
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2560 
วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. 

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

ผู้เข้าประชุม 
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นายสุวรรณ  หมื่นราษฎร์ 
นายพยงค์  โตอาจ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
นายเพียง  ทองย้อย 
นายนิพนธ์  สัตยารังสรรค์ 
นายธวัชชัย  เซี่ยงฉิน         
นายวิชาญ   บุญมาก 
นายเสกสรร  สวยล  า 
นายเสนีย์  ศิริพันธ์ 
นายนิคม  จินดาวัฒนกิจ 
นายทองอินทร์  ถมทองค า 
นายจ่าง  ใจกล้า 
นายนฤพล ม่วงจาบ 
นายสมศักดิ์  ใจซื่อ 
นายไร  เข็มทอง 
นายบุญมี  พัดแก้ว 
นายชา  สีนวล 
นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
นายประพันธ์  ใจซื่อ                
นายสุทัศน์  เสียงโสม 
นายพร้อย  ใจน  า 
นายสุชิน  ร าพึงจิตต์ 
นายโยธิน  แสงจันทร์     
นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์         

ประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
รองประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งคอก 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 3
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 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 12 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที ่15 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 16 

สุวรรณ  หมื่นราษฎร์ 
พยงค์  โตอาจ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
เพียง  ทองย้อย 
นิพนธ์  สัตยารังสรรค์         
ธวัชชัย  เซี่ยงฉิน         
วิชาญ   บุญมาก 
เสกสรร  สวยล  า 
เสนีย์  ศิริพันธ์ 
นิคม  จินดาวัฒนกิจ 
ทองอินทร์  ถมทองค า 
จ่าง  ใจกล้า 
นฤพล  ม่วงจาบ 
สมศักดิ์  ใจซื่อ 
ไร  เข็มทอง 
บุญมี  พัดแก้ว 
ชา  สีนวล 
พริวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
ประพันธ์  ใจซื่อ               
สุทัศน์  เสียงโสม 
พร้อย  ใจน  า 
สุชิน  ร าพึงจิตต์ 
โยธิน  แสงจันทร์    
สุเทพ  เกิดสมบูรณ์     
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ผู้ไม่เข้าประชุม 
1.  นายวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย   สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 2 
2.  นายชลอ   แจ้งประจักษ์       สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 7 



3.  นายหล่ า  ด้วงเอ๊ียก            สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 8 
4.  นายบุญมี  พัดแก้ว             สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่10  
5.  นายชา  สีนวล                  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 10 
6.  นางบุญปลูก  รามจุล          สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15 
7.  นายไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก      สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 16 

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 

     เวลา 10.00 น. เลขาฯ เชญิสมาชิกเข้าห้องประชุม ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกเข้าประชุม 23 คน ไม่เข้าประชุม 7 
คน ผู้เข้าร่วมประชุม 3 คน ครบองค์ประชุมและเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและท าความเคารพพระ
บรมฉายาลักษณ์ ยืนสงบนิ่งเพ่ือแสดงความอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที และประธานสภาฯ อ่านประกาศอ าเภอสองพ่ีน้อง 
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2560 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2559 มาตรา 39(3) และกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ และขออนุญาตต่อที่ประชุมขอจดบันทึกรายงานการ
ประชุมครั งนี  แบบย่อ 
ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ           ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกได้ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                       ทุ่งคอกวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ต่อนายอ าเภอสองพ่ีน้อง เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงา 
                       ผลการติดตามและประเมินผลแผน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
                       ท้องถิน่ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 มาตรา 39(3) จึงได้เชิญท่านมาประชุมฯ เพื่อรับทราบในวันนี  ฝ่ายเลขาฯ  
                       มีเรื่องที่จะแจ้งให้สภาฯ ได้ทราบขอเชิญเลขาฯ 
เลขาฯ               ขอบคุณท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
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                       เนื่องจากมีการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.  
                        2559 มาตรา 39(3) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ 
                       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีละ 2 ครั ง โดยครั งที่ 1 ภายในเดือนเมษายน และครั งที่ 2 ภายในเดือน 
                       ตุลาคม เปลี่ยนจากเดิมให้มีการติดตามและประเมินผลปีละครั งเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบจึงต้องเปิด 
                       ประชุมวิสามัญในวันนี  
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 
ประธาน              ในคราวทีแ่ล้วเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 2 



                        กุมภาพันธ์ 2560 เลขาฯ ได้ส าเนารายงานการประชุมให้แล้วขอให้สมาชิกตรวจด้วยมีทั งหมด 27 หน้า 
                        และหากมีจุดหนึ่งจุดใดไม่ถูกต้องก็เสนอขอแก้ไขได้......(ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอขอแก้ไข)....ประธาน 
                        จึงขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
                        ต าบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม         ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ  
                        สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 (เห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง) 
ระเบียบวาระท่ี 3   ญัตติด่วน 
ประธาน              ญัตติด่วนไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานฯ            1.  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนา ขอเชิญเลขาฯ 
เลขาฯ                 กองช่างแจ้งว่าค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการพัฒนา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
                         สิ่งก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                         งบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 1  
                         ต าบลทุ่งคอก หน้า 153 ข้อ 1.5 บรรทัดที่ 2 ไม่ถูกต้องขอให้แก้ไขค าชี แจงจาก “เปิดทางใหม่ ลงหิน 
                        คลุก” เป็น “เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ”และจากหน้า 154  บรรทัดที ่1  
                         แก้ไขค าชี แจงจาก “ ใช้ปริมาตรหินคลุก 120 ลบ.ม. เป็นเงินทั้งสิ้น 120 ลบ.ม.” เป็น “ ใช้ปริมาตร 
                        หินคลุก 160  ลบ.ม.” ส่วนรายละเอียดโครงการส่วนอื่นคงเดิม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั งนี เป็น 
                         อ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
                         ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 ข้อ 29 

ประธาน               เลขาฯได้ชี แจงให้ทราบแล้วเป็นการแก้ไขข้อความและตัวเลขจ านวนปริมาตรหินคลุกที่ผิดแต่ตัวเงิน 
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                         ถูกต้อง จึงขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณตามท่ี 
                         เสนอได้โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม          ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
                        หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งคอก หน้า 153 ข้อ 1.5 บรรทัดที่ 2 ไม่ถูกต้องขอให้แก้ไขค าชี แจงจาก “เปิดทางใหม่  
                       ลงหินคลุก” เป็น “เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ”และ จากหน้า 154  บรรทัด 
                         ที ่1 แก้ไขค าชี แจงจาก “ ใช้ปริมาตรหินคลุก 120 ลบ.ม. เป็นเงินทั้งสิ้น 120 ลบ.ม.” เป็น  
                         “ ใช้ปริมาตรหินคลุก 160  ลบ.ม.” ได ้(คะแนนเห็นชอบ 23 เสียงไม่เห็นชอบไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือทราบ 
ประธานฯ             เรียนเชญิท่านนายกฯได้ชี แจงเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน 
                          ต าบลทุ่งคอกปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
นายกฯ                     ท่านประธานสภาฯท่านสมาชิกฯทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า 
                        แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 มาตรา 39(3) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องรายงานการ 



                        ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีละ 2 ครั ง โดยครั งที่ 1 ภายใน 
                        เดือนเมษายน และครั งที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม เปลี่ยนจากเดิม ก็ต้องชี แจงตามระเบียบซึ่ง 
                        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ไตรมาสที่ 1 และ 2 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รายงานมา 
                        ให้ทราบ เพื่อน าเรียนให้สภาฯได้ทราบ ดังนี  
                            อบต.ทุ่งคอก  ได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ด้านคือ 
                        1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน จ านวน  3 แนวทาง 
                        2.   ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ จ านวน  4  แนวทาง 

3.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม จ านวน 6 แนวทาง 
4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและการบริหาร จ านวน 4 แนวทาง 

                        5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 แนวทาง 
                        และมีการด าเนินการจัดท าแผนเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
                        มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและด าเนินการตามขั นตอนต่างๆตามก าหนด สม่ าเสมอ 
                        ในส่วนของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดวิสัยทัศน์ 
                        การพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัดอย่างครบถ้วน ส าหรับรายละเอียด 
                        จะขออนุญาตให้เลขาชี แจงแทน 
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เลขาฯ                 ส าหรับการติดตามรอบนี เป็นการติดตามในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ในปีงบประมาณ 2560 มี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน จ านวน 181 โครงการ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ จ านวน  9  โครงการ 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม จ านวน 102 โครงการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและการบริหาร จ านวน 20 โครงการ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 16 โครงการ 

รวมทั งสิ น 328 โครงการ 
                         ผลการด าเนินการที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2  ดังนี  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน จ านวน  181 โครงการ ด าเนินการได้ 47 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 25.97 

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ จ านวน  9  โครงการ ด าเนินการได้ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม จ านวน 102 โครงการ ด าเนินการได้ 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

23.53 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและการบริหาร จ านวน 20 โครงการ ด าเนินการได้ 6 โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 30.00 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 16 โครงการ 

ด าเนินการได้ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.75 



รวมทั งสิ น 83 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.30 
                         ในจ านวนโครงการที่ด าเนินการทั ง 5 ยุทธศาสตร์ใช้เงินงบปกติจ านวน 14,726,629.42 บาท  
                          และใช้จาก 
                       และโครงการที่ได้งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 4,665,388 บาท 
                       ( เงินรายได้เริ่มเข้ามาในไตรมาสที่ 2 ) 
                        ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560  (ตั งแต่เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
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ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื นฐาน 

3,016,450 20.48 - - 3,016,450 20.48 

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

162,050 1.10 - - 162,050 1.10 

3. การพัฒนาสังคม 9,857,132.20 66.93 - - 
 

9,857,132.20 66.93 
 

4. การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร 

1,521,461.22 10.34 - - 1,521,461.22 10.34 

5.การพัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

169,536 1.15 - - 169,536 1.15 

รวม 14,726,629.42 100 - - 14,726,629.42 100 
                      โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2559-2560 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังมิได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป 

เงินอุดหนุน โครงการ
ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 

/ - - 1,844,900 1,844,900 

เงินอุดหนุน  โครงการ
ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอส

/ - - 527,400 526,400 



ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 
เงินอุดหนุน  โครงการ
ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 

/ - - 2,294,100 2,294,088 

รวม 4,666,400 4,665,388 
 

-7- 

                      ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
       1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
       2. บุคลากรไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
       3. พื นที่ไม่อ านวยต่อการด าเนินงาน   

                       ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 181 47 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 3 
3. การพัฒนาด้านสังคม 102 24 
4. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 20 6 
5. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อม 

16 3 

รวม 328 83 
 
                         การวัดความพึงพอใจต่อการด าเนินการของ อบต.ทุ่งคอกในภาพรวมดังนี  
                         พอใจมาก              ร้อยละ   23.34 
                         พอใจ                   ร้อยละ   70.27 
                         ไม่พอใจ                ร้อยละ    6.39 
                         ระดับความพึงพอใจผลการด าเนินการยุทธศาสตร์ต่างๆดังนี  (คะแนนเต็ม 10 ) 
                         ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ได้คะแนน  8.41 
                         ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ได้คะแนน 7.88 
                         ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม  ได้คะแนน  8.56 
                         ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ได้คะแนน  8.35 
                         ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้คะแนน 8.06                            
                         ส าหรับรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 



มติที่ประชุม           ที่ประชุมรับทราบ 
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                         2.  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีผลบังคับใช้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 
                         มีทั งหมด 279 มาตรา เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น หมวด 14  มาตรา 249 -254  
                        มาตรา 249 ภายใต้บังคับมาตรา 1 ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่ง การปกครอง 
                        ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั งนี  ตามวิธีการและรูปแบบองค์กร ปกครองส่วน 
                        ท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ การจัดตั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของ 
                        ประชาชนในท้องถิ่น และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่น 
                        ของประชากร และพื นที่ ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน  
                        มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ และ 
                        กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั ง 
                        ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั งนี  ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
                        การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอ านาจโดยเฉพาะ  
                        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก  
                        ในการด าเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติฯ………  
                         มาตรา 251 การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
                         ซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กร  
                         ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพื่อให้สามารถพัฒนาร่วมกัน 
                         หรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้  
                         มาตรา 252 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั ง ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั งหรือ 
                         มาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นหรือในกรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะให้มา 
                         โดยวิธีอ่ืนก็ได้ แต่ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนด้วย ทั งนี  ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
                         คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั ง และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั ง สมาชิก 
                         สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ ในการ 
                         ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย 
                         มาตรา 253 ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น  
                         เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั งมีกลไกให้ประชาชน 
                         ในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั งนี  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  
                          มาตรา 254 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกัน เพ่ือเสนอ 
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                          ข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
                          เงื่อนไขที่กฎหมายบัญญติั 



                          จากมาตรา 249 รูปแบบของการจัดตั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ 
                          ของประชาชนในท้องถิ่น นั่นหมายความว่ารัฐบาลไม่สามารถบังคับให้ท้องถิ่นรวมกันได้ (ไม่ยุบหากยุบ 
                          จะขัดรัฐธรรมนูญ) แต่มีทางเดียวก็คือเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลทั งหมดซึ่งต้องติดตามหลัง 30  
                          กันยายน นี  ซึ่งเป็น อบต.ชุดสุดท้ายแล้วอาจออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั งเป็นเทศบาลทั งหมดแล้ว 
                          เลือกตั งใหม่เป็นไปได้มากท่ีสุดซึ่งก็ต้องยังคงเป็นเขตและ 6 เหมือนเดิม ขอให้สมาชิกติดตามด้วย 
                          3.  การก าหนดวันหยุดราชการใหม่ ดังนี  
                              - ยกเลิกวันหยุดราชการและก าหนดวันหยุดราชการใหม่ 
                                ยกเลิกวันที่ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล จะก าหนดใหม่เป็นวันสถาปนา รัชกาลที่  10 
                                ก าหนดให้วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 
                                ก าหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
                           ในพระบรมโกศ (ร.9) มีพิธีวางพวงมาลาเหมือนวันปิยะมหาราช 
                           4.  ในเดือนตุลาคม 2560 จะเป็นวันหยุดยาวจากวันที่ 23 – 29 ตุลาคม ตั งแต่วันปิยะจนเสร็จสิ น 
                          งานพระราชพิธี  
                               ก าหนดพระราชพิธีพระราชทางเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
                            มหิตราธิเบศรามาธิบดินทร์สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร (ร. 9) 
                                วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เป็นวันออกพระเมรุ 
                                วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 
                                วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 วันท าบุญทักษิณานุปทาน (เก็บอัฐิ) 
                                วันเสาร์ที 28 ตุลาคม 2560 เป็นวันลอยพระอังคาร และเป็นวันออกทุกข์ 
                            5.  ด าเนินโครงการต่างๆต้อรัดกุมตอนนี หน่วยตรวจเข้มงวดมากจะท าอะไรต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ 
                            ทั ง พรบ.จัดตั ง พรบ.ก าหนดและขั นตอนการกระจายอ านาจ มติ ครม. หนังสือสั่งการว่ามีอ านาจ 
                            หน้าที่หรือไม่  อยู่ในแผนหรือไม่ รายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีที่มาที่ไปชัดเจนในปี  
                            2561 ต้องเป็นไปตามนี  และความคุ้มค่าประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร 
                            6.  อบต.ทุ่งคอกถูกฟ้องเพ่ิมเติมจากคดีเดิมอีก 1 ศาล เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีหมายศาลจาก ศาล 
                            อาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง จ าเลย 5 คน คือ 1. อบต.ทุ่งคอก 2. นายก อบต.ทุ่งคอก  
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                            3.นายประพันธ์  ใจซื่อ ส.อบต.หมูที่ 12 4. นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ ส.อบต.หมูที่ 12 และ  
                            5. นายสรวง  ตันกสิกิจ  จากมูลเหตุเดิมจะไปปรึกษาอัยการจังหวัดช่วงบ่ายเป็นศาลใหม่ด้วย 
                            7.  เรื่องหมู่ท่ี 12 ขอเปิดทาง เท่าที่รับทราบจากการชี แจงและสอบถาม ก็ให้ไปด าเนินการตาม 
                           ขั นตอนคือเสนอประชาคมหมู่บ้าน หมู่บ้านเสนอ อบต.เพ่ือบรรจุแผน และจึงตั งงบประมาณไป 
                           ด าเนินการ แต่จากการทราบคร่าวๆจาก ผอ.ภิรมย์ฯ ว่ามีการกันทางไว้เพียง 3 เมตรและเกินกว่านั น 
                           เจ้าของที่ไม่ให้ ก็เลยบอกไปว่าถ้า อบต.ท าต้องมีพื นที่ถึง 6 เมตร มิฉะนั นจะท าไม่ได้ก็ไม่น่าจะท าได้ 
                           8.  ความคาดเคลื่อนของการสื่อสารโครงการอบรมผู้สูงอายุเพ่ือไปท าใบอนุญาตขับขี่และ 



                           ประชาสัมพันธ์ประชาชนผิดพลาดเป็นลักษณะมาอบรมแล้วท าใบขับขี่ได้เลยซึ่งไม่เป็นความจริงและ 
                           มีปัญหาเกิดขึ นตามมาแน่นอนจึงว่าโครงการดังกล่าวไม่มีความชัดเจนและถูกต้องเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา 
                          ตามมาเกี่ยวพันกับ อบต.และตัวท่านนายก จึงขอให้สุกฤตาฯไปประสานกับขนส่งเพ่ือให้ด าเนินการ 
                          โดยทุกคนไม่เสียหายและประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาลงชื่อไว้เข้าใจ 
นายกฯ                 ชี แจงว่าเป็นเพราะสมาชิกนี่แหละเวลาประชุมก็ไม่ค่อยสนใจ ชอบหนีประชุม พอฟังไม่จบแล้วเอาไป 
                          สื่อสารเกิดความเข้าใจผิดแล้วน าไปถ่ายทอดกันผิดและขอให้สมาชิกสนใจการประชุมให้มากและอยู่ 
                          กันให้ครบเวลาจะได้ไม่สื่อสารกันผิดอีก 
ประธาน                ถามสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกก็เชิญ.....(ไม่มี)....ถ้าไม่มีเรื่องจะเสนออีกขอปิดประชุมครับ 
                          ปิดประชุมเวลา 12.00 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   ) 
 


