
-๑- 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
สมัยสามัญท่ี ๔ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันจันทร์ท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

 
ผู้เข้าประชุม ๑๘ คน 
ผู้ไม่เข้าประชุม   ๓ คน 
เปิดการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นางพรพมิล          มาตรังศร ี ประธานสภาฯ นางพรพมิล        มาตรังศร ี  
๒ นายสุภาพ            โม่งปราณีต รองประธานสภาฯ นายสุภาพ          โม่งปราณีต  
๓ นายพลอย           กามขุนทด สมาชิก อบต. นายพลอย          กามขุนทด  
๔ นางอนงค์            ทิมโต สมาชิก อบต. นางอนงค์           ทิมโต  
๕ นางอุษณี             ฉิมวาส สมาชิก อบต. นางอุษณี            ฉิมวาส  
๖ นายอธิวัฒน์         พิมอูบ สมาชิก อบต. นายอธิวัฒน์        พิมอูบ  
๗ นายประจวบ         แคสันเทียะ สมาชิก อบต. นายประจวบ       แคสันเทียะ  
๘ นายบุญเชิด          เพียขุนทด สมาชิก อบต. นายบุญเชิด         เพียขุนทด  
๙ นายศิริ               กามขุนทด สมาชิก อบต. นายศิริ               กามขุนทด  

๑๐ นายปราโมทย์       ฟากวิลัย สมาชิก อบต. นายปราโมทย์      ฟากวิลัย  
๑๑ นายเทพนคร         ผ่องแผ้ว สมาชิก อบต. นายเทพนคร        ผ่องแผ้ว  
๑๒ นางรัตนา             โก้จันทึก สมาชิก อบต. นางรัตนา            โก้จันทึก  
๑๓ นายสุนทร            เภากุ่ม สมาชิก อบต. นายสุนทร           เภากุ่ม  
๑๔ นางค าปุ่น            อนันนตะเสน สมาชิก อบต. นางค าปุ่น           อนันตะเสน  
๑๕ นายประจักร         โม่งปราณีต สมาชิก อบต. นายประจักร         โม่งปราณีต  
๑๖ นางจอมศรี           ยุทธกล้า สมาชิก อบต. นางจอมศรี           ยุทธกล้า  
๑๗ นายนิกร               ศรีวิเศษ สมาชิก อบต. นายนิกร               ศรีวิเศษ  
๑๘ นายเพชรรุง่          ดอกเงิน สมาชิก อบต. นายเพชรรุง่          ดอกเงิน  

 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ



ท่ี 
๑ นายเวิน               โมกศิร ิ เลขานุการสภาฯ   
๒ นางออน             เพียขุนทด สมาชิก อบต.   
๓ นายผดุง              เทียบขุนทด สมาชิก อบต.   

 
 
 
 

-๒- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ๙ คน 
 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายวีรภาส            ตันติปัญจพร นายก อบต นายวีรภาส          ตันติปัญจพร  
๒ นายวิโรจน์            แสงจักร รองนายก อบต นายวิโรจน์           แสงจักร  
๓ นายเพชร              ฉิมวาส รองนายก อบต นายเพชร             ฉิมวาส  
๔ นางส าราญ            มิตรขุนทด เลขานายก อบต นางส าราญ           มิตรขุนทด  
๕ นายวีระศักดิ์          ประสมทรพัย ์ ปลัดอบต.หัวทะเล(นักบริหารงานท้องถิ่น) นายวีระศักดิ์        ประสมทรัพย ์  
๖ นางสุภาวดี            ฟากวิลัย ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม นางสุภาวดี           ฟากวิลัย  
๗ นางสาวชณัชชิตา      บวกไธสง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ นางสาวชณัชชิตา    บวกไธสง  
๘ นายสมชาย            อาบสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายสมชาย          อาบสุวรรณ์  
๙ นางสาวนันท์ทรัตน์    ค าขุนทด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวนันท์ทรัตน์  ค าขุนทด  

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

นายเวิน โมกศิริ     ได้ตรวจนับรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมปรากฏว่าม ีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๑๘  
เลขานุการประธานสภาฯ  คน จากทั้งหมด ๒๑ คน ปรากฏว่าจ านวนสมาชิกเกินกึ่งหนึง่ของผูเ้ข้าร่วม 

ประชุม จึงใหส้ัญญาณเรียกเข้าหอ้งประชุม  
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
นางพรพมิล มาตรังศร ี ๑.๑  เรื่องการอยูเ่วรยามประจ าศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด – ๑๙ อบต.หัวทะเล 
ประธานสภาฯ   พร้อมกล่าวเชิญเจ้าที่ช้ีแจงเพิ่มเติมใหท้ี่ประชุมทราบ 
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย กล่าวช้ีแจงเรื่องการอยู่เวรยามประจ าศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด – ๑๙ อบต. 



ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ หัวทะเล ปัจจุบันได้มกีารแต่งตัง้ค าสัง่ให้เจ้าหน้าที่ อปพร. อสม. ของต าบลหัว
ทะเล ผลัดเปลี่ยนกันอยูเ่วรยามเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยด้านต่างๆ ภายใน
ศูนย์ฯ ทางอบต.จะออกค าสั่งเวรยามแต่งตัง้ผู้อยูเ่วรยาม แลว้จะแจ้งให้ทราบค่ะ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว (รายงานการประชุมสมัย 
สามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจ า ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมวันจันทร์  ท่ี ๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๔) 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  ๒.๑ ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม มีสมาชิกท่าน 
ประธานสภาฯ   ใด ที่จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑   

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือไม่ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

 
 

-๓- 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (รายงานการ 
ประธานสภาฯ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมวันจันทร์ ที่ ๙ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ )  
 

มติที่ประชุม   มีมติรบัรองรายงานการประชุมฯเป็นเอกฉันท์ ( ๑๗ เสียง )  
 

ระเบียบวาระที่ ๓   กระทู้ถาม 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีค้างพิจารณา 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  ๕.๑ ร่างข้อบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  
ประธานสภาฯ ๒๕๖๕ วาระที่ ๒ แปรญัตติ (คณะกรรมการรายงานแปรญัตติ) 
 วาระที่ ๒ แปรญัตติ (คณะกรรมการรายงานแปรญัตติ) 

 - เชิญคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 
 

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิก อบต. หมู่ ๘ กระผมในนามตัวแทนของคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานผลการแปรญัตติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี ้ 
 



บันทึกข้อความ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  
            เรื่อง รายงานผลการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย 
                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ทุกท่าน 
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ได้เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔ 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
ในระเบียบ วาระที่ ๕.๑ ญัตติพิจารณา (ร่าง) ข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การแต่งตั้ง 
คณะกรรมการแปรญัตติ สมาชิกสภาฯ ได้มีมติทีป่ระชุม ในการคัดเลือก
คณะกรรมการ แปรญัตติ จ านวน ๓ ท่าน และที่ประชุมคณะกรรม การแปรญัตติ
ได้มีการประชุมคัดเลือก ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการฯ ดังนี้ 
๑. นายเทพนคร ผอ่งแผ้ว ส.อบต.หมูท่ี่ ๘ เป็นประธานฯ 2. นายเวิน โมกศิริ รอง
ประธานสภาฯ(ส.อบต.หมู่ ๓) เป็นเลขานุการฯ ซึ่ง มตทิี่ประชุมสภาฯ ได้มีมติ
ก าหนดระยะเวลา ในการเสนอค าแปรญัตติฯ ในวันที่ ๑๐ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. รวมเป็น ระยะเวลา ซึ่งตามระเบียบฯใน
การเสนอค าแปรญัตติ ต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ช่ัวโมง คณะกรรมการแปรญัตติ ได้
ปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ ญัตติ  

 
-๔- 

 

ข้อ ๔๕ วรรคสาม ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง และข้อ ๕๐ วรรคสอง คณะกรรมการฯ ได้
รอรบั เรือ่งเสนอค าแปรญัตติ ตามวันและเวลาที่ได้ก าหนด ซึ่งปรากฏว่าไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมาย่ืนเสนอค าแปรญัตติภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
เพื่อขอแก้ไขเพิม่เติมร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีการประชุมเพื่อพจิารณาร่าง ข้อบัญญัตทิั้งฉบับแล้ว 
เห็นว่าถูกต้องและให้คงร่างเดิมไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานของ ๗ กิจการสภา
องค์การบรหิารส่วนต าบลหัวทะเลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานให้ 
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพจิารณาด าเนินการข้ันตอนต่อไป 
  

ลงช่ือ นายเทพนคร ผ่องแผ้ว 
         ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้เสนอผลการพิจารณาร่าง 
ประธานสภาฯ   ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว  



ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่น เสนอขอแปรญัตติ และได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติทั้งฉบับ
แล้ว เห็นว่าถูกต้องและให้คงร่าง เดิมไว้ จึงเป็นอันว่าร่างข้อบัญญัติได้ผ่านวาระที่ 
๒ ข้ันแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็น การพิจารณาใน วาระที่ ๓ ลงมติ  
 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

นางพรพิมล มาตรังศรี วาระที่ ๓ ลงมติ สมาชิกท่านใดเห็นว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สมควรตราเป็นข้อบัญญัติ งบประมาณ 
 รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

ขอมติที่ประชุมสภาฯ 
  

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๗ เสียง) 
 

นางพรพมิล มาตรังศร ี จึงเป็นอันว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
ประธานสภาฯ ๒๕๖๕ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหัวทะเล ทั้ง ๓ 

วาระ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้น าเสนอต่อนายอ าเภอฯ พิจารณาให้ความ เห็นชอบ 
เพื่อประกาศใช้ตามระเบียบต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่  ๖   เรื่องเพื่อพจิารณา 
นางพรพมิล มาตรังศร ี  ๖.๑ พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ให้ที ่

ประชุมทราบ 
 

นางสุภาวดี ฟากวิลัย กล่าวช้ีแจงบญัชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมทราบ พรอ้มขอใหส้มาชิกดรูายละเอียดตามไปพร้อมๆกัน ตาม

เอกสารที่ได้ส่งใหส้มาชิกทุกท่านแล้วก่อนถึงวันประชุมสามวัน  
รายการโอนรายการท่ี ๑. โอนลด จากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ 

 
-๕- 

 

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวทะเล จ านวนเงินที่
โอน ๕๐๐ บาท เพื่อไป โอนเพ่ิม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค โครงการค่าบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม ๕๐๐ บาท 
 

นางพรพมิล มาตรังศร ี  ที่ประชุมมีท่านใดสงสัยต้องการซกัถามหรือไม่   
ประธานสภาฯ 
 



ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นางพรพมิล มาตรังศร ี  เมื่อไม่มีดิฉันจะขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย 

เรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการค่าใช้จ่าย
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวทะเล 
จ านวนเงินที่โอน ๕๐๐ บาท โปรดยกมือค่ะ 
 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๗ เสียง) 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  ท่านใดเห็นชอบให้โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ

ด าเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค โครงการค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม ๕๐๐ บาท โปรดยกมือค่ะ 

 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๗ เสียง) 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงบัญชีโอนรายการต่อไปค่ะ  
ประธานสภาฯ 
 

นางสุภาวดี ฟากวิลัย กล่าวช้ีแจงบญัชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ ๒๕๖๔ รายการโอนที่ ๒ เป็นการโอนเพื่อตั้งรายการใหม่ ใหท้ี่ประชุมทราบ พร้อม

ขอให้สมาชิกดรูายละเอียดตามไปพร้อมๆกัน ตามเอกสารที่ได้ส่งใหส้มาชิกทุกท่าน
แล้วก่อนถึงวันประชุมสามวัน  
รายการโอนรายการท่ี ๒. โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเจริญผล ช่วงที่ ๒ บ้านหัวสระใหม่ หมู่ ๑๒ ต าบลหัวทะเล อ าเภอ
บ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๘๐ 
ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ก าหนดตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
เพิ่มเติมครั้งที่ ๖ หน้าที่ ๘ ล าดับที่ ๒๒ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน) 

 
-๖- 

 

รายการโอนรายการท่ี ๒. โอนเพ่ิม  (โอนเพื่อตั้งรายการใหม่)  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่าย



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแสงตะวัน ต่อของเดิม บ้านเก่า หมู่ ๘ ต าบล
หัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า ๑๓๒ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ก าหนด ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๗ หน้าที่  ๑๗ ล าดับที่ ๔๓ งบประมาณ 
๗๐,๐๐๐ บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอน)  
 

นางพรพมิล มาตรังศร ี  ที่ประชุมมีท่านใดสงสัยต้องการซกัถามหรือไม ่   
ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นางพรพมิล มาตรังศร ี  เมื่อไม่มีดิฉันจะขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเจริญผล ช่วงที่ ๒ บ้านหัวสระใหม่ หมู่ ๑๒ ต าบลหัวทะเล อ าเภอ
บ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๘๐ 
ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ก าหนด ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๖ หน้าที่ ๘ ล าดับที่ ๒๒ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน) โปรดยกมือค่ะ 
 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๗ เสียง) 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  ท่านใดเห็นชอบให้โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ          
ประธานสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๖๔ (โอนเพื่อตั้งรายการใหม่) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายแสงตะวัน ต่อของเดิม บ้านเก่า หมู่ ๘ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จ
ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตารางเมตร ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ 
๗ หน้าที่ ๑๗ ล าดับที่ ๔๓ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน) โปรดยกมือค่ะ 
 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๗ เสียง) 



 

 
-๗- 

 

นางสุภาวดี ฟากวิลัย กล่าวช้ีแจงบญัชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ ๒๕๖๔ รายการโอนที่ ๓  

รายการโอนรายการท่ี ๓. โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า ประเภทเงินเดือน
พนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งต่างๆ ดังนี้  
๑.ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง ๒.ต าแหน่งวิศวกรโยธา  
๓.ต าแหน่งนายช่างโยธา ๔.นายช่างไฟฟ้า งบประมาณจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  

              โอนเพ่ิม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุฟ้าวิทยุเพื่อ
จ่ายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปแปร
สภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซน หม้อแปลง 
ล าโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน แผงวงจรต่างๆ ไฟฉายสปอร์ตไลท์ หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ โคมไฟโซล่าเซลล์  ฯลฯ งบประมาณจ านวน 
๒๐,๐๐๐ บาท 
  

นางพรพมิล มาตรังศร ี  ที่ประชุมมีท่านใดสงสัยต้องการซกัถามหรือไม่   
ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นางพรพมิล มาตรังศร ี  เมื่อไม่มีดิฉันจะขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการโอนรายการที่ ๓. โอนลด จาก 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ ๑. ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  ๒.
ต าแหน่งวิศวกรโยธา ๓.ต าแหน่งนายช่างโยธา ๔.นายช่างไฟฟ้า งบประมาณ
จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ 
 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๗ เสียง) 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  ขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งาน 
ประธานสภาฯ   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ 



ฟ้าวิทยุเพื่อจ่ายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง 
หมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพัน
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซน 
หม้อแปลง ล าโพง ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน แผงวงจรต่างๆ ไฟฉายสปอร์ตไลท์ 
หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ โคมไฟโซล่าเซลล์ ฯลฯ งบประมาณ
จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือค่ะ 

 
-๘- 

 

นางพรพิมล มาตรังศรี  ๖.๒ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ 
นางสุภาวดี ฟากวิลัย  ช้ีแจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดฯให้ที่ประชุมทราบ พร้อมขอให้สมาชิกด ู
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ เอกสารตามไปพร้อมๆกันรายละเอียดตามที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้วก่อน 

ถึงวันประชุมสามวัน ดังนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรื่นรมจุดที่ ๒ (ต่อจากของเดิม) 

บ้านโคกแสว หมูท่ี่ ๖ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  
โดยท าการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๙.๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่กอ่สร้างไม่น้อยกว่า ๒๗๘ ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.ก าหนด ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินพ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิม่เติมครั้งที่ ๗ หน้าที่ ๑๘ ล าดับที่ ๕๘ 

 

นางพรพิมล มาตรังศรี  ขอเชิญสมาชิก อบต.หมู่ ๖ ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการให้ที่ 
ประธานสภาฯ   ประชุมทราบ  
 

นายบุญเชิด เพียขุนทด  เนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเร่งก่อสร้างถนนสายดังกล่าว 
สมาชิกอบต.หมู่ ๖ ต่อให้ตลอดสาย เนื่องจากประชาชนประสบกับปัญหาความเดือดร้อนสัญจรไปมา

ไม่สะดวก เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวบ้านโคกแสว หมู่ 
๖ จึงขอให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านให้การพิจารณาเห็นชอบด้วยครับ ขอบคุณ
มากครับ  

 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวถามที่ประชุมมีท่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

นางจอมศรี ยุทธกล้า  กล่าวถามเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายฯ สมาชิก 
อบต. หมู่ ๑๑   เนื่องจากเห็นในเอกสารรายละเอียดการกันเงินตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน 

สะสมฯ มีเนื้อความว่า โปรดพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมที่สามารถน าไป 



 จ่ายขาดไดฯ้ จึงอยากทราบว่าถ้าหากการประชุมครั้งนี่สภาพิจารณาอนุมัติให้จ่าย
ขาดได้จะมีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ 

 

นางสุภาวดี ฟากวิลัย ช้ีแจงเกี่ยวกบังบประมาณจ านวน ๑๔๙,๐๐๐ บาท เป็นเงินงบประมาณของ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ โครงการประปาหมู่บ้านโคกแสวที่ตกไป จึงได้มีการน างบประมาณในส่วนน้ี 

มาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยรื่นรมจุดที่ ๒ (ต่อจากของเดิม) บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ เนื่องจากประชาชน
ก าลังประสบกับปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาอย่างมากเช่นกัน   

 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวถามที่ประชุมมีท่านใดสงสัยต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

นายประจวบ แคสันเทียะ โครงการของหมู่บ้านเขาดินก็มีโครงการที่ได้รับการพิจาณาอนุมัติให้จ่ายขาด 
สมาชิก อบต.หมู่ ๕ แล้วและตกไปเช่นเดียวกัน งบประมาณประมาณหนึ่งแสนบาท ในการประชุมครั้ง 

         หน้าจะขอใช้วิธีการเดียวกันกับบ้านโคกแสว หมู่ ๖ ด้วย เนื่องจากเสียดาย 
งบประมาณของหมู่บ้านที่ได้รับมาครับ 

-๙- 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวถามที่ประชุมมีท่านใดสงสัยต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  เมื่อไม่มีดิฉันจะขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔)  โครงการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยรื่นรมจุดที่ ๒ (ต่อจากของเดิม) บ้านโคกแสว 
หมู่ที่ ๖ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  โดยท าการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๗๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๗ หน้าที่ 
๑๘ ล าดับที่ ๕๘ โปรดยกมือค่ะ 
 

ระเบียบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายอนนท์ ดาโม้   ๗.๑  สถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙  
หัวหน้าส านักปลัด  -   ปัจจุบันมีจ านวนผู้ติดเช้ือสูงข้ึนเรื่อยๆ ประกอบกับมีผู้ที่แจ้งความ 

ประสงค์จะเดินทางกลับมารักษาตัว และกักตัวในเขตต าบลหัวทะเล ในกรณี 
ที่คู่สามีภรรยากันเดินทางกลับบ้านพร้อมกันด้วยรถยนต์ส่วนตัว ผลการตรวจของ
สามีเป็นบวก แต่ผลของภรรยาเป็นลบ เมื่อสามีเข้าสู้ระบบการรักษาแล้ว และ
ภรรยาประสงค์จะกกัตัวที่บ้านของตนเอง  ในกรณีอย่างนี้ขอฝากให้สมาชิกทุกท่าน 



ทุกหมู่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านของท่านที่เดินทางมากักตัวให้กักตัวอย่าง
จริงจัง เพื่อป้องกันการแพร่เช้ือ เพราะหากปรากฏว่าผลตรวจเป็นบวกรอบที่สอง
หรือมีการตามมาภายหลัง จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ 
- การอยู่เวรยามที่ศูนย์ดูแลผูป้่วยโควิด-๑๙ อบต.หัวทะเล ขณะนี้ได้จัดเวรยาม

ให้อยู่วันละ ๔ คน แบ่งเป็นอปพร. ๒ คน อสม. ๒ คน แต่มีความเห็นว่าจะให้
มี ส. อบต. ๑ คน   และผู้ใหญบ่้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน ๑ คน เข้าอยู่เวรยาม
ร่วมกับ อปพร.และ อสม. ด้วย ส่วนตารางเวรยาม คุณสุภาวดี ฟากวิลัย จะจัด
เวรให้ว่าแต่ละท่านจะได้อยู่เวรยามวันไหนกันบ้าง จงึขอความร่วมมือจาก
สมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครบั 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  ดิฉันขอสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการแจกถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว  
ประธานสภาฯ   ว่าขณะนี้มีถุงยังชีพแจกใหห้รอืไม ่
 

นางสุภาวดี ฟากวิลัย ก่อนอื่นดิฉันขอช้ีแจงเกี่ยวกับงบประมาณในการด าเนินงานของศูนย์ดูแล 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ ผู้ป่วยโควิด-๑๙ อบต.หัวทะเล ๔๕ วัน ที่ผ่านมาประมาณ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-

๑๙ ได้ใช้งบประมาณไปแล้วประมาณ ๑ ล้านบาท และทางอบต.หัวทะเล ได้ให้
ความช่วยเหลือผู้กักตัวโดยการแจกอาหารสามมือ เช้า กลางวัน เย็น พร้อมน้ าดื่ม 
ทุกวันตลอดระยะเวลาการกักตัว จ านวน ๑๔ วัน ใช้งบประมาณมากกว่า ๓ แสน
บาท ส่วนการแจกถุงยงัชีพทางอบต. หัวทะเล จะพจิารณาเป็นรายๆไปค่ะ หาก 

 
 

-๑๐- 
 

รายใดที่ทางอบต.ได้พจิารณาและตรวจสอบแล้วไม่เข้าข่าย ทางอบต.ไม่สามารถให้
ความช่วยเหลือถุงยงัชีพได้ ขอให้ญาติช่วยเหลอืดูแลกันด้วยค่ะ  

 

นายอนนท์ ดาโม้   ขอช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อควบคุม 
หัวหน้าส านักปลัด และหยุดการแพร่ระบาดโรคติดต่อโควิด-๑๙  ที่ผ่านมา อบต.หัวทะเล ได้รับมอบ

นโยบายสัง่การให้ด าเนินการ จัดศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ เพื่อควบคุม 
และหยุดการแพร่ระบาดโรคติดต่อโควิด -๑๙ แต่ไม่ได้รับโอนงบประมาณส าหรับ
ด าเนินการแต่ย่างใด จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบว่า 
ขอให้ผู้ที่ เดินทางกลับมาจากจังหวัดหรือพื้นที่ที่ ไม่ใช่พื้นที่เสี่ยง เช่น ลพบุรี 
นครราชสีมา จะเดินทางกลับมากักตัวที่บ้านขอให้ญาติพี่น้องช่วยเหลือดูแลกันไป
ก่อนครับ 

 

นายวีรภาส ตันติปัญจพร  ด้วยสถานการณ์โรคติดต่อโควิด –๑๙ ก าลังระบาดอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ 
นายก อบต.หัวทะเล ทางอบต.หัวทะเล ได้ด าเนินการตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ ตามที่ได้รับค าสั่งการ

มา รวมถึงการจัดหาสถานที่กักตัว การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยง 



และท่านนายอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ก็ไดอ้อกมาตรวจสอบสถานที่กักตัวของแต่ละ
หมู่บ้าน ให้เตรียมพร้อมเพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยงตามที่เจ้าหน้าที่ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุม
ทราบแล้ว  

 

นางสาวชณัชชิตา บวกไธสง ขอช้ีแจงรายช่ือผู้บริจาคเงิน ณ วันที่ ๙ สงิหาคม ๒๕๖๔ เพื่อสมทบทุนซื้อชุด  
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ PPE ส าหรับให้พนักงานใช้ใส่ปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งผู้ป่วยที่ติดเช้ือโควิด – ๑๙  
 จ านวนเงิน ๓,๑๐๐ บาท มรีายช่ือดังต่อไปนี้ค่ะ 
 
  

ล าดับ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง จ านวน 
/ บาท 

ว/ด/ป 
ที่รับบริจาค 

1 นายสุภาพ โม่งปราณีต รองประธานสภาฯ 500 9 ส.ค. 64 

2 นายเวิน  โมกศิริ เลขานุการสภาฯ 500 9 ส.ค. 64 

3 นายพลอย  กามขุนทด ส.อบต.หมู่ 1  500 9 ส.ค. 64 

4 นายอธิวัฒน์  พิมอูบ ส.อบต.หมู่ 4 300 9 ส.ค. 64 

5 นางอุษณี   ฉิมวาส ส.อบต.หมู่ 4 300 9 ส.ค. 64 

6 นายศิริ   กามขุดทด ส.อบต.หมู่ 7 500 9 ส.ค. 64 

7 นางรัตนา   โก้จันทึก ส.อบต.หมู่ 8 200 9 ส.ค. 64 

8 นายผดุง   เทียบขุนทด ส.อบต.หมู่ 9 300 9 ส.ค. 64 
 

 

ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีสมาชิกร่วมสมทบทุนจ านวน ๓,๑๐๐ บาทค่ะ 
 

นายวีรภาส ตันติปัญจพร  ๗.๒ ขอความร่วมมือกับสมาชิกทุกท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง อบต. 
อบต.หัวทะเล         หัวทะเล ได้จัดข้ึน ขอให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วยครับ 

      เร่งด่วนเกี่ยวกับการควบคุมโรคระบาดโควิด-๑๙ แต่ในขณะนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้า 
ทางแล้ว คาดว่าเจ้าหน้าทีจ่ะได้ออกด าเนินการซ่อมแซมไฟฟา้ให้แต่ละ 
 
 

-๑๑- 
 

     หมู่บ้านได้แล้วครับ ขอให้สมาชิกรอรับแจ้งข่าวทางช่องทางไลน์กลุ่มของ  
     สมาชิก อบต.หัวทะเลอีกครั้งหนึ่ง๗.๓ เรื่องกันเงินงบประมาณ ช่วงสิ้น 
     ปีงบประมาณทางอบต.จะต้องกันเงินไว้ฯ ส าหรับเป็นรายจ่ายประจ า และ 
     อื่นๆตามที่เจ้าหน้าที่กองคลังได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ส่วน   
     โครงการที่ยังไม่ได้มีการด าเนินการจะเร่งด าเนินการให้เรียบร้อยครับ 

 

๗.๔ เรื่องคนงานจัดเก็บขยะ ขอฝากใหห้ัวหน้าส่วนช่วยดูแลนอกเหนอืจากงาน 
      จัดเก็บขยะ เห็นคนงานจัดเกบ็ขยะมเีวลาว่าง ขอฝากเรือ่งการตัดหญ้าหรือให้   
      มอบหมายงานอื่นๆให้กบัคนงานด้วยครับ 



 

๗.๕  เรื่องโครงการก่อสร้างทีป่ระชาชนถามมาว่าการก่อสรา้งเป็นไปอย่างล่าช้า  
       ชาวบ้านเกรงว่าจะเกิดอุบัตเิหตุในการสญัจรไปมา ขอเรียนใหส้มาชิกทราบ 
       ว่าการด าเนินงานจะต้องให้เป็นไปตามระเบียบจัดซือ้จดัจ้างครบั 
 

๗.๖ เรื่องถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ ก าลังระบาดอย่างหนัก จึงขอฝากให ้
      สมาชิกทุกท่านช่วยกันดูแลและประสานงานกันเพื่อคลีค่ลายสถานการณ์นี้ไป 
       ให้ไดค้รับ 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวถามมีท่านใดต้องการซักถามหรือมีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภาฯ 
 

นางจอมศรี ยุทธกล้า  ๗.๗ กล่าวถามเจ้าหน้าทีเ่รื่องการจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม ว่าหากทาง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑        อบต.ใช้จ่ายเงินสะสมฯหมดแล้ว จะสามารถจ่ายขาดเงนิทุนส ารองเงินสะสม 
             ได้หรือไม่ค่ะ 
 

นางสุภาวดี ฟากวิลัย เนื่องจากเจ้าหน้าที่กองคลังติดงานจึงขอเชิญนางสาวชณัชชิตา บวกไธสง  
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ให้ที่ประชุมทราบค่ะเนื่องจากเคยเป็นเจ้า 

พนักงานการเงินและบัญชีมาก่อนค่ะ 
 

นางสาวชณัชชิตา บวกไธสง  ดิฉันขอช้ีแจงเรือ่งการขออนุมัตจิ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าป ี
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 

รักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากรัฐบาล
ไม่ได้จัดสรรงบประมาณมาให้ ก็สามารถท าหนังสือขอยกเว้นต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดไปก่อนได้ ซึ่งรายจ่ายที่สามารถใช้เงินทุนส ารองเงินสะสมได้คือประเภท
รายจ่ายประจ า แต่ไม่สามารถใช้จ่ายในประเภทรายจ่ายงบลงทุนได้ โดยท าหนังสือ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมกับผู้ว่าราชการจังหวัดได้ค่ะ 

 

นางสุภาวดี ฟากวิลัย ขอช้ีแจงเพิม่เติมเกี่ยวกับค าว่า รายจ่ายประจ า คือ เงินเดือน ค่าตอบแทน  
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าน้ ามัน ส่วนงบลงทุน คือ งบก่อสร้างถนน ไม่ 

สามารถใช้จ่ายได้ยกเว้นจะคงเหลือจากการใช้จ่ายประจ าก่อน 
 

นางส าราญ มิตรขุนทด  ๗.๘ ขออนุญาตแจงข้อราชการ เนื่องจากได้เข้าร่วมประชุมแทนท่าน 
เลขาฯนายก   นายกวีรภาส ตันติปัญจพร นายก อบต.หัวทะเล ได้รบัค าสั่งการมาดังนี้ 

 
-๑๒- 

 

- ให้ทุกต าบล ทุกหมูบ่้านจัดหาสถานที่กกัตัวให้ได้หมูบ่้านละหนึ่งที่ และสถานที่
นั้นต้องมีหอ้งน้ าด้วย  

 



- สั่งการใหป้ฏิบัติศูนย์ดูแลโควิด-๑๙ และต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก แต่ยัง
ไม่ได้จัดสรรงบประมาณมาให้อบต.เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศูนย์ดูแลโควิด-
๑๙ ตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจง้ให้ทราบเบื้องต้นแล้ว เนื่องจากงบประมาณยัง
ติดขัดอยู่ที่โรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ รพสต.  ในที่ประชุมนายแพทย์ประสบ
สุข ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ ได้ช้ีแจงว่าจะด าเนินการโอน
งบประมาณมาให้อบต.แต่อาจจะได้ไม่ครบตามจ านวนทีท่างอบต.ใช้จ่ายไป
แล้ว เนื่องจากงบประมาณมีอยูจ่ ากัด  

 

- ปัญหาเรือ่งการควบคุมการแพรร่ะบาดของกลุ่มเสี่ยง ผู้กักตวั บางรายเดินทาง
มาเองโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ ผู้น าหมู่บ้านหรอือสม.ทราบ จงึไม่มรีายช่ืออยู่ใน
ระบบ เช่น กรณีฉุกเฉินมาเผาศพญาติ และไมส่ามรถไปตรวจที่รงพยาบาลได้ 
เพราะทางโรงพยาบาลไม่ตรวจให้โดยใหเ้หตผุลว่าไม่ได้ลงทะเบียนไมม่ีช่ืออยู่
ในระบบ และถ้าหากบุคคลดังกล่าวมผีลเป็นบวกจะแก้ไขปญัหาอย่างไรได้  
นายอ าเภอบ าเหน็จณรงค์จงึสัง่การให้ จงึสัง่การให้ อบต.จัดซื้อชุด Rapid 
Antigen Test เพื่อใช้ตรวจในกรณีเรง่ด่วนค่ะ 

 

- การแจกข้าวและถุงยังชีพต่อจากนี้ ตามที่ได้รบัแจง้จากเจ้าหน้าที่ว่าจะไม่ได้
แจกให้ทกุรายเหมือนเดิม เนื่องจากงบประมาณไมเ่พียงพอ จึงขอหารือว่า จะ
เป็นไปได้หรือไมท่ี่จะแจกเป็นถุงยงัชีพให้ แล้วหลังจากนั้นก็ให้ญาติพี่น้อง
ช่วยกันดูแลกันเองจะดหีรือไม่ เนื่องจากการพิจารณาคัดเลอืกการแจกข้าวมี
ปัญหา ทกุคนที่เดินทางกลับมากักตัวอยากรับข้าวกล่องทีท่างอบต.แจกทกุคน
ค่ะ  
 

นายวีระศักดิ์ ประสมทรัพย ์ กล่าวแสดงความเห็นเกี่ยวกับการกกัตัวในหมู่บ้าน บางรายกกัตัวแบบไม่จริง 
ปลัด อบต.หัวทะเล   จัง มีการเดินออมาซื้อของตามร้านค้าในหมู่บ้าน ซึง่เป็นสิง่ทีไ่ม่ควรท า ถ้า 

หากมีอาการหรือมีผลออกมาเป็นบวกจะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ จึง 
ขอให้ผู้น าหมู่บ้านก าชับดูแลอย่างเครง่ครัดเรื่องการกักตัว 

 

นางสุภาวดี ฟากวิลัย แจ้งตารางการอยู่เวรยามให้สมาชิกทราบ การอบู่เวรยามแบง่ออกเป็นสอง  
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ กะ กะกลางวันคือช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. กะที่ ๒ คือช่วงเวลา  

๑๙.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น. โดย ส.อบต.จะไดอ้ยู่จุดทีม่ีกลอ้งวงจรปิด ค่ะ 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวแสดงความเห็นเรื่องการกักตัว บางรายไม่ได้มาจากพื้นที่สีแดงแต่ 
ประธานสภาฯ   นายอ าเภอให้กักตัว ๑๔ วัน โดยสั่งผ่านมายัง อสม. ให้ อสม. ดูแลค่ะ 
 

นางสุภาวดี ฟากวิลัย กล่าวช้ีแจงเรื่องการกักตัวเพิ่มเติม ในกรณีที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหาก  
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ ไม่มีสถานที่กักตัวสามารถมากักตัวอยู่ที่ศูนย์กักตัวที่วัดหัวสระได้ แต่หาก 



ต้องการกักตัวที่บ้านก็ขอให้ญาติพี่น้องช่วยดูแลกันเอง และจ าต้องค านึงถึงความ
ปลอดภัยในระหว่างกักตัวด้วยค่ะ 
 

-๑๓- 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวถามมีท่านใดต้องการซักถามหรือมีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภาฯ 
 

นางจอมศรี ยุทธกล้า  ดิฉันขอเรียนถามว่าถุงยังชีพทีท่่านนายกวีรภาส ตันติปญัจพร ไปรับมาจาก  
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑ ท่าน สส.จะขอแบง่มาใหผู้้กกัตัว หมู่ ๑๑ ได้หรือไม่นางสุภาวดี ฟากวิลัยดิฉันมี

ความเห็นว่า เรื่องถุงยังชีพขอให้ชะลอการแจกไว้ก่อน เนื่องจากผูก้ัก 
 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ ตัวของหมู่ ๑๑ ที่มาจากภูเก็ต ทางอบต.ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วใน 
เบื้องต้น ถ้ามีการแจกถุงยังชีพอกีจะเป็นการช่วยเหลือซ้ าซ้อน 

 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวถามมีท่านใดต้องการซักถามหรือมีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  เมื่อไม่มีดิฉันขอขอบคุณสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่เข้าร่วม 
ประธานสภาฯ   ประชุมครั้งนี้ พรอ้มกล่าวปิดการประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น. 
 
  

 
 

 
        ลงช่ือ...............................................................ผูบ้ันทกึรายงานการประชุม 

                                                (นายเวิน  โมกศิริ) 
                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต าบลหัวทะเล 

 

                        
 
 
 

        ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายพลอย   กามขุนทด) 
                                สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหัวทะเล หมู่ ๑ 

 



 
 
 

 
 
                                ลงช่ือ.................................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายเทพนคร   ผ่องแผ้ว) 
                                สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหัวทะเลหมู่ ๘     
 
 
 

-๑๔- 
 

 
 
 
 
                              ลงช่ือ...................................................................ผู้ตรวจรายการงานประชุม 
                 (นายอธิวัฒน์  พิมอูบ)  
                              สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหัวทะเล หมู่  ๔       
                       
 
 
 
 
 
                                ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจสอบและรบัรองรายงานการประชุม 
                   (นางพรพิมล  มาตรงัศรี) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 


