
รายงานการประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลบางเปา้  
สมัยวสิามญั ครัง้ที ่1 ประจำป ี2563 

วนัองัคาร ที ่ 14 เมษายน 2563  
ณ  หอ้งประชมุศาลหลกัเมอืงท่า องค์การบริหารสว่นตำบลบางเปา้  

 
ผูม้าประชมุ 

ที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ 
1 นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
2 นายโสภัณ  หลีเหม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  
3 นายประวีณ  ทองชนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 1 
4 นายสัมพันธ์  สงค์คด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 2 
5 นายชัยวัฒน์  เขาพรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 2 
6 นายปองศักดิ์  สิโปด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 3 
7 นายสุพจน์  สุขด้วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 4 
8 นายโสภณ  อินทร์นุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 5 
9 นายสมหมาย  เป้าทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 6 

10 นายอับดุลยะมาท  ชาชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 7 
11 นายสุเทพ  เอ่ียมสอาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 7 

 
ผู้ไม่มาประชมุ 
   1.นายวชิัย ชั่งนะ      ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 1 
   2.นายผิน บุญพรหม ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 4      
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

ที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ 
1 นายละดม  เชื้อช่วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
2 นายวีระ  แก้วพิทักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
3 นายวรวุฒิ  คีรีรัตน ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
4 นายวรัศกรณ์  สุดสาคร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เลขานุการสภาฯ 
5 นายวิเชียร  สุนธนนท์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
6 นายโชคชัย  รอดรักษา ผู้อำนวยการกองช่าง 
7 นางมะลิวัลย์  บุญจำเนียร ผู้อำนวยการกองคลัง 
8 นางสาวสุดจิต  นาคพน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 

9 นางสมใจ  เป้าทอง ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

10 นางสาวสุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
11 นางสาวปฐมาภรณ์  จันทร์แจ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
12 นายอดิศักดิ์  ชูเชียร นิติกรปฏิบัติการ 
13 นางชิสากัญญ์  แตงอ่อน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
14 นางสาวสุชาดา  สิงคิวิบูลย ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
 
 

/ผู้มาประชุม... 
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ผู้มาประชุม    11 คน 
ผู้ลาประชุม      - คน 
ผู้ขาดประชุม     2 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    14 คน 
 
เริ่มประชมุเวลา  10.00 น. 

ประธานสภาฯ เมื่อท่านสมาชิกสภา ฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภา ฯ ครับ 
(นายสุทัศน์ ฯ) ขอกล่าวคำสวัสดีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลบางเป้า ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่ ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 

 กระผมขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 14 เมษายน 
2563 กระผมขอเปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ไม่มี  
(นายสุทัศน์ฯ)  
      
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  2.1 ในระเบียบวาระนี้ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณาสำเนารายงานการประชุม
(นายสุทัศน์ฯ)  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
   ถ้าหากมีข้อสงสัยหรือผิดพลาดประการใด ขอให้เสนอได้ครับ ถ้าเห็นว่าถูกต้องขอผู้รับรอง
   รายงานการประชุมด้วยครับ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติเพื่อทราบ 
(นายสุทัศน์ฯ) 3.1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ดังนี้ 
1. โอนลด แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบดำเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 3,000 บาท 
แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ค่าจัดซื้อคูลเลอร์น้ำ จำนวน 1 ถัง โดยจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด เพ่ือใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุข สำหรับใส่น้ำดื่ม โดยมีคุณลักษณะ 
-แบบสแตนเลส 
-ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร 
-มีหัวก๊อกเปิดจ่ายน้ำอย่างน้อย 1 อัน 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 3,000 บาท 
 
 

/ข้อกฎหมาย... 
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   ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 “ข้อ4” โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
นั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงด้วยครับ 
พยาบาลวิชาชีพฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
(นางสาวปฐมาภรณ์ฯ) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดซื้อคูลเลอร์น้ำ จำนวน 1 ถัง เพ่ือใช้ศูนย์บริการ

สาธารณสุข 
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 3,000 บาท เพื่อจัดซื้อคูลเลอร์น้ำ 
(นายสุทัศน์ฯ) จำนวน 1 ถัง เพื่อใช้ศูนย์บริการสาธารณสุข ครับ 

 
ประธานสภาฯ 2. โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
(นายสุทัศน์ฯ) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั ้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท  โอนลด 

11,000 บาท โอนต ั ้ งจ ่ ายรายการใหม่  11 ,000 บาท  แผนงานสาธารณสุข                         
งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
สำนักงาน ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพ่ือ
ใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุข สำหรับเก็บเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
-ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ประตู 
-มีแผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 3 แผ่น 
-มีกุญแจเปิด – ปิด 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 11,000 บาท 
 
 

/ข้อกฎหมาย... 
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ขอ้กฎหมาย / ขอ้พจิารณา 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 “ข้อ4” โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง
นั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงด้วยครับ 

พยาบาลวิชาชีพฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
(นางสาวปฐมาภรณ์ฯ) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ เพ่ือใช้

ศูนย์บริการสาธารณสุข ตู้ที่ 1 เพ่ือจัดเก็บเอกสาร ตู้ที่ 2 เพื่อจัดเก็บยาเวชภัณฑ์ 
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
 งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 11,000 บาท เพื่อซื้อตู้เก็บ 
(นายสุทัศน์ฯ) เอกสารบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ ตู้ที่ 1 เพื่อจัดเก็บเอกสาร ตู้ที่ 2 เพื่อจัดเก็บยาเวชภัณฑ์ 

 
ประธานสภาฯ  3. โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข  งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
(นายสุทัศน์ฯ)  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 9,000 บาท โอนลด 

9,000 บาท โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 9,000 บาท แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน ค่า
จัดซื้อฉากก้ันห้องแบบพับ จำนวน 1 อัน  โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพ่ือใช้ในงาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข สำหรับกั้นห้องทำงานให้เป็นสัดส่วนโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
-แบบพับ 4 พับ 
-ตัวฉากทำจากผ้า หรือวัสดุอ่ืนที่สามารถปิดได้ 
-โครงฉากทำจากสแตนเลส 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 9,000 บาท 
 
 
 

/ข้อกฎหมาย... 
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ขอ้กฎหมาย / ขอ้พจิารณา 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 “ข้อ4” โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น 
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงด้วยครับ 

พยาบาลวิชาชีพฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
(นางสาวปฐมาภรณ์ฯ) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดซื้อฉากกั้นห้องแบบพับ จำนวน 1 อัน  เพ่ือใช้ในการ

กั้นห้องทำงานให้เป็นสัดส่วน ระหว่างผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข  
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       

  มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 

 งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 9,000 บาท เพื่อใช้ในการ 
(นายสุทัศน์ฯ) กั้นห้องทำงานให้เป็นสัดส่วน ระหว่างผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

 
ประธานสภาฯ        4. โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข  งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  
(นายสุทัศน์)         ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท โอนลด 13,000  
                                บาท โอนตัง้จ่ายรายการใหม่   13,000 บาท 

แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
สำนักงาน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 2 ตู้  
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพ่ือใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุข สำหรับเก็บเอกสาร 
ทะเบียนประวัติ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
-มีช่องเก็บแฟ้ม 4 ชั้น รวม 40 ช่อง 
-มีแผ่นรองแข็งกันแฟ้มล้มทับกัน 
-มีล้อเลื่อน 4 ล้อ 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   13,000 บาท 
 
 
 

/ข้อกฎหมาย... 
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ขอ้กฎหมาย / ขอ้พจิารณา 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 “ข้อ4” โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น 
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงด้วยครับ 

พยาบาลวิชาชีพฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
(นางสาวปฐมาภรณ์ฯ) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 2 ตู้  เพ่ือใช้ 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข  
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       

  มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 

 งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 13,000 บาท เพื่อใช้ในการ 
(นายสุทัศน์ฯ) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 2 ตู้  เพื่อใช้งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
 
ประธานสภาฯ 5. โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข  งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
(นายสุทัศน์ฯ) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 7,000 บาท โอนลด 4,500 บาท  

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   4,500 บาท แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข  งบ
ลงทุนหมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็ก 
จำนวน 5 ตัว  โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพ่ือใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุข สำหรับใช้
นั่งทำงาน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
-โครงเหล็ก 
-มีพนักพิงอัดบุฟองน้ำ 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   4,500 บาท 
 
 
 
 

/ข้อกฎหมาย... 
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ขอ้กฎหมาย / ขอ้พจิารณา 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 “ข้อ4” โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้า งนั้น 
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงด้วยครับ 

พยาบาลวิชาชีพฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
(นางสาวปฐมาภรณ์ฯ) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีขาเหล็ก จำนวน 5 ตัว  เพ่ือใช้ให้เจ้าหน้าที่  

ได้ใช้ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ค่ะ 
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(นายสุทัศน์ฯ)       

  มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 

 งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 4,500 บาท เพื่อใช้ในการ 
(นายสุทัศน์ฯ) จัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็ก จำนวน 5 ตัว  เพื่อใช้งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

 
ประธานสภาฯ               6. โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
(นายสุทัศน์ฯ)  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 2,500 บาท โอนลด 2,500 บาท  

โอนตัง้จ่ายรายการใหม ่  2,500 บาท 
แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบลงทุนหมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ค่าจัดซื้อซิงค์ล้างจาน จำนวน 1 อัน โดยจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด เพื่อใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุข สำหรับล้างมือ และล้างทำความสะอาด
เครื่องมือเครื่องใช้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
-มีขนาด 2 หลุม พร้อมที่วางจาน 
-ตัวซิงค์ทำจากสแตนเลส พร้อมขาตั้ง 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   2,500 บาท 
 
 
 

/ข้อกฎหมาย... 
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ขอ้กฎหมาย / ขอ้พจิารณา 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 “ข้อ4” โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น 
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงด้วยครับ 

พยาบาลวิชาชีพฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
(นางสาวปฐมาภรณ์ฯ) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดซื้อซิงค์ล้างจาน จำนวน 1 อัน เพ่ือให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์สาธารณสุข ค่ะ 
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       

  มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 

 งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
 ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 2,500 บาท เพื่อจัดซื้อซิงค์ล้างจาน 
 (นายสุทัศน์ฯ) จำนวน 1 อัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สาธารณสุข ค่ะ 

 
ประธานสภาฯ 3.2 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
(นายสุทัศน์ฯ) งบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

- ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้โรคติดต่อเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค               
โคว ิด-19 (Coronavirs Disease2019) (COVID -19) เป ็นโรคต ิดต ่ออ ันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง ชื่อและ
อาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2563  ประกอบกับประกาศจังหวัดตรัง  
เรื ่อง  มาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID -19)   ลงวันที่ 5 มีนาคม  2563  ดังนั้น  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มี
ความประสงค์ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม ่ดังนี้  
 

/โอนลด... 
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โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่ายค่า
วัสดุสำนักงาน  ตั้งไว้ 180,000.00  บาท  คงเหลือ 7,330.00  บาท      
โอนลด  7,000.00  บาท   
โอนตัง้จ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้ออ่างล้างมือแบบหนึ่งหลุม หนึ่งหัวก็อกและสายน้ำทิ้งพร้อม
ติดตั้ง จำนวน 2 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ 
  1. อ่างล้างมือ หัวก๊อกน้ำ และสายน้ำทิ้ง ผลิตจากสแตนเลสมีคุณภาพ 
  2. อ่างล้างมือ มาพร้อมขาตั้งแข็งแรงมั่นคง 
  3. ขนาดหลุมไม่น้อยกว่า 33*40 เซนติเมตร ลึก 15 เซนติเมตร 
  4. ขนาดอ่างไม่น้อยกว่า  40*74 เซนติเมตร สูง 78 เซนติเมตร 

5. จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากอยู่นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์   
โอนตัง้จ่ายรายการใหม ่ 7,000.00  บาท  
ขอ้กฎหมาย / ขอ้พจิารณา 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 “ข้อ4” โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ างนั้น 
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1727 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ) 
ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงด้วยครับ 

นักวิเคราะห์ฯ         เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
 (นางสาวสุพิชชาฯ) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่ออ่างล้างมือแบบหนึ่งหลุม หนึ่งหัวก็อกและสายน้ำทิ้ง

พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามหรอืไม ่ถ้าไมม่ีทา่นใดอนมุตัโิปรดยกมอืขึน้ครบั 
(นายสุทัศน์ฯ)       

  มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 

 งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
/ประธานสภาฯ... 
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 ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 7,000 บาท เพ่ือจัดซื้ออ่างล้างมือ 
 (นายสุทัศน์ฯ) แบบหนึ่งหลุม หนึ่งหัวก็อกและสายน้ำทิ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด 

 
ประธานสภาฯ        ในระเบียบวาระอื่นๆ มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ ครับ  
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
ส.อบต.ม.5  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายโสภณ อินทร์นุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นายโสภณฯ)  บางเป้า หมู่ที่ 5 ผมขอสอบถามว่าทาง อบต.บางเป้า มีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย 

 อินฟาเรด บ้างไหม ถ้ามีปัจจุบันนี้อยู่ที่ใคร เพราะว่าถ้าหากมีจะได้นำมาวัดไข้ให้ประชาชนว่า
ใครมีไข้สูงบ้าง ก็จะได้นำส่งต่อ รพ. 

 
ผอ.สาธารณสุขฯ    เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก   

(นางสมใจฯ)  ท่าน ดิฉันนางสมใจ เป้าทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเรียน
ว่าเทอร์โมแสกนหรือเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรด นั้น ของ ตำบลบางเป้า มีทั้งหมด 
11 ตัว โดยประธาน อสม. ได้เขียนโครงการของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตำบลบางเป้า ประเภทที่ 5 ซึ่งเกี่ยวกับโรคระบาด และได้มอบให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ใน
การคัดกรองโรคโควิด 19 เพื่อค้นหาและป้องกันโรค ตามจุดคัดกรองต่างๆ ดังนี้ 
1.จุดคัดกรอง ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเป้า จำนวน 2 เครื่อง 
2.จุดคัดกรองที่ อบต. จำนวน 2 เครื่อง  

 2.ใช้ประจำจุดคัดกรองประจำหมู่บ้านและใช้ในการเยี่ยมและตรวจร่างกายกลุ่มเสี่ยงที่ถูก
กักกัน ซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
ประเทศมาเลเซีย หมู่บ้านละ 1 เครื่อง รวมเป็น 7 เครื่อง 

ส.อบต.ม.5  กระผมมีความเห็นว่าควรจัดซื้อเพ่ิมครับ เพราะตอนนี้มีคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดก็เยอะ 
นายโสภณฯ ครับ และเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย และตอนนี้อยู่ที่ใครครับ 
   
ประธานสภาฯ ขอถามผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่ทราบว่าจะซื้อเพ่ิมได้ไหมครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
ผอ.สาธารณสุขฯ  อยู่ที่ประธาน อสม. แต่ละหมู่บ้านค่ะ ถ้าจะซื้อเพ่ิมนั้น ขอปรึกษาท่านประธานกองทุนฯ และ 
(นางสมใจฯ)  ท่านเลขา กองทุน ก่อนนะคะ ณ ตอนนี้ตำบลบางเป้า ได้จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย          

อินฟาเรด ในจำนวนที่มากกว่าท้องถิ่นอ่ืนๆ 
นายก อบต.  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน จากการที่ผมได ้
(นายละดมฯ)  ไปประชุมที ่อำเภอมา ทางปลัดอำเภอได้ให้ความรู ้มาว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบล 

สามารถจัดซื้อปรอทอินฟาเรด จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพได้ หลังจากที่
ประชุมแล้วผมได้สั่งการให้ผู ้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ทำการสั่งซื้อ
เครื่องวัดอุณหภูมริ่างกายอินฟาเรด จำนวน 10 เครื่องก่อน และผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม รายงานว่าประธาน อสม. มาปรึกษาเรื่องการตรวจคัดกรอง และติดตามเยี่ยม
ตรวจร่างกาย กลุ่มเสี่ยงที่กักกันตัว จำนวน 14 วัน และยังขาด วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ที่ต้องใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้แนะนำให้ อสม. 
เขียนโครงการประเภทที ่ 5 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ                
ฉบับที ่ 3 ให้อำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการอนุมัติโครงการที ่เสนอขอ
งบประมาณ ในการดำเนินงานในวงเงิน  ไม่เกิน 1 แสนบาท  

/ประชุม... 
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 โดยไม่ต้องประชุมคณะกรรมการ กระผมได้อนุมัติโครงการไปแล้ว และประธาน อสม. นำ

ปรอทอินฟาเรดไม่มอบให้กับจุดคัดกรองต่างๆ ตามที่ ผู ้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ ่งแวดล้อมกล่าว เมื ่อว ันที ่ 9 เมษายน 2563 มีการประชุมคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.บางเป้า และทางกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเป้า (บ้านบนไส)
ได้สอบถามเรื่องของบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางเป้า เพื่อใช้ในการ
คัดกรอง ป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนที่มารับบริการจากองทุนสวัสดิการชุมชน แต่ตอนนี้
ยังไม่มีการจัดส่งเอกสารมายัง อบต.ครับ ซึ่งผมเป็นประธานกองทุน สปสช.ตำบลบางเป้า 
สามารถอนุมัติได้แต่ต้องมีการเขียนโครงการมาครับ ถ้าหากท่านสมาชิกสภาฯ จะนำมาไว้ที่
ตัวเองคนละเครื่อง คงไม่ได้ แต่ถ้าให้หมู่บ้านน่าจะได้ครับ ให้หาเบอร์โทรศัพท์ผู้ใหญ่บ้าน อส
ม. แต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้าน เพ่ือประสานงานให้มาวัดอุณหภูมิร่างกาย ขอให้ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขฯชี้แจงให้ฟังด้วยครับ 

 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ    เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เหตุผลที่ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรด ไว้กับ 
(นางสมใจฯ) อสม. แต่ละหมู่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะว่า อสม.มีหน้าที่คัดกรอง กลุ่มเสี่ยงและติดตาม 
 เยี่ยมบ้าน ทุกคนค่ะ 
 
ประธานสภาฯ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
นายก อบต.   ขณะนี้ได้มีผู้มากักกันตัว จำนวน 1 ราย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริม 
(นายละดมฯ) อาชีพ และอีก 1 ราย 
 ณ ศูนย์สาธิตหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ก็ได้จัดที่นอน

และอาหาร วันละ 3 มื ้อ มื ้อละไม่เกิน 50 บาท ครับ  และถ้าหากใครเดินทางมาจาก
ต่างจังหวัดให้แจ้งมาทางผู้ใหญ่บ้าน และผู้ใดประสงค์จะกักกันตัวที่บ้าน จะต้องให้ทาง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ไปตรวจสถานที่ก่อน ครับ 

 
    
เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
 
 

 (ลงชื่อ)      วรัศกรณ์  สุดสาคร 

        (นายวรัศกรณ์  สุดสาคร) 
                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.บางเป้า ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 

 

 (ลงชื่อ)      ประวีณ  ทองชนะ       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายประวีณ  ทองชนะ) 
                                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 1 

                                       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 

 
 
 

 (ลงชื่อ)       ชัยวัฒน์  เขาพรง         ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายชัยวัฒน์  เขาพรง) 
                                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 2 

                                               กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 
 
 
 

 (ลงชื่อ)      สุเทพ  เอี่ยมสอาด     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
     (นายสุเทพ  เอี่ยมสอาด) 
                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 7 

                                               กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 
 
 
 

 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ได้ร ับรองรายงานการประชุมนี ้ ในการประชุมสมัย...วิสามัญ               
สมัยที่ ...2... ครั้งที่...-..../......-.......... เมื่อวันที่.....20 พฤษภาคม 2563........ ประธานสภา อบต.บางเป้า จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 

 
                                  (ลงชื่อ)        
          สุทัศน์  ซ่วนซี่ 
       (นายสุทัศน์  ซ่วนซี่) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า   


