
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

สมัยสามัญ สมัยที ่2  ประจ าปี  2564  
วนัที ่ 7  มิถุนายน  2564    เวลา  09.30  น. 

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. นายแถม     มณีขวญั   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 12. นายเยีย่ม     เดโชเมง็   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 13. นายส าเนียง   การภกัดี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 14. นางสาวรสริน   แกว้กองศรี  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 15. นางวนัเพญ็     ชูจิตร   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 16. นายชู     เพชรพนัธ์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 17.นางประทุมทิพย ์  วงศใ์จ       สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

18.นายบุญชู      สโมสร       สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
19. นายสุชาติ     วงคสุ์วรรณ์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 20. นายบุญยนื      เจริญสุข   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
21. นายสมพร     ทองค าดี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
22. นายสนัน่     เหล่าเขตกิจ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 23. นางกญัจะนา   ค าสะอาด  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
24. นายสุรินทร์     ผกูเรือง    สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
25. นางชวน  อุ่นสมยั   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
26. นายศิลป์ชยั     จนัทร์น่ิม  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
27. นายณรงค ์     ชูเนตร   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

/ 28. นายสุด............. 
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28. นายสุด     แหยมดอนไพร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 29. นางเดือนรุ่ง     เนียมสนิท  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
30. นายทวนิ     เมฆออ้ย   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 31. นายประสิทธ์ิกาศเกษม  เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายดอกรัก      สโมสร     สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล   (ลาประชุม) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสุรัตน์ ดอนศรีคุม้  นายก อบต.ทุ่งใหญ่ 
 2. นายสมคิด บุศดี   รองนายก อบต.ทุ่งใหญ่ 

3. นายช านาญ  กุลศรี   รองนายก อบต.ทุ่งใหญ่  
4. นายชาลี เสือนาราง  เลขานุการนายก อบต.ทุ่งใหญ่ 
5. นางสาวสุมน  จนัทร์ทา้ว  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 
6. นายวชิาญ ยศแสง   ผูอ้  านวยการกองช่าง  

 ๗. นายศุภโยค   โตเกษม   นกัวชิาการสุขาภิบาล ปฏิบติัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/  เร่ิมประชุม.............. 
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เร่ิมประชุม   เวลา 09.30 น. 
เม่ือท่ีประชุมพร้อมแลว้ เลขานุการสภาฯ ไดก้ล่าวเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียน เพื่อบูชา

พระรัตนตรัย พร้อมทั้งน าสวดมนตไ์วพ้ระพร้อมกนั และเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี 1 จบ 
เสร็จแล้วประธานฯ กลบัมานั่งประจ าท่ี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าน

ประกาศสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ เร่ือง เรียกประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล สมยัสามญั สมยัท่ี2  
ปี 2564  จากนั้นกล่าวเรียนเชิญประธานสภาฯ เปิดการประชุม และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดงัต่อไปน้ี 
ก่อนระเบียบวาระการประชุม   
ประธานสภาฯ    - กล่าวรายงานต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ท่ีมาประชุมวนัน้ีว่ามี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ มาประชุมจ านวน 30 คน  ลากิจ 1 คน ไดแ้ก่ นายดอกรัก  สโมสร  
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 17  
    - เม่ือท่ีประชุมสมาชิกมาครบองคป์ระชุมแลว้ ผมขอเปิดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลทุ่งใหญ่ สมยัท่ี 2 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 7  มิถุนายน 2564  ขอเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี
   
ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   1. เร่ืองประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ สมยัสามญั สมยัท่ี 2 
ประจ าปี 2564  โดยก าหนดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  1 - 15  มิถุนายน พ.ศ. 2564  

2. เร่ืองการลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  ของ        
นางสุนันท์  ศรีนาราง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี  19 บ้านทุ่งสามัคคี  เม่ือวนัท่ี 18 
พฤษภาคม 2564  

   3. เร่ืองสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ประจ าวันที่  7 
มิถุนายน 2564  รายละเอียดดงัน้ี  
    - รายงานสถานการณ์การระบาดของ  ไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุดวนัท่ี   7  มิถุนายน        
2564  ภาพรวมของการระบาดยงัตอ้งคอยเฝ้าระวงัอย่างใกล้ชิด หลงัพบผูติ้ดเช้ือโควิด-19 รายใหม่อีก 2,419 ราย 
แบ่งเป็น ผูติ้ดเช้ือรายใหม่ 2,328 ราย และผูติ้ดเช้ือในเรือนจ า 91 ราย ท าให้มียอดผูป่้วยยืนยนัสะสมแล้วจนถึง
วนัน้ี 179,886 ราย อีกทั้งยงัมียอดผูเ้สียชีวิตอยา่งต่อเน่ือง โดยวนัน้ีมีผูเ้สียชีวิตเพิ่ม 33 ราย ท าให้การระบาดระลอก
ใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 มียอดผูเ้สียชีวิตสะสมสูงถึง 1,175 รายแล้ว ขณะท่ีภาพรวมของการเสียชีวิตจาก
สถานการณ์โควิด-19 มีผูเ้สียชีวิตรวม 1,269 ราย นอกจากน้ี ยงัมีรายงานถึงกลุ่มคนไขอ้าการหนกัท่ีมีมีอาการปอด
อกัเสบท่ีน่าวติกอีกนบัพนัรายจากทัว่ประเทศ 
    - ส าหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด -19 สามารถสรุปจ านวนการได้รับวคัซีน
สะสม ตั้งแต่ 28 กุมภาพนัธ์ - 5 มิถุนายน  2564   รวม 4,190,503 โดส ใน 77 จงัหวดั แบ่งเป็น 
 

/ จ  านวนผูไ้ดรั้บวคัซีน…….. 
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จ านวนผูไ้ดรั้บวคัซีน เขม็ท่ี 1 : 2,845,287 ราย (จ านวนผูไ้ดรั้บวคัซีนทั้งหมด) 
จ านวนผูไ้ดรั้บวคัซีน เขม็ท่ี 2 : 1,345,216 ราย (จ านวนผูไ้ดรั้บวคัซีนครบตามเกณฑ)์ 

    - ยอดโควิดทัว่โลก 6 มิ.ย.64 ผูป่้วยโควิด-19 สะสม 173,702,743 ราย เพิ่มข้ึน 390,261 
ราย เสียชีวิตสะสม 3,735,742 ราย เพิ่มข้ึนราย 8,966 ราย หายป่วย 156,566,796 ราย อินเดียเเพิ่มข้ึนสูงสุด 114,020 
ราย 

10 อนัดับประเทศทีม่ีผู้ติดเช้ือสะสมสูงสุด มีดังต่อไปนี ้ 
อนัดบั 1 สหรัฐอเมริกา   34,203,561 ราย(+10,790)  
อนัดบั 2 อินเดีย    28,807,855 ราย(+114,020) 
อนัดบั 3 บราซิล   16,907,425 ราย(+65,471)  
อนัดบั 4 ฝร่ังเศส   5,707,683 ราย(+6,654)  
อนัดบั 5 ตุรกี    5,282,594 ราย(+6,126)  
อนัดบั 6 รัสเซีย    5,117,274 ราย(+9,145)  
อนัดบั 7 สหราชอาณาจกัร  4,511,669 ราย(+5,765) 
อนัดบั 8 อิตาลี    4,230,153 ราย (+2,436)  
อนัดบั 9 อาเจนติน่า   3,939,024 ราย(+23,627) 
อนัดบั 10 เยอรมนี   3,706,934 ราย(+2,249) 

   ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับ
ป ระ ช าก รอ ย่ า ง น้ อ ย  2 5%  แ ล้ ว  ไ ด้ แ ก่  ( เฉ พ าะป ร ะ เท ศที่ มี ป ร ะ ช าก รม าก ก ว่ า  5 0 0 ,0 0 0  ค น ) 
       1. อิสราเอล (57.9% ของประชากร) (ฉีดวคัซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna) 
       2. มั ล ดี ฟ ส์  (5 6 .3 % )  ( ฉี ด ว ัค ซี น ข อ ง  AstraZeneca/Oxford แ ล ะ  Sinopharm ) 
      3. ส ห รั ฐ อ าห รั บ เอ มิ เร ต ส์  ( 5 0 .4 % )  ( ฉี ด ว ัค ซี น ข อ ง  AstraZeneca/Oxford, 
Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 

     4. บาห์เรน (43.9%) (ฉีดวคัซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm 
และ Gamaley) 

      5. ชิ ลี  ( 3 9 . 8 % )  ( ฉี ด ว ั ค ซี น ข อ ง  Pfizer/BioNTech แ ล ะ  Sinovac) 
       6. ส ห รั ฐ อ เม ริ ก า  (3 8 .8 % )  ( ฉี ด ว ัค ซี น ข อ ง  Pfizer/BioNTech Moderna แ ล ะ 
Johnson&Johnson) 

     7. สหราชอาณ าจักร (37.9% ) (ฉีดว ัค ซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ 
Pfizer/BioNTech) 
       8. ฮังการี (32.6%) (ฉีดวคัซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm 
และ Gamaley) 

/ 9. ภูฏาน (32.3%)……….. 
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     9. ภูฏาน (32.3%) (ฉีดวคัซีนของ AstraZeneca/Oxford) 
       10. กาตาร์ (30.4%) (ฉีดวคัซีนของ Pfizer/BioNTech) 

ตารางเปรียบเทียบวคัซีน  2 ยีห้่อ 
 

 
 
 
 
 
+ 
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4. เร่ืองมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) 

ของจังหวดัพจิิตร 
4.1. สถานทีก่กัตัว  
- ตามประกาศจังหวดัพิจิตร เร่ือง ก าหนดสถานท่ีกักกันตัว (Local Quarantine) และ

โรงพยาบาลสนาม ของจงัหวดัพิจิตร ฉบบัท่ี 7/2564 
- ตามประกาศ  จงัหวดัพิจิตร เร่ือง ก าหนดสถานท่ีกักกันตัว (Local Quarantine) ของ

จงัหวดัพิจิตร (เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 8/2564 
    - เร่ือง ประกาศจังหวดัพิจิตร เร่ือง ก าหนดสถานท่ีกักกันตัว (Local Quaratine) ของ
จงัหวดัพิจิตร (เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 9/2564 
    - ก าหนดสถานท่ีกักกันตัว (Local Quarantine) ของจังหวดัพิ จิตร (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 
10/2564 
    - เร่ือง ก าหนดสถานท่ีกกักนัตวั (Local Quarantine) ของจงัหวดัพิจิตร (เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 
11/2564 
    - เร่ือง ก าหนดสถานท่ีกกักนัตวั (Local Quarantine) ของจงัหวดัพิจิตร (เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 
12/2564 

4.2. มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด 
    - ค  าสั่งจงัหวดัพิจิตร (ฉ) ท่ี 8 / 2564 เร่ือง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
อนัตราย ตามขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 (ฉบบัท่ี 20) ลงวนัท่ี 17 เมษายน 2564 
    - ค  าสั่งจงัหวดัพิจิตร (ฉ) ท่ี 9 / 2564 เร่ือง ปิดสถานท่ีเส่ียงต่อการแพร่ของโรคติดต่อ
อนัตราย ลงวนัท่ี 28 เมษายน 2564  
    - ค  าสั่งจังหวดัพิจิตร (ฉ) ท่ี 10 / 2564 เร่ือง ให้ประชาชนในพื้นท่ีจังหวดัพิจิตรสวม
หน้ากากอนามยัหรือหน้ากากผา้ทุกคร้ังตลอดเวลาท่ีออกนอกเคหสถานหรือนอกสถานท่ีพ านัก  ลงวนัวนัท่ี 28 
เมษายน 2564 
    - ค  าสั่งจงัหวดัพิจิตร (ฉ) ท่ี 11/2564 เร่ือง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
อนัตราย ตามขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 (ฉบบัท่ี 22) ลงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 
    - ค  าสั่งจงัหวดัพิจิตร (ฉ) ท่ี 12/2564 เร่ือง มาตรการผอ่นคลายการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่ออนัตราย ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบบัท่ี 23)  ลงวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 
 

/ 4.3 มาตรการท่ี............ 
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    4.3 มาตรการทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ด าเนินการ  
    - ติดตั้งเคร่ืองพ่นฝอยละอองน ้ ายาฆ่าเช้ือโรค / เช้ือโควิด บริเวณหน้าอาคารท่ีท าการ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

- ติดตั้งเคร่ืองสแกน วดัอุณหภูมิ บริเวณทางเขา้อาคารส านกังาน อบต.   
- ตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอลล ์ 
- จดัซ้ือหนา้กากอนามยั  เจลแอลกอฮอลล ์เพื่อสนบัสนุนมาตรการป้องกนัโรคโควิด ๑๙

ใหก้บัประชาชนทุกครัวเรือน และสนบัสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี 
5. เร่ืองนโยบาย, หนังสือส่ังการจากกระทรวงมหาดไทย / กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น / ข้อราชการจากจังหวดั อ าเภอ  
    5.1 ประเภท ขนาด โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล สาระส าคญั คือ ยกเลิกขนาดของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีเดิมก าหนดเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่  โดยเปล่ียนแปลงให้เป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลประเภทสามญั ประเภทสามญัระดบัสูง ประเภทพิเศษ  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลประเภท
สามญัระดบัสูง และประเภทพิเศษ  ให้มีต าแหน่งปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต าแหน่งประเภทบริหาร
ทอ้งถ่ิน ระดบัสูง  รวมทั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลประเภทพิเศษ  ให้มีต าแหน่งรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล           
อาจปรับปรุงเป็นระดบัสูงได ้จ  านวน 1 อตัรา ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ส าหรับต าแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการ ก็ให้เป็น
ประเภทอ านวยการท้องถ่ิน ระดบักลางหรือระดบัสูง  โดยอาจปรับปรุงเป็นระดบัสูง ได้ตามเง่ือนไขท่ี ก.อบต. 
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/  5.2  คณะผูบ้ริหาร…………….. 

ควบคุม ตรวจสอบภายใน 
( เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ) 

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัต้น ) 

ตู้พ่นน้ำยา.jpg
สแกนอุณหภูมิ.jpg
../สแกนอุณหภูมิ.jpg
ล้างมือเจลแอลกอฮอลล์.jpg
ล้างมือเจลแอลกอฮอลล์.jpg
ล้างมือเจลแอลกอฮอลล์.jpg
ล้างมือเจลแอลกอฮอลล์.jpg
ล้างมือเจลแอลกอฮอลล์.jpg
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5.2  คณะผู้บริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- นายประยรู  รัตนเสนีย ์   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
- นายสันติธร      ยิม้ละมยั   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง 
- นายทว ีเสริมภกัดีกุล   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง 
- นายขจร  ศรีชวโนทยั  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง 

 
   5.3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ช้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซ้ือวัคซีน       
โควิด -19 ได้  แต่ ต้องผ่านรัฐ เพราะเป็นวัคซีนฉุกเฉิน   โดยท่ี  พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ช้ีแจงกรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ตอ้งการน างบประมาณไปจดัซ้ือวคัซีนป้องกนั
โควิด-19 เพื่อน าไปฉีดให้ประชาชนในจงัหวดัตนเอง แต่ติดล็อกค าวินิจฉัยผูต้รวจการแผ่นดิน ท่ีให้ภาครัฐ เป็นผู ้
จดัหาวคัซีนในระยะแรกเท่านั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) หรือเอกชน ไม่สามารถจดัซ้ือโดยตรงได ้โดย
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
เทศบาล ทัว่ประเทศ สามารถจดัซ้ือวคัซีนไดด้ว้ยตวัเอง เพื่อป้องกนัการระบาดได ้ซ่ึงค าวินิจฉยัดงักล่าวระบุวา่ ใน
ระยะแรกเท่านั้น หากพน้ระยะแรกเม่ือใดก็สามารถกระท าไดต้ามอ านาจหน้าท่ี อย่างไรก็ตาม ตอ้งให้ศูนยบ์ริหาร
สถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) พิจารณาว่าผ่านระยะแรกหรือยงั และหากเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(อปท.) จะซ้ือ ตอ้งให้รัฐด าเนินการจดัซ้ือให้ เพราะเป็นวคัซีนฉุกเฉิน และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน หรือป้องกนั
การเกิดความเหล่ือมล ้าในแต่ละทอ้งถ่ิน 

6. เร่ืองอ่ืนๆ   
          6.1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
ท่ีนอ้มน าแนวพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สู่แผนปฏิบติัการ 90 วนั ปลูกผกัสวนครัวเพื่อสร้างความมัน่คงทางอาหาร” ทั้งในระดบัครัวเรือน และระดบักลุ่ม
อาชีพในช่ือแผนปฏิบติัการ 90 วนัสร้างความมัน่คงดา้นอาหาร ในช่วงวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19  
(รอบท่ี 2) 
9 มกราคม 2564 ซ่ึงนายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพฒันาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า 
ตามท่ีกรมการพฒันาชุมชน ไดส่้งเสริมให้พี่นอ้งประชาชน “นอ้มน าแนวพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบติัการ 90 วนั ปลูกผกัสวนครัวเพื่อสร้างความ
มัน่คงทางอาหาร” ทั้งในระดบัครัวเรือน และระดบักลุ่มอาชีพในช่ือแผนปฏิบติัการ 90 วนัสร้างความมัน่คงด้าน
อาหาร ในช่วงวกิฤติการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ 19 และขยายผลด าเนินการตลอดทั้งปี 2563  
 
ทีป่ระชุม  - รับทราบ 
 

/ ระเบียบวาระท่ี 2 …….. 

นส.วัคซีน%201%20%20ก.พ.64.pdf
นส.วัคซีน%201%20%20ก.พ.64.pdf
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ระเบียบวาระที ่2    เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ คร้ังทีแ่ล้ว     
ประธานสภาฯ   - ขอแจง้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านให้ตรวจสอบเอกสาร รายงานวาระการประชุมสภาฯ เม่ือ
คร้ังท่ีผ่านมา สมยัสามญั สมยัแรก / 2564 คร้ังท่ี  2   เม่ือวนัท่ี 15   กุมภาพนัธ์  2564  วา่มีขอ้ความเร่ืองใดตกหล่น
หรือไม่ ซ่ึงในเบ้ืองต้นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบไปแล้ว กรณีพบเห็น
ขอ้ผดิพลาด ใหย้กมือพร้อมช้ีแจงเสนอแกไ้ข เพิ่มเติมได ้

- กล่าวเชิญทางเลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงขอ้กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
เลขานุการสภาฯ   - กล่าวช้ีแจงวา่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย ขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 33  รายงานการประชุมสภาท้องถ่ินทุกคราว ต้องให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดต้รวจสอบ แลว้ให้ท าส าเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมไดต้รวจสอบแลว้ข้ึนอย่างนอ้ยสองฉบบั เพื่อให้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินไดมี้โอกาสตรวจดูไดก่้อน
เวลาประชุมไม่น้อยกวา่หน่ึงวนั เพื่อให้สภาทอ้งถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น และการแกไ้ขถอ้ยค าในรายงาน
การประชุมใหก้ระท าโดยมติของท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ิน 
 
ทีป่ระชุมสภาฯ  - ร่วมกนัตรวจสอบรายงานประชุมคร้ังท่ีแลว้ ไม่มีแกไ้ข  
 
ประธานสภาฯ  - ขอมติจากท่ีประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจ าปี 2564  เม่ือวนัท่ี 15  กุมภาพนัธ์  2564 

มติทีป่ระชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที ่3    เร่ืองกะทู้ถาม   
- ไม่มีกระทูด่้วน  

  

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองทีค่ณะกรรมการทีส่ภาฯตั้งขึน้ พจิารณาแล้วเสร็จ 
  - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ืองเสนอพจิารณา 
ประธานสภาฯ   5.1 พิจารณาอนุมติัโอนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป งานบริหารงานคลงั  งบงบลงทุน หมวดค่าครุภณัฑ ์ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   
   - กล่าวเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
เลขานุการสภาฯ    - ช้ีแจงเร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้
ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

/ นายกองคก์ารบริหาร............ 

ระเบียบวิธีการงบประมาณ%20อปท.%2063.PDF
ระเบียบวิธีการงบประมาณ%20อปท.%2063.PDF
ระเบียบวิธีการงบประมาณ%20อปท.%2063.PDF


 
-9- 

นายกองค์การบริหาร-  - กล่าวช้ีแจงท่ีประชุม ในการเสนอญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว       
ส่วนต าบล   รายละเอียดการโอน มีดงัน้ี 
   โอนลด  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนฝ่ายประจ า 
หมวดเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณก่อนโอน ๘๕๑,๓๕๕ บาท  โอนลด ๔๔,๑๐๐ บาท  คงเหลืองบประมาณ 
๘๐๗,๒๕๕ บาท    
   โอนเพิม่ (มาตั้งจ่ายรายการใหม่) ค าช้ีแจงดังนี ้
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์    

   1. ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน ตั้งไว้  17,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ คุณลกัษณะพืน้ฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 2.2 GHz จานวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกนัขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3 MB  
    - มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 GB  
    - มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 120 GB จานวน 1 หน่วย 
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ  านวน     
1 หน่วย  
    - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ 
จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง  
    - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่อง  
    - มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์  
    - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 น้ิว  ความละเอียดแบบ FHD 
(1920x1080)  
    - สามารถใชง้าน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
    2. ค่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  ตั้งไว้  22,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก คุณลกัษณะพืน้ฐาน  
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core) จ  านวน 1 หน่วย โดย
มีคุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี  
 

/ 1. ในกรณีท่ีมีหน่วย…………. 
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    1. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกนั ขนาด
ไม่นอ้ยกวา่ 4 MB ตอ้งมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลดา้นกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่นอ้ยกวา่ 10 แกน หรือ  
    2. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกนั ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาไดใ้นกรณีท่ีตอ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง  
    - มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 8 GB  
    3. ค่าเคร่ืองพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  (18 หน้า/นาท)ี ตั้งไว้  2,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์เลเซอร์  คุณลกัษณะพืน้ฐาน  

- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพส์ าหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ยกวา่ 18 หนา้ต่อนาที (ppm)  

    - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 8 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 150 แผน่  
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom   

    4. ค่าเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ตั้งไว้  2,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง
ส ารองไฟฟ้า  คุณลกัษณะพืน้ฐาน  
    - มีก าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่ 800 VA (480 Watts)  
    - สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 นาที 
  

ประธานสภาฯ   - กล่าวขอมติท่ีประชุม 
 

มติทีป่ระชุม   - พิจารณาแลว้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติังานราชการของเจา้หนา้ท่ี มีมติอนุมติั  
 

ประธานสภาฯ  - กล่าวพกัการประชุม เน่ืองจากตอนน้ี เวลา 11.50 น. ขอพกัการประชุม และขอเชิญ     
ทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวนั 

 

ทีป่ระชุม   - พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
- ถึงเวลา 13.00 น. ด าเนินการประชุมต่อในวาระท่ีเหลือ 

 

ระเบียบวาระที ่6   เร่ืองอ่ืน ๆ   
ประธานสภาฯ   - กล่าวเชิญท่ีประชุมเสนอเร่ืองอ่ืนๆ  
 
 

/ นายพยงุศกัด์ิ  ฟองชยั.......... 



 
-11- 

 
นายพยุงศักดิ์  ฟองชัย  - กล่าวเสนอเร่ืองเก่ียวกบัแผนงาน โครงการเก่ียวกบัสวสัดดิการของชุมชน  เช่นโครงการ  
(ผู้ใหญ่บ้าน ม.3)   สวสัดิการซ่อมสร้างบา้นท่ีอยู่อาศยัผูสู้งอายุ  โดยท่ีผา่นมาไดมี้การลงนาม MOU ร่วมกบั
หน่วยงานท่ีมีงบประมาณสนบัสนุน และโครงการดา้นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใหท้ัว่ถึงครอบคลุมพื้นท่ีหมู่บา้น  
 
นายวรีะวฒัน์ ลือพฒัธิมา  – กล่าวเสนอเร่ืองการจดัตั้งโครงการสวสัดิการสังคม จริงๆแล้วมีการพูดคุยกนัมาก่อน
(สมาชิก อบต. ม.4)  หน้าน้ีหลายคร้ังแล้ว เม่ือคร้ังสมยัท่ีนายอ าเภอมีความประสงค์ท่ีจะของบกองทุนแต่ละ
หมู่บา้นเพื่อน าไปด าเนินการโครงการดา้นสวสัดิการทางสังคมคือไม่เพียงแต่เร่ืองการซ่อมแซม ต่อเติมบา้นผูสู้งอาย ุ
ผูย้ากไร้เท่านั้น แต่อาจจะเป็นการดูแลดา้นคุณภาพชีวติ สวสัดิการต่างๆของสมาชิกกรณีท่ีไดรั้บอุบติัเหตุ  
 
นายสุด แหยมดอนไพร  - กล่าวเสนอเร่ืองตอนน้ีหมู่บ้านราษฎร์ร่วมใจ หมู่ท่ี 17 ประสบปัญหาขาดแคลนน ้ า
(สมาชิก อบต.ม.17)  อุปโภคบริโภค เน่ืองจากระบบประปาหมู่บา้นใชง้านไม่ได ้สาเหตุเน่ืองจากระบบสูบน ้ า
ใตดิ้นไม่สามารถสูบน ้าข้ึนมาได ้เบ้ืองตน้ทราบวา่ระดบัน ้าภายในบ่อบาดาลลดต ่าลง หรือแหง้หายไป 
จึงขอรับความช่วยเหลือจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ในการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ
ซ่อมแซมระบบประปาใหใ้ชง้านไดต้ามปกติโดยเร็ว  
 
นายเสงี่ยม  เรเรือง  - กล่าวถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ท่ี 1 บา้นทุ่งใหญ่ ประสบปัญหาการ
(สมาชิก อบต. ม.1)  ขาดแคลนน ้าอุปโภค บริโภค เช่นเดียวกนั โดยอยากจะเสนอเร่ืองของการขยายเขตประปา 
การขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อรองรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น และการสร้างระบบท่อบลอ้คประตูระบายน ้ า 
เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร  
 

นางพยุง  บุญจุ้ย    - กล่าวช้ีแจงเสริมกรณีแผนงาน หรือโครงการสวสัดิการชุมชนในส่วนของกองทุน     
(รองประธานสภาฯ)  หมู่บา้นแต่  ละหมู่บา้นทั้งต าบลและในภาพรวมทั้งอ าเภอต่างก็มีการจดัตั้งหรือมีแนวทาง
ท่ีด าเนินการไวอ้ยู่แล้วอย่างน้อยปีละ 1 ครัวเรือนๆละ 2,000 บาท หรือมากกว่านั้ นแล้วแต่ความพร้อมหรือมี
งบประมาณ 
 

ปลดัองค์การบริหาร- - เสนอเร่ืองการพิจารณาคดัเลือกคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่
ส่วนต าบล   คณะกรรมการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน /ฝ่ายสาธารณสุข /ฝ่ายคุณภาพชีวติ /ฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม 
/ฝ่ายอ่ืนๆ  ฯลฯ เพื่อท่ีประชุมจะไดมี้การพิจารณาในการประชุมคร้ังถดัไป ถา้หากมีความพร้อม หรือมีความเห็นวา่
ควรมีคณะกรรมการดงักล่าว  ส่วนรายละเอียดของกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ินพ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554  หมวด 8  คณะกรรมการสภา
ทอ้งถ่ิน  
 

/ ขอ้ 103 คณะกรรมการ............ 
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    ขอ้ 103 คณะกรรมการสภาทอ้งถ่ินมี 2 ประเภท คือ  
(1) คณะกรรมการสามญั ประกอบดว้ยสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน มีจ านวนไม่ น้อยกวา่สามคน

แต่ไม่เกินเจด็คน  
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือบุคคลท่ี ไม่ได้เป็น

สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน มีจ านวนไม่นอ้ยกวา่สามคนแต่ไม่เกินเจด็คน  
กรณีองค์การบริหารส่วนจงัหวดั บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วน

จงัหวดัเป็นคณะกรรมการวสิามญัทั้งคณะไม่ได ้ 
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามญัของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิ เสนอช่ือผูเ้ป็น

หรือมิไดเ้ป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็น กรรมการวิสามญัไดไ้ม่เกินหน่ึงในส่ีของจ านวน
กรรมการวสิามญัทั้งหมด  
    ขอ้ 104 คณะกรรมการสภาทอ้งถ่ิน มีหนา้ท่ีกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเร่ืองใดๆ
อนัอยู่ในกิจการของสภาทอ้งถ่ิน แล้วรายงานต่อสภาทอ้งถ่ิน สภาทอ้งถ่ินอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามญั เพื่อ
พิจารณากิจการของสภา ทอ้งถ่ินเป็นกรณีพิเศษ   
    ขอ้ 105 ภายใตบ้งัคบัขอ้ 103 และขอ้ 104 สภาทอ้งถ่ินมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
หรือบุคคลท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินเป็นคณะกรรมการสภา ทอ้งถ่ินชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการใน
หนา้ท่ีของสภาทอ้งถ่ิน ดงัน้ี  

(1) คณะกรรมการสามญัประจ าสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
    (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

(3) คณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติั  
(4) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาทอ้งถ่ินเห็นสมควร ถา้มีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่

ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา รายละเอียดในกิจการซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการสภาทอ้งถ่ิน แลว้
เสนอรายงาน ต่อคณะกรรมการสภาทอ้งถ่ินเพื่อพิจารณา  

ขอ้ 106 กรรมการสภาทอ้งถ่ินพน้จากหนา้ท่ีเม่ือ  
(1) ลาออกโดยยืน่หนงัสือลาออกต่อประธานสภาทอ้งถ่ิน  
(2) ตาย  
(3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินของผูน้ั้นส้ินสุดลง  
(4) เลือกคณะกรรมการสภาทอ้งถ่ินข้ึนใหม่หรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย เสร็จส้ินลง  
(5) สภาทอ้งถ่ินมีมติใหพ้น้จากหนา้ท่ี  
ขอ้ 107 ภายใตบ้งัคบัขอ้ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทอ้งถ่ิน ให้สมาชิก สภาทอ้งถ่ิน

หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอช่ือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือบุคคลท่ีไม่ไดเ้ป็น สมาชิกสภาทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี ในกรณีท่ี
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเป็นผูเ้สนอตอ้งมีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินรับรองไม่น้อย กว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
เป็นผูเ้สนอไม่ตอ้งมีผูรั้บรอง  

/ การเสนอช่ือให้เสนอ.......... 
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การเสนอช่ือให้เสนอไดโ้ดยไม่จ  ากดัจ านวน เวน้แต่ท่ีประชุมมีมติเป็นอยา่งอ่ืน และให้น า
วธีิการเลือกตามขอ้ 12 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 
นายศุภโยค  โตเกษม  - กล่าวช้ีแจงเร่ืองก าหนดการออกไปบริการและมอบชุดอุปกรณ์ในการป้องกนัการระบาด
(นักวชิาการสุขาภิบาล) โรคโควิด 19  ให้กบัทุกครัวเรือนในแต่ละหมู่บา้น ประกอบดว้ยเจลแอลกอฮอลล์ 1 ขวด 
และหน้ากากอนามยั จ านวน 20 ช้ิน โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ พร้อมทั้งทีมคณะเจา้หน้าท่ี    
จะไปแจกตามหมู่บา้นต่างๆ ดงัน้ี  
   วนัท่ี 8 มิถุนายน 2564 หมู่ท่ี 18 , 14 , 7 , 3 และ 16 , 4  โดยเร่ิมจุดแรกตั้งแต่เวลา 09.30 น. 
เป็นตน้ไป ตามล าดบั 
   วนัท่ี 9  มิถุนายน 2564 หมู่ท่ี 10 , 9, 12, 17, 6 , 5 และหมู่ 15 โดยเร่ิมจุดแรกตั้งแต่เวลา 
09.30 น. เป็นตน้ไป ตามล าดบั 
   วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 หมู่ท่ี 11 , 1 , 13, 19, 8  และหมู่ 2 โดยเร่ิมจุดแรกตั้งแต่เวลา   
13.30 น. เป็นตน้ไป ตามล าดบั 
 
นายส าเนียง การภักดี  - กล่าวเสนอของบประมาณ เพื่อด าเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสาย เพื่อทดแทนในส่วน
(สมาชิก อบต.ม.8)  ของหอกระจายข่าวอนัเก่าท่ีสภาพการใชง้านมานาน ระบบเสียงไม่ค่อยดงั เวลามีประกาศ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่างๆประชาชนแทบไม่ไดย้นิ   
 
นายสน่ัน  เหล่าเขตกจิ  - กล่าวเสนอเร่ืองการบริหารจดัการน ้ าตามล าคลองสายชลประทานต่างๆในพื้นท่ี ว่ามี
(สมาชิก อบต.ม.13) แผนงาน แนวทางในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองน ้ าเพื่อการเกษตร เน่ืองจากช่วงน้ีจะเขา้สู่ฤดูฝน
อยากสอบถามผา่นไปยงัรองสมคิด ขออนุญาตเอ่ยนาม ในฐานะท่ีเป็นประธานกลุ่มใชน้ ้าต าบลทุ่งใหญ่   
 
นายสมคิด  บุษด ี - กล่าวช้ีแจงว่าโดยส่วนตัวก็เคยได้ออกไปดูพื้นท่ี  มีแผนท่ีจะด าเนินการเปิดประตู      
(รองนายก อบต.)  ระบายน ้ า เพื่อการระบายน ้ ากรณีท่ีมีน ้ ามาจากทางก าแพง ส่วนช่วงท่ีไม่มีน ้ าก็จะมี
มาตรการแกไ้ขตามสถานการณ์ของภยัแลง้ ทั้งน้ีก็ขอใหร้อเวลาไปก่อน 
  
ทีป่ระชุม   - รับทราบทัว่กนั  และไม่มีเร่ืองอ่ืนๆ เพิ่มเติม  
 
ประธานฯ  -กล่าวขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  , คณะผู ้บริหาร 
เจา้หน้าท่ีและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  หลงัเลิกประชุมแล้ว ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวนั ขอปิดการ
ประชุม 
 

/  ปิดประชุม...........  
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ปิดประชุม เวลา  14.15 น.   
 
                          ลงช่ือ       ประสิทธ์ิ   กาศเกษม  ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
                                                                ( นายประสิทธ์ิ   กาศเกษม ) 
                                                เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 (ลงช่ือ)      สนัน่  เหล่าเขตกิจ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสนัน่  เหล่าเขตกิจ) 
 
 (ลงช่ือ)      เสง่ียม   เรเรือง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายเสง่ียม   เรเรือง) 
 
 (ลงช่ือ        บุญทอด  ช านาญ        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายบุญทอด  ช านาญ) 
 
 (ลงช่ือ)       ส าเนียง  การภกัดี         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายส าเนียง  การภกัดี)       
 
 

ลงช่ือ       ลอย    บวัดี        ผูต้รวจรับรองรายงานประชุม 
                                                                                 ( นายลอย    บวัดี )  
                                                         ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 


