
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2559 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
********* 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายสุวรรณ  หมื่นราษฎร์ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
นายเพียง  ทองย้อย 
นายวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย   
นายนิพนธ์  สัตยารังสรรค์         
นายวิชาญ   บุญมาก 
นายเสกสรร  สวยล  า 
นายเสนีย์  ศิริพันธ์ 
นายนิคม  จินดาวัฒนกิจ 
นายจ่าง  ใจกล้า 
นายทองอินทร์  ถมทองค า 
นายชลอ  แจ้งประจักษ์ 
นายหล่ า  ด้วงเอ๊ียก                 
นายนฤพล ม่วงจาบ 
นายสมศักดิ์  ใจซื่อ 
นายไร  เข็มทอง 
นายบุญมี  พัดแก้ว 
นายชา  สีนวล 
นายณัฏฐนันท์  พานิช 
นายประพันธ์  ใจซื่อ                
นายสุทัศน์  เสียงโสม 
นายพร้อย  ใจน  า 
นายสุชิน  ร าพึงจิตต์ 
นางบุญปลูก  รามจุล  
นายโยธิน  แสงจันทร์         

ประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งคอก 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15 

สุวรรณ  หมื่นราษฎร์ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
เพียง  ทองย้อย 
วีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย   
นิพนธ์  สัตยารังสรรค์         
วิชาญ   บุญมาก 
เสกสรร  สวยล  า 
เสนีย์  ศริิพันธ์ 
นิคม  จินดาวัฒนกิจ 
จ่าง  ใจกล้า 
ทองอินทร์  ถมทองค า 
ชลอ  แจ้งประจักษ์ 
หล่ า  ด้วงเอ๊ียก                 
นฤพล  ม่วงจาบ 
สมศักดิ์  ใจซื่อ 
ไร  เข็มทอง 
บุญมี  พัดแก้ว 
ชา  สีนวล 
ณัฏฐนันท์  พานิช 
ประพันธ์  ใจซื่อ               
สุทัศน์  เสียงโสม 
พร้อย  ใจน  า 
สุชิน  ร าพึงจิตต์ 
บุญปลูก  รามจุล 
โยธิน  แสงจันทร์    
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

26 
27 

นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์         
นายไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก 

สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 16
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 16 

สุเทพ  เกิดสมบูรณ์               
ไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 

1.  นายพยงค์  โตอาจ             รองประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
2.  นางสีดา  จินดารัตน์            สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 1 
3.  นายธวัชชัย  เซี่ยงฉิน           สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 3 
4.  นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ    สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 12        ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสุรพล  ตันกสิกิจ นายก อบต.ทุ่งคอก  สุรพล  ตันกสิกิจ 
2 นายอ านาจ  แซ่กัง รองนายก อบต.ทุ่งคอก อ านาจ  แซ่กัง 
3 นางนิศารัตน์  พิสุทธิพงศานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก นิศารัตน์  พิสุทธิพงศานนท์ 
4 นางแพรวทิพย์  ศิรวุฒินานนท์ ผอ.กองการศึกษาฯ แพรวทิพย์  ศิรวุฒินานนท์ 
5 นางสาวรัชนก  สุขสมจิตร นักพัฒนาชุมชน ชก รัชนก  สุขสมจิตร 
6 นายสถาพร  สิริเลิศสุนทร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 สถาพร  สิริเลิศสุนทร 
7 นายอ าพล  ศรีทองแจ้ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 อ าพล  ศรีทองแจ้ง 
8 นางสาวสุกฤตา  มยุรางกูร ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ สุกฤตา  มยุรางกูร 
9 นายสุรินทร์  ทาแดง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สุรินทร์  ทาแดง 

     เวลา 10.00 น. เลขาฯ เชญิสมาชิกเข้าห้องประชุม ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกเข้าประชุม 26 คน ไม่เข้าประชุม 
4 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 9 คน ครบองค์ประชุมและเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและท าความเคารพ
พระบรมฉายาลักษณ์ ยืนสงบนิ่งเพ่ือแสดงความอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที และประธานสภาฯ อ่านประกาศอ าเภอ    
สองพ่ีน้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2559 เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลสี่ปี แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก จ านวน 
2 ฉบับ และกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ และขออนุญาตต่อที่ประชุมขอจดบันทึกรายงานการประชุมครั งนี    
แบบย่อ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ           ตามท่ีได้ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 
                       2559 ต่อนายอ าเภอสองพ่ีน้อง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                       สี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) และแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ตามระเบียบ 
                       กระทรวงมหาดไทยฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  
                       2 ฉบับ ในวันนี  ซึ่งนายอ าเภอสองพ่ีน้องได้ ประกาศเรียกประชุมแล้ว จึงได้เชิญท่านมาประชุมฯ 
                       เพ่ือพิจารณาในวันนี  ฝ่ายเลขาฯ มีเรื่องที่จะแจ้งให้สภาฯ ได้ทราบขอเชิญเลขาฯ 
เลขาฯ               ขอบคุณท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
                       ก่อนอื่นต้องขอแนะน าขา้ราชการใหม่ที่โอนย้ายมารับราชการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                       เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นางสาวรัชนก  สุขสมจิตร นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ มาจาก  
                       องค์การบริหารส่วนต าบลวังพัฒนา อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเชิญนางสาว 
                       รัชนกฯ ได้แนะน าตัวต่อสภาฯ ครับ 
นางสาวรัชนก  สุขสมจิตร  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ได้แนะน าตัวต่อสภาฯ เรียบร้อย และขอตัวกลับไปท างาน 
เลขาฯ                ชี แจงว่านอ้งเขาเป็นคนบางพลับ ย้ายมาเพ่ือให้ใกล้บ้านพอดีต าแหน่งว่าก็รับไว้ ก็มาเสริมสร้าง 
                        ทีมงานของกองสวัสดิการฯ ให้แข็งแกร่งขึ น 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 
ประธาน              ในคราวทีแ่ล้วเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 31 
                        ตุลาคม 2559 เลขาฯ ได้ส าเนารายงานการประชุมให้แล้วขอให้สมาชิกตรวจด้วยมีทั งหมด 17 หน้า 
                        และหากมีจุดหนึ่งจุดใดไม่ถูกต้องก็เสนอขอแก้ไขได้......(ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอขอแก้ไข)....ประธาน 
                        จึงขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
                        ต าบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม         ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ  
                        สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 (เห็นชอบ 26 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง) 
ระเบียบวาระท่ี 3   ญัตติด่วน 
ประธาน              ญัตติด่วนไม่มี  
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธาน              แจ้งในที่ประชุมสภาฯมีเรื่องพิจารณาอยู่ 4 เรื่อง 
                         1. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาต าบลสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) 
                         2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ. 2564) 
                         3. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การจัดระเบียบ 
                         การติดตั งป้าย พ.ศ.2559 
                         4. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมการ 
                         ประกอบกิจการตู้น  าหยอดเหรียญ พ.ศ.2559 
                         ต่อไปขอเชิญเลขาฯชี แจงครับ 
เลขาฯ                    ขอบคุณท่านประธานฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามทีก่ระทรวง 
                         มหาดไทยได้แก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยใหม่เพ่ือให้มีอายุเท่ากับวาระของผู้บริหารแต่ละ 
                         ท้องถิ่นและให้เริ่มต้นอายุของแผนในต้นปีงบประมาณเพ่ือให้มีขั นตอนมีความสัมพันธ์กับการจัดท า 
                         แผนตามยุทธศาสตร์ของอ าเภอและจังหวัดในการน าไปเป็นข้อมูลในการจัดท าค าของบประมาณ 
                         จากกระทรวง ทบวงกรมต่างๆ จึงแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
                         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ท าให้วงรอบในการ 
                         จัดท าแผนเปลี่ยนไป ตามระเบียบที่แจ้งต่อไปนี  
                                 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
                         2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 (เลขาฯชี แจงจนจบ) 
                         และจากการแก้ไขจากแผนพัฒนาต าบลสามปี แผนยุทธศาสตร์สามปี และแผนปฏิบัติการ รวมอยู่ 
                         ในแผนเดียวและจากแผนพัฒนาสามปีเปลี่ยนเป็นแผนพัฒนาต าบลสี่ปี และก าหนดให้องค์กร 
                         ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และให้มีขอขยายได้ไม่ 
                         เกิน 30 วัน ส าหรับเทศบาลเมื่อมีการทบทวนแผนโดยผ่านกระบวนการประชาคมต าบล และผ่าน 
                         การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาต าบลแล้วนายกฯประกาศใช้ได้เลย ส่วนขององค์การบริหาร 
                         สว่นต าบลต้องให้ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่าวนต าบลเสียก่อนนายกองค์การ 
                         บริหารสว่นต าบลจึงประกาศใช้ได้ และเมื่อแผนพัฒนาต าบลเปลี่ยนไปแผนอื่นๆของแต่ละส่วน 
                         ราชการก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยเช่นแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของกองการศึกษาฯที่เสนอเข้ามาเพ่ือ 
                         พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวนี ด้วย 
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ประธาน               เชิญนายกฯชี แจง 
นายสุรพล  ตันกสิกิจ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  
                                  เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตามที่เลขาฯได้ชี แจงแล้ว  
                           องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกไม่สามารถด าเนินการทบทวนแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือน 
                           ตุลาคมได้จึงได้ขอขยายเวลาต่อนายอ าเภอสองพ่ีน้องออกไปอีก 30 วัน แล้วนั น องค์การบริหาร 
                           ส่วนต าบลทุ่งคอกได้ประชุมประชาคมไปเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ ศาลา 
                           อเนกประสงค์ อบต.ทุ่งคอก และประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                           ไปเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559  โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ด้านเช่นเดิม ความ 
                           เปลี่ยนแปลงในแผนก็คือตารางโครงการเปลี่ยนจาก 3 ปี (3 ช่อง) เป็น 4ปี (4 ช่อง) เท่านั นเอง 
                           และมีการเปลี่ยนแปลงบ้างก็คือการจัดล าดับความส าคัญของโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงจาก 
                           เดิมบ้างตามความจ าเป็นเร่งด่วน ส าหรับรายละเอียดของแผนขอให้เลขาฯ (ปลัดฯ) ชี แจง 
                           จึงเสนอมาเพ่ือพิจารณา 
เลขาฯ                    ชี แจงร่างแผนพัฒนาต าบลสี่ปี ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 ) รายละเอียดตามร่างฯที่แจกให้ทุกท่าน 
                            โดยในแผนประกอบไปด้วย 5 ส่วนเหมือนเดิม 
                            ส่วนที ่1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื นฐาน ( หน้า 1-28 ) 
                            ส่วนที ่2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาฯ ( หน้า 29 – 45 ) 
                            ส่วนที ่3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( หน้า 46 – 139 ) 
                            ส่วนที ่4 การน าแผนพัฒนาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ ( หน้า 140 – 306 ) 
                            ส่วนที ่5 การติดตามและประเมินผล ( หน้า 307 - 321 ) 
                            ส่วนสดุท้ายเป็นภาคผนวก ก. รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                                               และผนวก ข. การประเมินคุณภาพของแผน 
                            สิ่งที่ส าคัญก็คือส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ ก็เหมือนเดิมคือ 
                             1.  โครงการที่ชุมชน/หมู่บ้านสามารถท าได้เอง  
                             2.  โครงการที่ชุมชน/หมู่บ้านไม่สามารถท าได้เอง ( อบต.ท าให้) 
                             3.  โครงการที่  อบต. ไม่สามารถท าได้เอง ( เกินศักยภาพ ) 
                             คณะกรรมการจัดท าแผนได้รวบรวมแผนตามที่ชุมชน/หมู่บ้านเสนอมาไว้ในเล่มนี ทั งหมด 
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                          ประมาณ 330 หน้า ส าหรับโครงการเกินศักยภาพได้ส่งโครงการไว้ในศูนย์ประสานแผนฯ ( อบต. 
                          ดอนมะนาว ) แล้วเพ่ือ อบจ.จะได้รวมรวมเป็นแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
                          รวบรวมท าค าขอใช้งบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดต่อไป และร่างแผนก็ส่งให้ท่านสมาชิกล่วงหน้า 
                          แล้ว คงได้ตรวจสอบดูร่างทั งหมดแล้วมีสิ่งใดที่จะเสนอหรือซักถาม ก็เชิญ…… 
ประธาน               มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอหรือซักถามก็เชิญ……(ไม่มี)....ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามหรือเสนอ 
                         เป็นอย่างอ่ืนก็จะขอมติที่ประชุมเลย   ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาต าบลสี่ปี  
                         ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกโปรดยกมือครับ........ 
มติที่ประชุม          ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาต าบลสี่ปี ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 ) ขององค์การ 
                         บริหารสว่นต าบลทุ่งคอก ( เห็นชอบ 26 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง ) 
ประธาน               ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาต าบลสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 )  
                         ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกต่อไป เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา 
                         การศึกษาสี่ปี ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 ) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร 
                         สว่นต าบลทุ่งคอก ขอเชิญเลขาฯครับ 
เลขาฯ                 ขออนุญาตชี แจงแทน ผอ.กองการศึกษาฯ และนายกฯ เลยก็สืบเนื่องมาจากการแก้ไขระเบียบ 
                         กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว กองการศึกษาฯ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกก าหนดยุทธศาสตร์และโครงการ 
                         ไว้ในแผนพัฒนาต าบลสี่ปี ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกแล้ว  
                         แต่เนื่องจากกองการศึกษาฯต้องจัดท าแผนการศึกษาให้สภาฯให้ความเห็นชอบด้วยจึงต้องส่งเข้ามา 
                        เพ่ือให้สภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยซึ่งประกอบไปด้วย 
                         บทที่ 1 บทน า หน้า 1-9 
                                   ทีม่าของวิสัยทัศน์ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
                          2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  พรบ.ก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจสู่องค์กร 
                          ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
                          (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  
                                    ปัญหาของเด็กและเยาวชน ความต้องการของเด็กและเยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น 
                                    การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด 
                           โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งเน้นการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม น าประเพณี  
                           สร้างสรรค์การกีฬา” และมีพันธกิจ 7 ข้อ มีการก าหนดเป้าประสงค์และรายละเอียดตัวชี วัด 
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                            บทที่ 2 ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา หน้า 10 – 19 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                            ทั ง 5 ยุทธศาสตร์ (รายละเอียดตามร่างฯ) 
                            บทที่ 3  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  ทั ง 5 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ หน้า 20-21  
                            (รายละเอียดตามร่างฯ) 
                            บทที่ 4  บัญชีโครงการ/กิจกรรม หน้า 22-48  (รายละเอียดตามร่างฯ) 
                            บทที่ 5 การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ หน้า 49-50 
                            (รายละเอียดตามร่างฯ) 
                            และภาคผนวก  
                                  จึงเสนอมาเพ่ือพิจารณา 
ประธาน               มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอหรือซักถามก็เชิญ……(ไม่มี)....ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามหรือเสนอ 
                         เป็นอย่างอ่ืนก็จะขอมติที่ประชุมเลย   ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  
                         ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 ) ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล 
                         ทุ่งคอกโปรดยกมือครับ........ 
มติที่ประชุม          ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 ) ของ 
                         กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ( เห็นชอบ 26 เสียง 
                         ไม่เห็นชอบ 0 เสียง ) 
ประธาน               ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 
                          2564 ) ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  
                         ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกตามล าดับครับ 
นายกฯ                ขอบคุณท่านประธาน สมาชิกฯและผู้ร่วมประชุมทุกท่านสืบเนื่องจากในปัจจุบันเรื่องความปลอดภัย 
                         ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นเรื่องส าคัญ เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจึงจ าเป็น  
                         ต้องเสนอร่วงข้อบัญญัตินี เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯโดยความเห็นชอบของนายอ าเภอสองพ่ีน้อง 
                         เพ่ือใช้ควบคุมในพื นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกเท่านั นเป็นการเฉพาะ จึงเสนอร่าง 
                         ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกจ านวน 2 ฉบับเข้าสู่การพิจารณาดังนี  

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
เรื่อง การจัดระเบียบการติดตั งป้าย  

พ.ศ. 2559 
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                                      โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ว่าด้วยการ 
                        จัดระเบียบการติดตั งป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                                      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 67(2) และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
                        และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและ  
                        องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบกับมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติรักษา  
                        ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และมาตรา 16 (17) แห่ง 
                        พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.  
                        2542 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                        ทุ่งคอกและนายอ าเภอสองพ่ีน้องจึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี  
                                      ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การจัด 
                        ระเบียบการติดตั งป้าย พ.ศ. 2549” 
                                      ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกตั งแต่วันถัดจาก  
                        วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                                      ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ตราไว้แล้วใน 
                        ข้อบัญญัตินี  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี ให้ใช้ข้อบัญญัตินี แทน 
                       และขอให้เลขาฯชี แจงต่อ ( เลขาฯชี แจงต่อ )                        
                                      ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี  
                                             “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                                             “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  
                        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  
                        ผู้อ านวยการกอง หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี  
                                             “ที่สาธารณะ” หมายความว่า สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากท่ีรกร้าง 
                         ว่างเปล่าและให้ หมายความรวมถึงถนน และทางน  าด้วย 
                                              “ป้าย” หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้า 
                         หรือ ประกอบกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้หรือโฆษณาทางการค้าหรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้ ไม่ว่า 
                         จะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก 
                          หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 
                                              “ถนนสาธารณะ” หมายความว่า ทางสาธารณะประเภทถนน ซอย หรือทาง 
                         ที่เปิด หรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ทั งนี  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บ 
                         ค่าตอบแทนหรือไม่ 
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                                                “สะพาน” หมายความว่า สะพานที่เปิด หรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้ 
                           เป็นทางสัญจรได้ ทั งนี  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ 
                                                 “พื น” หมายความว่า พื นที่ของอาคารที่บุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ภายใน 
                           ขอบเขตของคาน หรือตรงที่รับพื น หรือภายในพื นที่นั น หรือภายในขอบเขตของผนังอาคาร 
                           รวมทั งเฉลียงหรือระเบียงด้วย 
                                                  “หลังคา” หมายความว่า สิ่งปกคลุมส่วนบนของอาคารส าหรับการป้องกัน 
                           แดดและฝน รวมทั งโครงสร้างหรือสิ่งใดท่ีประกอบขึ นเพ่ือยึดเหนี่ยวสิ่งปกคลุมนี ให้มั่นคงแข็งแรง 
                                                  “ดาดฟ้า” หมายความว่า พื นที่ส่วนบนสุดของอาคารที่ไม่มีหลังคาคลุม และ 
                           บุคคลสามารถขึ นไปใช้สอยได้ 
                                                  “วัสดุทนไฟ” หมายความว่า วัสดุก่อสร้างที่ไม่เป็นเชื อเพลิง 
                                                   “การจัดระเบียบ” หมายความว่า การด าเนินการอ่ืนใดโดยผู้มีอ านาจตาม 
                          กฎหมายที่วางกฎเกณฑ์ให้เป็นไปในแนวเดียวกันโดยอาศัยหลักแห่งความถูกต้องและชอบธรรม 
                                       ข้อ 5 ห้ามผู้ใดปิดหรือติดตั งป้ายในบริเวณสถานที่สาธารณะ หรือถนนสาธารณะ  
                          สะพาน และภายในระยะ 100 เมตร จากทางร่วม ทางแยก เว้นแต่ป้ายบอกทางความในวรรคหนึ่ง  
                          มิให้ใช้บังคับแก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก หรือส่วนราชการอ่ืนหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                                       ข้อ 6 เจ้าพนักงานท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี  
                                               (1) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี  

                                     (2) สอดส่อง ดูแล และกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี โดยเคร่งครัด 
                                               (3) ตักเตือนผู้กระท าผิดและรายงานต่อผู้มีอ านาจเพ่ือพิจารณาสั่งการตาม 
                          ข้อบัญญัตินี  
                                       ข้อ 7 เมื่อมีการกระท าความผิดตามข้อบัญญัตินี เกิดขึ นและไม่ปรากฏตัวผู้กระท า 
                          ความผิดให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกร่วมขจัด หรือด าเนินการแก้ไขเพ่ือไม่ให้ 
                          ป้ายที่ได้กระท าการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกมีอ านาจยึดป้ายที่ติดตั ง 
                          ฝ่าฝืนขอ้บัญญัตินี ตามความในวรรคก่อน จนกว่าจะปรากฏตัวเจ้าของป้ายที่ได้กระท าการฝ่าฝืน 
                          ข้อบัญญัติ และได้มีการขอคืนป้ายนั นจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกเมื่อปรากฏตัวผู้กระท า 
                          ผิดก่อนที่ผู้กระท าความผิดจะรับคืนป้ายเช่นว่านั น ผู้กระท าความผิด ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือ 
                          ค่าเสียหายอย่างใด ๆ แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกท่ีได้จ่ายไปสืบเนื่องจากการที่ได้กระท า 
                          การตามวรรคหนึ่งไปจนครบจ านวน ถ้าหากช าระยังไม่ครบจ านวนองค์การบริหาร ส่วนต าบล 
                          ทุ่งคอกมีอ านาจยึดป้ายไว้จนกว่าจะได้ช าระเต็มตามจ านวนค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายอย่างใดๆ 
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                           ในการนั นการกระท าของเจ้าหน้าที่ในข้อนี ถ้าได้กระท าโดยสุจริตและโดยชอบด้วยข้อบัญญัตินี   
                           เจ้าหน้าที่ผู้กระท าการนั่นไม่ต้องรับผิดต่อผู้ที่ได้กระท าการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี แต่ประการใด 
                                     ข้อ 8 ป้ายหรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ นส าหรับติด หรือติดตั งป้ายที่อาคารต้องไม่บังช่องระบาย 
                           อากาศ หน้าต่าง ประตูหรือทางหนีไฟ 
                                     ข้อ 9 ป้ายที่ยื่นจากผนังอาคารให้ยื่นได้ไม่เกินแนวกันสาด และให้สูงได้ไม่เกิน 60  
                           เซนติเมตร หรือมีพื นที่ป้ายได้ไม่เกิน 2 ตารางเมตร 
                                     ข้อ 10 ป้ายที่ติดตั งเหนือกันสาดและไม่ได้ยื่นจากผนังอาคาร ให้ติดตั งได้โดยมีความสูง 
                           ของป้าย ไม่เกิน 60 เซนติเมตร วัดจากขอบบนของปลายกันสาดนั น หรือมีพื นที่ป้ายไม่เกิน 2  
                           ตารางเมตร 
                                     ข้อ 11 ป้ายที่ติดตั งใต้กันสาดให้ติดตั งแนบผนังอาคาร และต้องสูงจากพื นทางเท้านั น 
                           ไม่น้อยกว่า 2.50 ตารางเมตร 
                                     ข้อ 12 ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ นส าหรับติดหรือตั งป้ายบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร  
                           ต้องไม่ล  าออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ น 
                           ส าหรบัติด หรือตั งป้ายต้องสูงไม่เกิน 6 เมตร จากส่วนบนสุดของหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร 
                           ที่ติดตั งป้ายนั น          
                                     ข้อ 13 ป้ายโฆษณาส าหรับโรงมโหรสพให้ติดตั งขนานกับผนังอาคารโรงมหรสพ แต่จะยื่น 
                           ห่างจากผนังได้ไม่เกิน 50 เซนติเมตร หรือหากติดตั งป้ายบนกันสาดจะต้องไม่ยื่นล  าแนวปลายกัน 
                           สาดนั นและความสูงของป้ายทั งสองกรณีต้องไม่เกินความสูงของอาคาร 
                                     ข้อ 14 ป้ายที่ติดตั งอยู่บนพื นโดยตรงต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั งป้าย 
                           ไปจนถึงก่ึงกลางถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายนั นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน 32 เมตร 
                                     ข้อ 15 สิ่งที่ก่อสร้างขึ นส าหรับติดหรือตั งป้ายที่ติดตั งบนพื นดินโดยตรงให้ทาด้วยวัสดุทน 
                           ไฟทั งหมด 
                                      ข้อ 16 ผู้ขอรับใบอนุญาตติดตั งป้ายต้องยื่นค าขอต่อพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนด  
                            โดยต้องน าเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี  
                                               (1) ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
                                               (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                                               (3) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการนั น ๆ 
                                      ข้อ 17 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะด าเนินการออกใบอนุญาต และมีหนังสือแจ้งให้ทราบ 
                             ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ และเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 15 
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                                       ข้อ 18 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ผู้ที่ต้องช าระ 
                             ค่าปรับตามวรรคหนึ่งต้องน าเงินมาช าระค่าปรับภายในก าหนดเวลาสามสิบวันตั งแต่วันที่ได้ 
                             รับแจ้งจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ และเม่ือได้ช าระค่าปรับแล้วภายในระยะเวลาแล้วให้ถือว่า 
                             คดีอาญาเลิกกันตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหากไม่ช าระค่าปรับตามก าหนดเวลา 
                             ในวรรคสองพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมายมีอ านาจด าเนินคดีตาม 
                             กฎหมายต่อไป 
                                       ข้อ 19 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม 
                             ข้อบัญญัตินี  และมีอ านาจออกระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งเพื่อปฏิบัติการ 
                             ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี  
                                       ประกาศ ณ วันที่         ธนัวาคม  พ.ศ. 2559  
                                                                    (นายสุรพล  ตันกสิกิจ) 

                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

เรื่อง การจัดระเบียบการติดตั งป้าย พ.ศ. 2559 
ล าดับที่ ประเภท จ านวนเงิน (บาท) 

1 ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตติดตั งป้าย 200 
 
                           และให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาตาม ส าหรับการพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
                           การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2554  ข้อ 45 ก าหนดให้ 
                           “ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ 
                           อนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวก็ได้ วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว คือ 
                           ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะ 
                           เป็นผู้เสนอเมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวกัน การพิจารณาใน 
                           วาระท่ีสองนั นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม 
                           เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ” 
ประธาน                ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเรียนถามก็เชิญ..... 
นายกฯ                 เสนอขอให้พิจารณาร่างฯ 3 วาระรวดเลย 
ประธาน                ถามความเห็นสมาชิก...สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนเชิญเสนอ..... 
ประธาน                ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอก็เชิญ.....(ไม่มี)..ถ้าไม่มีผู้ใดซักถามก็จะขอให้พิจารณา 
                          ให้ความเห็นชอบทั ง 3 วาระเลยในวันนี ตามที่นายกฯเสนอ  
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มติที่ประชุม           ที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณา 3 วาระรวด 
ประธาน                เนื่องจากเป็นข้อบัญญัติที่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ จึงสามารถที่จะพิจารณาในวันเดียวได้                           
                          ส าหรับการพิจารณาก็แบ่งเป็น 3 วาระ  คือวาระที่ 1 พิจารณารับหลักการ  
                          ถ้าสมาชิกพิจารณารับหลักการแห่งร่างฯ ก็จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระท่ี 2 เป็นการแปรญัตติ  
                          แต่ถ้าไม่เห็นชอบร่างนี ก็ตกไป และอาจเสนอเข้าสู่การพิจารณาในคราวต่อไป และวาระที่ 3  
                          เป็นการพิจารณาลงมติร่างฯ ถ้าสมาชิกให้ความเห็นชอบก็จะเสนอร่างฯ ดังกล่าวให้นายอ าเภอ 
                          สองพ่ีน้องลงนามเห็นชอบ แต่ถ้าสมาชิกลงมติไม่เห็นชอบชอบร่างฯนี ก็จะตกไป  
                          ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 เป็นการพิจารณารับหลักการแห่งร่างฯ หรือไม่รับหลักการ 
                          แห่งร่างฯ ประธานจึงขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การจัดระเบียบการติดตั งป้าย พ.ศ. 2559 
                          โปรดยกมือครับ สมาชิกยกมือ (26 เสียง) ท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง 
                          ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การจัดระเบียบการติดตั งป้าย พ.ศ. 2559 
                          โปรดยกมือครับ (ไม่มี) 
มติที่ประชุม            ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                          เรื่อง การจัดระเบียบการติดตั งป้าย พ.ศ. 2559 (ด้วยคะแนนเห็นชอบ 26 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี) 
ประธาน                สภาฯได้มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                          เรื่อง การจัดระเบียบการติดตั งป้าย พ.ศ. 2559 (ด้วยคะแนนเห็นชอบ 26 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี) 
                          ต่อไปจะเป็นขั นตอนการแปรญัตติ ในการพิจารณาในวาระที่ 2 สามารถท าได้ 2 ทาง คือ 
                          ตั งคณะกรรมการแปรญัตติ หรือตั งคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภาฯ ทุกคนจะได้มีสิทธิ 
                          แสดงความคิดเห็น ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 
นายทองอินทร์  ถมทองค า  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 6  เสนอตั งคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภาฯ ขอผู้รับรองครับ 
                          นายประพันธ์  ใจซื่อ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 12 รับรอง 
                          นายโยธนิ  แสงจันทร์  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15 รับรอง 
ประธาน                สมาชิกท่านใดจะเสนออีกก็เชิญ......(ไม่มี).......ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนก็ขอมติ 
                          ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตั งคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภาโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบตั งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
                          ต าบลทุง่คอกเรื่อง การจัดระเบียบการติดตั งป้าย พ.ศ. 2559 แบบเต็มสภาฯ (ด้วยคะแนน 
                          เห็นชอบ 26 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี ) 
ประธาน               ขอเชิญท่านสมาชิกแปรญัตติได้ครับ........ให้สมาชิกได้พิจารณา.......(ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแก้ไข 
                         ร่างฯ)..เมื่อสมาชิกไม่เสนอขอเปลี่ยนแปลงก็จะขอมติเลย...ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้ยกร่างฯ 
                         เดิมโปรดยกมือครับ 
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มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การจัด 
                          ระเบียบการติดตั งป้าย พ.ศ. 2559 ให้ยกร่างฯเดิม (ด้วยคะแนนเห็นชอบ 26 เสียง ไม่เห็นชอบ 
                          ไม่มี ) 
ประธาน               เมื่อสภาฯมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การจัดระเบียบ 
                          การติดตั งป้าย พ.ศ. 2559 ให้ยกร่างฯเดิม ต่อไปก็จะพิจารณาในวาระท่ี 3 เป็นการลง 
                          มติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลฯ เลย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรตราเป็น 
                          ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การจัดระเบียบการติดตั งป้าย พ.ศ. 2559 
                         โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกเรื่อง การจัด 
                          ระเบียบการติดตั งป้าย พ.ศ. 2559  ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกเรื่อง  
                          การจัดระเบียบการติดตั งป้าย พ.ศ. 2559 (ด้วยคะแนนเห็นชอบ 26 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี) 
ประธาน                เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้วต่อไปจะได้ส่งร่างฯ ดังกล่าวไปให้นายอ าเภอสองพ่ีน้องพิจารณา 
                          ให้ความเห็นชอบต่อไป   
                          ต่อไปเป็นการพิจารณาเรื่องที่ 4  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง  
                          การควบคุมการประกอบกิจการตู้น  าหยอดเหรียญ พ.ศ. 2559 ขอเชิญท่านนายกฯเสนอครับ 
นายกฯ                 ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  
                                    เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเนื่องจากในปัจจุบันมีการ 
                          ประกอบกิจการน  าตู้หยอดเหรียญกันมากขึ นและกิจการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของ 
                          ประชาชนจึงมีความจ าเป็นต้องออกข้อบัญญัตินี มาควบคุมในพื นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                          ทุ่งคอกเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีและถูกสุขลักษณะดังนี  
                                                                                  (ร่าง) 

                            ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                           เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น  าหยอดเหรียญ 

                             พ.ศ. 2559 
                           ------------ 

                                     โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ว่าด้วยการควบคุม  
                           การประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราช  
                           บัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
                           สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา  
                          54 มาตรา 55 มาตรา 57 มาตรา 59 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  
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                           2535 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก โดยได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน 
                           ต าบลทุ่งคอกและนายอ าเภอสองพ่ีน้อง จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี  
                                     ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  เรื่อง การ 
                           ควบคุมการประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2549” 
                                     ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี ให้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกนับแต่วัน 
                           ถัดจาก วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
                                     ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว  
                           ในข้อบัญญัตินี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี ให้ใช้ข้อบัญญัตินี แทน (และให้เลขาฯชี แจงแทน) 
                                     ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี  
                                            “กิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ” หมายความว่า สถานที่ที่ท าการผลิตน  าบริโภค 
                            บรรจุขวดหรือใส่ภาชนะต่าง ๆ โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าน  าบริโภค ณ สถานที่ผลิตน  า 
                                            “ผู้ประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ” หมายถึง บุคคล นิติบุคคลหรือ 
                            กลุ่มบุคคล ซึ่งประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                                           “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                                           “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั งให้ปฏิบัติตาม 
                             พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
                                            “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั งจาก 
                             เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ 
                             ข้อบัญญัตินี  
                                      ข้อ 5 ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทตู้น  าดื่มหยอดเหรียญเป็นกิจการ 
                             ที่ต้องควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                                      ข้อ 6 สถานที่ตั งตู้น  าดื่มหยอดเหรียญต้องอยู่ในที่ท่ีจะไม่ท าให้น  าดื่มเกิดการปนเปื้อน 
                             ได้ง่าย ดังนี  
                                             (1) ต้องอยู่ห่างไกลจากบริเวณท่ีมีฝุ่นมาก แหล่งระบายน  าเสียแหล่งขยะมูลฝอย 
                                             (2) ต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหะน าโรค 
                                             (3) บริเวณพื นที่ตั งตู้น  าไม่เฉอะแฉะ สกปรกและมีการระบายน  าที่ถูกสุขลักษณะ 
                                             (4) การติดตั งตู้ต้องยกระดับสูงจากพื นอย่างน้อย 10 เซนติเมตร 
                                             (5) จัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมส าหรับวางภาชนะ 
                             บรรจุน  า 
                                      ข้อ 7 ตู้น  าดื่มหยอดเหรียญต้องมีคุณลักษณะ ดังนี  

(1) ตู้น  าและอุปกรณ์ต้องท าจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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                                              (2) ตู้น  าจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่ าเสมอและไม่รั่วซึม รวมทั งสามารถ 
                              ท าความสะอาดและเคลื่อนย้ายได้ง่าย 
                                              (3) หัวจ่ายน  าและส่วนที่สัมผัสน  าต้องท าจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั น (Food 
                              Frade) และหัวจ่ายน  าต้องสูงจากพื นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
                                        ข้อ 8 หลักเกณฑ์เก่ียวกับแหล่งน  าและการปรับปรุงคุณภาพน  า ดังนี  
                                              (1) แหล่งน  าที่น ามาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น  าประปา น  าจากบ่อบาดาล 
                                              (2) กรณีท่ีผู้ประกอบกิจการผลิตน  าเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการเองต้องมีระบบ 
                               การตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน  าที่ผลิตให้มีคุณภาพดี 
                                              (3) มีการปรับปรุงคุณภาพน  าตามความจ าเป็นของคุณภาพแหล่งน  า เพ่ือให้ได้น  า 
                               บริโภคท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน  าบริโภคในภาชนะ 
                               บรรจุที่ปิดสนิท 
                                        ข้อ 9 ผู้ประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญต้องมีการเก็บตัวอย่างน  าส่งตรวจ ณ  
                               ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน  าบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และ 
                               แบคทีเรียอย่างน้อย 1 ครั งต่อปี 
                                        ข้อ 10 ผู้ประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญต้องมีการเก็บตัวอย่างน  าเพ่ือตรวจ 
                               วิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ายในภาคสนามอย่างน้อย 1 ครั งต่อเดือน 
                                        ข้อ 11 ผู้ประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญต้องมีการบ ารุงรักษาและการท าความ 
                               สะอาด ดังนี  
                                                 (1) มีการท าความสะอาดสถานที่ บริเวณท่ีตั งของตู้น  าเป็นประจ า 
                                                 (2) มีการท าความสะอาดพื นผิวตู้ ช่องระบายน  าและหัวจ่ายน  าเป็นประจ าวัน 
                                                 (3) ล้างท าความสะอาดถังเก็บน  าภายในตู้อย่างน้อย 1 ครั ง/เดือน 
                                                 (4) ล้างท าความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาข้อแนะน าของ 
                              ผลิตภัณฑ์ที่ก าหนดหรือก่อนหน้านั นหากพบผลการตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน 
                                        ข้อ 12 ผู้ประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญต้องจัดท าระบบข้อมูลและการรายงาน 
                              อย่างน้อย ดังนี  
                                                 (1) บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน  าและการดูแลบ ารุงรักษา 
                              ตามตารางแผนการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
                                                 (2) รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน  าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                                                 (3) จัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน  าบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุงต่อ 
                              ผู้บริโภคอย่างเปิดเผยเป็นประจ าวัน 
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                                       ข้อ 13 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
                                ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี  
                                                (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
                                                (2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
                                                (3) อ่ืน ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ้งคอกประกาศก าหนดผู้ประกอบ 
                                กิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญรายใดประกอบกิจการอยู่ก่อนข้อบัญญัตินี ใช้บังคับ ต้องยื่น 
                                ค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดภายใน 90 วันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี ใช้บังคับ 
                                       ข้อ 14  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่อใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                               ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง 
                               หรือไม่สมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี  ให้เจ้าพนักงาน 
                               ท้องถิ่นรวบรวม ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั นทั งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไข 
                               ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ในคราวเดียวกันและในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขอ 
                               อนุญาตก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั ง แจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน 
                               สิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่ง 
                               ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ ผู้ขอรับอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
                               ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่ 
                               เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนด  
                               เวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั งครั งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี 
                               หนังสือแจ้งการขยายเวลา และเหตุจ าเป็นแต่ละครั งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ นก าหนด 
                               เวลาตามวรรคสอง หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั น แล้วแต่กรณีในการออกใบอนุญาต 
                               เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไข โดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกัน 
                               อันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี ก็ได้ 
                                         ข้อ 15 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
                               แจง้การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มี 
                               เหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
                                         ข้อ 16 ใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
                               และ ให้ใช้ได้เพียงในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกเท่านั นการต่ออายุใบอนุญาตจะต้อง 
                               ยื่นขอก่อนใบอนุญาตครบก าหนดพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
                               วิธกีาร และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี  
                                       ข้อ17 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้  
                               ท้ายข้อบัญญัตินี ในวันที่มารับใบอนุญาต ส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั งแรกหรือ  
 
 
 
 
 



-17- 
 

                               ก่อนใบอนุญาตสิ นอายุ ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่อใบอนุญาตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั น  
                               ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ นอีกร้อยละยี่สิบของ 
                               จ านวนค่าธรรมเนียม ที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั น 
                               ก่อนถึงก าหนดการ เสียค่าธรรมเนียมครั งต่อไป 
                                       ข้อ 18 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี ให้เป็นรายได้ขององค์การ 
                               บริหาร ส่วนต าบลทุ่งคอก 
                                       ข้อ 19 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย  
                               ณ สถานที่ประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญและสังเกตเห็นได้ง่าย 
                                       ข้อ 20 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญให้ผู้ได้รับ 
                               ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย 
                               ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี การขอรับใบแทนใบอนุญาตและ 
                               การออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี  
                                                (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนา 
                               บันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มาแสดงด้วย 
                                                (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญให้ผู้ยื่นค าขอ 
                               รับใบแทนใบอนุญาต น าใบอนุญาตเดิมท่ีเหลืออยู่มาแสดงด้วย 
                                       ข้อ 21 ในกรณีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี ให้เจ้าพนักงาน 
                               ท้องถิ่น มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
                                       ข้อ 22 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั งข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
                               เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
                               ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
                                       ข้อ 23 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ใน 
                               บทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
                                       ข้อ 24 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี  และ 
                               ให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี  
                                       ประกาศ ณ วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. 2559 
                                                                                    สุรพล  ตันกสิกิจ 
                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

                           บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                          เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2559 
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ล าดับที่ 
 

รายการ 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

1 ประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ ตู้ละ 50 บาท/ปี 
 
                           และให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาตาม ส าหรับการพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
                           การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2554  ข้อ 45 ก าหนดให้ 
                           “ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ 
                           อนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวก็ได้ วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว คือ 
                           ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะ 
                           เป็นผู้เสนอเมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวกัน การพิจารณาใน 
                           วาระท่ีสองนั นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม 
                           เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ” 
ประธาน                ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเรียนถามก็เชิญ..... 
นายกฯ                 เสนอขอให้พิจารณาร่างฯ 3 วาระรวดเลย 
ประธาน                ถามความเห็นสมาชิก...สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนเชิญเสนอ..... 
ประธาน                ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอก็เชิญ.....(ไม่มี)..ถ้าไม่มีผู้ใดซักถามก็จะขอให้พิจารณา 
                          ให้ความเห็นชอบทั ง 3 วาระเลยในวันนี ตามที่นายกเสนอ  
มติที่ประชุม           ที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณา 3 วาระรวด 
ประธาน                เนื่องจากเป็นข้อบัญญัติที่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ จึงสามารถที่จะพิจารณาในวันเดียวได้                           
                          ส าหรับการพิจารณาก็แบ่งเป็น 3 วาระ  คือวาระที่ 1 พิจารณารับหลักการ  
                          ถ้าสมาชิกพิจารณารับหลักการแห่งร่างฯ ก็จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระท่ี 2 เป็นการแปรญัตติ  
                          แต่ถ้าไม่เห็นชอบร่างนี ก็ตกไป และอาจเสนอเข้าสู่การพิจารณาในคราวต่อไป และวาระที่ 3  
                          เป็นการพิจารณาลงมติร่างฯ ถ้าสมาชิกให้ความเห็นชอบก็จะเสนอร่างฯ ดังกล่าวให้นายอ าเภอ 
                          สองพ่ีน้องลงนามเห็นชอบ แต่ถ้าสมาชิกลงมติไม่เห็นชอบชอบร่างฯนี ก็จะตกไป  
                          ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 เป็นการพิจารณารับหลักการแห่งร่างฯ หรือไม่รับหลักการ 
                          แห่งร่างฯ ประธานจึงขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ  
                          พ.ศ. 2559  โปรดยกมือครับ สมาชิกยกมือ (26 เสียง) ท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการ 
                          แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น  าดื่ม 
                          หยอดเหรียญ พ.ศ. 2559 โปรดยกมือครับ (ไม่มี) 
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มติที่ประชุม            ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                          เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2559 ( เห็นชอบ 26 เสียง 
                           ไม่เห็นชอบไม่มี) 
ประธาน                สภาฯได้มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                          เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2559 (เห็นชอบ 26 เสียง 
                          ไม่เห็นชอบไม่มี) 
                          ต่อไปจะเป็นขั นตอนการแปรญัตติ ในการพิจารณาในวาระที่ 2 สามารถท าได้ 2 ทาง คือ 
                          ตั งคณะกรรมการแปรญัตติ หรือตั งคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภาฯ ทุกคนจะได้มีสิทธิ 
                          แสดงความคิดเห็น ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 
นายนิคม  จินดาวัฒนกิจ  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 5  เสนอตั งคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภาฯ ขอผู้รับรองครับ 
                           นายนฤพล  ม่วงจาบ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 8 รับรอง 
                           นายทองอินทร์  ถมทองค า ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 6 รับรอง 
ประธาน                สมาชิกท่านใดจะเสนออีกก็เชิญ......(ไม่มี).......ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนก็ขอมติ 
                          ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตั งคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภาโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบตั งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
                          ต าบลทุง่คอกเรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2559 แบบ 
                          เต็มสภาฯ (ด้วยคะแนนเห็นชอบ 26 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี) 
ประธาน                ขอเชิญท่านสมาชิกแปรญัตติได้ครับ........ให้สมาชิกได้พิจารณา.......(ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแก้ไข 
                          ร่างฯ)..เมื่อสมาชิกไม่เสนอขอเปลี่ยนแปลงก็จะขอมติเลย...ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้ 
                          ยกร่างฯ เดิมโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุม 
                          การประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2559 ให้ยกร่างฯเดิม (ด้วยคะแนนเห็นชอบ 26 
                          เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี ) 
ประธาน               เมื่อสภาฯมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมการ 
                          ประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2559 ให้ยกร่างฯเดิม ต่อไปก็จะพิจารณาในวาระ 
                          ที่ 3 เป็นการลงมติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลฯ เลย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควร 
                          ตราเปน็ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น  าดื่ม 
                          หยอดเหรียญ พ.ศ. 2559 โปรดยกมือครับ (เห็นชอบ 26 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี) 
มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกเรื่อง การควบคุม 
                          การประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2559 ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
                          ทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2559 (ด้วยคะแนน 
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                          เห็นชอบ 26 เสียงไม่เห็นชอบไม่มี) 
ประธาน                เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้วต่อไปจะได้ส่งร่างฯ ดังกล่าวไปให้นายอ าเภอสองพ่ีน้องพิจารณา 
                          ให้ความเห็นชอบต่อไป   
ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องเพ่ือทราบ 
ประธาน                เชิญเลขาชี แจง 
เลขาฯ                  ชี แจง เรื่องที่ 1 เรื่อง ประกาศผู้อ านวยการทางหลวงท้องถิ่น ตามที่คณะรัฐมนตรีก าชับให้ท้องถิ่น 
                          ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีรูปขึ นตามเฟรสบุ๊คมีคนเอากล้วย 
                          ไปปลูกกลางถนนบ้าง อาบน  ากลางถนนบ้าง ท าให้ท่านประยุทธ นายกรัฐมนตรีรู้สึกไม่ดี ก าชับให้ 
                          ทุกท้องถิ่นกวดขั นเรื่องรถบรรทุกในเขตท้องถิ่น ซึ่งหากมีการร้องเรียนเช่นนี อีกผู้บริหารท้องถิ่น 
                          ต้องรับผิดชอบ ซึ่งเห็นว่าประกาศผู้อ านวยการทางหลวงท้องถิ่น คือนายกองค์การบริหารส่วน 
                          ต าบลทุง่คอกของเราเคยท าเม่ือหลายปีมาแล้ว แต่ถามกองช่างกลับไม่มีใครรู้ จึงเห็นสมควรส่ง 
                          ประกาศฉบับใหม่ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือจะได้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายต่อไป 
มติที่ประชุม            ที่ประชุมรับทราบ 
                           เรื่องท่ี 2 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ 
                           ตามท่ีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ได้เชิญไปร่วมสัมมนาเมื่อวันที่ 24 และ 25 ที่ผ่านมา 
                           พบว่าเรื่องสุขภาพของประชาชนอันตรายขึ นทุกวัน โดยเฉพาะผลการวิจัยออกมาว่าคนไทยเป็น 
                           มะเร็งมากขึ นทั งนี เกิดจากสารเคมีสะสม อีกทั งสินค้าทางการเกษตรเราถูกต่อต้านการส่งออก 
                           ส่งไปเขาไม่รับ อีกทั งกลุ่มทุนต่างๆไม่มีคุณธรรมหวังผลก าไรไม่สนใจอันตรายที่เกิดขึ นกับผู้บริโภค 
                           กลุ่มสภาพยุโรปเองก็เอาเปรียบเราส่งสารเคมีมาขายให้เราแต่ไม่รับซื อสินค้าที่เราใช้สารเคมีของ 
                           เขา การจะส่งอะไรไปขายก็ยุ่งยากต้องมีท่ีมาท่ีไปไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่มาจากท่ีดินที่ผิดกฎหมาย 
                           และท่ีเป็นข่าวมีการส่งไก่ไปขายอียู ปรากฏว่าอียูไม่รับเพราะตรวจพบสารเร่ง ผู้แทนบริษัททุน 
                           ใหญ่ของไทยบอกว่าจะขอไก่แช่แข็งคืนบอกว่าเข้าอียูไม่ได้ไม่เป็นไร คนไทยกินได้ เขาไม่มี 
                           จิตส านึกท่ีดีต่อผู้บริโภคเลยเอาก าไรอย่างเดียว พืชพักก็เช่นกันฉีดยาเช้าเก็บเย็นขายเช้าจะให้ได้ 
                           ราคาดกี่อนส่งต้องชุบฟอรม์ารีนไปด้วย ส่วนพืชที่เป็นรอยไหม้ก็อย่าไปเชื่อใจเพราะชาวสวนใช้วิธี 
                           คั่วทรายแล้วเอาไปสาดในแปลงก่อนเก็บ ฟังดีแล้วอันตรายทุกอย่างเลย เราคงต้องขับเคลื่อน 
                           โครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ประชาชนปลูกผักกินเองเพ่ือลด 
                           อัตราเสี่ยงของตนเองในการกินการอยู่ลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งในปี 2560 ตั งเป้าไว้ร้อยละ 5 
มติที่ประชุม            ที่ประชุมรับทราบ 
                           เรื่องท่ี 3 อบต.ทุ่งคอก ได้ท าบันทึกความร่วมมือกับเทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน ตามโครงการ 
                           เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ ของ สสส. และจะไปท าบันทึกตกลงกับ สสส.และ อบรมที่ 
                           ไบเทค็บางนาในวันที่ 29 และ 30 พฤศจิกายน 2559 นี  มีนายกฯ เลขาฯ ผอ.กองสาธารณสุข  
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                          หน.ส านักปลัดฯ ผอ.กองสวัสดิการฯ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน และนักจัดการทรัพยากร 
                          บุคคล 
มติที่ประชุม            ที่ประชุมรับทราบ 
                           เรื่องท่ี 4 เรื่อง อบต.ทุ่งคอก ถูกฟ้อง ก็ไปขึ นศาลฯมาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ได้เชิญ  
                           หวัหนา้หมวดการทางทุ่งคอกไปชี แจง แต่มารดาของโจทย์ไม่ไป ศาลจึงก าชับให้มารดาโจทย์ไปให้ 
                           ข้อมูลถ้าไม่ไปจะถือว่าขัดหมายศาล และนัดอีกครั งในวันที่ 15 ธนัวาคม 2559  
มติที่ประชุม            ที่ประชุมรับทราบ 
                           เรื่องท่ี 5  หมายก าหนดการบ าเพ็ญพระราชกุศล ครบ 50 วันแห่งการสวรรคต (ปัญญาสมวาร) 
                           ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตราธิเบศรามาธิบดินทร สยามมินทรา 
                           ธิราช  บรมนาถบพิตร   อ าเภอสองพ่ีน้อง  ได้ก าหนดจัดที่วัดไผ่โรงวัว ( วัดโพธาราม ) ต าบล 
                           บางตาเถร ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์เคยเสด็จมายกพระเกศมาลาพระพุทธโคดมเม่ือวันที่ 4  
                           มีนาคม 2512 จะมีพิธีจุดเทียนชัยและถวายราชสดุดีและปฏิญาณตนจะเป็นพสกนิการที่ดี และ 
                           มีการแปรอักษรและขับเสภา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559  เริ่มเวลา 16.00 น. จะมีพิธีเหมือนกับ 
                           การบ าเพ็ญกุศลที่วัดสองพ่ีน้อง เสร็จแล้วเวลาประมาณ 18.00 น จะพิธีจุดเทียนชัยและถวาย 
                           ราชสดดุีและปฏิญาณตนจะเป็นพสกนิการที่ดีซึ่งพิธีดังกล่าวกระท ากลางแจ้งการแต่งกายชุดปกติ 
                           ขาวไวทุ้กข์จะต้องประกอบหมวก งานช่วงเย็นวันที่ 1 ธันวาคม 2559 จะให้ฝ่ายการเมืองไป 
                           ขอให้ไปพร้อมกันเวลา 14.30 น. ส่วนวันที่ 2 ธันวาคม เวลา 10.00 น.จะให้ฝ่ายประจ าไป  
                           ส่วนหมวกก็ขอความกรุณาท่านสมาชิกจัดหาไว้เพราะยังมีงานเช่นนี อีกหลายคราว 
นายกฯ                  ท่านประธาน ท่านสมาชิกฯทุกท่านครับ เลขาฯได้แจ้งหมายก าหนดการให้ท่านได้ทราบแล้วไหน 
                           มีใครไปไม่ได้บ้าง เราต้องใช้โอกาสเหล่านี แสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน พระองค์ท่าน 
                           ท างานให้พวกเรามาตั ง 70 ปี มากมายเหลือคณานับกับสิ่งที่พระองค์ท่านได้สร้างเจริญรุ่งเรือง 
                           มั่นคงให้กับเรามา บางคนเห็นมีเวลาไปเที่ยวได้ เราเป็นข้าราชการการเมืองเราก็ต้องปฏิบัติต่อ 
                           พระองค์ท่านเช่นกัน เป็นโอกาสเดียวที่พวกเราจะตอบแทนพระองค์ท่านก็คือการแสดงออกซ่ึง 
                           ความจงรักภักดีและท ากิจกรรมต่างmm m, m ,m , , m m,   ๆ ในโอกาสวันบ าเพ็ญพระราช
กุศลปัญญาสมวาร(50วัน)  
                           ในคราวนี ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม 2559 อ าเภอสองพ่ีน้องได้แจ้งว่าจะเปลี่ยนที่จัดงานเป็นที่ 
                           วัดไผ่โรงวัวซึ่งเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์เมื่อครั งหนึ่งพระองค์ท่านเคยเสด็จมายกพระเกศมาลา 
                           พระพุทธโคดมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2512  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถรเป็นเจ้าภาพ 
                           เราก็ควรไปร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วย ส าหรับการแต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกข์ 
                           สวมหมวก ใครไม่มีหมวกบ้าง ไม่มีก็ต้องไปร่วมกิจกรรมเพราะเรามีโอกาสได้ต่ออายุไม่ต้อง 
                           เลือกตั งการไปจัดหาหมวกคงไม่ล าบากนัก แต่ช่วงนี หมวกหายากสักหน่อยขาดตลาดก านัน 
                           ผู้ใหญ่บ้านเขาก็มีกันเราเองก็ควรจะมีเหมือนกัน และยังจะต้องใช้อีกหลายครั งจนกว่าจะมี 
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                            พิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพฯ และทุกปีก็จะใช้ในการบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรฯ  
                            วันปิยะมหาราช และในปีหน้าวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี ก็จะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ 
                            พระองค์ท่านด้วย และยังมีโอกาสต่างๆอีกซึ่งข่าวมาว่า สนช.จะมีประชุมวาระพิเศษด้วยก็ 
                            น่าจะเป็นการพิจารณาเรื่องแต่งตั งในหลวงองค์ใหม่ขอพวกเราติดตามข่าวด้วย 
                            ส าหรบัวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ขอให้พวกเราเดินทางไปถึงวัดไผ่โรงวัวไม่เกิน 15.30 น.พิธี 
                            จะเริ่มเวลาประมาณ 16.00 น. ประธานจะเดินทางมาถึงจะมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป 
                            เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าคณะอ าเภอสองพ่ีน้องแสดงพระธรรมเทศนา พระสงฆ์ 4 รูปสวด 
                            พระอภิธรรม เสร็จแล้วจะมีพิธีเริ่มจากการร้องเพลงฟ้าร้องไห้ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 
                             5  ขับเสภาฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีและกล่าว 
                            ปฏิญาณตนเป็นพสกนิการที่ดี จุดเทียน พร้อมแปรอักษรของนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใส 
                            วิทยา 5 และโรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นอันเสร็จพิธี  
                            ก็น่าจะเสร็จประมาณ 18.30 น. ส่วนวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ก็จะให้พนักงานไป 
มติที่ประชุม              ที่ประชุมรับทราบ 
ประธาน                  สมาชกิท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกก็เชิญ.....(ไม่มี)....ถ้าไม่มีเรื่องจะเสนออีกขอปิดประชุมครับ 
                            ปิดประชุม เวลา 12.45 น 
                                                
                                                          (ลงชื่อ) พ.อ.อ.การะเวก  สีทา    ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                                           ( การะเวก  สีทา ) 
                                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
 
                                   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                               (ลงชื่อ)     นายประพันธ์  ใจซื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (  นายประพันธ์  ใจซื่อ   ) 
                               (ลงชื่อ)    นายสุทัศน์  เสียงโสม    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          ( นายสุทัศน์  เสียงโสม  ) 
                               (ลงชื่อ)   นายเสกสรร  สวยล  า     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                       (  นายเสกสรร  สวยล  า   ) 
                                        
 
 
   
 
 



 
                                      
 


