
รายงานการประชุมสภาสมัย   สมัยท่ี 1 
ประจำปี  พ.ศ. 2563 

วันที่  17  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

     ผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมนตรี  เปลี่ยนผึ้ง ประธารสภาฯ มนตรี  เปลี่ยนผึ้ง  
2 นายโยทิน  ลาภมูล รองประธารสภาฯ โยทิน  ลาภมูล  
3 นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร ส.อบต.  หมู่ 1 ยงค์ยุทธ  ผลบุตร  
4 นายไพบูลย์  ธรรมจิตร ส.อบต.  หมู่ 2 ไพบูลย์  ธรรมจิตร  
5 นายกฤษดา  ว่องไว ส.อบต.  หมู่ 4 กฤษดา  ว่องไว  
6 นายบุญเตียง  แสงเขียว ส.อบต.  หมู่ 4 บุญเตียง  แสงเขียว  
7 นางสงวน  ชาประดิษฐ์ ส.อบต.  หมู่ 5 สงวน  ชาประดิษฐ์  
8 นายบุญมี  จักรแก้ว ส.อบต.  หมู่ 5 บุญมี  จักรแก้ว  
9 นายนิคม  มิ่งแสง ส.อบต.  หมู่ 6 นิคม  มิ่งแสง  
10 นายบุญมา  เกตุหอม ส.อบต.  หมู่ 8 บุญมา  เกตุหอม  
11 นายสังวาลย์  โทวะดี ส.อบต.  หมู่ 8 สังวาลย์  โทวะดี  
12 นายเสด็จ  บุญประโคม ส.อบต.  หมู่ 9 เสด็จ  บุญประโคม  
13 นายสมัย  เชื่อคำจันทร์ ส.อบต.  หมู่ 9 สมัย  เชื่อคำจันทร์  
14 นายปรีชา  ผาวัง ส.อบต.  หมู่ 10 ปรีชา  ผาวัง  
15 นายชาติชูชัย  พนมหอม เลขานุการสภาฯ ชาติชูชัย  พนมหอม  

  ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสอาด  อำนาจ กำนันตำบลทุ่งแก สอาด  อำนาจ  
2 นายพรชัย  ศรีวสุทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 5 พรชัย  ศรีวสุทธิ์  
3 นายไชยรบ  อำนาจ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 9 ไชยรบ  อำนาจ  
4 นายบุญมา  อินธิจักร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บุญมา  อินธิจักร  
5 นายบุญทัน  แก้วทาสี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บุญทัน  แก้วทาสี  
6 นายพนมไพร  สีหานาจ รองนายกฯ พนมไพร  สีหานาจ  
7 นายวิจารณ์  มุทาพร นายกฯ วิจารณ์  มุทาพร  
8 นายสมชาย  พรมศรี รองนายกฯ สมชาย  พรมศรี  
9 นางดวงจันทร์  เมฆวัน ผอ.กองคลัง ดวงจันทร์  เมฆวัน  
10 นายอภิสิทธิ์  ภูธร จพง.ป้องกันฯ อภิสิทธิ์  ภูธร  
11 นายเจียง  เกษเกษร ผอ.กองช่าง เจียง  เกษเกษร  
12 นางประภาพร  เกษเกษร นักวิเคราะห์ฯ ประภาพร  เกษเกษร  
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

ประธานฯ สวัสดีครับ  รองประธาน  เลขานุการ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้บริหาร ปลัดฯเจ้าหน้าที่  ผู้นำทุกท่าน  ครับ 
ในที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกมีความประสงค์ขอเปิดประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี 
2563  ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจำปีที่กำหนดไว้  เพ่ือพิจารณา
ปัญหาเร่งด่วน  ครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวารที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

ประธานฯ 3.1 การกำหนดสมัยประชุม  ประจำปี พ.ศ. 2563ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  หมวด 2 การประชุม  ข้อ 20(1) และข้อ 21  ประกอบกับมติสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ในการประชุมสภาสมัยสามัญไว้  สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2563  ได้
กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญไว้  วันที่  15-29  กุมภาพันธ์  2563  และกำหนดการประชุมสภา
สมัยสามัญ  ครั้งต่อไป  ดังนี้ 

 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2563  ระหว่างวันที่  15-30  สิงหาคม  2563 
 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563  ระหว่างวันที่  15-30  ตุลาคม  2563 

ครั้งที่ 4  ประจำปี 2563  ระหว่างวันที่  15-30  ธันวาคม  2563 
และได้กำหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ของปี พ.ศ. 2564  ระหว่างวันที่ 15-
28  กุมภาพันธ์  2564 

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  14  เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง 

ประธานฯ ซึ่งเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีมติแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกทำเป็น
ประกาศของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ต่อไป 

 3.2  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เรื่องการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ  พ.ศ. 2563  เชิญทาง  ผอ.กองคลัง  ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาต่อไป
ครับ 
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นางดวงจันทร์  เมฆวัน เรียนท่านประธานสภา  รองประธานฯ  เลขาฯ  ท่านสมาชิกสภา  ผู้บริหาร ท่านปลัด  เจ้าหน้าที่  ผู้นำ   
       ผอ.กองคลัง คะ  ดิฉันขอชี้แจงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ  พ.ศ. 2563 
หลักการ  เพ่ือให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ  พ.ศ. 2563 

 เหตุผลเพ่ือประโยชน์ในการใช้สอยที่หรือทางสาธารณะของประชาชนทั่วไปการรักษาความสะอาดและ
การป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  การป้องกันมิให้เกิดความรำราญ  การป้องกันโรคติดต่อ  และการ
ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  โดย
กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดจำหน่ายสินค้าสุขลักษณะ  และการอ่ืนที่จำเป็นและอัตราค่าธรรมเนียมใน
การอนุญาต 

  อาศัยอำนาจตามมาตรา 71  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552  ประกอบกับมาตรา 43  มาตรา 44  มาตรา  55  
มาตรา 58  มาตรา 63  มาตรา 65  แห่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ว่าด้วย  การจำหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2563  ขึ้นบังคับใช้ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

     ร่าง 
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
  ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563 
 โดยที่เป็นสมควรให้มีข้อบัญญัติ  ว่าด้วยการควบคุมจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะอาศัยอำนาจ

ตามมาตรา 71  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล  และองค์การบิรหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมประกอบกับมาตรา 43  มาตรา 54  มาตรา 55  มาตรา 58  มาตรา 63  และมาตรา 65 
มาตรา 58  มาตรา 63  และมาตรา  65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  
และนายอำเภอเจริญศิลป์  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เรื่องการควบคุมการจำหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563 
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ตั้งแต่วันที่ได้ปิดประกาศไว้โดย
เปิดเผย  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกแล้วสิบห้าวัน 
ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้ 
“สินค้า”  หมายความว่า  สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
“ผู้จำหน่ายสินค้า”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
“อาหาร”  หมายความว่า  อาหารประเภทปรุงสำเร็จและอาหารที่ต้องไปทำ  ประกอบหรือปรุงเพื่อ
บริโภคในภายหลัง 
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“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม  ปรุง  ประกอบ  
จำหน่ายและเสิร์ฟอาหารรวมถึงการล้าง  และเก็บภาชนะอุปกรณ์  ได้แก่  ผู้เตรียม  ผู้ปรุง  ผู้ประกอบ  
ผู้เสิร์ฟ  ผู้จำหน่ายอาหาร  ผู้ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ 
“ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามรถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจร 
“รายการท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ข้อ 4  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เป็นผู้รักษาราชการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ  ร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 
2563  มีทั้งหมด  5  หมวด   
หมวดที่ 1บททั่วไป 
หมวดที่ 2  สุขลักณะในการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
หมวดที่ 3  ใบอนุญาต 
หมวดที่ 4  ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
หมวดที่ 5  บทกำหนดโทษ 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.2563 

รายการ ค่าธรรมเนียม/รายปี หมายเหตุ 
1. ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะจำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัด
วางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 
(1) สถานที่จำหน่ายสินค้ามีพ้ืนที่ไม่เกิน 5 

ตารางเมตร 
(2) สถานที่จำหน่ายสินค้า  มีพ้ืนที่เกิน 5 

ตารางเมตรขึ้นไป 
2. ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะจำหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย 
 

 
 
 
 

100 
 

200 

 

ดิฉันขอเรียนชี้แจงเท่านี้ก่อน  มีท่านใดสงสัยจะสอบถาม  ส่วนรายละเอียดมีตามเอกสารที่แจกให้  
ขอบคุณคะ 
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ที่ประชุม มีการอภิปรายพอสมควร   

ประธานฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัย  ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
แก  เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563  ถ้าเห็นด้วยโปรดใช้สิทธิ์โดยการยกมือ
ให้พ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  14  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานฯ 3.3  การพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2  เชิญเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ฯ  ครับ 

นางประภาพร  เกษเกษรเรียนประธานฯ  รองประธาน  เลขาฯ  สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร  ปลัดฯ เจ้าหน้าที่  ผู้นำทุกท่านคะ   
นักวิเคราะห์ฯ ดิฉันขอนำเรียนชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565) 

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
  กระทรวงมหาดไทย  ได้แจ้งแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -

2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาห้าปี  
เพ่ือให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด  ตลอดจนสามารถบูรณาการ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดให้กับประชาชน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  ข้อ 10  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 
22/2  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา  มาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล  และ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้อ งถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย  ไม่น้อยกว่า  
30  วัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  ส่วนรายละเอียด  โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2) 
1. โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างภายในตำบล(ทุ่งแก-ดอนม่วย) 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัดป่าบ้านดอนสร้างไพร 
3. โครงการก่อสร้างหอถังสูงพร้อมระบบประปา สพด.บ้านหนองแสง 
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4. โครงการก่อสร้างหอถังสูงพร้อมระบบประปา สพด.บ้านโคกไชยวาน 
5. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
6. โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัย  สอบถามผ่านประธานสภาฯ ดิฉันขอนำเรียนเพียงแค่นี้ก่อนคะ  ขอบคุณ 

ประธานฯ  มีท่านใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

ที่ประชุม  มีการอภิปรายพอสมควร 

ประธานฯ ครับทุกท่านคงเข้าใจเหตุผล  ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ฉบับที่2  ผมขอมติ
ที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  14  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ 3.4  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  ประจำปี พ.ศ. 
2563  ขอเชิญท่านปลัดฯครับ 

นางศนิตรา  สุขะปุณพันธ์ เรียนประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  เลขานุการ  ผู้บริหาร  ผอ.กองคลัง  ผอ.กองช่าง  เจ้าหน้าที่   
          ปลัดฯ ผู้นำ  ทุกท่านคะ  อ้างถึงหนังสือด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว5164  ลงวันที่  29  สิงหาคม  2562  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยยกเว้นการกันเงิน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณากันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรค่าใช้จ่ายในการบิหาร
งานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็นโดยคำนึงถึงสถานะการเงินและการคลัง  และต้อง
เสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น 
 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงินการฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อ
วันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ.2561 ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1. ให้กระทำได้เฉพาะกิจกรรมซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน

บริการชุมชน  และสังคมหรือกิจกรรมที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพ่ือบำบัดทุกข์และความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

2. ได้ส่งเสริมสมทบทุนส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบ
แล้ว 
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3. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน  และกันไว้อีกข้อละสิบของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

4. เมื่อรับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป 
สำหรับรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปี พ.ศ. 2563  เพ่ือสนับสนุนดำเนิน
ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล  และเสนอโครงการต่อสภาเพ่ือให้ทางสภาพิจารณาอนุมัติ  ต่อไป 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  งบประมาณทั้งสิ้น 100,000  บาท  ดิฉันขอชี้แจง
เพียงเท่านี้  ขอให้ทางสภาพิจารณาต่อไปคะ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ 

ที่ประชุม  มีการอภิปรายพอสมควร 

ประธานฯ  สมาชิกสภาครับ  ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรอนุมัติหรือไม่  ถ้าเห็นควรอนุมัติโปรดใช้สิทธิ์โดยให้ยก 
มือพ้นศีรษะ  ครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  14  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกฯ  ครับ 

นายวิจารณ์  มุทาพร ขอบคุณครับท่านประธานฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านผู้นำ  ครับ  เนื่องด้วยปัจจุบันการพัฒนาองค์กร 
นายกฯ และสถานการณ์ด้านการพัฒนาตามโครงสร้างการแบ่งงาน  การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านจำนวนบุคคลากรที่

มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่มีข้อระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง  และในการบริหารงานท้องถิ่นในพ้ืนที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์หรือบริบทในพ้ืนที่  ใน
ชุมชนและประชาชนที่มีความเดือดร้อนและความต้องการในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม   
ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงิน  การคลังองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีอยู่ข่อนข้างจำกัด  และเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์  ที่เป็นจริงและปัจจุบันมากที่สุดอีกทั้งองค์การบริหารส่วน
ตำบลยังขาดอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานประจำ  จึงมีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลงแผลงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565)  โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 10  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นข้อ 22(1) เพ่ือประโยชน์ของประชาชน
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2547  ด้วย 
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ส่วนวันนี้  ทางสภาได้พิจารณาเห็นชอบ  โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565)เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  จำนวน  6  โครงการ  ผมในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการติดตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป  ครับ 

สำหรับปัญหาความเดือดร้อน  และความต้องการของประชาชนที่ท่านสมาชิกสภา  และท่าน
ผู้นำแจ้งเป็นหนังสือเข้ามานั้นเข้าอยู่ในแผนพัฒนาแล้ว  รองบประมาณเข้าพร้อมที่จะดำเนินการทันที
สำหรับรถเกรดเดอร์ตอนนี้ประสานทาง อบจ.แล้ว  ให้สำรวจระยะทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและกับ
ตำบลใกล้เคียง  ครับ 

ประธานฯ  ขอบคุณท่านนายกฯ  ครับ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านผู้นำ  มีอะไรจะสอบถามอีกไหมครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานฯ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้  เพ่ือพิจารณาโครงการต่างๆ ผมขอปิด
ประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  16.40 น. 
(ลงชื่อ)   ชาติชูชัย  พนมหอม 

    (นายชาติชูชัย  พนมหอม) 
  เลขานุการสภา/ผู้จดบันทึกการประชุม 

  
 
        (ลงชื่อ)  มนตรี   เปลี่ยนผึ้ง 
       (นายมนตรี  เปลี่ยนผึ้ง) 

         ประธานสภาอบต.ทุ่งแก/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร กรรมการ ยงค์ยุทธ  ผลบุตร  
2 นายบุญมา  เกตุหอม กรรมการ บุญมา  เกตุหอม  
3 นายเสด็จ  บุญประโคม กรรมการ เสด็จ  บุญประโคม  
4 นายปรีชา  ผาวัง กรรมการ ปรีชา  ผาวัง  

 
 

 

 


