
 
 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 / 2564   ครั้งที่ 2 
วันที่ 13  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายลอย   บัวดี ประธานสภาฯ ลอย       บัวด ี  
2. นางพยุง   บุญจุ้ย รองประธานสภาฯ พยุง       บุญจุ้ย  
3. นายเสงี่ยม   เรเรือง สมาชิก อบต. ม.1 เสงี่ยม     เรเรือง   
4. นายชมเชย   เพ็ชรเกิด สมาชิก อบต. ม.2 ชมเชย     เก็ชรเกิด  
5. นางน้้าผึ้ง   สว่างแก้ว สมาชิก อบต. ม.2 น้้าผึ้ง      สว่างแก้ว  
6. นายบิ้ง  มาตสนา สมาชิก อบต.  ม.3 -  
7. นายประเสริฐ   จันทร์ใด สมาชิก อบต. ม.4 ประเสริฐ  จันทร์ใด  
8. นายวีระวัฒน์  ลือพัฒธิมา สมาชิก อบต ม.4 วีระวัฒน์   ลือพัฒธิมา  
9. นายบุญทอด   ช้านาญ สมาชิก อบต. ม.5 บุญทอด   ช้านาญ  

10. นายชาตรี   ผายแสง สมาชิก อบต. ม.6 -  
11. นายแถม   มณีขวัญ สมาชิก อบต. ม.6 แถม       มณีขวัญ  
12. นายเยี่ยม   เดโชเม็ง สมาชิก อบต. ม.7 เยี่ยม      เดโชเม็ง  
13. นายส้าเนียง   การภักดี สมาชิก อบต. ม.8 ส้าเนียง  การภักดี  
14. นางสาวรสริน   แก้วกองศรี สมาชิก อบต. ม.8 -  
15. นางวันเพ็ญ   ชูจิตร สมาชิก อบต. ม.9 -  
16. นายชู   เพชรพันธ์ สมาชิก อบต. ม.9 ชู         เพชรพันธ์  
17. นางประทุมทิพย์   วงศ์ใจ สมาชิก อบต. ม.10 ประทุมทิพย์  วงศ์ใจ  
18. นายบุญชู   สโมสร สมาชิก อบต. ม.10 บุญชู      สโมสร  
19. นายสุชาติ   วงค์สุวรรณ์ สมาชิก อบต. ม.11 สุชาติ     วงค์สุวรรณ์  
20. นายบุญยืน   เจริญสุข สมาชิก อบต. ม.12 บุญยืน    เจริญสุข  
21. นายสมพร   ทองค้าดี สมาชิก อบต. ม.12 สมพร     ทองค้าดี  
22. นายสนั่น   เหล่าเขตกิจ สมาชิก อบต. ม.13 สนั่น     เหล่าเขตกิจ  
23. นางกัญจะนา   ค้าสะอาด สมาชิก อบต. ม.13 กัญจะนา  ค้าสะอาด  
24. นายสุรินทร์   ผูกเรือง สมาชิก อบต. ม.14 สุรินทร์    ผูกเรือง  
25. นางชวน   อุ่นสมัย สมาชิก อบต. ม.15 ชวน       อุ่นสมัย  
26. นายศิลป์ชัย  จันทร์นิ่ม สมาชิก อบต. ม.16 ศิลป์ชัย   จันทร์นิ่ม  
27. นายณรงค์   ชูเนตร สมาชิก อบต. ม.16 -  
28. นายสุด   แหยมดอนไพร สมาชิก อบต. ม.17 สุด     แหยมดอนไพร  
29. นายดอกรัก   สโมสร สมาชิก อบต. ม.17 ดอกรัก    สโมสร   
30. นางเดือนรุ่ง   เนียมสนิท สมาชิก อบต. ม.18 เดือนรุ่ง  เนียมสนิท  
31. นายทวิน   เมฆอ้อย สมาชิก อบต. ม.19 -  
32. นายประสิทธิ์  กาศเกษม เลขานุการสภาฯ ประสิทธิ์  กาศเกษม  

 
/ ผู้ลาประชุม………… 
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ผู้ลาประชุม   
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายบิ้ง มาตสนา สมาชิก อบต. ม.3 - -ลากิจ 
2. นายชาตรี   ผายแสง สมาชิก อบต. ม.6 - -ลากิจ 
3. นางสาวรสริน   แก้วกองศรี สมาชิก อบต. ม.8 - -ลากิจ 
4. นางวันเพ็ญ   ชูจิตร สมาชิก อบต. ม.9 - -ลากิจ 
5 นายณรงค์   ชูเนตร สมาชิก อบต. ม.16 - -ลากิจ 
6. นายทวิน   เมฆอ้อย สมาชิก อบต. ม.19   

 
ผู้ขาดประชุม   
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 -     
 -     
 -     

 
ผู้ร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสุรัตน์  ดอนศรีคุ้ม นายก อบต. สุรัตน์      ดอนศรีคุ้ม  
2. นายสมคิด  บุษดี รองนายก อบต. สมคิด      บุษดี  
3. นายช้านาญ  กุลศรี รองนายก อบต. ช้านาญ    กุลศรี  
4. นายชาลี  เสือนาราง เลขานุการนายก อบต. ชาลี        เสือนาราง  
5. นางสาวสุมน     จันทร์ท้าว นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนปฏิบัติการ 
สุมน       จันทร์ท้าว  

6. นางขวัญศิริ ลือพัฒธิมา ผอ. รพ.สต.บ้านบ่อ  
ปิ้งเกลือ 

ขวัญศิริ  ลือพัฒธิมา  

7. ร.ต.ต.ฐานะวัฒน์  จันสงเคราะห์ สายตรวจทุ่งใหญ๋ ร.ต.ท.ทองสุข  นิยมกิจ  
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

 
 

/ เริ่มประชุม ................... 
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เริ่มประชุม   เวลา 09.30 น. 
   - เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ ตรวจสอบ
จ้านวนองค์ประชุม ปรากฏว่าครบองค์ประชุมด้าเนินการประชุมได้ พร้อมได้กล่าวเชิญประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม   
 
ประธานสภาฯ   - กล่าวขอมอบหน้าที่ให้รองประธานสภาฯ ด้าเนินการหน้าที่ประธานสภาฯ ในการ

ประชุมครั้งนี้ เนื่องจากไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ แต่ปฏิบัติหน้าที่ในนามสมาชิก อบต. 
 
เลขานุการสภาฯ  - กล่าวเชิญรองประธานสภาฯ ท้าหน้าที่ประธานในที่ประชุม พร้อมเชิญจุดธูปเทียนบูชา

พระรัตนตรัย เสร็จแล้วเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี 1 จบ  จากนั้นประธานกลับนั่งประจ้าที่  
   - กล่าวเชิญประธาน เปิดการประชุมและด้าเนินการประชุมตามวาระประชุมต่อไป  

   
ประธาน  - กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3    

ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564  ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอแจ้งจ้านวนสมาชิก
ที่มาประชุม ลาประชุม ขาดประชุม ดังนี้  

- การประชุมสภาฯ วันนี้มีสมาชิกมาประชุมจ้านวน  25 ท่าน มีลาประชุม 6 ท่าน และ
ขาดการประชุม   0  ท่าน   ผู้ลาประชุมประกอบด้วย รายชื่อดังนี้   

1.นายบิ้ง  มาตสนา สมาชิก  , 2.นายชาตรี  ผายแสง , 3.นางสาวรสริน แก้วกองศรี   
4.นางวันเพ็ญ  ชูจิตร  , 5. นายสนั่น เหล่าเขตกิจ  และ 6. นายทวิน    เมฆอ้อย  

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน   - มีเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุมทราบหลายเรื่อง  ขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจง

รายละเอียดเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุม 
 
เลขานุการสภาฯ  1. เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19)    

ในภาพรวมประเทศ / จังหวัด / อ้าเภอ / ต้าบล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 2. เรื่องนโยบาย............. 
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2. เรื่องนโยบาย, หนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย / กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น / ข้อราชการจากจังหวัด อ้าเภอ  ดังนี้ 

    2.1 สรุปข้อสั่งการ รมว.มท. วันที่ 24 ก.ค. 64 มาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 
2.2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ข้อก้าหนดออกตามความใน

มาตรา 9 แห่งพระราชก้าหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 
30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 

2.3.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน 
(Vaccine Information and Management System) 

2.4 รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"สถานีวิทยุ สวพ. 91.0 (91.0 Mhz) ออกอากาศ
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 12.05 - 12.25 น. 

2.5 กฎกระทรวง ก้าหนดการด้าเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้วัยรุ่นได้รับสิทธิ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2564 มีผลนับแต่วันประกาศราชกิจจา
นุเบกษา ( ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564  เมื่อพ้น 90 วัน คือ 10 
ตุลาคม 2564) 

3. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ออกให้บริการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
ตามโครงการพัฒนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center)  3 ระยะ 
ได้แก่ วันที่ 7 – 8   สิงหาคม , 14 – 15 สิงหาคม  และ 21 – 22 สิงหาคม 2564  ช่วงเวลา 
09.00 – 15.00 น.  ณ บริเวณหน้าที่ท้าการ อบต.ทุ่งใหญ่ 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ   - ตามรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 

สิงหาคม 2564  ขอเชิญทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ที่ได้ท าการตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาฯ เมื่อครั้งที่ผ่านมา ว่ามีข้อความเรื่องใดตกหล่นหรือไม่ กรณีพบเห็น
ข้อผิดพลาด หรือแก้ไขใดๆ ให้ชี้แจงต่อที่ประชุม  

 
ประธานกรรมการ-   - กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าว    
ตรวจรายงานการ    เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีความถูกต้อง เรียบร้อยดี ไม่มีแก้ไขใดๆ  
ประชุม 
 
ประธาน  - กล่าวขอมติที่ประชุมรับรอง  
 
มติที่ประชุม  - ยกมือรับรอง   25  เสียง  ,  ไม่รับรอง   0  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
  - ไม่มี  
 
 

/ ระเบียบวาระท่ี 4…………. 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการฯ ที่สภาฯตั้งขึ้น พิจารณาแล้วเสร็จ 
ประธาน    4.1. ผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
เลขานุการสภาฯ  - กล่าวชี้แจงขั้นตอนนี้ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 2554 
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม

ร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง 
การแปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น เป็นประการใด 
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค้าแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม
พิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

 
ประธาน  - ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เสนอผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อที่ประชุม 
 
นายเสงี่ยม  เรเรือง - เรียนประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ ตามที่คณะกรรมการ   
(ประธานคณะ กก.  แปรญัตติ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับค้าเสนอแปรญัตติ ระหว่างวันที่  4 – 6 สิงหาคม แปร
ญัตติฯ)  2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ปรากฏว่าวันที่ 6 สิงหาคม 2564  

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่  ได้ยื่นค้าเสนอแปรญัตติ ประเด็นค้าแถลง
งบประมาณ ประกอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 
 1. หัวข้อที่ 1 สถานะการคลัง จากเดิมลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564  เสนอแก้ไขเป็น 
วันที่ 9 สิงหาคม 2564   
  2. หัวข้อที่ 2 การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 21 
มิถุนายน 2564  เสนอแก้ไขเป็นการบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ด้าเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2565 เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 และได้มี
มติให้แก้ไขการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าว ประเด็นค้าแถลงงบประมาณ หัวข้อ
สถานะการคลัง ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564  เป็นวันที่ 7 สิงหาคม 2564 และ หัวข้อที่ 2 
การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564  แก้ไขเป็น
การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ทั้งนี้รายละเอียดอ่ืนๆ ของร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ ไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมใดๆ ทั้งนี้ไมส่งวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ และไม่สงวนค้าแปรญัตติด้วย และได้
รายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งน้าส่งคืนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ต่อท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือพิจารณาในวาระท่ีเหลือต่อไป   

รายละเอียดที่แก้ไขค้าแถลงงบประมาณ ประกอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2564  ดังนี้ 

/1. สถานะการคลัง…………….. 
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1. สถานะการคลัง    
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ  7 สิงหาคม 2564 ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

มีสถานะการเงิน ดังนี้     
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ้านวน 29,244,966.88 บาท   
1.1.2 เงินสะสม จ้านวน 80,352,466.04 บาท   

    1.1.3 เงินทุนส้ารองเงินสะสม จ้านวน 10,750,560.72 บาท     
  1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ้านวน 0 โครงการ 
รวม 0.00 บาท  

1.1 .5  รายการกัน เงิน ไว้ โดยยั งไม่ ได้ก่อหนี้ ผูก พัน  จ้ านวน 4 โครงการ รวม 
23,786.00 บาท  

1.2 เงินกู้คงค้าง จ้านวน 0.00 บาท  
 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    2.1 รายรับจริง จ้านวน 44,118,781.91 บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร   จ้านวน     122,666.85  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จ้านวน 44,339.40 บาท  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ้านวน     293,429.70  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์  จ้านวน  0.00 บาท  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ้านวน      185,384.01   บาท 
หมวดรายได้จากทุน  จ้านวน              0.00      บาท 
หมวดภาษีจัดสรร  จ้านวน    18,368,476.95 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ้านวน    25,104,485.00 บาท 

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จ้านวน 1,478,371.00 บาท    
2.3 รายจ่ายจริง     จ้านวน   33,830,496.54 บาท    ประกอบด้วย    
 งบกลาง           จ้านวน    14,245,501.00 บาท  
 งบบุคลากร   จ้านวน    10,156,696.93 บาท  
 งบด้าเนินงาน   จ้านวน      5,745,823.01 บาท 
 งบลงทุน           จ้านวน      1,545,675.60 บาท   
 งบเงินอุดหนุน   จ้านวน      2,118,800.00 บาท  
 งบรายจ่ายอื่น   จ้านวน          18,000.00 บาท 
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ้านวน 

1,478,371.00 บาท 
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่  จ้านวน 6,220,120.00 บาท 

        2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส้ารองเงินสะสม  จ้านวน  6,251,757.00 บาท 
        2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้   จ้านวน 0.00 บาท 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ ระเบียบวาระท่ี 5............ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน   5.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565  วาระที่ 2    

ชั้นการแปรญัตติ  และวาระที่ 3 เห็นชอบให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
วาระที่ 2  เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าแถลงงบประมาณฯ ตามที่คณะกรรมการ

แปรญัตติได้มีมติให้แก้ไขแล้ว   
   ขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย 
 

เลขานุการสภาฯ  - ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงล้าดับข้อเฉพาะที่มี
การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
เป็นอย่างอ่ืน 

 

ประธาน   - ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงและรายงานผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระเบียบวาระที่ 4 ไปแล้วนั้น ซึ่งผลการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าว มีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ เสนอ
แปรญัตติประเด็นค้าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565  หัวข้อที่ 1 สถานะการคลัง  และหัวข้อที่ 2 การบริหารงบประมาณ  

   ดังนั้นจึงเสนอที่ประชุม เพ่ือขอมติเห็นชอบที่มีการแปรญัตติ จ้านวน 2 ข้อ ดังนี้  
   1. พิจารณาเห็นชอบ แก้ไขค้าแถลงงบประมาณประกอบรายละเอียดงบประมาณ

รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หัวข้อสถานะการคลัง จากเดิมลงวันที่ 21 มิถุนายน 
2564  เป็นวันที่ 9 สิงหาคม 2564  หรือไม ่

  
มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  25  เสียง    ,  ไมเ่ห็นชอบ    0    เสียง 
    
ประธาน   2. พิจารณาเห็นชอบ แก้ไขค้าแถลงงบประมาณประกอบรายละเอียดงบประมาณ

รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หัวข้อที่ 2 การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564  ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564  แก้ไขเป็น การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

  
มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  25  เสียง    ,  ไม่เห็นชอบ    0    เสียง 
 

ประธาน   วาระที่  3   เห็นชอบให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565  

 

เลขานุการสภาฯ  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
 

/ ประธาน……………. 
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ประธาน   - ขอมติที่ประชุม พิจารณาเห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม่ 

 
มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ  25 เสียง  ให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
   -ไม่เห็นชอบ    0    เสียง 
    
ประธานสภาฯ    - กล่าวหยุดพักการประชุม เนื่องจากเห็นว่าถึงเวลา 12.00 น. แล้ว และกล่าวเชิญ

ในที่ประชุมได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
 

( พักรับประทานอาหารกลางวัน ) 
 
เวลา 13.00 น.  - เริ่มด าเนินการประชุมสภาฯ ตามวาระท่ีเหลือ 
 
ประธานสภาฯ  5.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี 2564  

-ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ (กล้องวงจรปิด)  ของส้านักปลัดฯ งบประมาณตั้งจ่าย. 
100,000 บาท  

ค าชี้แจงเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย   จ้านวน  2  ชุด  มี

คุณลักษณะ ดังนี้  
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่ส้าหรับติดตั้งภายนอก

อาคาร ส้าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จ้านวน 1 ชุด 
2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 1 ส้าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยทั่วไป จ้านวน 1 ชุด  
3) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง 
- โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องวงจร

ปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
( เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) แก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่1/2563 หน้า 73 ข้อ 5 ) 

 
ค าชี้แจงใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  คุณลักษณะดังนี้ 
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่  ส้าหรับติดตั้งภายนอก

อาคาร จ้านวน 4 ตัว 
2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จ้านวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์และ

ค่าแรง 
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องวงจร

ปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
( เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) แก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่1/2563 หน้า 73 ข้อ 5 ) 

/ เลขานุการสภาฯ  .......... 
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เลขานุการสภาฯ   - ชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไข เปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ท้าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
นางสาวสุมน จันทร์ท้าว  - ชี้แจงว่าเนื่องจากที่ผ่านมาราคารายการ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกล้อง
(นั กวิ เคราะห์น โยบาย -  วงจรปิ ดปรับลดราคาลง ดั งนั้ นจึ งต้ องมีการปรับรายการ ลักษณ ะ จ้ านวน                    
และแผนปฏิบัติการ) คุณลักษณะใหม่ในลักษณะเพ่ิมขึ้นมากว่าเดิม  เช่น จ้านวนจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์  
   วงจรปิด เพ่ิมขึ้น จึงเสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายๆดังกล่าว
   รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ ที่แจก 
 
ประธาน   - ขอมติที่ประชุม พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหรือไม่  
 
มติที่ประชุม  -มีมติอนุมัติ  25 เสียง    ,   ไม่อนุมัติ    0   เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน     - ขอเชิญเสนอเรื่องอ่ืนๆ  หรือข้อชี้แจงจากส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน 

ต้าบลทุ่งใหญ่  เรื่องประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร จากหน่วยงานราชการต่างๆ ข้อชี้แจงจากก้านัน  
สมาชิก อบต.  

 
นางขวัญศิริ ลือพัฒธิมา  1. เรื่องการเดินทางกลับบ้านของกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่มาจากจังหวัดสีแดง มักจะมีปัญหา
(ผอ.รพสต.บ้านย่อปิ้งเกลือ)  เรื่องการไม่ยอมกักตัว การไม่ให้ความร่วมมือ เกรงว่าจะเป็นสาเหตุการระบาดในพื้นที่ 

  2. กรณีที่ได้มีการจัดเตรียมสถานที่กักกันตัว หรือว่า  ขอท้าความเข้าใจว่าเราจะใช้เป็น
สถานที่ที่กักตัวหรือเก็บตัวผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแล้ว ไม่มีเชื้อแล้ว หรือผู้ป่วยที่ทางหมอให้กลับ
บ้าน โดยจะท้าการกักตัวก่อนเข้าบ้าน จ้านวน 14 วัน ดังนั้นจึงขอให้ท้าความเข้าใจกั บ
ประชาชนแต่ละหมู่บ้านให้เข้าใจ และไม่ต้องวิตกกังวลกรณีมีผู้ติดเชื้อเดินทางกลับมาบ้าน
ภูมิล้าเนา เพราะไม่เกิน 1 วัน ทางโรงพยาบาลก็ต้องมารับตัวเพื่อไปรักษาทันที   

 
นายลอย บัวดี  1. เรื่องโครงการติดตั้งเสียงตามสาย ในส่วนของพ้ืนที่หมู่ที่ 14 ว่าด้าเนินการหรือมี
(สมาชิก อบต.ม.14) ความคืบหน้าอย่างไร เนื่องจากแต่ละหมู่บ้านส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องเสียงตามสาย  
    เรื่องหอกระจายข่าวซึ่งต้องใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ตลอดเวลา  

  2. เรื่องการขาดประชุม จากที่เคยได้ปฏิบัติมาก็จะมีการเช็ค ตรวจสอบตลอดเวลา ใครที่
ขาดมาแล้ว 2 ครั้ง ก็จะเตือนให้รู้ตัวว่าครั้งท่ี 3 นี้ขาดไม่ได้   
  3. เรื่องการลาประชุม เมื่อก่อนจะให้ท้าเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร และลาเป็น
ทางการ แต่ก็ไม่ค่อยถือปฏิบัติอย่างเป็นระเบียบ บางครั้งก็ใช้วิธีง่ายๆ เขียนเป็นใบกระดาษ
ธรรมดา แต่ก็อนุโลมเรื่อยมา ดังนั้นต่อนี้ไปเห็นควรให้มีการลาเป็นหนังสืออย่างถูกต้อง 

 
 
 

/ นายวีระวัฒน์.............. 
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นายวีระวัฒน์ ลือพัฒธิมา  1. เรื่องการจัดตั้งกองทุนที่เป็นกองกลางเพื่อใช้ในการสนับสนุนสถานที่กักกันตัว โดย 
(สมาชิก อบต.ม.14)  ทุกคนมีส่วนร่วมในการร่วมบริจาคเงินในการช่วยเหลือ ดูแลผู้กักตัวดังกล่าว   ซึ่งเมื่อ     

วันก่อนตนเองก็มีโอกาสไปร่วมงานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ทางพระสงฆ์ได้จัดขึ้น ทราบว่าทาง
ฝ่ายสงฆ์ก็มีส่วนร่วมในการดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วยที่รักษาตัวโรงพยาบาลสนาม ผู้กักตัวที่อยู่ตาม
สถานกักตัว ดังนั้นจึงอยากให้พวกเรามีส่วนร่วมด้วยการร่วมบริจาค เพ่ือใช้ในการดูแลผู้ป่วย 
หรือผู้กักตัวต่อไป  

  
นายส าเนียง การภักดี  1. เรื่องงบที่จะด้าเนินการช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชน ในการขุดเจาะบ่อ
(สมาชิก อบต. ม.8) บาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้้าอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 17 

  2. การช่วยเหลือผู้ที่กักตัว หรือพักคอยรอเตียง ที่อยู่ตามหมู่บ้าน ที่ผ่านมาหมู่ที่ 8       
ก็ด้าเนินการใช้เงินกองทุนหมู่บ้านในการช่วยเหลือ ดูแลในด้านเรื่องอาหารการกินแต่ละม้ือ  

 
ประธาน   - กล่าวชี้แจงว่าในฐานะที่ท้าหน้าที่ประธานกองทุนหมู่บ้านต้าบลทุ่งใหญ่ ก็ได้มีการ

ปรึกษาหารือกันว่าแต่ละกองทุนก็จะสนับสนุนกองทุนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 19,000 
บาท ในการช่วยเหลือดูแลในส่วนที่ทางสถานกักตัว ขาดแคลน ไม่ว่าเรื่องน้้า หรือวัสดุของใช้
ต่างๆ  

 
นายสุด  แหยมดอนไพร  - ชี้แจงเรื่องขอขอบคุณทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ ที่ได้ช่วยเหลือ
(สมาชิก อบต.ม.17)  ด้านงบประมาณในการด้าเนินการแก้ไขเรื่องประปาหมู่บ้าน  
 
นายบุญทอด  ช านาญ  - ชี้แจงเรื่องปัญหาเรื่องเสียงตามสาย ขอให้ด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติ 
(สมาชิก อบต.ม.5)  เพราะว่าจะช่วยในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ดี  ดังนั้น  เห็นควรที่จะหางบประมาณ 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วย 
 
นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ์ – เรื่องการปล่อยน้้าชลประทานรอบ 2 รอบนี้อยากให้มาถึงพ้ืนที่หมู่ 13 , 2 เนื่องจาก
(สมาชิก อบต.ม.11)  รอบท่ีแล้วมาปรากฏว่าน้้ามาไม่ถึง คราวนี้อยากจะทราบว่าจะมีการแบ่งปันน้้ากันอย่างไร 

ไปดงเสือเหลือง พ้ืนที่เรากี่วัน ก็ขอฝากให้ทางผู้ดูแลเนื่องน้้าช่วยดูแลหรือจัดการทางน้้าให้มา
ทางหมู่ 13 , 2 บ้าง 

 
นายกองค์การบริหาร-  1. ชี้แจงเรื่องการด้าเนินการหรือปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย จ้าไม่ได้ว่าได้ด้าเนินการมา
ส่วนต าบล  ตั้งแต่ช่วงไหน  ยอมรับว่ามีปัญหา  เนื่องจากแรกๆผู้รับเหมาก็จะเข้ามาดูแลรับผิดชอบดีอยู่   

พอมาหลังๆมักจะไม่ค่อยรับผิดชอบไม่มาดูแล ไม่มาซ่อมแซมบ้ารุงรักษา เนื่องจากหมด
ระยะเวลาประกัน และเป็นการใช้งบประมาณสูงมาก เมื่อเทียบความคุ้มค่าหรือการใช้งาน  
อย่างตอนนี้ก็ก้าลังด้าเนินการพ้ืนที่หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 5  อยู่ในช่วงการจัดเตรียมจัดซื้อ     
จัดจ้าง  
 2. เรื่องการด้าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องประปาหมู่บ้าน ตอนนี้ก็ด้าเนินการหมู่ที่ 17 ,
หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 8 ไปเรียบร้อยแล้ว  
 3. ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้้าการเกษตร ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางชลประทานที่มา
ประชุมหารือที่บ้านก้านัน ก็ก้าลังเสนอโครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นแห่งใหม่  

/ 4. เรื่องการช่วยเหลือ............... 
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 4. เรื่องการช่วยเหลือดูแลผู้ได้รับผลกระทบโรคโควิด ผู้ป่วย ผู้ที่ต้องกักตัว ตอนนี้ก้าลัง
เตรียมชุดถุงยังชีพ ชุดสุขภาพเพ่ือไปมอบให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว  
 5. เรื่องโครงการถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ที่ใช้งบเหลือจ่าย 700,000 กว่าบาท ตอนนี้
ก้าลังด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผลคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ 
 6. เรื่องปรับลดยอดลูกหนี้ค้างช้าระ กรณีเป็นการจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้างช้าระโดยไม่มี
มูลหนี้หรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด โดยมียอดลูกหนี้ค้างช้าระไม่ตรงตามความเป็นจริง และได้
อนุมัติการปรับลดยอดลูกหนี้แล้ว จึงรายงานให้สภาฯ รับทราบ 
  

นายสมคิด  บุศดี    1. เรื่องการปล่อยน้้าของชลประทาน มีรอบการปล่อยน้้า 14 วัน คือ ไปดงเสือเหลือง 
(รองนายก อบต.1)  8 วัน  พื้นที่ทุ่งใหญ่ 6 วัน   โดยจะเริ่มวันนี้ ที่ 13 สิงหาคม 2564  

 2. ช่วงนี้รถแบ็คโฮขององค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ ก้าลังเข้าไปด้าเนินการขุดลอก      
ล้าคลองในพื้นที่หมู่ท่ี 14 ลอกวัชพืชหมู่ที่ 9 และจะต่อเนื่องไปหมู่ที่ 5 เข้าทุ่งประพาสต่อไป 

 
นายช านาญ  กุลศรี  1. เรื่องผลการด้าเนินการเรื่องวงโยธวาทิตของโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ตอนนี้มีความ    
(รองนายก อบต.2) คืบหน้าเบื้องต้นด้านการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ 

เรียบร้อยแล้ว ปีงบประมาณหน้า 2565 เมื่อได้รับงบประมาณแล้ว ก็จะได้น้าไปด้าเนินการ
ต่อไป  
  2. เรื่องการรับบริจาคเงิน สิ่งของอุปโภค บริโภคต่างๆ ได้มีการก้าหนดจุด สถานที่ใน
การรับบริจาคหรือไม่ อย่างไร หรือช่องทางในการรับบริจาค เพ่ือคนที่จะบริจาคจะได้ติดต่อ
สอบถามได้สะดวก  

    
ประธาน   - กล่าวว่าตามที่มีการเสนอ และพูดถึงเรื่องการร่วมบริจาคเงิน เพ่ือสนับสนุนในการ

ช่วยเหลือ ดูแลผู้ที่ต้องกักตัวตามสถานที่กักตัวประจ้าต้าบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 14 นั้น  จึงขอ
หารือ และลงมติที่ประชุมว่าจะร่วมบริจาคเท่าไหร่ อย่างไร เป็นเวลากี่เดือน 

 
มติที่ประชุม   - มีมติร่วมบริจาคเงินคนละ 100 บาท/เดือน จ้านวน 4 เดือน  โดยชื่อกองทุนจะร่วม

พิจารณาก้าหนดในการประชุมครั้งถัดไป 
  - มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่   
 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
 
ประธาน   - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าประชุม  คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มาร่วม

ประชุมวันนี้   และขอปิดการประชุม 
 
  

ปิดประชุม   เวลา 15.30 น. 
 

     (ลงชื่อ)      ประสิทธิ์   กาศเกษม     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
                (นายประสิทธิ์   กาศเกษม) 
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ 
 

/ (ลงชื่อ)    .................. 
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(ลงชื่อ)    สนั่น  เหล่าเขตกิจ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสนั่น  เหล่าเขตกิจ) 
 
(ลงชื่อ)     เสงี่ยม   เรเรือง คณะกรรมการฯ 
           (นายเสงี่ยม   เรเรือง) 
 
(ลงชื่อ     บุญทอด  ช้านาญ        คณะกรรมการฯ 
           (นายบุญทอด  ช้านาญ) 
 

 
(ลงชื่อ)      ส้าเนียง  การภักดี    กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ 
           (นายส้าเนียง  การภกัดี) 
 
 
 
     (ลงชื่อ)       นายลอย    บัวด ี       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                         ( นายลอย    บัวดี ) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ 


