
-ส ำเนำ- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

สมัยสามัญ สมัยที ่2 / 2564  คร้ังที ่2 
วนัที ่ 11  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
ผู้มาประชุม 

 1. นายลอย  บวัดี   ประธานสภาต าบลทุ่งใหญ่ 
 2. นางพยงุ  บุญจุย้      รองประธานสภาต าบลทุ่งใหญ่ 

3. นายเสง่ียม  เรเรือง   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
4. นายชมเชย  เพช็รเกิด    สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
5. นางน ้าผึ้ง  สวา่งแกว้  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 6. นายบิ้ง  มาตสนา   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
7. นายประเสริฐ  จนัทร์ใด  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
8. นายวรีะวฒัน์    ลือพฒัธิมา  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
9. นายบุญทอด      ช านาญ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 10. นายชาตรี     ผายแสง   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 11. นายเยีย่ม     เดโชเมง็   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 12. นายส าเนียง    การภกัดี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 13. นางวนัเพญ็     ชูจิตร   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 14. นายชู     เพชรพนัธ์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 15. นางประทุมทิพย ์  วงศใ์จ       สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

16. นายบุญชู      สโมสร       สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
17. นายสุชาติ     วงคสุ์วรรณ์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 18. นายบุญยนื   เจริญสุข   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
19. นายสมพร  ทองค าดี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
20. นายสนัน่     เหล่าเขตกิจ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 21. นายสุรินทร์   ผกูเรือง    สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
22. นายศิลป์ชยั     จนัทร์น่ิม  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 23. นายณรงค ์  ชูเนตร    สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
24. ดอกรัก      สโมสร      สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 25. นางเดือนรุ่ง     เนียมสนิท  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 26. นายทวนิ     เมฆออ้ย   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 27. นายประสิทธ์ิ กาศเกษม  เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

/ ผูไ้ม่มาประชุม…………. 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสุรัตน์ ดอนศรีคุม้  นายก อบต.ทุ่งใหญ่ 
 2. นายช านาญ   กุลศรี   รองนายก อบต.ทุ่งใหญ่ 

3. นายชาลี เสือนาราง  เลขานุการนายก อบต.ทุ่งใหญ่  
4. นายวชิาญ ยศแสง   ผูอ้  านวยการกองช่าง 

 5. ร.ต.อ.ฐานวฒัน์ จนัทร์สงเคราะห์ สายตรวจทุ่งใหญ่  
6. นายวชิาญ ยศแสง   ผูอ้  านวยการกองช่าง 
7. นางสาวสุมน  จนัทร์ทา้ว  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 

 8. นายประกอบ  ขนัธวธุ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายแถม มณีขวญั   (ลากิจ)  

2. นางสาวรสริน   แกว้กองศรี  (ลาป่วย) 
 3. นางกญัจะนา    ค  าสะอาด  (ลาป่วย) 

4. นางชวน อุ่นสมยั   (ลากิจ) 
 5. นายสุด แหยมดอนไพร  (ลากิจ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

/  เร่ิมประชุม............. 
 



-3- 
เร่ิมประชุม   เวลา 09.30 น. 

- เลขานุการสภาฯ กล่าวเชิญประธานสภาฯ จุดธุป เทียน บูชาพระรัตนตรัย  พร้อม
กล่าวน าสวดมนต์ไหว้พระ  เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี 1 จบ  เสร็จแล้วประธานสภาฯ กลบัน่ังประจ าที่ 
 
นายลอย  บัวดี  - เม่ือท่ีประชุม สมาชิกมาครบองคป์ระชุมแลว้ ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร
(ประธานสภาฯ)  ส่วนต าบลทุ่งใหญ่ สมยัสามญั สมยัท่ี 2 / 2564  คร้ังท่ี 2 ประจ าวนัท่ี 11  มิถุนายน 
2564   และก่อนวาระการประชุม ขอสรุปรายช่ือสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ท่ีมาประชุมวนัน้ี 

-  มีผูล้าประชุม จ านวน 5 คน  ดงัน้ี 
 1. นายแถม มณีขวญั   (ลากิจ)  

2. นางสาวรสริน   แกว้กองศรี  (ลาป่วย) 
 3. นางกญัจะนา    ค  าสะอาด  (ลาป่วย) 

4. นางชวน อุ่นสมยั   (ลากิจ) 
 5. นายสุด แหยมดอนไพร  (ลากิจ) 
- ขอเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

 
ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.1 เร่ืองประกาศเรียกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ สมัยสามญั สมัยท่ี 2 
ประจ าปี 2564 ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 – 15 มิถุนายน 2564  
   1.2 เร่ืองการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  19 บ้านทุ่งสามัคคี  ในวนัท่ี 11 มิถุนายน  2564 
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.  ณ ศาลาประชาคมหมู่บา้น  
    1.3 เร่ืองสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 ประจ าวนัท่ี 10 
มิถุนายน 2564    เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงรายละเอียด 

  
เลขานุการสภาฯ   - ช้ีแจงวา่ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564  มียอดผูติ้ดเช้ือเพิ่ม 2,310 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 43 คน 
หายป่วยเพิ่ม 3,035 ราย ยอดผูป่้วยยืนยนัสะสม 158,675 ราย   โดยศูนยบ์ริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) 
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในประเทศ  ประจ าวนัพฤหัสบดี ท่ี 10 มิถุนายน 2564  
ซ่ึงยอดผูติ้ดเช้ือโควิด-19 เพิ่มข้ึนรวม 2,310 ราย แยกเป็น ผูติ้ดเช้ือรายใหม่  2,208 ราย , ผูติ้ดเช้ือภายในเรือนจ า/ 
ท่ีตอ้งขงั   102 ราย  /ผูป่้วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64)  158,675 ราย   เสียชีวิต 43 ราย   หายป่วยเพิ่ม   3,035 ราย 
หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64)  111,861 ราย  
 
 

/ สรุปการใหบ้ริการฉีดวคัซีน................ 
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    สรุปการให้บริการฉีดวคัซีน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

สรุปสถานการณ์การระบาดในจังหวดัพจิิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ช่วงเวลาผูติ้ดเช้ือ................... 
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   ช่วงเวลาผู้ติดเช้ือรายที ่145 ของจังหวดัพจิิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    / Timeline ผูป่้วย Covid ……………… 
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เปรียบเทยีบข้อมูลประสิทธิภาพวคัซีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ตารางประเทศผูผ้ลิตวคัซีน………. 
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ตารางประเทศผู้ผลติวคัซีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อปฏิบัติก่อนฉีดวคัซีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/  ยอดผูติ้ดเช้ือ……….. 
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ยอดผู้ติดเช้ือโรคไวรัสโคโรน่า (โควดิ 19)  ทัว่โลก ณ  10 มถุินายน 2564  
- ผูป่้วยโควดิ-19 สะสม  175,143,130 ราย (เพิ่มข้ึน 399,878 ราย)  
- เสียชีวติสะสม    3,775,680 ราย เพิ่มข้ึนราย 13,109 ราย  
- หายป่วย           158,645,856 ราย  
- อินเดียเพิ่มข้ึนสูงสุด              93,896 ราย  
5 อนัดับประเทศทีม่ีผู้ติดเช้ือสะสมสูงสุด  
อนัดบั 1 สหรัฐอเมริกา  34,262,554 ราย(+11,990)  
อนัดบั 2 อินเดีย   29,182,072 ราย(+93,896) 
อนัดบั 3 บราซิล   17,122,877 ราย(+84,617)  
อนัดบั 4 ฝร่ังเศส    5,725,492 ราย(+5,557)  
อนัดบั 5 ตุรกี     5,306,690 ราย(+6,454)  

 
   1.4. เร่ืองนโยบาย, หนังสือส่ังการจากกระทรวงมหาดไทย / กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น /ข้อราชการจากจังหวดั อ าเภอ มีดังนี ้

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) ช้ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถ
จดัซ้ือวคัซีนโควดิ-19 ได ้ แต่ตอ้งผา่นรัฐ หรือหน่วยงาน องคก์รของรัฐ เพราะเป็นวคัซีนฉุกเฉิน 
    องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) สามารถจดัซ้ือวคัซีนโควิด-19 ได้ แต่ตอ้งเป็น   
ไปตามแนวทางของศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. และ
ตอ้งด าเนินการผ่าน 5 หน่วยรัฐ หลงัจากมีประกาศ ศบค. เร่ืองแนวทางการบริหารจดัการวคัซีนป้องกนัโรค      
โควดิ-19  ก าหนด 6 แนวทาง ปลดล็อก รพ.เอกชน - อปท. จดัหาวคัซีนได ้ 
    ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ( อปท.) การจดัซ้ือจ าเป็นตอ้งเป็นไปตาม
แผนงานของ ศบค. ก าหนด  เพราะ ศบค.ไดพ้ิจารณาแผนการกระจายวคัซีนไดเ้หมาะสมแลว้ โดยพิจารณาจาก
สัดส่วนประชากร สถานการณ์การแพร่ระบาด  เช่น จงัหวดัใดท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดสูงเป็นพื้นท่ีเส่ียง    
จะได้รับฉีดวคัซีนเพิ่มข้ึน และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  ดังนั้ นแต่ละอปท. ท่ีจะซ้ือจะต้องผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดั จึงน ามาเขา้ ศบค.อีกคร้ัง  แต่ไม่ไดห้มายความวา่เม่ือประกาศราชกิจจานุเบกษา
แลว้ทุก อปท.  จะสามารถซ้ือวคัซีนไดเ้องในทนัที 
   รายละเอียดประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส      
โคโรนา 2019 (โควดิ-19)  เร่ือง แนวทางการบริหารจดัการวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-19  ตามภาพ 
 
 
 

 / ประกาศศูนยบ์ริหาร.............. 
 

นส.วัคซีน%201%20%20ก.พ.64.pdf
นส.วัคซีน%201%20%20ก.พ.64.pdf
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/ 1.5 เร่ืององคก์ารบริหาร………… 
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    1.5 เร่ืององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ออกบริการจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่  โดย
ออกไปให้บริการตามวนั  เวลา  สถานที ่ตามภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6  ข่าวย่อยรายวนั 
        1. ผูว้่าฯ ราชบุรี สั่งปิด รง.มาม่า บา้นโป่งติดโควิด 28 คน  ผูว้่าฯ ราชบุรี ประกาศปิด
ชัว่คราวโรงงานไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั (มหาชน) อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี ระยะเวลา 14 วนัเร่ิม 7-20 มิ.ย.น้ีหลงั
พบพนกังานติดเช้ือ 28 คน และกกัตวั 300 คนผูส้ัมผสั    เส่ียงสูง 
         2.ไทยพบสายพนัธ์ุอินเดีย สะสม 235 คน ลาม 10 จงัหวดั  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย ์ เผยไทยตรวจพบสายพนัธ์ุอินเดีย สะสม 235 คน ลาม 10 จงัหวดั เฉพาะ กทม. 206 คน รองลงมา
อุดรธานี 17 คน เร่งสอบสวนโรคเพิ่ม พบส่วนใหญ่โยงแคมป์ก่อสร้างหลกัส่ี ส่วนสายพนัธ์ุแอฟริกาใต ้ตรวจพบ 
26 คน ในพื้นท่ี อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

/ 3. สมาคมประสาทฯ  ………… 
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        3. สมาคมประสาทฯ  แนะไม่จ  าเป็นตอ้งหยุดยาไมเกรน ก่อนฉีดวคัซีนโควิด  สมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย แนะผูป่้วยโรคปวดศีรษะไมเกรน ไม่จ  าเป็นตอ้งหยดุยา ก่อนเขา้รับการฉีดวคัซีน
ป้องกนั COVID-19 
         4. กทม.พบคลสัเตอร์ใหม่ไซต์ก่อสร้าง ถ.พระราม 9 ติดเช้ือ 347 คน   ศบค. ระบุมี
รายงานพบคลสัเตอร์ใหม่ย่านถนนพระราม 9 กทม. เป็นโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม พบผูติ้ดเช้ือ 347 คน
จาก 528 คน ขณะท่ี กทม.ยงัเฝ้าระวงั 53 คลสัเตอร์ โดยมี 6 คลสัเตอร์พบผูป่้วยเกิน 500 คน 
    5. ลุน้กฎหมายยาเสพติดใหม่ ลดโทษเน้นการบ าบดั เร่งให้ทนัสมยัประชุม  สมศกัด์ิ 
เทพสุทิน”  รมว.ยุติธรรม  หวัน่กฎหมายยาเสพติดท่ีปรับใหม่ไม่ผา่นการพิจารณาของสภาออ้น ส.ว.-ส.ส. เร่งให้
ทนัสมยัประชุมน้ี ไม่งั้นเสียเวลาไปฟรีๆ 9 เดือนตอ้งเร่ิมตน้ใหม่  โวเป็นเคร่ืองมือส าคญัให้เจา้หน้าท่ียึดทรัพย์
เครือข่ายยาเสพติดไดง่้ายข้ึน และสามารถยึดทรัพยย์อ้นหลงัไดต้ามมูลค่ายาเสพติด พร้อมเนน้ให้ผูเ้สพเขา้บ าบดั
มากกวา่ติดคุก 
         6. เรืองไกรฟิตจดั สอนมวย "พิธา" ระวงัจะถูกถอดถอน ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา 144 
พปชร.กางปีกป้องงบฯลบั “วิรัช” โตไ้ม่ไดมี้อยู ่แต่ในกลาโหม-ส านกันายกฯ ตีกนั กมธ.ท าอะไรมากไม่ได ้ทา้
ฝ่ายคา้นรู้ซ่อนอยู่ตรงไหนเปิดมาเลย “เรืองไกร” ตอกทุกรัฐบาลมีมานานเป็นปกติ หยนัอ่านกฎหมายให้แตก
ก่อนมาให้ข่าวเปิดประเด็น ยื่นหนงัสือถึง “ชวน” กบัประธาน กมธ.งบฯ  เตือน “พิธา” ส่อฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ ม.
144 ห้าม ส.ส.หรือ ส.ว.มีเอ่ียวแปรญตัติ ขู่ระวงัถูกยื่นถอดถอน “ประธานวิปรัฐบาล” มัน่ใจ พ.ร.ก.กูเ้งิน 5 แสน
ลา้นไร้ปัญหา เหน็บอภิปรายดุเยี่ยงราชสีห์ สุดทา้ยผา่นฉลุย “พิชยั” จ้ีใจด าถาม 10 ขอ้คาใจถลุงเงินกู ้หวด “บ๊ิก
ตู่” สร้างหน้ีท่วม กลวัพี่โทน่ีหรือคนอ่ืนกูเ้ศรษฐกิจดีกวา่ ศาลคาดโทษคุมพฤติกรรม “เพนกวนิ” 
         7. สมศกัด์ิ " เร่งสภาผา่น ก.ม.ยาเสพติด เป็นเคร่ืองมือทลายเครือข่ายยานรกสมศกัด์ิ"
ออ้นสภาเร่งผ่านประมวลกฎหมายยาเสพติด หวงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัสืบสาวทลายเครือข่าย หยุดต่อเวลาพ่อคา้
ยานรก ตอ้งตามเทคโลยีให้ทนัปรับบทบญัญติัให้เหมาะสม ช้ีเหลือวาระไม่ถึง 2 ปี หากท าไม่เสร็จตอ้งเร่ิมกนั
ใหม่อีก 
    8. เพื่อไทย ปรามาส เป็นไปได้ยากรัฐบาลตั้ งเป้าฉีดวคัซีน 70% ในส้ินปี 64 ข่าว
อนุสรณ์ มองรัฐบาลฉีดวคัซีนโควิด-19 ให้ได้ 70% ของคนไทยในปีน้ีเป็นไปไดย้าก ขอหยุดลบัลวงพรางให้
ความหวงัประชาชน จ้ี อยา่ปล่อยนกัการเมืองบางพรรคใชว้คัซีนเป็นเคร่ืองมือหาเสียง 
       9. ตรีนุช”  หนุนให้ครู-บุคลากรการศึกษาฉีดวคัซีนวนัละ 5,000 คน ก่อนเปิดเทอม  
รมว.ศึกษาธิการ ให้ก าลงัใจครูฉีดวคัซีนโควิด-19 ตั้งเป้าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา้รับบริการวนัละ 
5,000 คนท่ีสถานีกลางบางซ่ือ ลุยฉีดใหไ้ดม้ากท่ีสุดก่อนเปิดเทอม 
       10. ตร.หนองขาม  ทลายโรงงานถุงมือแพทยไ์ร้มาตรฐาน พบสอดไส้ยดักล่องยี่ห้อดงั   
ต ารวจหนองขามสนธิก าลงัทลายโรงงานถุงมือแพทยไ์ร้มาตรฐาน ยึดของกลางเป๋นเคร่ืองจกัรผลิต ถุงมือยาง 
และกล่องบรรจุจ านวนมาก 

/ 11. สหรัฐฯ อนุมติั............. 
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      11. สหรัฐฯ อนุมติัใชย้ารักษาอลัไซเมอร์ตวัใหม่ คร้ังแรกในรอบเกือบ  20 ปี เจา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบของสหรัฐฯ อนุมติัการใชง้านยารักษาโรคอลัไซเมอร์ตวัใหม่ เป็นคร้ังแรกในรอบเกือบ 20 ปี ขณะท่ีส
หราชอาณาจกัรเตรียมเจริญรอยตาม 
 

   1.7 เร่ืองโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาวังบัว อ าเภอเทพนคร  จังหวัดก าแพงเพชร      
แจง้ก าหนดการออกมาส ารวจ รังวดัและออกหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวง ตามปผนบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจะท าการปักหลกัเขต และซ่อมเขตชลประทานตามแนวคลองส่งน ้ าสายใหญ่ MC 
คลองส่งน ้าสาย 1R - MC ในความรับผดิชอบโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาวงับวั  รายละเอียดตามภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ  1.8  เร่ืองความคืบหน้าการจัดซ้ือวคัซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวดัพจิิตร จากการ
ท่ีไดมี้การพูดคุยกนัในไลน์กลุ่มเพื่อนๆ ทราบวา่ทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจิตร จะรอการประสานขอ้มูล
ใหช้ดัเจนจากทางสาธารณสุขจงัหวดัพิจิตรก่อน แต่มีแนวโนม้ท่ีจะจดัซ้ือแน่นอน 

/ 1.9 เร่ืองการแชร์………… 
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   1.9 เร่ืองการแชร์ การโพสท์ต่างๆในโลกโชเชียล ออนไลน์ ก็ขอให้มีความระมดัระวงั 
และตระหนกัถึงขอ้เท็จจริง หรือขอ้มูลท่ีแทจ้ริงก่อน เช่นกรณีผุติ้ดเช้ือโควิด วา่เป็นคนโนน้คนน้ี ซ่ึงอาจจะเป็น
ท าผิดกฎหมายตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ในการโพสท์ การแชร์ ขอ้มูลท่ีเป็นเท็จ สร้างความเสียหาย เส่ือมเสียแก่
ผูอ่ื้นได ้ ดงันั้นถา้ไม่ชดัเจนอยา่พึ่งรีบไปโพสท ์
  
ทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ประธานสภาฯ   - แจง้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ให้ตรวจสอบเอกสาร รายงานวาระการประชุมสภาฯ เม่ือ
คร้ังท่ีผา่นมา  ไดด้ าเนินการตรวจสอบไปแลว้ หากพบขอ้ผดิพลาด ใหย้กมือพร้อมช้ีแจงเสนอแกไ้ข เพิ่มเติม 
  - เชิญทางเลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงขอ้กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
เลขานุการสภาฯ   - ช้ีแจงว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย ขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 33  รายงานการประชุมสภาท้องถ่ินทุกคราว ต้องให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดต้รวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมไดต้รวจสอบแลว้ ข้ึนอยา่งนอ้ยสองฉบบั เพื่อใหส้มาชิกสภาทอ้งถ่ินไดมี้โอกาสตรวจดู
ไดก่้อนเวลาประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงวนั เพื่อให้สภาทอ้งถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น และการแกไ้ขถอ้ยค า
ในรายงานการประชุมใหก้ระท าโดยมติของท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ิน 
 
ทีป่ระชุม  - ไม่มีเสนอแกไ้ขใดๆ 

ประธานสภาฯ  - ขอมติจากท่ีประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมยัสามญั สมยัท่ี 2
ประจ าปี 2564  คร้ังแรก เม่ือวนัท่ี  7  มิถุนายน  2564 

มติทีป่ระชุม  - มีมติใหก้ารรับรอง 
 
ระเบียบวาระที ่3    เร่ืองกะทู้ถาม   
ท่ีประชุม   - ไม่มีเร่ืองกระทูด่้วน 
  
ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเสนอให้ทีป่ระชุมพจิารณา 
ประธานสภาฯ 4.1 พิจารณาเห็นชอบแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ.2561 – 

2565 ) 
   - เชิญเลขานุการช้ีแจงขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

/  เลขานุการสภาฯ............. 
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เลขานุการสภาฯ   - ช้ีแจงว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี2) 2559  (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561   

หมวด 4 
การแก้ไข การเพิม่เติมหรือการเปลีย่นแปลงแผนพฒันาท้องถิ่น 

……………………....................... 
    ขอ้ 21 การแกไ้ขแผนพฒันาทอ้งถ่ินเป็นอ านาจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

เม่ือผูบ้ริหารท้องถ่ินได้เห็นชอบแผนพฒันาท้องถ่ินท่ีแก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวนันับแต่วนัท่ีผูบ้ริหารท้องถ่ินเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภา
ทอ้งถ่ิน อ าเภอ และจงัหวดัทราบดว้ย 
   ข้อ 22  เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
    (1) คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินจดัท าร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
ท่ีเพิ่มเติม พร้อมเหตุผล และความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
    (2) คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
ท่ีเพิ่มเติม ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเพิ่มเติมให้สภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบญัญติัสภาตาบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ดว้ยเม่ือ
แผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพฒันาท้องถ่ินดังกล่าวให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวนันับแต่วนัท่ีผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินประกาศใช ้
    ขอ้ 22/1  เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ินให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพฒันาท้องถ่ินท่ี
เปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบญัญัติสภาต าบล และ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ดว้ยเม่ือแผนพฒันาทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึงไดรั้บความเห็นชอบแลว้ ให้ส่ง
แผนพฒันาทอ้งถ่ินดงักล่าวให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศใช ้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศใช ้
    ขอ้ 22/2  ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจของ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ดว้ย และเม่ือแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ินดงักล่าว 

/ ประธานสภาฯ……….. 
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ประธานสภาฯ   - เน่ืองจากทางคณะผูบ้ริหารฯ ได้เสนอญัตติการพิจารณาเห็นชอบแก้ไข เพิ่มเติม 
เปล่ียนแปลง  แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ( พ.ศ.2561 – 2565 ) โอกาสน้ีขอเชิญทางคณะผูบ้ริหารฯ ไดช้ี้แจงหลกัการ 
และเหตุผลท่ีเสนอญตัติน้ี 
 

นายกองค์การบริหาร-  - กล่าวเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การ   
ส่วนต าบล   บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ สืบเน่ืองจากท่ีผา่นมาลกัษณะการเกิดปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนมกัจะเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีก าหนดแผนไวแ้ต่เดิมก็ไม่ตรงกบั
ปัญหาความเดือดร้อน หรือวา่ความตอ้งการของประชาชนในปัจจุบนั ดงันั้นรายละเอียดโครงการพฒันาก็จะตอ้ง
เปล่ียนแปลงไปไม่เหมือเดิม ดงันั้นจึงเสนอญตัติแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 
2565) เพื่อสภาฯ ไดพ้ิจารณาเห็นชอบต่อไป  โดยแยกเออกเป็นแต่ละแผนงาน ดงัน้ี  

แผนงานบริหารงานทัว่ไป    จ านวน   3  โครงการ 
   แผนงานรักษาความสงบภายใน  จ านวน  1   โครงการ 
   แผนงานการศึกษา    จ านวน   2  โครงการ 
     แผนงานสาธารณสุข   จ านวน  2   โครงการ 

แผนงานเคหะและชุมชน     จ านวน  1  โครงการ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    จ านวน   26 โครงการ  

     รายละเอียดในเล่มแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แกไ้ข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 
คร้ังท่ี 1/2564  ท่ีแจกสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแลว้  
 

นางสุมน  จันทร์ท้าว  - ช้ีแจงในการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)     
(นักวเิคราะห์นโยบาย- คร้ังท่ี 1/2564 ได้ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีกฎหมาย ระเบียบก าหนด และจากขอ้มูล   
และแผน )   ค าร้องความเดือดร้อนทัว่ไป จากหนังสือร้องเรียนต่างๆ เพื่อประมวลผลขอ้มูลแล้ว
สรุปเป็นแผนงาน โครงการแต่ละด้านตั้ งแต่ระดับชั้ นของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน ผ่าน
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน ประชาคมทอ้งถ่ิน และขั้นตอนการเสนอเขา้ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินในวนัน้ี  
 

ประธานสภาฯ   -กล่าวเชิญสมาชิก ได้อภิปราย เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณา
เห็นชอบแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ท่ีแกไ้ข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2564 คร้ังน้ี 
   
นายวรีะวฒัน์ ลือพฒัธิมา - อภิปรายประเด็นการเพิ่มเติมโครงการสนับสนุนการจดัการสวสัดิการชุมชน เพื่อ
(สมาชิก อบต.ม.4) สนบัสนุนกองทุนสวสัดิการชุมชน โดยเป้าหมายคือประชาชนผูด้อ้ยโอกาส ผูสู้งอาย ุ
ผูพ้ิการ  ก็ควรจะก าหนดว่าจะให้หน่วยงานไหนด าเนินการไม่ว่าจะเป็นภาคองค์กร ชุมชน หรือส่วนราชการ
ท้องถ่ินเอง และวงเงินงบประมาณจดัสรรก็ให้ระบุวงเงินงบประมาณอยู่ในสัดส่วนร้อยละเท่าใด และเป็น
โครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการพฒันาคุณภาพชีวติ (พชอ.) ดว้ยหรือไม่ ควรระบุใหช้ดัเจนเพิ่มข้ึน  

/  ท่ีประชุม……….. 
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ทีป่ระชุม   - ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 
 
ประธานสภาฯ   - ขอมติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบการแกไ้ข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 – 2565) คร้ังท่ี 1/2564   
 
มติทีป่ระชุม   - มีมติเห็นชอบ  ( ยกมือเห็นชอบ  26  เสียง ) 
 
ประธานสภาฯ  - ตอนน้ี เวลา 12.00 น.   ขอพกัการประชุม เพื่อรับประทานอาหารกลางวนั  

************************รับประทานอาหารกลางวนั เวลา 12.00 น.************************* 
 

ทีป่ระชุม   - ประชุมต่อตั้งแต่ เวลา  13.00 น.    
 

ระเบียบวาระที ่5   เร่ืองอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   (1) ขอ้ราชการจากส่วนราชการ อบต.ทุ่งใหญ่ / ส่วนราชการอ าเภอ/หน่วยงานราชการ

ในพื้นท่ี / และจากก านนั ผูใ้หญ่บา้น  ขอเชิญเสนอเร่ืองอ่ืนๆ  
 

นายช านาญ  กุลศรี - เร่ืองการไปประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวคัซีนโควิด 19 ท่ีอ าเภอโพธ์ิ       
(รองนายก อบต.2)  ประทบัชา้ง เม่ือวนัท่ี  มิถุนายน 2564  สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
    1. อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด จ านวน 63 ขวด และ
ด าเนินการฉีดให้กบัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และท่ีลงทะเบียนไว ้ตั้งแต่วนัท่ี 7 – 9 มิถุนายน 2564 รวมจ านวน
ทั้งส้ิน 719 คน  

2. ต าบลไผ่ท่าโพ ต าบลไผ่รอบได้เป้นต าบลท่ีฉีดวคัซีนรอบแรกๆก่อน ส่วนต าบล   
ทุ่งใหญ่น่าจะเป็นต าบลท่ีจะไดรั้บการฉีดวคัซีน รอบท่ี 2  
    3. ปัญหาการฉีดว ัคซีนท่ีทางโรงพยาบาลโพธ์ิประทับช้าง สะท้อนออกมาคือ
ประชาชนเป้าหมายท่ีลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวคัซีนไปแลว้ถึงก าหนดการฉีดจะไม่มาตามก าหนด จึงให้ทาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบลประสานกบัก านนั ผูใ้หญ่บา้น เพื่อหาคนมาฉีดแทน เน่ืองจากวคัซีนเม่ือ
เปิดใชแ้ลว้ก็ตอ้งใชใ้หห้มด 
    4. การขอรับบริจาค หรือสนบัสนุนเร่ืองอาหาร เคร่ืองด่ืม น ้ าด่ืม ส าหรับบุคลากรทาง
การแพทย ์เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในแต่ละวนั ประมาณ 60 คน โดยแจ้งความประสงค์ได้ท่ี
โรงพยาบาลโพธ์ิประทบัชา้ง  
    5. รอบการฉีดวคัซีนคร้ังต่อไป ในวนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 ถา้ไม่มีปัญหาเร่ืองวคัซีน ก็
เป็นไปตามก าหนดเดิม ถา้หากวคัซีนไม่ไดจ้ดัสรรมาตามก าหนดก็อาจเล่ือนออกไปอีก  

/ นายส าเนียง  การภกัดี……… 
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นายส าเนียง  การภักดี  - กล่าวว่า โอกาสท่ีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพิจิตร ได้มาร่วม
(สมาชิก อบต.ม.8)  ประชุมสภาฯวนัน้ีด้วย ก็อยากจะสอบถามถึงเร่ืองงบประมาณทางด้านไหนบ้างท่ีจะมา
พฒันา หรือการแกไ้ขปัญหาพื้นท่ีต าบลทุ่งใหญ่  
 

นายประกอบ  ขันธวุธ  1. ช้ีแจงเร่ืองโครงการถนนลาดยางต่างๆ ในพื้นท่ีต าบลทุ่งใหญ่ ในฐานะเป็นสมาชิก
(สมาชิก อบจ.)   สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจิตร ก็จะดูแล และตรวจสอบวา่ถนนสายไหนท่ีเป็น
ถนนในความรับผดิชอบของ อบจ. หรือของทางหลวงชนบท จะประสานหางบประมาณมาพฒันาต่อไป 
  2. เร่ืองปัญหากระแสไฟฟ้าตก และดับบ่อยคร้ังในพื้นท่ีต าบลทุ่งใหญ่ ซ่ึงเป็น
ขอ้สังเกตวา่พื้นท่ีอ่ืนๆมีสถานีไฟฟ้ายอ่ย แลว้ท าใมพื้นท่ีต าบลทุ่งใหญ่เราจะมีสถานีไฟฟ้ายอ่ยบา้งไม่ได ้ดงันั้น
จึงไดน้ าปรึกษาหารือกบัทางท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและท่านก็ไดรั้บทราบปัญหาดงักล่าวแลว้ ถา้
หากใชง้บประมาณของ อบจ.ด าเนินการน่าจะประมาณ 20-30 ลา้นบาท  ส่วนตวัก็จะพยายามผลกัดนัโครงการฯ
สถานีไฟฟ้ายอ่ยใหส้ าเร็จไดภ้ายใน 4 ปีท่ีเป็นสมาชิกสภา อบจ.  
   ในส่วนของปัญหา ความเดือดร้อนอ่ืนๆ ก็สามารถส่งเร่ืองผ่านมายงัองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ก็จะประสานและด าเนินการแกไ้ขปัญหาใหใ้นกรณีท่ีสามารถด าเนินการได ้ 
 

นายชู  เพชรพนัธ์   - กล่าวสอบถามกรณีโครงการท่อบล็อก ท่อระบายน ้า หมู่ท่ี 9  ท่ีเพิ่มเติมในแผนพฒันา
(สมาชิก อบต.ม.9)  ทอ้งถ่ินวนัน้ีไปแลว้นั้น จะมีการด าเนินการเม่ือไหร่ อยา่งไร และงบประมาณจากไหน 
  
นางเดือนรุ่ง  เนียมสนิท - ช้ี แจงปัญหาความ เดือด ร้อนของประชาชน  ห มู่ บ้ าน เกาะ เห นือ  ห มู่ ท่ี  18            
(สมาชิก อบต.ม.18)  1. เร่ืองคลองระบายน ้าท่ีต้ืนเขิน จึงอยากใหมี้การขดุลอกคลองใหลึ้กลง 
    2. เร่ืองการทรุดท่อระบายน ้ าให้ต ่าลงอีก สายคลองแถวนานางเฉลา ไปทางหมู่ท่ี 17 
โดยขอใหเ้พิ่มท่อระบายน ้า ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.80 เมตรดว้ย 

3. เร่ืองปัญหาหลอดไฟฟ้าตามรายทางช ารุดเสียหาย ใชก้ารไม่ได ้ท าให้ถนนสายบา้น
วเิชียร จะมืดมองไม่เห็นเส้นทาง การสัญจรไปมาอาจมีอนัตราย และประสบอุบติัเหตุได ้
 

นายศิลป์ชัย  จันทร์น่ิม  1. ช้ีแจงกรณีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจรไปมาเส้นทาง
(สมาชิก อบต.ม.16)  ห้วยค าตาล – แหลมรัง เน่ืองจากผิวจราจรช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อการเดินทาง       
ไม่สะดวก ซ่ึงระยะทางท่ีเหลืออยูป่ระมาณ 1 กิโลเมตร เด็กนกัเรียนประสบปัญหาเดือดร้อนในการเดินทางไป
เรียนหนังสือท่ีต าบลแหลมรัง  ดังนั้ นขอฝากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพิจิตร ช่วยดูแล       
และประสานหางบประมาณเพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นทางดงักล่าวต่อไป 
  2. ขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการ
ปรับปรุงถนนยาดยาง สายหมุ่ 12 - หมู่ 3 - หมู่ 16  ไม่วา่จะเป็นท่านก านนั ท่านรองพยุง ท่านนายกฯ ท่านปลดัฯ 
ท่านสจ.  ซ่ึงตอนน้ีโครงการฯ ไดด้ าเนินการเกือบเสร็จส้ินทั้งหมดแลว้  

/ นายกองคก์ารบริหาร............. 
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นายกองค์การบริหาร-  1. ช้ีแจงกรณีท่ีมีการส่งค าร้อง หรือหนังสือร้องขอทั่วไปกรณีเกิดปัญหาความ        
ส่วนต าบล   เดือดร้อนเช่น หมุ่ท่ี 18 นั้น ก็ขอท าความเขา้ใจในเร่ืองของการด าเนินการตามขั้นตอน 
และระยะเวลา ดงันั้นการด าเนินการอาจจะไม่ทนัใจ 
  2. เร่ืองการส่งหรือเสนอโครงการต่างๆ ในการของบประมาณเร่งด่วน งบเฉพาะกิจ 
เวลาประสานไปยงัแต่ละหมู่บา้นไม่ค่อยมีการประสาน หรือเสนอมาเลย ดงันั้นขอใหมี้ความสนใจหรือใส่ใจตรง
น้ีด้วย  ตอนน้ีก็ก าลงัท าโครงการของบประมาณก่อสร้างถนน คสล. ซ่ึงได้ให้ทางผูอ้  านวยการกองช่าง สรุป
รวบรวม และจดัท าเอกสารส่งเพื่อขอรับการสนบัสนุน โดยจะส่งโครงการฯ ภายในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2564  
 

นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ์  - กล่าวช้ีแจงเร่ืองโครงการประตูระบายน ้ า หมู่ ท่ี  11 ท่ีตั้ งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติ      
(สมาชิก อบต.ม.11)  งบประมาณ ปี 2564 วา่ไดด้ าเนินการ หรือด าเนินการตามขั้นตอนไหนบา้ง อยา่งไร 
 

นายเสงี่ยม  เรเรือง    - ช้ีแจงเร่ืองโครงการประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 1 ในส่วนของสถานท่ีมีความพร้อมอยูแ่ลว้
(สมาชิก อบต.ม.1)   จึงเสนอโครงการก่อสร้างระบบประปา เพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณอุดหนุน
เฉพาะกิจเพื่อก่อสร้างต่อไป 
 

นายวชิาญ  ยศแสง   - ช้ีแจงว่าทุกโครงการของแต่ละหมู่บ้าน ถ้ามีข้อมูล รายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวข้อง     
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  เม่ือทาง อบต. สอบถามไปแลว้ขอให้แต่ละหมู่บา้นรีบประสานมาโดยด่วน เน่ืองจาก
ตอ้งรีบด าเนินการทางดา้นงานเอกสาร และสรุปส่งโคงการฯ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายในวนัท่ี 15 
มิถุนายน 2564 น้ี 
 

นายวรีะวฒัน์ ลือพฒัธิมา - ช้ีแจงประเด็นการด าเนินการโครงการฯ ในพื้นท่ี บางคร้ังมีการตดัท าลายตน้ไม ้ทั้งๆ
(สมาชิก อบต.ม.4)   ท่ีพื้นท่ีนั้นเป็นพื้นท่ีสีเขียว ซ่ึงในส่วนของแผนงาน โครงการทางดา้น พชอ.ก็มีก าหนด
แผนงาน โครงการเก่ียวกบัการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  ดงันั้นก็ควรจะมีการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวมาทดแทน ชดเชยกรณีท่ีมี
การท าลายไป 
 

นายพยุง  บุญจุ้ย   - ช้ีแจงเร่ืองกิจกรรมการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ไปมอบให้กบัทางสาธารณสุข
(รองประธานสภาฯ) จงัหวดัพิจิตร ในงานน้ีมีท่านผุว้่าราชการจงัหวดัพิจิตรให้เกียรติมาร่วมงานดว้ย โดย
งบประมาณจากกองทุนหมู่บา้นทุกหมู่บ้านในจงัหวดัพิจิตร กองทุนละ 100 บาท ซ่ึงต าบลทุ่งใหญ่เราก็ร่วม
สมทบไปจ านวน 1,900 บาท ร่วมกนัรวบรวมไดจ้  านวนกวา่ 100,000 บาท เพื่อจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ทางการแพทย ์
เช่น เตียงนอนพกั หน้ากาก  KN200 ปรอทวดัไข ้ ถงัขยะพลาสติกใช้คดัแยกขยะ  มอบให้กบัทุกโรงพยายบาล
พื้นท่ีจงัหวดัพิจิตร  
   - จากนั้นก็มีโอกาสไดไ้ปพบปะ เยีย่มเยอืนท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจิตร 
และมีการพูดคุยเร่ืองโครงการฯ หลายโครงการฯ 
 

/ ปลดัองคก์ารบริหาร............ 
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ปลดัองค์การบริหาร-  - ช้ีแจงเร่ืองการพิจารณาคดัเลือกคณะกรรมการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
ส่วนต าบล   เช่น  คณะกรรมการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน /ฝ่ายสาธารณสุข /ฝ่ายคุณภาพชีวิต /ฝ่าย
ส่ิงแวดล้อม และฝ่ายอ่ืนๆ  ฯลฯ  ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554   ก็อาจจะมีการพิจารณาคดัเลือกในการประชุมคร้ังต่อไป  
ตอนน้ีขอเตรียมรายละเอียดขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งก่อน        
 

ทีป่ระชุม  รับทราบ  ไม่มีเร่ืองอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ   - กล่าวนดัประชุมอีกคร้ังในวนัท่ี  15  มิถุนายน  2564  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นตน้ไป  
  - ถา้ไม่มีเร่ืองอ่ืนๆ เพิ่มเติม ก่อนอ่ืนขอขอบคุณสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
คณะผูบ้ริหารฯ  เจา้หนา้ท่ี และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ท่ีมาประชุมในวนัน้ี  ขอปิดการประชุม 
 

ปิดประชุม   เวลา 14.30 น. 
 
 

    (ลงช่ือ)     ประสิทธ์ิ   กาศเกษม      ผูจ้ดรายงานการประชุม  
               ( นายประสิทธ์ิ   กาศเกษม ) 
       เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 (ลงช่ือ)    สนั่น   เหล่าเขตกิจ ประธานคณะกรรมการ 
             (นายสนัน่   เหล่าเขตกิจ)  
 (ลงช่ือ)     สนั่น   เหล่าเขตกิจ คณะกรรมการ 
              (นายเสง่ียม    เรเรือง) 
 (ลงช่ือ       บุญทอด  ช านาญ          คณะกรรมการ 
              (นายบุญทอด  ช านาญ) 
 (ลงช่ือ)       ส าเนียง  การภักดี         คณะกรรมการ 
              (นายส าเนียง  การภกัดี) 
 
     (ลงช่ือ)        ลอย     บัวดี          ผูรั้บรองรายงานการประชุม 
                      ( นายลอย     บวัดี ) 
                ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 
 


