
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 / 2564   ครั้งที่ 1 
วันที่ 2  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 บิ้ง          มาตสนา  
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 ชาตรี      ผายแสง  
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 รสริน    แก้วกองศรี  
15. นางวันเพ็ญ   ชูจิตร สมาชิก อบต. ม.9 วันเพ็ญ  ชูจิตร  
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. นายสุด   แหยมดอนไพร สมาชิก อบต. ม.17 สุด     แหยมดอนไพร  
28. นายดอกรัก   สโมสร สมาชิก อบต. ม.17 ดอกรัก    สโมสร   
29. นายทวิน   เมฆอ้อย สมาชิก อบต. ม.19 ทวิน       เมฆอ้อย  
30. นายประสิทธิ์  กาศเกษม เลขานุการสภาฯ ประสิทธิ์  กาศเกษม  
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ผู้ไม่มาประชุม   
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายณรงค์   ชูเนตร สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16 - - ลากิจ 
2 นางเดือนรุ่ง   เนียมสนิท สมาชิก อบต. หมู่ที่ 18 - - ลากิจ 

 
ผู้ร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสุรัตน์  ดอนศรีคุ้ม นายก อบต. สุรัตน์      ดอนศรีคุ้ม  
2. นายสมคิด  บุษดี รองนายก อบต. สมคิด      บุษด ี  
3. นายช้านาญ  กุลศรี รองนายก อบต. ช้านาญ    กุลศร ี  
4. นายชาลี  เสือนาราง เลขานุการนายก อบต. ชาลี        เสือนาราง  
5. นายวิชาญ   ยศแสง ผู้อ้านวยการกองช่าง วิชาญ       ยศแสง  
6. นางสาวสุมน     จันทร์ท้าว นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนปฏิบัติการ 
สุมน       จันทร์ท้าว  

7. ส.ต.อ. มณเทียร สังข์แก้ว สายตรวจทุ่งใหญ่ ส.ต.อ.มณเทียร สังข์แก้ว  
8. ร.ต.ท.ทองสุข นิยมกิจ สายตรวจทุ่งใหญ๋ ร.ต.ท.ทองสุข  นิยมกิจ  
9. นางนิภา เรเรือง ผอ.รพสต.ทุ่งใหญ่ นิภา         เรเรือง  

10. นายสุชล   สุขเปีย ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 สุชล         สุขเปีย   
11. นางสาวกองแก้ว  เรียบร้อย ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 กองแก้ว    เรียบร้อย  
12. นายประมวล  บุญจุ้ย ก้านันต้าบลทุ่งใหญ่ ประมวล    บุญจุ้ย  
13. นางสาวรสสุคนธ์  วงศ์สวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.17 รสสุคนธ์    วงศ์สวัสดิ์  
14. นายเจตน์  คงประสพ ผู้ใหญ่บ้าน ม.18 เจตน์        คงประสพ  
15. นางสุนันท์    ศรีนาราง ผู้ใหญ่บ้าน ม.19 สุนันท์       ศรีนาราง  

      
      
      
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ เริ่มประชุม เวลา............ 
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ ได้กล่าวเชิญ นาย
ลอย บัวดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว เปิดเพลงสรรเสริญ
พระบารมี 1 จบ  ประธานสภาฯ กลับนั่งประจ้าที่    

    เลขานุการสภาฯ ได้กล่าวเชิญประธานสภาฯ ด้าเนินการเปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบ
วาระการประชุมที่ก้าหนดไว้ต่อไป 
 
ประธานสภาฯ   -กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564  
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 และด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ก่อนอ่ืนขอสรุปรายชื่อสมาชิกที่มาประชุมวันนี้ จ้านวน 29 คน  ไม่มาประชุม (ลากิจ)  

จ้านวน 2 คน  คือนายณรงค์  ชูเนตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ 16 
และนางเดือนรุ่ง  เนียมสนิท  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ 18  

 ส่วนรายละเอียดในวาระท่ี 1 ขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ  - ขอด าเนินการชี้แจงรายละเอียด เรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. เรื่องประกาศสภาองคการบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ เรื่อง  เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2564 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ ได้มีมติก้าหนดสมัยประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ้าปี  2564 ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564  ตามมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ้าปี  2564  เมื่อ
วันที่  10 กุมภาพันธ์  2564  นั้น 

   บัดนี้ ใกล้จะถึงก้าหนดเปิดสมัยประชุมสภาฯ ในสมัยดังกล่าวแล้ว อาศัยอ้านาจ
ตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบล และองค์การบริหารส่วนต้าบล  
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ .ศ. 2562  และตามข้อ 22 ของระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 /2564  ระหว่างวันที่  1 – 15  สิงหาคม 2564  หากสมาชิกหรือผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ ที่ประสงค์จะเสนอญัตติ หรือเรื่องอ่ืนใดให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบล    ทุ่งใหญ่พิจารณา  ให้เสนอมาผ่านมายังฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
        ประกาศ ณ วันที่  22 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
           ลอย   บัวดี 
                        ( นายลอย    บัวดี ) 
                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ 
 
 

/ (2.)  เรื่องสถานการณ์………… 
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(2.)  เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019         
(โควิด 19) ประจ าวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2564  ในภาพรวมประเทศ จังหวัด อ าเภอ  
ต าบล   

- วันอาทิตย์ที่  1 สิงหาคม 2564 เวลา 12.30 น.สถานการณ์การติดเชื้อ 
COVID-19 ในประเทศ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564ผู้ป่วยรายใหม่ 18,027 ราย 
หายป่ วยแล้ ว 377,896 รายผู้ป่ วยยืนยันสะสม 586,451 ราย  เสี ยชี วิตสะสม      
4,896 ราย 

- วันจันทร์  ที่  2  สิ งหาคม 2564  สถานการณ์ แพร่ระบาดของ  โควิด -
19 ประจ้าวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ  ศบค . ราย งานสถานการณ์ ก ารแพ ร่ ระบ าดของโรคติ ด เชื้ อ  ไว รั ส                
โคโรนา 2019  ล่าสุดภาพรวมของการระบาดยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังพบ    
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 17,970 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,795 ราย 
และผู้ติดเชื้อในเรือนจ้า  175 ราย ท้าให้มียอดผู้ป่ วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้   
633,284 ราย อีกท้ังยังมียอดผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพ่ิมอีก 178 ราย ท้าให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน 
เมษายน 2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง 5,074 รายแล้ว ขณะที่ภาพรวมของการ
เสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด -19 มีผู้เสียชีวิตรวม 5,168 รายแล้ว นอกจากนี้ ยังมี
รายงานถึงกลุ่มคนไข้อาการหนักที่มีอาการปอดอักเสบที่น่าวิตก 4,768 ราย ใส่เครื่องช่วย
หายใจอีก 1,028 ราย 

   - ข้อมูลทั่วโลก ณ วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 ผู้ติดเชื้อ 198,547,026 คน  
เสียชีวิตรวม 4,232,892 คน  รักษาหายแล้ว  179,285,118 คน รายละเอียด       
ตามภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ - ข้อมูลผู้ติดเชื้อ…………. 
 

https://www.moicovid.com/
https://c.lazada.co.th/t/c.b4c0Vv?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.co.th%2Fproducts%2Fblood-oxygen-fingertip-pulse-oximeter-i2621663467-s9400994557.html&sub_aff_id=swenn&sub_id1=news4494&sub_id2=covid&sub_id3=952259&sub_id4=kt
https://c.lazada.co.th/t/c.b4c0Vv?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.co.th%2Fproducts%2Fblood-oxygen-fingertip-pulse-oximeter-i2621663467-s9400994557.html&sub_aff_id=swenn&sub_id1=news4494&sub_id2=covid&sub_id3=952259&sub_id4=kt
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- ข้อมูลผู้ติดเชื้อจากส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รายงานสถานการณ์โควิด-
19 จังหวัดพิจิตร วันที่  1 สิงหาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 82 ราย (1,352-
1,433) เสียชีวิต 1 ราย  แบ่งเป็นผู้ที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยงสูง 61 ราย , มาจากพ้ืนที่เสี่ยงสูง
และมีอาการ 20 ราย และสัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยในจังหวัด 1 ราย .. แยกรายอ้าเภอ ดังนี้ 
-อ.โพทะเล 23 ราย (มาจากพ้ืนที่เสี่ยงทั้งหมด 23 ราย) - อ.เมืองพิจิตร 22 ราย (มาจาก
พ้ืนที่เสี่ยง 21 ราย , ติดเชื้อในจังหวัด 1 ราย) - อ.บางมูลนาก 10 ราย (มาจากพ้ืนที่เสี่ยง
ทั้ งห มด  10 ราย ) - อ .ทั บ คล้ อ  10 ราย  (มาจาก พ้ื นที่ เสี่ ย งทั้ งห มด  10 ราย ) 
- อ.สากเหล็ก 9 ราย (มาจากพ้ืนที่เสี่ยงทั้งหมด 9 ราย) - อ.โพธิ์ประทับช้าง 8 ราย         
(มาจากพ้ืนที่เสี่ยงทั้งหมด 8 ราย) 

(3.) เรื่องนโยบาย, หนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย / กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น / ข้อราชการจากจังหวัด อ าเภอ  

1. เรื่องแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงิน
อุดหนุนส้าหรับชดเชยรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1  องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ ได้รับการ
จัดสรรชดเชย  233,572.08 บาท 

2. ซักซ้อมแนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพ่ือรับรองการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ 
สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. การใช้พ้ืนที่ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบล ส้าหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด
สภาพอากาศโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Open 
Data) 

4. มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ิมเติม 

5. การเบิกค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และ
รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

6. การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. เรื่อง พ้ืนที่สถานการณ์ที่ก้าหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพ้ืนที่ควบคุม
สูงสุด และพ้ืนที่ควบคุม ตามข้อก้าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก้าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้
ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ ๑๓ 
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพ้ืนที่สถานการณ์ตามข้อก้าหนดออก
ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก้าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน     
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

/ อาศัยอ้านาจตาม………….. 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/173/T_0008.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/173/T_0008.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/173/T_0008.PDF
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อาศัยอ้านาจตามความในข้อ ๔ (๒) ของค้าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง 
แต่งตั้งผู้ก้ากับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม นายกรัฐมนตรีใน
ฐานะผู้อ้านวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19 โดยค้าแนะน้าของศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กระทรวงมหาดไทย จึงมีค้าสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อก้าหนดฯ ส้าหรับ
เขตพ้ืนที่สถานการณ์ที่ก้าหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด และ
พ้ืนที่ควบคุม ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายค้าสั่งนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีค้าสั่ง
เปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอ่ืน  

 
1. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น ๒๙ จังหวัด 
๑. กรุงเทพมหานคร ๒. จังหวัดกาญจนบุรี ๓. จังหวัดชลบุร ี
๔. จังหวัดฉะเชิงเทรา ๕. จังหวัดตาก  ๖. จังหวัดนครปฐม 
๗. จังหวัดนครนายก ๘. จังหวัดนครราชสีมา ๙. จังหวัดนราธิวาส 
๑๐.จังหวัดนนทบุรี ๑๑.จังหวัดปทุมธานี ๑๒.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๓.จังหวัดปราจีนบุร ี ๑๔.จังหวัดปัตตานี ๑๕.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๖.จังหวัดเพชรบุร ี ๑๗.จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๘.จังหวัดยะลา 
๑๙.จังหวัดระยอง ๒๐.จังหวัดราชบุร ี ๒๑.จังหวัดลพบุรี 
๒๒.จังหวัดสงขลา ๒๓.จังหวัดสิงห์บุร ี ๒๔.จังหวัดสมุทรปราการ 
๒๕.จังหวัดสมุทรสงคราม ๒๖.จังหวัดสมุทรสาคร ๒๗.จังหวัดสระบุรี 
๒๘.จังหวัดสุพรรณบุรี ๒๙.จังหวัดอ่างทอง 
2. พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น ๓๗ จังหวัด  
๑. จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒. จังหวัดก้าแพงเพชร ๓. จังหวัดขอนแก่น 
๔. จังหวัดจันทบุร ี ๕. จังหวัดชัยนาท ๖. จังหวัดชัยภูมิ 
๗. จังหวัดชุมพร  ๘. จังหวัดเชียงราย ๙. จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๐. จังหวัดตรัง  ๑๑. จังหวัดตราด ๑๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๓. จังหวัดนครสวรรค ์ ๑๔. จังหวัดบุรีรัมย ์ ๑๕. จังหวัดพัทลุง 
๑๖. จังหวัดพิจิตร ๑๗. จังหวัดพิษณุโลก ๑๘. จังหวัดมหาสารคาม 
๑๙. จังหวัดยโสธร ๒๐. จังหวัดระนอง ๒๑. จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒๒. จังหวัดล้าปาง ๒๓. จังหวัดล้าพูน ๒๔. จังหวัดเลย 
๒๕. จังหวัดศรีสะเกษ ๒๖. จังหวัดสกลนคร ๒๗. จังหวัดสตูล 
๒๘. จงัหวัดสระแก้ว ๒๙. จังหวัดสโุขทัย ๓๐. จังหวัดสุรินทร ์
๓๑. จังหวัดหนองคาย๓๒. จังหวัดหนองบัวล้าภู๓๓. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๓๔. จังหวัดอุทัยธานี๓๕. จังหวัดอุดรธานี๓๖. จังหวัดอุบลราชธานี 
๓๗. จังหวัดอ้านาจเจริญ 

 
/ 3. พื้นที่ควบคุม............ 

 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94
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3. พื้นที่ควบคุม รวมทั้งสิ้น ๑๑ จังหวัด 
๑. จังหวัดกระบี่  ๒. จังหวัดนครพนม ๓. จังหวัดน่าน 
๔. จังหวัดบึงกาฬ ๕. จังหวัดพะเยา  ๖. จังหวัดพังงา 
๗. จังหวัดแพร่  ๘. จังหวัดภูเก็ต  ๙. จังหวัดมุกดาหาร 
๑๐. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑๑. จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ     - แจ้งสมาชิกสภาฯ ให้ตรวจสอบเอกสารบันทึกรายงานวาระการประชุมสภาฯ 

เมื่อครั้งที่ผ่านมาว่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2564  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ว่ามี
ข้อความเรื่องใด หรือสาระส้าคัญเนื้อหาตกหล่นหรือไม่ อย่างไร หากพบเห็นข้อผิดพลาด ให้
ยกมือพร้อมเสนอแก้ไขได้ ในที่ประชุม 

   - กล่าวเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อฏดหมายที่เก่ียวข้อง 
 
เลขานุการสภาฯ    - ชี้แจงว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ข้อ 33 รายงานการประชุม
สภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ แล้วให้
ท้าส้าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้น
อย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อย
กว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น และการแก้ไขถ้อยค้าใน
รายงานการประชุมให้กระท้าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น  

 
ที่ประชุมสภาฯ    - ใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารดังกล่าว เป็นเวลาพอสมควร   
 
ประธานสภาฯ              - ขอมติจากท่ีประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว  
 
มติที่ประชุม   - ยกมือรับรอง   29   เสียง  ,  ไม่รับรอง     0      เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องกะทู้ถาม  
ประธานสภาฯ     - ในวาระนี้ ที่ผ่านมาไม่มีผู้เสนอหรือยื่นกะทู้ถามคณะผู้บริหารฯแต่อย่างใด ส่วน

วันนี้สมาชิกท่านใดท่ีจะมีกะทู้ถามสด หรือกรณีเร่งด่วน ขอเชิญเสนอได้ 
 
ที่ประชุม   - ไม่มีเสนอกะทู้ถาม 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้น พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
 
 

/ ระเบียบวาระท่ี 5………….. 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ     5.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
     - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
 
เลขานุการสภาฯ   - ชี้แจงว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย มีระเบียบที่เกี่ยวดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 2537 แก้ไขถึง 
(ฉบับที่  7) 2562 ตามมาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลมีอ้านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ  
(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล             

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ฯลฯ 
(วรรคสาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  

และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างขอบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาทองถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่น ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

ข้อ 58 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตาม
แบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ 

ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลด
รายจ่ายหรือ  การขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอ 
 ญัตติค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ภายในระยะเวลาที่สภาทองถิ่นก าหนดตามขอ 45 วรรคสาม และขอ 49 วรรคหนึ่ง 

 
/ ข้อ 62 เมื่อได้อภิปราย............. 
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ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้

ปิดอภิปราย เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้
คณะกรรมการสภา   ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม 

 
ประธานสภาฯ  - กล่าวเชิญคณะผู้บริหารฯ ได้ชี้แจง หลักการ และเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต้าบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ ในวาระ  
รับหลักการ 

นายกองค์การบริหาร-   - กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ดังนี้ 
ส่วนต าบล          

         ค าแถลงงบประมาณ 
         ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

- ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่  
 - บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ จะได้เสนอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ อีกครั้ง
หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ จึงขอชี้แจงให้
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด้าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง    

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป      
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน 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 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ้านวน 4 โครงการ รวม 
23,786.00 บา  

1.2 เงินกู้คงค้าง จ้านวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่  21 มิถุนายน       
พ.ศ. 256   

2.1 รายรับจริง จ้านวน 35,216,835.28 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร   จ้านวน 213,826.75บาท     
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ้านวน   356,421.50 บาท  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ้านวน 81,948.91 บาท   
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์  จ้านวน  0.00 บาท  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ้านวน  174,391.53 บาท 
หมวดรายได้จากทุน    จ้านวน   0.00 บาท  

 
/ หมวดภาษีจัดสรร...............   
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หมวดภาษีจัดสรร    จ้านวน 15,125,123.34 บาท   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ้านวน 19,265,123.25 บาท 
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ้านวน 6,222,504 บาท  
2.3 รายจ่ายจริง    จ้านวน  25,736,100.25 บาท  ประกอบด้วย    
งบกลาง    จ้านวน  10,827,542.00บาท 
งบบุคลากร   จ้านวน  7,728,706.70บาท    
งบด้าเนินงาน   จ้านวน 3,824,411.55บาท   
งบลงทุน    จ้านวน 2,017,100.00บาท   
งบเงินอุดหนุน   จ้านวน 1,338,340.00บาท      
งบรายจ่ายอื่น   จ้านวน 0.00บาท   

  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 
2,332,000.00 บาท   

2 .5  มีการจ่ าย เงินสะสม เพื่ อด า เนิ นการตามอ าน าจหน้ าที่  จ านวน 
3,468,444.00 บาท 

2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 0.00 บาท 
2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้  จ านวน 0.00 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ประกอบงบประมาณ................ 
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ร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร 

 
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

อาศัยอ้านาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วน
ต้าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ และโดยอนุมัติของนายอ้าเภอโพธิ์
ประทับช้าง 

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

      ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ้านวนรวม

ทั้งสิ้น 45,847,890 บาท 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ้านวนรวมทั้งสิ้น 45 ,847,890 บาท โดยแยกรายละเอียดตาม
แผนงานได้ดังนี้ 

 

 

 

/ -12-  ตาราง แผนงาน............. 
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ้านวนรวมทั้งสิ้น       
0  บาท  ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 

รวมรายจา่ย 0 

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ 

         ประกาศ ณ วันที่        เดือน     พ.ศ.  2564  

ในนามคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ จึงเสนอหลักการ และ
เหตุผลในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ 
ตามท่ีได้เคยเสนอแนวนโยบายในการบริหารงานต่อสภาฯ มาแล้ว    

ทั้งนี้ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับดังกล่าวนี้  ได้มีการพิจารณาอย่าง
ละเอียด ถี่ถ้วน และครอบคลุมตามภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ที่กฎหมายได้
ก้าหนดไว้ ดังนั้นจึงเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ จะได้พิจารณาเห็นชอบตามขั้นตอน และวาระต่างๆ 
ต่อไป 

/ ที่ประชุม…………. 
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ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ   - ในส่วนของท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ ในฐานะผู้บริหารฯ ก็ได้

ชี้แจงหลักการ เหตุผล การน้าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว  ล้าดับต่อไปขอเรียนเชิญทางสมาชิกสภาฯ ได้
อภิปราย แสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2565  

   
นายสมพร  ทองค าดี   - กล่าวอภิปรายถึงร่าง่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามแผนงานอุตสาหกรรม
(สมาชิก อบต. ม.12 )  และการโยธา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   

หน้า 83/90 เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน คสล. ที่ตั้งจ่ายด้าเนินการในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 , 3 , 
4 , 6 , 7 , 10 , 11 , และ 13 มีข้อสังเกตุว่ไม่มีโครงการในส่วนของหมู่ที่ 12 เลย ทั้ งที่
การด้าเนินการพัฒนาแต่ละปีงบประมาณนั้น เราจะมีการด้าเนินการตามล้าดับของหมู่บ้าน 
แต่ครั้งนี้ข้ามไป หมู่ที่ 13 เลย  
 

นายวีระวัฒน์ ลือพัฒธิมา  - อภิปรายประเด็นการตั้งงบประมาณ ตามแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  
(สมาชิก อบต. ม. 4)  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด  

4 ล้อ ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ หน้า 83/90  เช่นเดียวกัน มีข้อสังเกตุการตั้ง
งบประมาณจ้านวน 1,600,000 บาท แต่ก้าหนดจัดซื้อแค่ 4 ล้อ  ท้าใมไม่ตั้งซื้อ หรือ
ก้าหนดจัดซื้อเป็นชนิด 6 ล้อไปเลย เพ่ือความเหมาะสมงบประมาณท่ีตั้ง 

 
นายกองค์การบริหาร-   - กล่าวชี้แจงเหตุผลการตั้งงบประมาณรายจ่ายในส่วนของงบลงทุน หรืองบพัฒนา
ส่วนต าบล   โครงการฯต่างๆ นั้น ส่วนใหญ่แล้วก็ถือด้าเนินการตามล้าดับคิวหมู่บ้านอยู่แล้ว แต่ก็จะดู 

ตามความเดือดร้อนและปัญหาความเร่งด่วนของหมู่บ้านนั้นๆ ประกอบกับจ้านวน
งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับโครงการของหมู่บ้านนั้นๆ  

ปลัดองค์การบริหาร-    - ในส่วนของท่านสมาชิกท่ีอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณการตั้งจ่ายรถกระเช้าไฟฟ้า 
ส่วนต าบล   ชนิด 4 ล้อ จ้านวนงบประมาณ 1,600,000 บาท ว่าควรตั้งซื้อรถกระเช้า ชนิด 6 ล้อ นั้น  

ขอเรียนว่าในการตั้งจ่ายงบประมาณจะตั้งตามราคากลางที่หน่วยงานท้องถิ่นอ่ืนด้าเนินการ
อยู่แล้ว และสืบราคาที่หน่วยงานท้องถิ่นด้วยกันด้าเนินการจัดซื้อมาก่อนหน้านี้ ก็ตั้งไว้
จ้านวน 1,600,000 บาท เช่นกัน และเมื่อถึงเวลาที่จะด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริงก็
อาจจะใช้งบประมาณไม่ถึงตามที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีการแข่งขันกันเสนอราคา แต่ถ้าจะจัดซื้อ
รถกระเช้า ชนิด 6 ล้อ ราคากลางก็จะต้องตั้งไว้ 2,500,000 บาท   

 
ที่ประชุม    - ไม่มีการอภิปราย 
 
ประธานสภาฯ    - เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ในวาระรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการหรือไม่ ขอเชิญยกมือ 
 
มติที่ประชุม   - มีมติรับหลักการ  29 เสียง , ไม่รับหลักการ  0  เสียง ,งดออกเสียง  0  เสียง  
  

/ - ประธานสภาฯ…………. 
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ประธานสภาฯ   - ขั้นตอนต่อไป การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในข้ันตอนนี้ 

 
เลขานุการสภาฯ   - กล่าวชี้แจงว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 103  
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคนแต่

ไม่ เกิน เจ็ดคน  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  ตามข้อ 105 (3) ถือเป็น
คณะกรรมการสามัญตามข้อ 103 (1) จึงประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสาม
คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ข้อ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อใน
กรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 

ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็น
หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 

ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการ และเลขานุการ
จากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ 

ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก้าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนก้าหนดเวลานัดประชุม 

 
ประธานสภาฯ  - ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายแล้วนั้น บัดนี้จะเป็นการ

เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี งบประมาณ 
2565  ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ้านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ขอปรึกษาหารือที่ประชุมว่าจะก้าหนด ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ้านวนกี่คน 

 
มติที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ 29 เสียง  ก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน 
 
ประธานสภาฯ  - กล่าวพักการประชุม เนื่องจากดูเวลาตอนนี้เป็นเวลา  12.15 นาทีแล้วขอเลื่อน

การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติไปในช่วงบ่าย 
 

**********************พักการประชุมรับประทานอาหารกลางวัน ************************ 

เริ่มประชุมต่อ   เวลา 13.00 น. 

ประธานสภาฯ    - กล่ายเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
 
นางกัญจะนา  ค าสะอาด  - เสนอชื่อ นายสุชาติ  วงค์สุวรรณ์  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11  เป็นกรรมการแปร
(สมาชิก อบต.ม.13) ญัตติ  ขอผู้รับรอง 
 
ที่ประชุม    1. นายสุด  แหยมดอนไพร   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 17 รับรอง 

      2. นางประทุมทิพย์  วงค์ใจ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 รับรอง 
 

/ - ประธานสภาฯ……….. 
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ประธานสภาฯ    - ผู้ ใดจะเสนอกรรมการแปรญั ตติฯ คนที่  1 อีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่             
   ประชุม   
 
มติที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ 29 เสียง   
 
ประธานสภาฯ    - กล่ายเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
 
นายส าเนียง  การภักดี  - เสนอชื่อ นายเสงี่ยม   เรเรือง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติ      
( สมาชิก .อบต. ม.8 ) ขอผู้รับรอง 
 
ที่ประชุม    1. นายชมเชย   เพ็ชรเกิด  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2  รับรอง 

      2. นางวันเพ็ญ   ชูจิตร สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9  รับรอง 
  
ประธานสภาฯ    - ผู้ ใดจะเสนอกรรมการแปรญั ตติฯ คนที่  2 อีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่             
   ประชุม   
 

มติที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ  29  เสียง   
 
ประธานสภาฯ   - ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
 
นายวีระวัฒน์ ลือพัฒธิมา  - เสนอชื่อ นายบุญทอด   ช านาญ  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการแปรญัตติ      
(สมาชิก อบต. ม.4) ขอผู้รับรอง 
 
ที่ประชุม     1. นางน้้าผึ้ง  สว่างแก้ว  สมาชิก อบต. หมู่ที ่2  รับรอง 

      2. นายสุรินทร์ ผูกเรือง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14  รับรอง 
   

ประธานสภาฯ    - ผู้ ใดจะเสนอกรรมการแปรญั ตติฯ คนที่  3 อีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่             
   ประชุม   
มติที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ 29 เสียง  
 
ประธานสภาฯ   - ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 
 
นายชาตรี  ผายแสง   - เสนอชื่อ นายทวิน   เมฆอ้อย  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 19 เป็นกรรมการแปรญัตติ           
(สมาชิก อบต. ม.6) ขอผู้รับรอง 
 
ที่ประชุม     1. นายแถม   มณีขวัญ  สมาชิก อบต. หมู่ที ่6  รับรอง 

2. นายดอกรัก สโมสร สมาชิก อบต. หมู่ที่ 17  รับรอง 
 
ประธานสภาฯ    - ผู้ ใดจะเสนอกรรมการแปรญั ตติฯ คนที่  4 อีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่             
   ประชุม   
มติที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ 29 เสียง  

/ - ประธานสภาฯ……….. 
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ประธานสภาฯ   - ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 
 
นายสุชาติ   วงค์สุวรรณ์   - เสนอชื่อ นายสนั่น   เหล่าเขตกิจ  สมาชิก อบต.หมู่ที่  13 เป็นกรรมการ          
(สมาชิก อบต.ม. 11) แปรญัตติ  ขอผู้รับรอง 
 
ที่ประชุม     1. นายสมพร  ทองดคดี สมาชิก อบต. หมู่ที ่12  รับรอง 

2. นางรสริน  แก้วกองศรี  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 รับรอง 
 

ประธานสภาฯ    - ผู้ ใดจะเสนอกรรมการแปรญั ตติฯ คนที่  5 อีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่             
   ประชุม 
   
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 29 เสียง  
 
ประธานสภาฯ  - ขอประกาศว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกอบไปด้วย 
1. นายสุชาติ  วงค์สุวรรณ์   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11   
2. นายเสงี่ยม   เรเรือง    สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  
3. นายบุญทอด   ช้านาญ   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  
4. นายทวิน เมฆอ้อย           สมาชิก อบต.หมู่ที ่19  
5. นายสนั่น   เหล่าเขตกิจ  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ   - ขอเสนอที่ประชุม ก้าหนดระยะเวลาในการยื่นเสนอค้าแปรญัตติว่าจะช่วง

ระยะเวลาใด ซ่ึงระยะเวลาต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง   
 

ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบก้าหนดระยะเวลายื่นค้าแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 5 – 7  สิงหาคม 
2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ของแต่ละวัน  ณ  ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

 

ประธานสภาฯ  - ส่วนเรื่องการนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรกนั้น ให้เลขานุการสภาฯ 
เป็นผู้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

 
เลขานุการสภาฯ   - กล่าวนัดหมายคณะกรรมการแปรญัตติ มาประชุมวันที่ 3 สิงหาคม 2564      

เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่แห่งนี้ 
 
ประธานสภาฯ    5.2 การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ ปี 2564 

ในแผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ( เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ) 

 
 

/ ค้าชี้แจงเดิม........... 
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ค าชี้แจงเดิม 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU จ้านวน 1 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะ แอร์แขวนใต้ฝ้า ขนาด 30000 BTU ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส้านักงบประมาณ  ( งบประมาณ 49,000 บาท ) ( กองการศึกษาฯ  

ค าชี้แจงใหม่ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU จ้านวน 1 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะ แอร์แขวนใต้ฝ้า ขนาด 30000 BTU ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส้านักงบประมาณ  ( งบประมาณ 49,000 บาท ) ( กองการศึกษาฯ  

เลขานุการสภาฯ   - กล่าวชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ท้าให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ   - กล่าวขอมติที่ประชุม จะพิจารณาอนุมัติหรือไม่ 
  
มติที่ประชุม   - มีมตอินุมัติ  29 เสียง ,  ไม่อนุมัติ   0  เสียง 
  
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ    -ข้อชี้แจง /ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร จากหน่วยงานราชการต่างๆ   ข้อชี้แจงจาก

ก้านัน / ผู้ใหญ่บ้าน/ สมาชิก อบต.  
 
นายประมวล  บุญจุ้ย   1. เรื่องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ ที่ให้ความอนุเคราะห์
(ก้านันต้าบลทุ่งใหญ่)  สถานที่ห้องประชุมในการจัดกิจกรรม หรือการประชุมของทางท้องที่ตลอดเวลาที่ผ่านมา  
  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 2. เรื่องการจัดเตรียมสถานที่กักตัว หรือสถานพักคอย ของต้าบลทุ่งใหญ่ซึ่งตามท่ีมี
การประชุมภาคีผู้น้าทุกภาคส่วนได้ก้าหนดใช้สถานที่ลานตากข้าว หมู่ที่ 14 บ้านเกษตร
พัฒนา แต่ก็มีประชาชนบางส่วนที่ไม่เข้าใจ และมีความไม่เห็นด้วยที่จะใช้สถานที่ดังกล่าว 
แต่โดยความเห็นส่วนตัวแล้วสถานที่นี้มีความเหมาะสมดีแล้ว ห่างไกลชุมชน และบริการ
รองรับผู้ติดเชื้อ หรือเสี่ยงสูงที่ไม่มีที่พักพิง  
 3. เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ผ่านมาก็จะมีการสอบถามข้อมูล
กรณีมีผู้ เดินทางจากต่างจังหวัดกลุ่มเสี่ ยงสูงอย่างต่อเนื่องว่าเดินทางเข้ามากี่ ราย           
หมู่ไหนบ้าง ดังนั้นก็ขอฝากในส่วนของผู้น้าแต่ละหมู่บ้านให้รายงานข้อมูลที่แท้จริง ตรงกัน 

 
ประธานสภาฯ    - กรณีเรื่องการก้าหนดสถานที่กักตัว หรือศูนย์คอยพักรอเตียง พื้นที่หมู่ที่ 14 นั้น 

เดิมทีประชาชนก็จะรวมตัวกันเพื่อประท้วง เนื่องจากไม่มีการด้าเนินการตามข้ันตอนในส่วน
ของการประชาคม เพ่ือรับฟังเสียงหรือความคิดเห็นของประชาช เบื้องต้นก็ได้ชี้แจงให้
ประชาชนเข้าใจแล้ว  

 
/ ปลัดองค์การบริหาร………… 
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ปลัดองค์การบริหาร-   - ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่และอยู่ร่วมเหตุการณ์กรณีเข้าไปดูสถานที่กักตัวดังกล่าว
ส่วนต าบล   ร่วมกับก้านัน ตนเองก็คิดจะด้าเนินการประชาคมหมู่บ้านเช่นกัน   แต่ก็ได้สอบถามทาง  
  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านว่าการท่ีจะใช้สถานที่ลานตากข้าว หมู่ที่ 14 เป็นสถานกักตัวนั้นไม่มี 

ปัญหา ประชาชนเข้าใจดี ประกอบกับอยู่ห่างชุมชน ก็เลยท้าให้มองข้ามเรื่องการประชาคม
หมู่บ้านไป 

  
นางนิภา   เรเรือง    - กล่าวชี้แจงเรื่องการจัดตั้งศูนย์พักคอย หรือสถานกักตัวเพ่ือรอเตียง ณ หมู่ที่ 14   
(ผอ.รพสต.ทุ่งใหญ่)   นั้น ไว้เป็นสถานที่ส้าหรับรองรับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระดับสีเขียว  โดยทางโรงพยาบาลส่ง 

เสริมสุขภาพต้าบลทุ่งใหญ่ จะคอยประสาน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามา
ภูมิล้าเนาตนเองขอให้ใช้บริการบ้านตนเอง และดูแลตัวเองไปก่อน ประกอบกับถ้ามีญาติ    
พ่ีน้องก็จะเป็นการดูแลที่ดีที่สุด สะดวกที่สุด แต่เนื่องจากช่วงนี้ถ้าหากให้ผู้ติดเชื้อเดิน
ทางเข้ามาเรื่อยๆ ก็จะเป็นการดูแลยากล้าบาก ดูแลไม่ทั่วถึง จะให้ดีกรณีที่เป็นผู้ป่วยที่ยังมี
อาการไม่รุนแรงมากนัก ก็อยากให้ชะลอการเดินทางเข้ามาไปก่อนก็จะเป็นการดี 

 
ร.ต.ท. ทองสุข  นิยมกิจ   1. ชี้แจงกรณีปัญหาการทิ้งขยะบริเวณหลังศาลาที่พักคอย ที่พักริมทาง พ้ืนที ่      
(สายตรวจทุ่งใหญ่)   หมู่ที่ 19 ทุ่งสามัคคี  และตรงที่บริเวณจุดกลับรถหน้าโรงสีพงษ์ไพโรจน์ โดยเฉพาะบริเวณ 

ศาลาพักริมทางเวลาทิ้งขยะและมีฝนตกขยะก็จะไหลลงล้าคลองท้าให้น้้าสกปรก จึงมี     
แนวทางแก้ไขคือการปรับพื้นที่ตรงบริเวณกอไผ่ ปรับพ้ืนที่ถมดิน และสร้างเป็นที่นั่งพักผ่อน 
นั่งเล่นรอบๆกอไผ่ และสร้างเตาเผาขยะ ดังนั้นก็อยากจะฝากทางองค์การบริหารส่วนต้าบล
ทุ่งใหญ่ช่วยประชาสัมพันธ์ รณรงค์ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและร่วมมือกันไม่ทิ้งขยะบริเวณ
ดังกล่าว 
  2. การออกตรวจร่วมการให้บริการประชาชนกับทางผู้น้าต้าบลทุ่งใหญ่ เนื่องจากมี
การระบาดเชื้อโควิด ก็เลยระงับไว้ก่อน แต่ถ้าจะมีการด้าเนินการออกตรวจร่วม หรือบริการ
ประชาชนตามนโยบายหรือมีสั่งการจากผู้บังคับบัญชาก็ค่อยประสานงานกันต่อไป 

 
นายส าเนียง  การภักดี  - เสนอให้ทางหมุ่ที่ 19 ประสานงาน และก้าหนดแผนงาน โครงการ เพ่ือบรรจุไว้  
( สมาชิก .อบต. ม.8 ) ในแผนพัฒนาต่อไป  
 
นายเสงี่ยม   เรเรือง   1. ชี้แจงเรื่องการจัดซื้อ จัดหาชุดป้องกันติดเชื้อโควิด ชุดพีพีอี  ให้เพียงพอส้าหรับ
(สมาชิก อบต. ม.1)  เจ้าหน้าที่ท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ถ้าไม่มีก็รีบด้าเนินการจัดหาเตรียม 

ให้เพียงพอ 
2. เรื่องการคิดเชื้อโควิด 19 นั้น ส่วนตัวเห็นว่าถ้าหากมีการป้องกันตัวเองอย่างถูก

วิธีแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะติดกันง่ายๆ โดยตนเองก็เคยไปรับ – ส่งผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านมาแล้ว แต่ก็
ยังไม่ติดเชื้อแต่อย่างใด 

  
นางพยุง   บุญจุ้ย   1. ชี้แจงเรื่องเห็นด้วยที่มีการพูดคุยกันเรื่องชุดป้องกัน พีพีอี  ที่ควรด้าเนินการ 
(รองประธานสภาฯ)  จัดหา หรือเตรียมพร้อมให้เพียงพอส้าหรับเจ้าหน้าที่กู้ชีพ  กู้ภัย  เนื่องจากยังมีเคส  หรือมี 

กลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ติดเชื้อติดต่อเข้ามาเพ่ือขอกลับบ้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตอนนี้ก็มีจ่าโต้งที่คอย
ให้บริการรับ – ส่งไปโรงพยาบาล 

 
/ 2. เรื่องกองทุนหมู่บ้าน…………. 
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2. เรื่องกองทุนหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านมีมติที่จะร่วมให้การสนับสนุน ช่วยเหลือเป็น
เงินจากกองทุนหมู่บ้านๆ ละ 2,000 บาท รวม 19 หมู่บ้าน เป็นเงิน 38,000 บาท ก็จะ
มอบให้ทางศูนย์กักตัว หรือสถานที่พักคอยรอเตียงต้าบลทุ่งใหญ่ เพ่ือใช้จ่ายดูแลผู้ป่วยต่อไป 
อีกส่วนหนึ่งก็จะใช้ในการดูแลผู้ติดเชื้อที่อยู่ตามบ้านเรือนตัวเองในแต่ละหมู่บ้าน 
  

นายวีระวัฒน์ ลือพัฒธิมา  1. ชี้แจงเรื่องการด้าเนินงานเรื่องจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน เห็นว่าควรมีการ
(สมาชิก อบต. ม.4)  ริเริ่มด้าเนินการ เพ่ือเป็นการดูแลเรื่องสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 

เราเอง และการส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินการเรื่องของพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)   
2. เรื่องการด้าเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 

เช่น ชุดป้องกันติดเชื้อ พีพีอี รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา ป้องกันโรคโค
วิด 19  

 
ประธานสภาฯ   - ประเด็น หรือที่ทุกท่านได้ชี้แจงมา ก็จะประสานไปยังหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้อง แล้วค่อยไปสรุป หรือชี้แจงในที่ประชุมครั้งถัดไป  มีท่านใดมีเรื่องเสนออีกหรือไม ่  

  - ถ้าไม่มี ขอนัดการประชุมครั้งถัดไป ในวันที่  13  สิงหาคม  2564  เวลา 
09.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่  ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
 

      (ลงชื่อ)     ประสิทธิ์  กาศเกษม ผู้จดรายงานการประชุม  
               (นายประสิทธิ์  กาศเกษม) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ 
  

 
 (ลงชื่อ)      สนั่น  เหล่าเขตกิจ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            ( นายสนั่น  เหล่าเขตกิจ ) 

 
 (ลงชื่อ)      เสงี่ยม   เรเรือง กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            ( นายเสงี่ยม   เรเรือง ) 
 
 (ลงชื่อ      บุญทอด  ช้านาญ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายบุญทอด  ช้านาญ ) 
 

 
(ลงชื่อ)      ส้าเนียง  การภักดี     กรรมการ/เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

            ( นายส้าเนียง  การภักดี ) 
 

 
      (ลงชื่อ)        ลอย    บัวดี        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                           ( นายลอย    บัวดี ) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ 
 


