รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 /2564วันที5่ มีนาคม๒๕๖4
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

๑

นายวัชระพลสรณ์คูณแก้ว

๒

นายธนาดุลสอนเงิน

รองประธานสภาอบต.

ธนาดุลสอนเงิน

๓

นางธนภรณ์ผงสง่า

สมาชิก อบต.หมูท่ ี่ ๑

ธนภรณ์ผงสง่า

๔

นายโอภาสเดชบารุง

สมาชิก อบต.หมูท่ ี่ ๒

โอภาสเดชบารุง

๕

นายคาพันมหาวัน

สมาชิก อบต.หมูท่ ี่ ๓

คาพันมหาวัน

๖

นางสาวสุฐิตาต่อชีวัน

สมาชิก อบต.หมูท่ ี่ ๓

สุฐิตาต่อชีวัน

๗

นายธนกรนวลมะลัง

สมาชิก อบต.หมูท่ ี่ ๔

ธนกรนวลมะลัง

๘

นางวิไลวรรณคาปัด

สมาชิก อบต.หมูท่ ี่ ๕

วิไลวรรณคาปัด

๙

นายอุดรกุลดา

สมาชิก อบต.หมูท่ ี่ ๕

อุดรกุลดา

10

นางสาวบุญเรือนแถวอุทุม

สมาชิก อบต.หมูท่ ี่ ๖

บุญเรือนแถวอุทุม

๑๑

นางอนงค์จันเทียบ

สมาชิก อบต.หมูท่ ี่ ๖

อนงค์จันเทียบ

๑๒

นายหมายต่อวิญญา

สมาชิก อบต.หมูท่ ี่ ๗

หมายต่อวิญญา

๑๓

นายม่วงชาอุ่น

สมาชิก อบต.หมูท่ ี่ ๗

ม่วงชาอุ่น

๑๔

นางไพวัลย์เต็มบุญ

สมาชิก อบต.หมูท่ ี่ ๘

ไพวัลย์เต็มบุญ

๑๕

นายเอนกสวาท

สมาชิก อบต.หมูท่ ี่ ๘

เอนกสวาท

๑๖

นางขวัญรุ่งบุญโสภณ

สมาชิก อบต.หมูท่ ี่ ๙

ขวัญรุ่งบุญโสภณ

๑๗

นายวัศพลตูเ้ งิน

สมาชิก อบต.หมูท่ ี่ ๙

วัศพลตู้เงิน

๑๘

นายบุญส่งโตประสิทธิ์

สมาชิก อบต.หมูท่ ี่ ๑๐

บุญส่งโตประสิทธิ์

๑๙

นายพงษ์ศักดิ์พลน้อย

สมาชิก อบต.หมูท่ ี่ ๑๐

พงษ์ศักดิ์พลน้อย

๒๐

จ่าเอกนพดลกรุมรัมย์

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาอบต.

วัชระพลสรณ์คูณแก้ว

จ่าเอกนพดลกรุมรัมย์

หมายเหตุ

๒
ผู้เข้าร่วมประชุม
อันดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

๑.

นายอร่ามเท่าธุรี

นายก อบต.

อร่ามเท่าธุรี

๒.

นายวิรัตน์พิมพ์จันทร์

รองนายก อบต.

วิรัตน์พิมพ์จันทร์

๓.

นางภิษิตสอนลา

เลขานุการนายก อบต.

ภิษิตสอนลา

๔.

นายจันดิษฐ์ ชินบุตร

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึง้

จันดิษฐ์ ชินบุตร

5.

นางโชติรสตราเงิน

หัวหน้าสานักปลัด

โชติรสตราเงิน

หมายเหตุ

ขสป.ผาผึง้

เริ่มประชุมเวลา09.10 น.
ระเบียบวาระที่ ๑เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานสภาฯท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรียนเชิญครับ
ที่ประชุม

นายจันดิษฐ์ ชินบุตร(หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง) แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

เกี่ยวกับ เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ี
ข้อ 2 แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งดารงตาแหน่งตังต่อไปนี้ คือ(1)อธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พชื (2)ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (3)รองอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พชื (4)ผูต้ รวจราชการกรม
อุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พชื (5) ผูอ้ านวยการกอง และผู้อานวยการสานัก (6)ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(7)นักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้นิตกิ รนักทรัพยากรบุคคลนักวิชาการตรวจสอบภายในนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนนักวิชาการแผนที่และภาพถ่ายนักวิชาการสถิติเจ้าพนักงานสถิติพนักงานสถิติพนักงาน
คอมพิวเตอร์นักวิทยาศาสตร์นักกีฏวิทยาและนายสัตวแพทย์ (9)ลูกจ้างประจาตาแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า
นายท้ายเรือนายท้ายเรือกลชายทะเลช่างซ่อมบารุงพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับเครื่องจักกลพนักงานสวน
ป่าพนักงานวิทยุพนักงานสื่อสาร(๙)พนักงานราการผู้ดารงตาแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่านักวิชาการป่าไม้สัตว
แพทย์นักวิชาการสัตวบาลนิตกิ รเจ้าหน้าที่ตรวจป่าผู้ช่วยนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการภูมิสารสนเทศจน
ท.วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์และคนงานในเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตว์ป่าพ.ศ.2562
ข้อ 3แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตว์ป่าพ.ศ.2562 ซึ่งดารงตาแหน่ง ต่อไปนี้

๓
(1)ปลัดกระทรวง(2)รองปลัดกระทรวง(3)ผูต้ รวจราชการกระทรวง(4)ผูอ้ านวยการสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (5)นักวิชาการป่าไม้นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเจ้าพนักงานป่าไม้เจ้า
พนักงานธรณีวิทยานายช่างเครื่องกลนายช่างรางวัดนายช่างโยธานายช่างเทคนิค และนายช่างโยธา
ข้อ 4 แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประกอบด้วยผูด้ ารงตาแหน่งอธิบดี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนีเ้ ป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ นี้
(1)อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2)รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(3) เลขนุการ
กรมผูอ้ านวยการกองผูอ้ านวยการสถาบันผู้อานวยการสานัก(4)ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(5) นักวิชาการประมง
เจ้าพนักงานประมงนักวิชาการป่าไม้เจ้าพนักงานป่าไม้ นายสัตวแพทย์และนิติกร(6) นายช่างเครื่องกลนายช่าง
กลเรือนักเดินเรือเจ้านักงานเดินเรือช่างเครื่องเรือเจ้าพนักงานสื่อสารนายช่างรางวัด(7) พนักงานราชการ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ข้อ 5แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งดารง
ตาแหน่งต่อไปนี้ (1)อธิบดีกรมป่าไม้(2)รองอธิบดีกรมป่าไม้(3)ผูต้ รวจราชการกรมป่าไม้(4)ผูอ้ านวยการกอง
และผูอ้ านวยการสานัก(5)ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านพนักงานป่าไม้(6) เจ้าพนักงานป่าไม้ และเจ้าพนักงานป่าไม้
(7) นิตกิ รนักวิทยาศาสตร์นายช่างสารวจนายช่างเครื่องกลนายช่างไฟฟ้านายช่างภาพนายช่างศิลป์(8)
พนักงานราชการดารงตาแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่าพนักงานสวนป่าพนักงานขับเครื่องจักรเจ้าหน้าที่ตรวจป่า
และผูช้ ่วยพนักงานพิทักษ์ป่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2562
ข้อ 6แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การสัตว์แห่งประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (1) ผูอ้ านวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (2) รองผู้อานวยการองค์การสวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทย (3) ผูอ้ านวยการสานักและวิจัย และผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฯ (4) ผูอ้ านวยการสานักยุทธสาสตร์แผน
(5) ผูอ้ านวยการสานักกฎหมาย และผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฯ (6)ผูอ้ านวยการสวนสัตว์ และผู้ช่วยผูอ้ านวยการฯ
(7) หัวหน้าฝ่ายบารุงสัตว์ หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย
พัฒนาสวนสัตว์ และหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์
ข้อ 7แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกองทัพบกกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นผู้ดารงตาแหน่งต่อไปนีเ้ ป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี (1) แม่ทัพภาค(2) ผูบ้ ัญชาการกองพล (3) ผูบ้ ัญชาการมณฑล
ทหารบก(4)ผูอ้ านวยการกองยุทธการกองทัพภาค(5) (อานวยการกองกิจการพลเรือน (6)ผูบ้ ังคับการกรม
(7)ผูบ้ ังคับการกองพัน(8) ผูบ้ ังคับการกองร้อย(9) ผูบ้ ังคับการกรมทหารพราน(10) ผูบ้ ังคับการกองร้อย
ทหารพราน
ข้อ 8แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกองทัพเรือกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ดารงตาแหน่ง
ต่อไปนี้ (1)ผูบ้ ังคับการเรือ(2)ผูค้ วบคุมเรือ(3)ผูบ้ ังคับหน่วยทหารหรือเทียบเท่า(4)นายทหารสัญญาบัตร

๔
ประจาการในกองหมวดเรือหมู่เรือและเรือหน่วยกาลังรบ ที่ออกปฏิบัติราชการกับเรือและหน่วยเฉพาะกิจของ
กองทัพเรือที่เกี่ยวข้องกับ (1) (2) หรือ (3)เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ .ศ.
2562
ข้อ 9 แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งดารงตาแหน่ง(1) อธิบดี
กรมประมง(2) รองอธิบดีกรมประมง(3)ผูต้ รวจราชการกรมประมง (4)ผูอ้ านวยการกอง(5)ผูอ้ านวยการศูนย์
หัวหน้าหน่วยหัวหน้าด่านนักวิชาการประมงเจ้าพนักงานประมงนายสัตวแพทย์ขา้ ราชการสังกัดกองตรวจการ
ประมงในตาแหน่งนักเดินเรือนายช่างกลเรือเจ้าพนักงานที่ดินเรือและนายช่างเครื่องกล(6) ประมงพื้นที่กทม.
ประมงจังหวัดและประมงอาเภอเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ .ศ.
2562
ข้อ 10แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ (1)ผูว้ ่าราชการจังหวัด
(2)รองผู้วา่ ราชการจังหวัด (3)ปลัดจังหวัด (4)นายอาเภอ (5) ปลัดอาเภอ(6)กานัน(7)ผูใ้ หญ่บ้านเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2562
ข้อ 11 แต่งตัง้ ข้าราชการตารวจทุกตาแหน่งในสานักงานตารวจแห่งชาติเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2562
ข้อ 12 แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
เมืองพัทยา ดารงต่อไปนี้ (1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (3)
นายกเทศมนตรี (4) ปลัดเทศบาล (5) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล (6) นายกเมืองพัทยา (7) ปลัดเมือง
พัทยา
ข้อ 13 แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งดารงต่อไปนี้ (1) ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร (2) รอง
ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร (3) ปลัดกรุงเทพมหานคร (4)ผูอ้ านวยการสานักเทศกิจ (5) รองผู้อานวยการ
สานักเทศกิจ(6) ผูอ้ านวยการสานักงานตรวจและบังคับการในสานักเทศกิจ (7) หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน
ในสังกัด ที่มพี ืน้ ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติซึ่งดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ .ศ.
2562
โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตัง้ ตามประกาศนีม้ ีหน้าที่และอานาจปฏิบัติตามจับกุม
ปราบปรามผู้กระทาผิดภายในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ .ศ.2562
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 / ๒564เมื่อวันที่22 กุมภาพันธ์

๒๕๖4

๕
ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระทู้ถาม

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดมีกระทู้ถามหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ แล้ว๑.คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการฯไม่มี
๒ .คณะกรรมการติดตามฝ่ายสาธารณสุข
คณะกรรมการฯนางอนงค์ จันเทียบ (ส.อบต.ม.6) แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ทุ่งพระได้ส่งมอบ ทรายกาจัดลูกน้ายุงลาย ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อใช้ในการกาจัดลูกน้ายุงลาย
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
๓ .คณะกรรมการติดตามฝ่ายกองช่าง
คณะกรรมการฯ

ไม่มี

๔ .คณะกรรมการติดตามฝ่ายกองคลัง
คณะกรรมการฯไม่มี
๕ .คณะกรรมการติดตามฝ่ายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ
คณะกรรมการฯ

ไม่มี

๖ .คณะกรรมการติดตามฝ่ายสวัสดิการสังคม
คณะกรรมการฯไม่มี
๗ .คณะกรรมการติดตามฝ่ายสานักปลัด
คณะกรรมการฯไม่มี

๖
ระเบียบวาระที่๕ เรื่องเสนอเพื่อการพิจารณา
๕.1 ญัตติเรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖4ญัตติการจ่าย
ขาดเงินสะสม ประจาปี ๒๕๖๔ จานวน 3 โครงการ(งบประมาณ 481,000บาท)
ประธานสภาฯญัตติการจ่ายขาดเงินสะสมประจาปี๒๕๖๔จานวน 3 โครงการ จะได้พิจารณาให้มกี าร
อภิปรายละเอียดแต่ละโครงการของผูเ้ กี่ยวข้องก่อนอื่นขอให้ทางเลขานุการสภาฯได้ชแี้ จงประเด็นกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมรับทราบก่อน
เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น(ฉบับที่ ๔)๒๕61 “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จา่ ยเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
- ด้านการบริการชุมชนและสังคม
- หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้
- ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่
กฎหมายกาหนด
๒. ได้สง่ เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว เมื่อได้รับอนุมัตใิ ห้ใช้จา่ ยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้
การใช้จา่ ยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไปทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจาและกรณีฉุกเฉินที่มสี าธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จา่ ยเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลัง
และเสถียรภาพในระยะยาว “ข้อ 89/1ในกรณีที่มภี ารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือ
กระทรวงมหาดไทย และจาเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ โดยมีความจาเป็นต้องใช้
จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอ และไม่ต้องด้วย
เงื่อนไขการใช้จา่ ยเงินสะสมหรือเงินทุนสารองเงินสะสมตามข้อ 87และ
ข้อ 89ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่าย จากเงินสะสมหรือ
เงินทุนสารองเงินสะสมได้โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย” (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)

๗
นายอร่าม เท่าธุรี (นายก อบต.) ชีแ้ จงแบบรายงานการใช้จา่ ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระอาเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิโดยในปัจจุบัน
อบต. ทุ่งพระ มีสถานะทางการคลังที่เมื่อได้กันเงินรวมถึงได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)๒๕61 ซึ่งเมื่อได้ตรวจสอบแล้วมีเงินสะสมเหลือจานวนหนึ่งซึ่งสามารถนาไปใช้ช่วยเหลือ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามแผนพัฒนาได้ระดับหนึ่ง ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้แจ้ง
และกาชับให้ อปท. ที่มเี งินสะสมเพียงพอจะนาไปใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์เพื่อฟื้นฟูและกระตุน้ เศรษฐกิจตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยให้ยกเว้นการปฏิบัติ ตามระเบียบในการกันเงินสะสมไว้จ่ายเป็น ค่ารายจ่ายด้าน
บุคลากร สารองค่าเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูป้ ่วยเอดส์ และเงินสารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน จากเดิม 3 เดือน
เป็นไปตามความจาเป็นและเหมาะสมซึ่งจากการพิจารณาแล้วเห็นว่า อบต.ทุ่งพระ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวมา โดยตลอด และที่ผ่านมา ปรากฏว่า ไม่มีปัญหาในการดาเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงสมควร
นาเงินสะสมไปใช้จ่ายแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมีรายละเอียดตามญัตติที่เสนอต่อท่าน
ประธานสภาฯ

8
1. ข้อมูลเงินสะสม / เงินสารองรายจ่ายที่จาเป็น ณ วันที่4มีนาคม ๒๕๖4
เงินสะสมที่นาไปใช้ได้

สารองจ่ายเงินสะสมแล้ว

ณ ปัจจุบันหลังจาก
ตรวจสอบยอดเงิน
และหักเงินสะสม
ที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท.
หรือ ก.ส.อ.แล้ว
(1)

ที่มีภาวะผูกพันแล้ว
แต่ยังไม่ได้จ่าย แต่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการหรือ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
และยังไม่ได้เบิกจ่าย
(2)

1,888,474.82

-

2. ทุนสารองเงินสะสม ณ วันที่4 มีนาคม ๒๕๖4

คงเหลือเงินสะสม

สารองงบบุคลากร

ที่นาไปใช้ได้
ณ ปัจจุบัน

(ตามความจาเป็น)

(3)=(1)-(2)

(4)
1,199,000.00

1,888,474.82

8,๗๗๒,๕๓๖.๕๖

เงินสะสมคงเหลือ

สารองกรณีสาธารณภัย

คงเหลือเงินสะสม

(ตามความจาเป็น)

ที่นาไปใช้จ่ายได้

(5)=(3)-(4)

(6)

(7)=(5)-(6)

689,474.82

1,88,474.48

500,627.34

๙

ประธานสภาฯต่อไปจะเป็นการพิจารณาโครงการที่๑
5.1.1โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร(ซอยลาห้วยขี้ตม)ม.3 งบประมาณ
134,000บาทขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯชีแ้ จง
นายอร่าม เท่าธุรี(นายก อบต.ทุ่งพระ) ชีแ้ จงแหตุผลความจาเป็นเนื่องถนนในหมูบ่ ้านตาบลทุ่งพระได้
ดาเนินการก่อสร้างในถนนทุกสายในทุกหมู่บ้านเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ ฝ่ายบริหารจึงมีนโยบายในการปรับปรุง
ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนผลผลิตทางการเกษตรและการ
สัญจรไปมาของประชาชนให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึน้ ไปอีก
นายคาพัน มหาวัน (ส.อบต. ม.3) เนื่องจากเป็นเส้นทางลาเลียงผลผลิตทางการเกษตรในช่วงฤดูฝนที่ผา่ น
มา มีฝนตกชุก ตลอดฤดูฝน บางช่วงเกิดน้าท่วมน้าล้นลาน้าเชิญ ทาให้ถนนชารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ การขน
ผลผลิตทางการเกษตร การสัญจรไปมามีความยากลาบากมาก ประชาชนหมูบ่ ้านห้วยขี้ตม จึงมีปัญหาความ
จาเป็นเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรเส้นนี้ เพื่อประชาชนและเกษตรกรจะ
ได้ สัญจรไปมาได้สะดวกขึน้ การปรับปรุงถนนเส้นนี้จะเป็นแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ถนนขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่นอ้ ยกว่า 300.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ถนน
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 430.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่นอ้ ยกว่า
1,505.00ตร.ม.ช่วงที่ 2 ถนนขนาดกว้าง 3.50 ความเมตรยาว 430.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 1,505.00 ตร.ม.ช่วงที3
่ ถนนขนาดกว้าง4.00 เมตรความยาว240.00 เมตรหนา
เฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า960.00 ตร.ม.เมตรรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบปร.4
ปร.5 ที่แจกให้ครับ
นางโชติรสตราเงิน(หน.สานักปลัด อบต.)โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร(สายลา
ห้วยขี้ตม)ม.3งบประมาณ184,400บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่๑ประจาปี๒๕๖๓หน้า30ข้อ 19
ประธานสภาฯมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงกาหินคลุกปรับปรุงถนนเข้าสู่
พืน้ ที่การเกษตร (ซอยลาห้วยขี้ตม) ม.3หรือไม่
ที่ประชุม
-ไม่ม-ี
ประธานสภาฯถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามต่อไปจะเป็นการพิจารณาการลงมติให้ความเห็นชอบกับการ
จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ2564โครงกาหินคลุกปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (ซอยลา
ห้วยขี้ตม) ม.3งบประมาณ134,000บาท
มติที่ประชุมประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ18 เสียงไม่เห็นชอบ - เสียงงดออกเสียง1 เสียง
5.1.2 โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร (สายห้วยสนามทราย- ห้วยทรายทอง)
ม.6 งบประมาณ303,000 บาท
ประธานสภาฯต่อไปจะเป็นการพิจารณาโครงการที่2
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โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนเข้าพืน้ ที่การเกษตร (สายห้วยสนามทราย- ห้วยทรายทอง) ม.6
งบประมาณ303,000บาทขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯชีแ้ จง
นางอนงค์ จันเทียบ(ส.อบต. ม.6)โดยประชาชนบ้านห้วยสนามทราย ได้เสนอโครงการลงหินคลุกปรับปรุง
ถนนเข้าพืน้ ที่การเกษตร (สายห้วยสนามทราย- ห้วยทรายทอง) ม.6 เนื่องจากถนนเส้นนี้ชารุด เป็นหลุม
เป็นบ่อ ฤดูฝนน้ากัดเซาะการสัญจรไปมามีความยากลาบาก จึงขอเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
การลงหินคลุกปรับปรุงถนนเพื่อให้สภาฯพิจาณาให้ความเห็นชอบซึ่งการปรับปรุงถนนเส้นนี้จะแบ่งเป็น 3
ช่วงคือช่วงที่ 1 ถนนขนาดกว้าง 3.50 เมตรยาว580.00เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่นอ้ ยกว่า
2,030.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ถนนขนาดกว้าง 3.50 เมตรความยาว585.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า2,047.50ตร.ม. ช่วงที3
่ ถนนขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความยาว620.00 เมตรหนา
เฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า2,170.00ตร.ม. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแบบปร.4 ปร.5
ที่แจกให้ครับรายละเอียดปรากฏตามแบบปร.4 ปร.5 ที่แจกให้คะ
นางโชติรสตราเงิน (หน.สานักปลัดอบต.) โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกปรับปรุงถนนเข้าพืน้ ที่การเกษตร
(สายห้วยสนามทราย-ห้วยทรายทอง) ม.6งบประมาณ303,000บาทปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) เพิ่มเติมครัง้ ที่๑ประจาปี๒๕๖๓หน้า33ข้อ 31
ประธานสภาฯมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงกาหินคลุกปรับปรุงถนนเข้าสู่
พืน้ ที่การเกษตร (สายห้วยสนามทราย-ห้วยทรายทอง) ม.6หรือไม่
ที่ประชุม
-ไม่มีประธานสภาฯถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามต่อไปจะเป็นการพิจารณาการลงมติให้ความเห็นชอบกับการ
จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ 2564 โครงการหินคลุกปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร(สายห้วย
สนามทราย-ห้วยทรายทอง) ม.6 งบประมาณ303,000 บาท
มติที่ประชุมที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ 18 เสียงไม่เห็นชอบ - เสียงงดออกเสียง 1 เสียง
5.1.3 โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร(ซอยสุขสาราญ)ม.7บ้านห้วยไห
งบประมาณ44,000บาทขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯชีแ้ จง
นายม่วง ชาอุ่น (ส.อบต.ม.7) ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา และขนผลผลิตทางการเกษตร
เนื่องจากถนนถูกกัดเซาะจากน้าฝนมานานหลายปี ทาให้ถนนชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ยากต่อการสัญจรไปมา
มีที่พักอาศัยของประชาชนประมาณ 6 ครัวเรือน เดิมถนนเส้นนี้เป็นถนนลูกรัง ในครั้งนีป้ ระชาชนบ้านห้วยไห
มีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ พิจารณาสนับสนุนการปรับปรุงถนนให้เป็นถนนหินคลุก
เนื่องจากมีประชาชนใช้ถนนสายนี้เป็นจานวนมากขึ้น โดยมีความยาวของถนนประมาณ 260 เมตร
ประธานสภาฯมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอภิปราย เกี่ยวกับโครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนเข้าพืน้ ที่
การเกษตร (ซอยสุขสาราญ) ม.7
นายโอภาส เดชบารุง (ส.อบต.ม.2) ได้สอบถามเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างของโครงการฯ อยู่บริเวณจุดใด
นายหมาย ต่อวิญญา(ส.อบต. ม.7)โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนเข้าพืน้ ที่การเกษตร(ซอยสุขสาราญ)
ม.7บ้านห้วยไหเป็นถนนหินคลุก ถนนสายนีจ้ ะอยู่บริเวณแยก จากถนนหมายเลข 12 ถัดเข้าไปจากร้านแผง
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ลอย ขายไส้กรอก หม่า บุญเติม เข้าไปในเชิงเขาภูซาผักหนาม บริเวณจะเป็นไร่นาของเกษตรกร
มีการปลูกอ้อย ข้าว พริก มะเขือ และ พืชเกษตรอื่นๆ มีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ ครัวเรือน สภาพถนน
จะเป็นถนนหินลูกรัง น้ากัดเซาะ มาเป็นเวลานาน การสัญจรไปมา มีความยากลาบาก ประชาชนในบ้านห้วย
ไห จึงขอนาเสนอโครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนเข้าพืน้ ที่การเกษตร(สายซอยสุขสาราญ) ม.7 มาเพื่อให้
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระพิจารณา โดยถนนเส้นนี้มี ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ความยาว
260 หรือมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยว่า 910.00 ตร.ม. รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบปร.4 ปร.5 ที่แจกให้กับ
สมาชิกทุกท่าน
นางโชติรสตราเงิน(หัวหน้าสานักปลัด อบต.)โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกปรับปรุงเข้าพืน้ ที่การเกษตรม.7
บ้านห้วยไห งบประมาณ44,000บาทปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครัง้
ที่๑ประจาปี๒๕๖๓หน้า35ข้อ36
ประธานสภาฯมีท่านใดจะสอบถาม มีขอ้ สงสัย จะอภิปราย เพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่ม-ี
ประธานสภาฯถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านใดสอบถามเพิ่มติมกระผมจะขอมติว่าเห็นสมควรจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนเข้าพืน้ ที่การเกษตร (ซอยสุขสาราญ) ม.7 บ้านห้วยไหงบประมาณ
44,000บาท
มติที่ประชุมทีป่ ระชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ 18เสียงไม่เห็นชอบ - เสียงงดออกเสียง1สียง
---พักการประชุมรับประทานอาหารกลางวัน--5.2ญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี๒๕๖๔
จ.อ.นพดลกรุมรัมย์ (เลขานุการสภาฯ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ประธานสภาฯขอเชิญเจ้าหน้าที่ชีแ้ จงครับ
นางโชติรสตราเงิน (หัวหน้าสานักปลัดอบต.) ด้วยกองช่าง มีความจาเป็นต้องจัดซื้อจัดครุภัณฑ์ เป็น
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ มาใช้ในการบริการสาธารณูปโภคแก่ประชาชน เพื่อให้กาสัญจรไปมาของประชาชน
ในช่วงเวลากลางคืน มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินแต่ไม่ได้ตงั้ งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2564 ไว้ จึงจาเป็นต้องขอเสนอการโอนลดโอนเพิ่มงบประมาณ มาตั้งรายการใหม่ เพื่อให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลทุ่งพระ พิจาณาเห็นชอบจานวน 1 รายการดังนี้
รายการที่ 1
โอนเพิ่มงบประมาณ
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กองช่างขออนุมัติโอนเพิ่มจานวน95,250บาท
ในกองช่างแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนนหมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทไฟฟ้าและวิทยุค่าจัดซื้อชุด
โคมไฟถนนส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมูบ่ ้านม.1-10 ตั้งไว้ 0 บาทงบประมาณคงเหลือก่อน
โอนจานวน 0 บาทโอนเพิ่ม95,250 บาทยอดคงเหลือหลังโอน95,250บาท
โอนลดงบประมาณ
กองช่างขออนุมัติโอนลดจานวน95,250บาท
ในกองช่างแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานหมวดค่าวัสดุประเภทค่าวัสดุ
ก่อสร้าง ตั้งไว้ 150,000 บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด157,219บาทขอโอนลด95,250 บาท
ยอดคงเหลือหลังโอน61,969บาท
รวมงบประมาณที่ขอโอนลด-โอนเพิ่มในครั้งนี้ จานวน 95,250บาท
ประธานสภาฯมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซัดถามเพิ่มเติมหรือไม่
นายบุญส่ง โตประสิทธิ์ (ส.อบต. ม.10) ได้ซักถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อโคมไฟถนนส่อง
ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมูบ่ ้านม.1-10 ว่าจะติดตัง้ บริเวณจุดใด ได้ครบทุกหมู่บ้านหรือไม่
นายอร่าม เท่าธุรี (นายก อบต.ทุ่งพระ) ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า บริเวณที่จะดาเนินการติตั้งโคมไฟส่อง
สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ฝ่ายกองช่างได้ดาเนินการสารวจมาหลายครั้ง และจะดาเนินการสารวจอีกครั้ง
โดยจะเน้นบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงที่สุดก่อน และบริเวณที่เหมาะสมและเพียงพอ ต่อไป
ประธานสภาฯมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซัดถามเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มีก็จะเป็นการขอมติต่อที่ประชุมใน
การให้ความเห็บชอบต่อการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 ผ่านสภาฯซึ่งเป็นการโอนผ่านสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ ครั้งที่3-2564 จานวน ๑รายการได้แก่
1.ค่าจัดซื้อโคมไฟถนนส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมูบ่ ้าน ม.1-10 งบประมาณ 95,250
บาท
รวมงบประมาณที่ขอโอนลด-โอนเพิ่มในครั้งนี้จานวน95,250บาท
ที่ประชุม
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ18 เสียงไม่เห็นชอบ - เสียงงดออกเสียง1 สียง
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯสมาชิกฯท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่อย่างไร ขอเชิญครับ
จ.อ.นพดลกรุมรัมย์ (เลขานุการสภาฯ) ได้เสนอเรื่องการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน โดยสมาชิก
ฯ ต้องเป็นผู้สอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยต่างๆ ต่อไปแต่ละหมู่บ้านจะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหมูบ่ ้านละ 1 คน และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ ได้ขอขยายเวลาการประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2564 ออกไปอีก 15 วัน ซึ่งจะมีการประชุมสภาฯ สมัยนี้เป็นครั้งที่ 3/2564
ประมาณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยประธานสภาฯ จะทาหนังสือเชิญประชุมต่อไป
นายอร่าม เท่าธุรี (นายก อบต.) แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดงานบุญเดือนสี่ประเพณีไทคอนสาร ใน
วันที่ 13 มีนาคม 2564 มีการทาบุญตักบาตร มีพิธีบวงสรวงปู่หมื่นอร่ามคาแหง ณ วัดเจดีย์ ในพิธีถวาย

๑๓

เครื่องราชย์สักการะ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน และขอให้สมาชิกฯได้ไปสารวจ
ถนนในพืน้ ที่การเกษตรและการขยายเขตไฟฟ้า ความต้องการไฟส่ องสว่างบริเวณทางแยก และบริเวณจุด
เสี่ยง เพื่อนาเข้าสู่สภาฯเพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณครั้งต่อไป
นางสาวสุฐิตา ต่อชีวัน (ส.อบต.3) แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมแข่งขันการละเล่นพื้นเมืองสะบ้าเพื่อ
ถวายหลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกาแหง) ณ วัดเจดีย์ บ้านนาเขิน หมู่ที่ 1 ตาบลคอนสาร อาเภอคอน
สาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกาหนดการแข่งขัน 4 ประเภท คือ 1.รุ่นเด็ก (ไม่เกิน 12 ปี) 2.รุ่นเยาวชน (12-25
ปี) 3.รุ่นใหญ่ (ไม่เกิน 60 ปี) 4.รุ่นผูส้ ูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) โดยประเภทที่ 3 ระหว่างทีมองค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งพระ และทีมองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนาเลา เริ่มทาการแข่งขันหลังพิธีเปิด เวลาประมาณ
09.30 น. ขอเรียนท่านสมาชิกฯ ทุกท่านขอร่วมชมร่วมเชียร์ให้กาลังใจแก่ผเู้ ล่นทีมทุ่งพระ (ห้วยขี้ตม)
นายอร่ามเท่าธุรี (นายกอบต.) ชีแ้ จงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ งานประเพณีบุญเดือนสี่ประเพณีไทคอนสาร วันที่
14 มีนาคม 2564 จะเป็นพิธีเปิด โดยมีผู้วา่ ราชการจังหวัดชัยภูมิ รองผู้วา่ จังหวัดชัยภูมิ หรือนายอาเภอ
คอนสาร จะมาเป็นประธานในพิธี การแข่งขันการละเล่นสะบ้านระหว่างตาบลทุ่งพระและตาบลทุ่งนาเลา ใน
วันนั้นจะเป็นการแข่งขันรุน่ อายุไม่เกิน 60 ปี จึงขอเชิญท่านสมาชิกฯเข้าร่วมเชียร์ร่วมชมในครั้งนี้ดว้ ย
จ.อ.นพดลกรุมรัมย์ (เลขานุการสภาฯ)ชีแ้ จงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงานโยบายและแผน จะจัดโครงการเวที
ประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งกาหนดวัน เวลาและสถานที่ ทางองค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งพระจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอให้ท่านสมาชิกฯได้สารวจ ข้อมูล ปัญหาความต้องการ โครงการ
กิจกรรมต่างๆภายในหมูบ่ ้านของตนเองให้ครอบคลุม และเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อเสนอเข้าบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
นายจันดิษฐ์ชินบุตร (หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง)ได้ชแี้ จงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บทลงโทษเกี่ยวผูก้ ระทา
ผิด พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ซึ่งผูใ้ ดฝ่าฝืนกระทาความผิดจะมีโทษหนัก ตามมาตรา 99
ตามประกาศพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 (ฉบับใหม่) เพิ่มบทลงโทษป้องกันการบุกรุกป่า
จาคุกตั้งแต่ 4-20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 400,000-2,000,000 บาท ไม่มีทั้งจาทั้งปรับ พร้อมอนุญาตให้คน
อยู่ในป่าตามเงื่อนไข 20 ปี ส่วนเก็บของป่าต้องขึน้ ทะเบียนเพิ่มสวัสดิการเพิ่มเจ้าหน้าที่ จะเห็นได้ว่า
บทลงโทษจะหนักกว่าการกระทาผิดพระราชบัญญัติฉบับก่อนมาก ขอฝากผู้นาชุมชน ท่านสมาชิกฯ ได้ประ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและถือปฏิบัติ
นายอุดร กุลดา (ส.อบต.ม.5) สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนเข้าพืน้ ที่
การเกษตรม.5 จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณหรือไม่อย่างไร
นายอร่าม เท่าธุรี (นายก อบต.) ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ทางองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ จะเน้นการ
พัฒนาถนนเพื่อการเกษตร แต่ต้องรองบประมาณที่ทางส่วนกลางจัดสรรมาให้ คาดว่าจะดาเนินการให้
ประมาณไตรมาสที่ 2-3
ประธานสภาฯสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ
ที่ประชุม

-ไม่ม-ี

๑๔

ประธานสภาฯการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจาปี 2564 ยังไม่สิน้ สุด สภาฯได้ขออนุญาตขยาย
ระยะเวลาการประชุมออกไป15 วัน โดยกาหนดวันเวลาและสถานที่การประชุม จะมีหนังสือแจ้งให้ท่าน
สมาชิกเพื่อทราบอีกครั้ง ถ้าสมาชิกฯท่านใดมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาขอให้นาเรื่องเสนอเข้ามา เพื่อจะได้
ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป ถ้าไม่มอี ะไรแล้ว กระผมขอเลิกประชุม ขอขอบคุณครับ
เลิกประชุม
เวลา๑๔.00น.
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