าลัง
กายประเภทกลางแจ้งหรือที่โล่ง ให้เปิดได้ตามปกติ ทั้งนี้กีฬาในร่มจัดแข่งขันได้โดยมีผู้ชมใน
สนามไม่เกินร้อยละ 75 ของความจุสนาม  และให้ปิดสถานต่อไปนี้จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
เช่น สนุ๊กเกอร์ บิลเลียด สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามฝึกซ้อมหรือแข่งขันหรือ
การจัดกิจกรรมอืน่ในลักษณะท านองเดียวกัน  ฯลฯ   

4. เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปี 2565   ในวันที่ 26–27 
กุมภาพันธ์ 2565  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งประพาส หมู่ที่  2  เลื่อนไปไม่มีก าหนด 
เนื่องจากต้องรอหน่วยงานสาธารณสุขประเมินความเสี่ยง หรือความพร้อมในการป้องกันการ
ระบาดอีกระดับหนึ่ง  

5. เรื่องนโยบาย, หนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย / กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น /ข้อราชการจากจังหวัด อ าเภอ มีดังนี้ 

-เรื่องการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง ชั้น 2 
สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

วาระประธานที่ประชุม (นายอ าเภอ) เรื่องเน้นย้ าการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มากไปกว่านี้ เนื่องจากปัจจุบันการเบิกจ่ายงบประมาณของท้องถิ่นใน
เรื่องโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆยังอยู่ระดับต่ าหรือน้อยมาก 

เรื่องการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของส านักงานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)  

เรื่องหมอสมทบ  สอนราช  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไผ่รอบเหนือ 
ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง เพ่ิมอีกต าแหน่งหนึ่ง 

เรื่องมาตรการและแผนปฏิบัติการ “พิจิตรโมเดล ห่างไกลยาเสพติด 2565 “ ของผู้ว่า
ราชการจังหวัด โดยเน้นย้ าให้สถานราชการด าเนินมาตรการเชิงรุกในการตรวจสารเสพติดใน
ปัสสาวะผู้น าท้องถิ่น ท้องที่  

   เรื่องรายงานผลการปราบปรามอาชญากรรม 4 กลุ่ม ดังนี้  
กลุ่มท่ี 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย มี 1 คดี  ผู้ต้องหา 1 ราย 

   กลุ่มท่ี 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีความ 1 คดี  ผู้ต้องหา 1 ราย 
 กลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการจราจร (เมาแล้วขับ) 2 คดี 
ผู้ต้องหา 2 ราย 

กลุ่มที่ 4 คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย มี 3 คดี ผู้ต้องหา 3 ราย  (ยาเสพติด 2 คดี/
หลบหนีเข้าเมือง 1 คดี )  

เรื่องสถานการณ์การระบาดโรคไข้เลือดออก ต าบลเนินสว่าง 1 ราย / ต าบลไผ่ท่าโพ   
1 ราย / ต าบลทุ่งใหญ่ ไม่มี  

เรื่องการรณรงค์สวมใส่เสื้อผ้าไทย ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ ตามมติคณะรัฐมนตรี และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เชิญชวนให้ข้าราชการทุกภาคส่วนสวมใส่ผ้าไทยสีประจ าจังหวัดพิจิตร 
คือสีเขียวลายขอเจ้าฟ้า หรือลายดอกบุนนาคทุกวันพุธ  รวม 3 วันต่อสัปดาห์ 

เรื่องระวังการซื้อหรือการบริโภคเนื้อหมูป่า ที่ตลาดมูเซอ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่ง
อาจมีการเอาเนื้อหมูป่าเลี้ยงที่ปลดระวางจากจังหวัดสุโขทัยไปหลอกขายนักท่องเที่ยว 

/ในส่วนของการ……….. 
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ในส่วนของการประชุมระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม 2565 ณ หอประชุม
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในที่ประชุมมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายธวัชชัย  เลี้ยงประเสริฐ 
เป็นประธานในที่ประชุมได้มอบนโยบายเรื่องการประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่นเดียวกัน เรื่องการรักษาปกป้องสถาบัน เน้นย้ าเรื่องการส่งเสริมสินค้าหรือของดีต าบล การ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาต่างๆให้รวดเร็ว การแต่งกายผ้าไทยทุกวันอังคาร พุธ และวัน
ศุกร์ การเตรียมการสถานที่หรือศูนย์พักคอยเพ่ือรองรับการระบาดโควิดรอบใหม่ การรับสมัคร
สมาชิกนิตยสารทู บี นัมเบอร์วัน  

6. เรื่องซักซ้อมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการ  
ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 โดยสาระส าคัญของระเบียบมีดังนี้ 

7. เรื่องประกาศเจตนารมณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เรื่อง สุจริต โปร่งใส จังหวัดพิจิตร
ใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ของขวัญ ของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift 
Policy)  ลงวันที่ 29 มกราคม 2565  

8. เรื่องการยื่นบัญชีรายรับ รายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น (ครั้งที่ 2) โดยให้ด าเนินการยื่นเอกสารต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดพิจิตร ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงเวลา 16.30 น.  

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ    - ขอแจ้งสมาชิกสภาฯ ทุกท่านให้ตรวจสอบเอกสาร รายงานวาระการประชุมสภาฯ เมื่อ

ครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยแรก / 2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ว่ามีข้อความเรื่องใด
ตกหล่นหรือไม่ ซึ่งในเบื้องต้นขอเชิญทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ชี้แจงผล
การตรวจสอบต่อท่ีประชุมสภาฯ  

นายเยี่ยม  เดโชเม็ง  - ชี้แจงว่าจากการตรวจสอบรายละเอียดรายงานการประชุมครั้งที่แล้วมา  สมัยสามัญ 
(ประธานกรรมการ -   สมัยแรก / 2565 วันที่ 5 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีแก้ไขใด มีความเรียบร้อยดี 
ตรวจรายงานประชุมฯ)  ถูกต้องแล้ว  
 
ประธานสภาฯ   - กล่าวเชิญทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาฯ   - ชี้แจงว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 33  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงาน
การประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ 
เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภา
ท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น และการแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดย
มติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

 
ประธานสภาฯ   -ขอมติจากที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยแรก

ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่ 5  มกราคม  2565 
 
มติที่ประชุม  - ยกมือ รับรอง  16  เสียง  ,  ไม่รับรอง   0   เสียง , งดออกเสียง  1  เสียง  

/ ระเบียบวาระท่ี ๓……… 
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ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องกะทู้ถาม   
ที่ประชุม   - ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้น พิจารณาแล้วเสร็จ 
 ที่ประชุม   - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธานสภาฯ   5.1 พิจารณาเห็นชอบและรับรองโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือการอุปโภค 

บริโภค ที่ท าเนินการในเขตพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน  รายละเอียดชื่อโครงการดังนี้  
 -โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล /โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที ่1 
 -โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล /โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที ่2 
 -โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล /โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที ่3 
 -โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล /โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที ่4 
 -โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล /โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที ่5 
 -โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล /โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที ่6 
 -โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล /โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที ่7 
 -โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล /โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที ่8 
 -โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล /โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที ่9 
 -โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล /โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที ่10 
 -โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล /โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที ่11 
 -โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล /โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที ่12 
 -โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล /โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที ่13 
 -โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล /โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที ่14 
 -โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล /โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที ่15 

 
/ -โครงการก่อสร้าง………. 
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 -โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล /โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที ่16 
 -โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล /โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที ่17 
 -โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล /โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที ่18 
 -โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล /โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที ่19 

ขอเชิญทางเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ชี้แจงข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติ 
ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ที่เก่ียวข้อง 

 
เลขานุการสภาฯ  การขอใช้ที่ดินของราชการ (สปก.) ในการก่อสร้างโครงการ หรือด าเนินการก่อสร้าง    

สิ่งถาวร โครงสร้างอ่ืนๆ ( ในกรณีรับรองว่าไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และที่ดิน
ข้างเคียง ) มีกฎหมายเกี่ยวข้อง เช่น  

     1. ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ. 2518 
   2. ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ว่าด้วยการมอบหมายให้
เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพ่ือกิจการ
สาธารณูปโภคและกิจการอ่ืน ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536 

3. ค าสั่งส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่     50 /2549  สั่ง ณ วันที่  25 
มกราคม พ.ศ. 2549 

- ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการ
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภค
และกิจการอ่ืน ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536 

    ขั้นตอนการยื่นค าขออนุญาตใช้ที่ดิน  
         9) การขออนุญาตทุกกิจการจะต้องมีความเห็นของ อบต. และหากเป็นกิจการที่เห็นว่า 
อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก
ชุมชุนท้องถิ่นว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน ทั้งนี้ กิจการใดที่
กฎหมายระบุว่าต้องผ่านการพิจารณาของหน่วยงานอ่ืน ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบตาม
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานนั้นๆ ด้วย 

- ค าสั่งส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ที่  50 /2549  สั่ง ณ วันที่  25   
มกราคม พ.ศ.  2549  ก าหนดขั้นตอนแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาค าขออนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือ
กิจการสาธารณูปโภค และกิจการอ่ืน ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ดังนี้ 

           ฯลฯ 
2.7   การขออนุญาตโดยทั่วไปต้องมีความเห็นของผู้ปกครองท้องที่ แต่หากเป็นกิจการ

ที่เห็นว่าอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องผ่านความเห็นชอบจากชุมชนท้องถิ่น ว่าไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้ งนี้  กิจการใดหากมีกฎหมายระบุว่าต้องผ่านการพิจารณาของ
หน่วยงานอื่นจะต้องมีความเห็นของหน่วยงานนั้นๆ ด้วย 

 
ประธานสภาฯ   - ขอมติที่ประชุม  
 
มติที่ประชุม   - พิจารณาเห็นชอบ   16  เสียง , ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  ,  งดออกเสียง  1  เสียง 

/ ประธานสภาฯ ……… 
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ประธานสภาฯ  5.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2565  ( งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  )  
    - รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงฯ ดังนี้ 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบ
ลงทุน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 

   งบประมาณตั้งไว้  44,000.00 บาท 
ค าชี้แจงเดิม - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 

1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 
2.9 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย /- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB / - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือ
แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผล
เพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ 3) มีหน่วย
ประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง ภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB /- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 
GB / มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย / - มีDVD-RW หรือ
ดีกว่า จ านวน 1 หน่ วย /- มีช่องเชื่ อมต่อระบบเครือข่ าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง /- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง/-มีแป้นพิมพ์ และเมาส์ / - มีจอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  - จัดซื้อจ านวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท , ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 , (ส านักปลัดฯ) 

ค าชี้แจงใหม่ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล       
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564      
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดซื้อจ านวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท (ส านัก
ปลัดฯ) 

 
แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบ
ลงทุน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED ส ี

งบประมาณ 15,000 บาท 
ค าชี้แจงเดิม - เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท 

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner 
ภายในเครื่องเดียวกัน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วใน
การพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)   – มีความเร็วในการ 

 
/ พิมพ์สีส าหรับกระดาษ……….. 
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พิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจ า (Memory) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้ - มีความ
ละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 
(Auto Document Feed) - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า - สามารถท าส าเนาได้
สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom จ านวน 
1 เครื่อง , ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 
2563 (ส านักปลัดฯ)  

ค าชี้แจงใหม่  - เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จ านวน 
1 เครื่อง (ส านักปลัดฯ) 

  
แผนงาน
การศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน 

งบประมาณตั้งไว้  17,000 บาท  
ค าชี้แจงเดิม  - เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดง

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3 GHz หรือ
ดีกว่าจ านวน 1 หน่วย และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย / - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB /- มีหน่วยความจ า
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB / - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด 
SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง / - 
มีแป้นพิมพ์และเมาส์ / - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย จัดซื้อ
จ านวน 1 เครื่อง , ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2563, (กองการศึกษาฯ) 

 
ค าชี้แจงใหม่   - เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดง

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดซื้อจ านวน 1 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) 

 
/ แผนงานการศึกษา……… 
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แผนงาน
การศึกษา 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งบ
ลงทุน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) 

   งบประมาณตั้งไว้ 7,500 บาท  
ค าชี้แจงเดิม  - เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 
Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน /- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต / – มีความละเอียดในการพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi / – มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm) / – มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) / - สามารถสแกน
เอกสารขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ / - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 
600 หรือ 600 x 1,200 dpi / - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) / – 
สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า / – สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 
ส าเนา / - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ / - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง / - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ 
สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ / - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า 100 แผ่น / - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom จ านวน 1 เครื่อง , 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 , (กอง
การศึกษาฯ) 

ค าชี้แจงใหม่   - เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) คุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
จ านวน 1 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) 

 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

งบ
ลงทุน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล 

   งบประมาณตั้งไว้  22,000.00   
ค าชี้แจงเดิม - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 

คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน
เสมือน      (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย /- หน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า6 MB /- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB /- มี
หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย /- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว /- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - จัดซื้อจ านวน 1 เครื่อง , ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี  พ.ศ. 2563 , (กองช่าง)  

 
/ ค าชี้แจงใหม่……… 
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ค าชี้แจงใหม่ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดซื้อจ านวน 1 เครื่อง (กองช่าง) 

 
มติที่ประชุม   - พิจารณาเห็นชอบ   16  เสียง , ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  ,  งดออกเสียง  1  เสียง 
 
ประธานสภาฯ    5.3. พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ประกอบด้วยคณะกรรมการสามัญแต่ละฝ่ายดังนี้  
1-คณะกรรมการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

 2-ฝ่ายสาธารณสุข อนามยั และสิ่งแวดล้อม   
 3-ฝ่ายสวัสดิการ คุณภาพชีวิต  
 4-ฝ่ายศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
 5-ฝ่ายการศึกษา 
 6-ฝ่ายกฎหมาย ข้อบัญญัติ 

- ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง ขั้นตอน วิธีการ รวมทั้งข้อ
กฎหมายและระเบียบในการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ   -ชี้แจงกฎหมาย /ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

    -ข้อ 103 วรรคหนึ่งก าหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภทคือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน 

แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
  (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
  -ข้อ 104 วรรคหนึ่งก าหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันเป็นกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
  -ข้อ 105 วรรคหนึ่งก าหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับ 103 ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจ
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ชุดต่างๆตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

                              (1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                               (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                               (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
                               (4) คณะกรรมการอ่ืนๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

ถ้ามีความจ าเป็น  คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา    
รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

- ข้อ 107 ก าหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับข้อ  103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
ไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

/ การเสนอชื่อให้………… 
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การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและ  ให้น า
วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ประธานสภาฯ    - ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมพิจารณาว่าจะก าหนดให้มีคณะกรรมการแต่ละฝ่าย จ านวน

กี่คน โดยอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 
 
มติที่ประชุม  - พิจารณาก าหนดให้มีคณะกรรมการแต่ละฝ่าย จ านวน 3 คน  
 
ประธานสภาฯ    - ขั้นตอนต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกที่ เห็นสมควรเป็น

คณะกรรมการสภาฯ แต่ละฝ่าย โดยให้มีการเลือกทีละคนจนครบตามจ านวนที่ก าหนดคือ 3 คน 
และชื่อท่ีเสนอไม่จ ากัดจ านวนพร้อมกับมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน 

1- คณะกรรมการฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน  
- ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายโครงสร้าง

พ้ืนฐาน คนที่ 1  
 
นายสุชาติ  วงค์สุวรรณ์ - เสนอชื่อ นายสุรินทร์  ผูกเรือง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14  ขอผู้รับรอง  
(สมาชิกสภา อบต.ม.11) 
 
ผู้รับรอง 1) นางสาวพรพรรณ  บางตะกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2  
   2) นายสถาพร  เจริญรบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 17  
 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 

คนที่ 1 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  
ที่ประชุม  - ไม่มี 
    
ประธานสภาฯ    - เมื่อไม่มีเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นายสุรินทร์  ผูกเรือง  สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 14  ได้รับเลือก 
- ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่าย

โครงสร้างพื้นฐาน คนที่ 2  
 
นางเดือนรุ่ง  เนียมสนิท - ขอเสนอชื่อ  นายสุชาติ  วงค์สุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11  ขอผู้รับรอง 
(สมาชิกสภา อบต.ม.18) 
ผู้รับรอง   1) นายวิเชียร  โคตะบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8  
   2) นายวิรัตน์  แจ้งสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 10  
 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 

คนที่ 2 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 
ที่ประชุม  - ไม่มี 

/ -13-   ประธานสภาฯ……… 
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ประธานสภาฯ    - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นายสุชาติ  วงค์สุวรรณ์ สมาชิก

สภา อบต.หมู่ที่ 11   ได้รับเลือก  
- ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่าย

โครงสร้างพื้นฐาน  คนที่ 3 
 
นางสาวพรพรรณ บางตะกูล  - ขอเสนอ นายทวิน  เมฆอ้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่19   ขอผู้รับรอง 
(สมาชิกสภา อบต.ม.2) 
ผู้รับรอง   1) นางสาวสะอ้ิง  มณีขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 6 
   2) นายเยี่ยม  เดโชเม็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 
 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 

อีกหรือไม่    
 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ     - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นายทวิน  เมฆอ้อย  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 19  ได้รับเลือก  
- ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่าย

โครงสร้างพื้นฐาน  คนที่ 4 
 
นายวิรัตน์  แจ้งสว่าง - ขอเสนอ นายเยี่ยม  เดโชเม็ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7   ขอผู้รับรอง 
(สมาชิกสภา อบต.ม.10) 
  
ผู้รับรอง   1) นายบัวลอย จันทร์โสธร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 
   2) นายชู  เพชรพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9 
 
ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 

อีกหรือไม่    
 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ    - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นายเยี่ยม  เดโชเม็ง  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
คนที่ 4 

 
เลขานุการสภาฯ  - สรุปว่าคณะกรรมการฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน  4 คน ประกอบด้วย 

1. นายสุชาติ  วงค์สุวรรณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 11 
    2) นายสุรินทร์  ผูกเรือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่หมู่ที่ 14   
    3) นายทวิน  เมฆอ้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมูที่ 19  

4) นายเยี่ยม  เดโชเม็ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 
 - ขอนัดหมายให้คระกรรมการ ได้ประชุมเพ่ือเลือกประธาน และเลขานุการกรรมการฯ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หลังเลิกประชุมฯ 
/ -14-  ประธานสภาฯ………. 
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 ประธานสภาฯ   2. ฝ่ายสาธารณสุข อนามัย และสิ่งแวดล้อม 
  - ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุข 

อนามัย และสิ่งแวดล้อม  คนที่ 1  
 
นางสาวพรพรรณ  บางตะกูล   - เสนอชื่อ นางสาวมาลิน  ภักดิ์ศาสตร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 ขอผู้รับรอง  
(สมาชิกสภา อบต.ม.2) 
ผู้รับรอง 1) นางสาวสอิ้ง  มณีขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 6  
   2) นางเดือนรุ่ง  เนียมสนิท  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 18  
 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุข 

อนามัย และสิ่งแวดล้อม คนที่ 1 เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
  
ที่ประชุม  - ไม่มี 
    
ประธานสภาฯ    - เมื่อไม่มีเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นางสาวมาลิน  ภักดิ์ศาสตร์ สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4  ได้รับเลือก 
- ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่าย

สาธารณสุข อนามัย และสิ่งแวดล้อม คนที่ 2  
 
นางเดือนรุ่ง  เนียมสนิท - ขอเสนอชื่อ  นางสาวสอิ้ง  มณีขวัญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  ขอผู้รับรอง 
(สมาชิกสภา อบต.ม.18) 
ผู้รับรอง   1) นางสาวพรพรรณ บางตะกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2  
   2) นางสาวมาลิน  ภักดิ์ศาสตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4  
 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุข 

อนามัย และสิ่งแวดล้อม คนที่ 2 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ    - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นางสาวสอ้ิง  มณีขวัญ สมาชิก

สภา อบต.หมู่ที่ 6   ได้รับเลือก  
- ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่าย

สาธารณสุข อนามัย และสิ่งแวดล้อม คนที่ 3 
 
นางสาวมาลิน  ภักดิ์ศาสตร์  - ขอเสนอ นางเดือนรุ่ง  เนียมสนิท สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 18   ขอผู้รับรอง 
(สมาชิกสภา อบต.ม.4) 
ผู้รับรอง   1) นายเสงี่ยม  เรเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1 
   2) นายทวิน  เมฆอ้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 19 
 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุข 

อนามัย และสิ่งแวดล้อม อีกหรือไม่    
/  ที่ประชุม………… 
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ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ     - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นางเดือนรุ่ง  เนียมสนิท  สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 18  ได้รับเลือก  
 
เลขานุการสภาฯ    - สรุปว่าคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุข อนามัย และสิ่งแวดล้อมการประชุม 3 คน  

ประกอบด้วย 
1. นางสาวมาลิน  ภักดิศ์าสตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4 

    2) นางสาวสอิ้ง มณีขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่หมู่ที่ 6   
    3) นางบุญเดือนรุ่ง  เนียมสนิท  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 18 

- ขอนัดหมายให้คระกรรมการ ได้ประชุมเพ่ือเลือกประธาน และเลขานุการกรรมการฯ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หลังเลิกประชุมฯ 

 
ประธานสภาฯ   3. ฝ่ายสวัสดิการ คุณภาพชีวิต  
  - ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 

คุณภาพชีวิต  คนที่ 1  
 
นายเสงี่ยม  เรเรือง - เสนอชื่อ นางสาวพรพรรณ  บางตะกูล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2  ขอผู้รับรอง  
(สมาชิกสภา อบต.ม.1) 
ผู้รับรอง 1) นายสนั่น  เหล่าเขตกิจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 13  
   2) นายสถาพร  เจริญรบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 17  
 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกที่ เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 

คุณภาพชีวิต คนที่ 1 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  
ที่ประชุม  - ไม่มี 
    
ประธานสภาฯ    - เมื่อไม่มีเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นางสาวพรพรรณ  บางตะกูล  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2  ได้รับเลือก 
- ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่าย

สวัสดิการ คุณภาพชีวิต คนที่ 2  
 
นายศิลป์ชัย  จันทร์นิ่ม - ขอเสนอชื่อ  นายวิเชียร  โคตบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  ขอผู้รับรอง 
(สมาชิกสภา อบต.ม.16) 
ผู้รับรอง   1) นายสุชาติ  วงค์สุวรรณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 11  
   2) นางเดือนรุ่ง เนียมสนิท  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 18  
 
ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 

คุณภาพชีวิต คนที่ 2 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 
ที่ประชุม  - ไม่มี 

/ -16-  ประธานสภาฯ.......... 
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ประธานสภาฯ    - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นายวิเชียร  โคตบุตร สมาชิกสภา 

อบต.หมู่ที่ 8   ได้รับเลือก  
- ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ     

ฝ่ายสวัสดิการ คุณภาพชีวิต คนที่ 3 
 
นายทวิน  เมฆอ้อย  - ขอเสนอ นายบัวลอย จันทร์โสธร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3   ขอผู้รับรอง 
(สมาชิกสภา อบต.ม.19) 
ผู้รับรอง   1) นางสาวมาลิน  ภักดิ์ศาสตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4 
   2) นายเยี่ยม  เดโชเม็ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 
 
ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุข 

อนามยั และสิ่งแวดล้อม อีกหรือไม่    
 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ     - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นายบัวลอย  จันทร์โสธร  สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3  ได้รับเลือก  
 
เลขานุการสภาฯ  - สรุปว่าคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ คุณภาพชีวิต  3 คน ประกอบด้วย 

1. นางสาวพรพรรณ  บางตะกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 
2  นายวิเชียร  โคตรบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่หมู่ที่ 8   

    3) นายบัวลอย  จันทร์โสธร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที ่3 
 

- ขอนัดหมายให้คระกรรมการฯ  ได้ประชุมเพ่ือเลือกประธาน และเลขานุการ
กรรมการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หลังเลิกประชุมฯ 

 
ประธานสภาฯ  4-ฝ่ายศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
  - ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี  คนที่ 1  
 
นางสาวสอ้ิง  มณีขวัญ - เสนอชื่อ นายวิรัตน์  แจ้งสว่าง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10  ขอผู้รับรอง  
(สมาชิกสภา อบต.ม.6) 
 
ผู้รับรอง 1) นางสาวพรพรรณ บางตะกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 
   2) นายวิเชียร  โคตบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8  
 
ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณี คนที่ 1  เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
  
ที่ประชุม  - ไม่มี 
 

/ -17-  ประธานสภาฯ.......... 
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ประธานสภาฯ    - เมื่อไม่มีเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นายวิรัตน์  แจ้งสว่าง  สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 10  ได้รับเลือก 
- ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่าย
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  คนที่ 2  

 
นางสาวมาลิน  ภักดิ์ศาสตร์  - ขอเสนอชื่อ  นายเสงี่ยม  เรเรือง   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  ขอผู้รับรอง 
(สมาชิกสภา อบต.ม.4) 
 
ผู้รับรอง   1) นายบัวลอย  จันทร์โสธร    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3  
   2) นางบุญเดือนรุ่ง  เนียมสนิท  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 18  
 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณี คนที่ 2 เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
  
ที่ประชุม  - ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ    - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นายเสงี่ยม  เรเรือง   สมาชิกสภา 

อบต.หมู่ที่ 1   ได้รับเลือก  
- ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ     

ฝ่ายศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี คนที่ 3 
 
นายบัวลอย  จันทร์โสธร   - เสนอชื่อ นายสุรชัย  แหยมดอนไพร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12   ขอผู้รับรอง 
(สมาชิกสภา อบต.ม.3) 
  
ผู้รับรอง   1) นายสนั่น  เหล่าเขตกิจ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 13 
   2) นายชู   เพชรพันธ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9 
 
ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณี อีกหรือไม่    
 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ     - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นายสุรชัย  แหยมดอนไพร  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 12  ได้รับเลือก  
 
เลขานุการสภาฯ  - สรุปว่าคณะกรรมการฝ่ายศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  3 คน ประกอบด้วย 

1. นายวิรัตน์  แจ้งสว่าง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 10 
2. นายเสงี่ยม  เรเรือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่หมู่ที่ 1   

    3) นายสุรชัย แหยมดอนไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 12 
- ขอนัดหมายให้คระกรรมการ ได้ประชุมเพ่ือเลือกประธาน และเลขานุการกรรมการฯ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หลังเลิกประชุมฯ 
/ 5.-ฝ่ายการศึกษา…………. 
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   5.-ฝ่ายการศึกษา  
ประธานสภาฯ   - ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา  

คนที่ 1  
 
นายวิรัตน์  แจ้งสว่าง   - เสนอชื่อ นางพยุง   บุญจุ้ย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15  ขอผู้รับรอง  
(สมาชิกสภา อบต.ม.10) 
ผู้รับรอง 1) นางสาวสอิ้ง  มณีขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 6 
   2) นายเสงี่ยม  เรเรือง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1  
 
ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาคนที่ 1  

เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
  
ที่ประชุม  - ไม่มี 
    
ประธานสภาฯ    - เมื่อไม่มีเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นางพยุง   บุญจุ้ย  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 15  ได้รับเลือก 
- ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่าย

ฝ่ายการศึกษา  คนที่ 2  
 
นายสุรชัย แหยมดอนไพร  - ขอเสนอชื่อ  นายบุญทอด  ช านาญ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  ขอผู้รับรอง 
(สมาชิกสภา อบต.ม.12) 
ผู้รับรอง   1) นายศิลป์ชัย  จันทร์นิ่ม    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 16  
   2) นายทวิน  เมฆอ้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 19  
 
ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาคนที่ 2 

เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
  
ที่ประชุม  - ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ    - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นายบุญทอด  ช านาญ สมาชิก

สภา อบต.หมู่ที่ 5   ได้รับเลือก  
- ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ     

ฝ่ายการศึกษา  คนที่ 3 
 
นายบัวลอย จันทร์โสธร  - เสนอชื่อ นายชู  เพชรพันธ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9   ขอผู้รับรอง 
(สมาชิกสภา อบต.ม.3) 
ผู้รับรอง   1) นางสาวมาลิน  ภักดิ์ศาสตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4 
   2) นายสุชาติ  วงค์สุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 11 
 
ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา       

อีกหรือไม่    
 

/  ที่ประชุม........... 
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ที่ประชุม  - ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ     - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า  นายชู   เพชรพันธ์  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9  ได้รับเลือก  
 
เลขานุการสภาฯ  - สรุปว่าคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา  3 คน ประกอบด้วย 

1. นางพยุง   บุญจุ้ย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 15 
2. นายบุญทอด  ช านาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่หมู่ที่ 5   

    3) นายชู  เพชรพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9 
- ขอนัดหมายให้คระกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ประชุมเพ่ือเลือกประธาน 

และเลขานุการกรรมการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หลังเลิกประชุมฯ 
  
ประธานสภาฯ  6.-ฝ่ายกฎหมาย ข้อบัญญัติ 
  - ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย 

ข้อบัญญัติ คนที่ 1  
 
นายเสงี่ยม  เรเรือง    - เสนอชื่อ  นายสถาพร  เจริญรบ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17  ขอผู้รับรอง  
(สมาชิกสภา อบต.ม.1) 
 
ผู้รับรอง 1) นายสุรชัย แหยมดอนไพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 12 
   2) นายวิรัตน์  แจ้งสว่าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 10  
 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกที่ เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย 

ข้อบัญญัติ คนที่ 1  เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
  
ที่ประชุม  - ไม่มี 
    
ประธานสภาฯ    - เมื่อไม่มีเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นายสถาพร  เจริญรบ  สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 17  ได้รับเลือก 
- ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่าย

กฎหมาย ข้อบัญญัติ คนที่ 2  
 
นายสุชาติ  วงค์สุวรรณ์  - เสนอชื่อ  นายสนั่น  เหล่าเขตกิจ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13    ขอผู้รับรอง 
(สมาชิกสภา อบต.ม.11) 
ผู้รับรอง   1) นายชู  เพชรพันธ์   สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9  
   2) นายบัวลอย  จันทร์โสธร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3  
 
ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกที่ เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย 

ข้อบัญญัติ คนที่ 2 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  
ที่ประชุม  - ไม่มี 

/ -20-  ประธานสภาฯ……… 
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ประธานสภาฯ    - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า นายสนั่น  เหล่าเขตกิจ  สมาชิก

สภา อบต.หมู่ที่ 13   ได้รับเลือก  
- ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ     

ฝ่ายกฎหมาย ข้อบัญญัติ คนที่ 3 
 
นายชู  เพชรพันธ์   - เสนอชื่อ นายศิลป์ชัย  จันทร์นิ่ม    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16   ขอผู้รับรอง 
(สมาชิกสภา อบต.ม.9) 
  
ผู้รับรอง   1) นายสุชาติ  วงค์สุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 11 

2) นายทวิน  เมฆอ้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 19 
 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา       

อีกหรือไม่    
 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ     - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า  นายศิลป์ชัย  จันทร์นิ่ม สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 16  ได้รับเลือก  
 
เลขานุการสภาฯ  - สรุปว่าคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา  3 คน ประกอบด้วย 

1. นายสถาพร  เจริญรบ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 17 
2. นายสนั่น  เหล่าเขตกิจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่หมู่ที่ 13   

    3) นายศิลป์ชัย  จันทร์นิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 16 
- ขอนัดหมายให้คระกรรมการ ได้ประชุมเพ่ือเลือกประธาน และเลขานุการกรรมการฯ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หลังเลิกประชุมฯ 
 
ประธานสภาฯ  - เนื่องจากตอนนี้ดูเวลาแล้ว เป็นเวลา 12.00 น. ขอพักการประชุม เพ่ือรับประทาน
อาหารกลางวัน  

******************รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.****************** 
เริ่มประชุมต่อ   เวลา 13.00 น.    
 
ประธานสภาฯ   5.4 พิจารณาโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 วงเงิน

งบประมาณ  385,804 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินคืนรายรับให้กับพนักงานส่วนต าบล      
พนักงานจ้าง กรณีที่ปฏิบัติตามหนังสือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร ที่ ตผ 0061.5 
พจ / 047 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  กล่าวคือได้เรียกคืนเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ (โบนัส) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ความละเอียดตามบันทึกหนังสือของกอง
คลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ที่ พจ 71302/2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565   

- ขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

/ เลขานุการสภาฯ………… 
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เลขานุการสภาฯ   - ชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ   

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   

ข้อ 94 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนใน
ลักษณะของลาภมิควรได้ภายในก าหนด อายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงิน
รายรับ โดยถือปฏิบัติตามข้อ 95 และข้อ 96 

ข้อ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบัติดังนี้  
(1) ขอเงินคืนภายในปีงบประมาณที่รับเงิน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้จ่าย    

คืนเงินรายรับดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
(2) ขอเงินคืนภายหลังปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 
ประธานสภาฯ   - จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเอกสารที่แนบประกอบการเสนอญัตติแล้ว เห็นว่า

เป็นเรื่องจริง และเห็นสมควรที่จะต้องคืนเงินดังกล่าวให้กับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างทุก
คนที่ถูกเรียกคืนเงินตอนนี้น  ขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัตใินการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี ้

   
มติที่ประชุม   - พิจารณาแล้ว  ออกเสียงอนุมัติ 16 เสียง , ไม่อนุมัติ  0  เสียง , งดออกเสียง 1  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ    6.1-การจับสลาก แบ่งสาย การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปี 2565 วันที่ 26 –

27 กุมภาพันธ์ 2565  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งประพาส หมู่ที่ 2  เนื่องจากมีการเลื่อนไป
ไม่มีก าหนด จึงยังไม่ต้องด าเนินการ 

    6.2-ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ..........   ขอเชิญทางปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ชี้แจงรายละเอียด 

ปลัดองค์การบริหาร - ร่าง พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้  หากผ่านและ   
ส่วนต าบล   ประกาศใช้ สาระส าคัญ ดังนี้ 

   1. มาตรา 4  มีผลให้ยกเลิกกฎหมาย พรบ.เทศบาลทุกฉบับ ยกเลิก พรบ.สภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลทุกฉบับ ยกเลิก พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกฉบับ 
      2. มาตรา 6 มีผลให้ยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาลโดยอัตโนมัติ  (อบต.ไกลปืนเที่ยงที่อยู่
บนดอยมีภูเขาสูง ก็ต้องเป็นเทศบาล) 

  ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      มาตรา 1 นิยามค าว่า "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ไม่มีค าว่า "องค์การบริหารส่วน
ต าบล" อีกต่อไป  มีแต่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
      มาตรา 3 วรรคสอง  การจัดท าบริการสาธารณะของท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ (ซึ่งไม่ได้มองถึงความเป็นอิสระและความต้องการของ
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ) 
   มาตรา 39 เรื่องการประชุมสภาฯ ,  มาตรา 75 เรื่องการจัดให้มีสิ่งก่อสร้าง และการ
แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง อบจ.กับเทศบาล ถ้าตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อ านาจเด็ดขาดในการชี้ขาด (ให้อ านาจผู้ว่าฯเพ่ิม) 
 

/ มาตรา 59 การจัดท า........... 
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   มาตรา 59 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น "ต้อง" สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ชาติ (ข้อความใช้ค าว่า "ต้อง" สอดคล้องซึ่งเป็นการบังคับให้ท า โดยไม่ได้ค านึงถึงว่า
ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความต้องการมีปัญหาแตกต่างกัน ท าให้ขาดความเป็นอิสระ) 
   มาตรา 72  (มาตรา 73 อบจ.) เทศบาลมีอ านาจหน้าที่  49 ข้อ (โดยเฉพาะข้อ 49      
เด็ดที่สุด..เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ตามบทบัญญัติของกฏหมาย  ซึ่งหมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราไม่มีอิสระใดๆต้องอยู่
ในอาณัติของข้าราชการพลเรือน) 
   มาตรา  92, 107  ให้อ านาจผู้ว่าราชการจังหวัด ในการเห็นชอบ หรืออนุมัติข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น  แม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ก็ยังต้องขออนุมัติจากผู้ว่าฯ (ไม่มีอิสระ)  
   มาตรา 157, 158 ,159  การจัดท าบริการสาธารณะไม่เป็นการตัดอ านาจของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ (กฎหมายฉบับเดิม อบจ.หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ จะเข้ามา
ด าเนินกิจการบริการสาธารณะในท้องถิ่นต้องขอความเห็นชอบจากท้องถิ่นนั้นๆก่อน (พรบ.   
ฉบับนี้ ให้อ านาจหน่วยงานราชการอ่ืนเพิ่มมากขึ้น ตัดความเป็นอิสระ ของท้องถิ่นออกไป) 
  มาตรา 160,161, 162 ,163 ,164 ,165 ,166 167  ให้อ านาจผู้ว่าราชการเพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งเป็นการบังคับบัญชามากกว่าการก ากับดูแล 
 

นายประมวล  บุญจุ้ย ชี้แจงเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
(ก านันต าบลทุ่งใหญ่)  1. เรื่องการเข้าเวรยามประจ าศูนย์กักตัว พักคอย กรณีที่มีการระบาดโรคโควิด 19 ณ 

โรงเรียนบ้านหนองพง หมู่ที่ 6  โดยขอให้มีกลุ่มผู้น าประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. สมาชิก อบต.  วันละ 3 หมู่ๆละ 4 คน ทั้งนี้ไม่มีการแบ่งโซนว่าอยู่ พ้ืนที่
รับผิดชอบเขตไหน ถือว่าอยู่เขตต าบลเดียวกัน และเพ่ือลูกหลานของเรา  

  2. เรื่องขอบคุณทุกภาคส่วนที่น าอาหาร น้ าดื่ม มามอบให้กับผู้กักตัว ผู้อยู่เวรยาม   
  3. เรื่องของกัญชา ทุกวันนี้ยังคงเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่ ตราบใดที่กฎหมายยังไม่ออกมา
ยกเลิกออกจากบัญชียาเสพติด 
  4. เรื่องโจรขโมยที่ออกอาละวาดลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนตามหมู่บ้าน ตอนนี้
เกิดเหตุที่หมู่ท่ี 11 และหมู่ที่ 15  ขอให้ทุกฝ่ายได้ช่วยกันเฝ้าระวัง 
  5. การประชุมสัญจรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ในวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2565  ณ ศาลาวัดห้วยค าตาล หมู่ที่ 16  

 
นายไพศาล  คล้ายกล่ิน  1. เรื่องโครงการบ่อบาดาล บ่อน้ าหมู่บ้าน ถ้าหากมีการเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่  
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4)  ก็จะสะดวกสบายกรณีท่ีมีงบประมาณเข้ามาด าเนินการ จะได้ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 

ไม่มีปัญหา อุปสรรคเรื่องสถานที่   ทั้ งนี้การประสานงบประมาณเข้ามาถ้าหากผ่านทาง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ก็จะยิ่งดี  
  2. การเข้าเวรยามประจ าศูนย์กักตัว  รักษาตัวผู้ป่วยโควิดนั้น ก็สมควรที่มีด้วยกันทุก
ฝ่ายทั้งท้องถิ่น ท้องที่  ไม่ว่าจะเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และสมาชิก อบต.  

 
นายศิลป์ชัย  จันทร์นิ่ม  - เรื่องการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วยในการจัดช่วงนี้ แต่ต้องดู   
(สมาชิก อบต.ม.16)  สถานการณ์ และการควบคุมโรคระบาดโควิด 19 ว่าจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน 
 
 

/  นายสุชาติ  ............ 
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นายสุชาติ  วงค์สุวรรณ์  - การจัดกีฬาต้านยาเสพติดปี 2565 ก็อยากจะให้มีการเลื่อนออกไปก่อน ดูสถานการณ์
(สมาชิก อบต.ม.11)  ทั่วประเทศ ถ้าหากมีการระบาดเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ก็อาจไปจัดช่วงหน้าร้อนก็ไม่เป็นไร
  ถือว่าปลอดภัยดีด้วย เพราะหากจัดแล้วมีการระบาดอาจต้องมีการปิดต าบลก็ได้ 
 
นายสนั่น  เหล่าเขตกิจ  - เรื่องปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน บางแห่งบางจุดช ารุดเสียหาย ขอฝากไปยัง
(สมาชิก อบต.ม.13)  บริหารฯ ช่วยด าเนินการแก้ไขด้วย 
 
ประธานสภาฯ    - ขอให้สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกหมู่บ้าน ช่วยกันดู ส ารวจ ว่ามีจุดไหน

ช ารุดเสียหายบ้างก็ให้แจ้งข้อมูลมา 
 
นางสาวสุมน  จันทร์ท้าว  - เรื่องการส ารวจจ านวนสุนัข แมว ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน  
(นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน ) 
 
ที่ประชุม  รับทราบ  ไม่มีเรื่องอ่ืนๆ 
 
ประธานสภาฯ    - กล่าวถ้าไม่มีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ก่อนอ่ืนขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน ที่มาประชุมในวันนี้ และ
ขอปิดการประชุม 

 
ปิดประชุม   เวลา 15.15 น. 
 
 
     (ลงชื่อ)     ประสิทธิ์   กาศเกษม    ผู้จดรายงานการประชุม  
              ( นายประสิทธิ์   กาศเกษม ) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
    
(ลงชื่อ)       เยี่ยม  เดโชเม็ง ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายเยี่ยม  เดโชเม็ง) 
 
(ลงชื่อ)      วิรัตน์  แจ้งสว่าง กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวิรัตน์  แจ้งสว่าง) 
 
(ลงชื่อ      พรพรรณ บางตะกูล     กรรมการ/เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวพรพรรณ บางตะกูล) 
 
      (ลงชื่อ)      พยุง    บุญจุ้ย   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                     ( นางพยุง    บุญจุ้ย  ) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 
 


