
   บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานมา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2564  ครั้งท่ี 3 

วันท่ี 13 สิงหาคม 2564 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบานมา 

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. 
-------------- 

ผูเขาประชุม 
 

 
ท่ี 

 
ช่ือ-นามสกุล 

 
ตําแหนง 

 
ลายมือช่ือ 

 

 
หมายเหตุ 

 
๑ นายสมบูรณ  ไกรเดชา ประธานสภา อบต.บานมา สมบูรณ  ไกรเดชา  
๒ นายสาง  โกษะ รองประธานสภา อบต.บานมา สาง  โกษะ  
๓ นายวิเชียร  ธูปหอม สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑ - ลา 
4 นายณรงศักดิ์  สุขสุมิตร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒ ณรงศักดิ์  สุขสุมิตร  
5 นางสาวภัคจิรา  จําป สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒ ภัคจิรา  จําป  
6 นายวินัย  ปทมังสังข สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓ วินัย      ปทมังสังข  
7 นายพยนต  เกษร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓ พยนต  เกษร  
8 นายสมเกียรติ  เกิดการบุญ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕ - ลา 
9 นายลําดวน  มณีรุง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕ ลําดวน  มณีรุง  
๑0 นายมาก  วิบูลย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖ มาก  วิบูลย  
๑1 นายบรรเทา  ไกรเดชา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๗ บรรเทา  ไกรเดชา  
๑2 นางสุภาพร  ศรีสุข สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8 สุภาพร  ศรีสุข  
๑3 นายเอกชัย  ทรัพยเสถียร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘ เอกชัย  ทรัพยเสถียร  

ผูเขารวมประชุม 

 
 
 

 
ท่ี 

 
ช่ือ-นามสกุล 

 
ตําแหนง 

 
ลายมือช่ือ 

 
หมายเหตุ 

1 นางจันลภา  ไกรเดชา นายก อบต.บานมา -  
2 นายจตุรภัทร  ขันตี รองนายก อบต.บานมา จตุรภัทร  ขันตี  
3 นายสุวัฒน  สุขสุลาภ รองนายก อบต.บานมา -  
4 นางสาวอุทัยรัตน  ไกรเดชา เลขานุการ นายก อบต.บานมา อุทัยรัตน  ไกรเดชา  
5 นางบุษรา  จันเจก  ปลัด อบต.บานมา/เลขานุการสภา บุษรา  จันเจก  
6 นางเมตตา  จันตะเคียน ผูอํานวยการกองคลัง เมตตา  จันตะเคียน  
7 นายสรรโชค  นวะมะวัฒน ผูอํานวยการกองชาง สรรโชค  นวะมะวัฒน  
8 นางศิริพร  แสงออน รองปลัด อบต. ศิริพร  แสงออน  
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ผูเขาประชุม    11  คน 
ผูเขารวมประชุม    5  คน 
ผูไมมาประชุม    2  คน 

 
เริ่มประชุมเวลา    10.00 น. 
 
เลขานุการสภา อบต. ไดเชิญสมาชิกสภา อบต.บานมาและตรวจนับวาครบองคประชุมหรือไม ปรากฏวาครบ

องคประชุม จึงดําเนินการตามระเบียบวาระประชุมตอไป 
 เรียนทานประธานสภา อบต.บานมา และสมาชิกสภา อบต.บานมา ท่ีเคารพทุกทาน 

ขณะนี้มีสมาชิกสภา อบต.บานมา มาครบองคประชุมแลวมีสมาชิกสภา อบต.บานมา 
มาประชุม 11 ทาน และไมมา 2 ทาน คือ  
1. นายวิเชียร  ธูปหอม  ส.อบต.หมูท่ี 1    
2. นายสมเกียรติ  เกิดการบุญ ส.อบต.หมูท่ี 5    
ถือวาครบองคประชุม  คะ 

 
ประธานสภา   เม่ือสมาชิกสภา อบต.บานมา มากันครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุมสภาสมัย 
    สามัญ สมัยท่ี 3/2564 ครั้งท่ี 3 ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
    ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

  1. เรื่องแนวทางการปฏิบัติการตรวจคัดกรองการเดินทางภายในจังหวัด ขามจังหวัด 
  และชวงเวลาหามออกนอกเคหะสถาน 
  2. เรื่องมาตรการเรงรัดการนําผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เขาสูระบบ 
  การรักษาพยาบาล 
  3. เรื่องการดําเนินการตามขอกําหนดออกตามความในมาตราฯ แหงพระราช 
  กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 28) และคําสั่ง
  ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

4. เรื่องซักซอมแนวทางการดําเนินการและการใชจายงบประมาณในการดําเนินการ
ปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
5. เรื่องมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชน ในสถานการณแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพ่ิมเติม 
6. เรื่องการดําเนินการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กรณี
จัดตั้งศูนยพักคอยและการแยกกักตัวท่ีบาน (Community isolation และ Home 
isolation) 
7. เรื่องการปฏิบัติงานในการเฝาระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในดานชุมชนของ อปท. 
8. เรื่องการเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 เพ่ือเปน
คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
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9. เรื่องขอความรวมมือประชาสัมพันธใหเกษตรกรชลอการปลูกขาวนาปเพ่ือรอฝนตก
สมํ่าเสมอ 

 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวารท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บานมา ครั้งท่ีแลว ประชุมสภาสมัย
  สามัญ สมัยท่ี 3/2564 ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม  2564 
 
ประธานสภา   ขอใหสมาชิกทุกทานพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว ประชุมสภา 

  สมัยสามัญสมัยท่ี 3/2564 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 วาถูกตองมีขอ
แกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือไม 

 
ท่ีประชุม  พิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง ไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางใด เห็นชอบรับรอง

รายงานการประชุม 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  3.1 เรื่องพิจารณาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2565 
  (ตอจากการประชุมครั้งท่ีแลว) 
 
ประธานสภา  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 ไดพิจารณารับ 
  หลักการของรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2564 เรียบรอยแลว ขณะนี้
  อยูระหวางชวงพิจารณาวาระท่ี 2 แปรญัตติขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ฯ ซ่ึงสภา
  ไดแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเรียบรอยแลว ดังนั้นจึงขอใหคณะกรรมการแปร
  ญัตติไดรายงานใหท่ีประชุมทราบ 
 
ประธานคณะกรรมการ  กระผมขอรายงานผลการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

  รายจายประจําป 2565 ปรากฏวาคณะกรรมการฯ ไดลงมติใหคงรางเดิมไวทุก 
   ประการ 
 
ประธานสภา  เม่ือประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการประชุมวาคงรางเดิมไวทุกประการ 

  กระผมจึงขอมติท่ีประชุมวาเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติใหผานรางขอบัญญัติ
  งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 วาระท่ี 2 หรือไม ถาเห็นชอบโปรดยกมือ
  ดวยครับ 

 
มติท่ีประชุม  ยกมือลงมติเปนเอกฉันท เห็นชอบผานวาระท่ี 2 ในการพิจารณารางขอบัญญัติ 
   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ประธานสภา   เม่ือท่ีประชุมเห็นชอบใหผานวาระท่ี 2 ตอไปขอใหสมาชิกสภา อบต.บานมาได 

  พิจารณาในวาระท่ี 3 ลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 หรือไม หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  ยกมือลงมติเปนเอกฉันท เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
  งบประมาณ พ.ศ.2565 
 
ประธานสภา  เม่ือท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
  งบประมาณ พ.ศ.2565 แลว จึงขอใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานมา ได 
  เสนอตอนายอําเภอบางไทร เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และประกาศใชขอบัญญัติ 
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตอไป 
 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  4.1 เรื่องอ่ืนๆ 
  1. เรื่องแจงสถานการณโควิด 19 จากรองนายก 
 
ประธานสภา  มีสมาชิกทานใดมีขอปรึกษาหารืออีกหรือไมถาไมมีขอปดประชุม ณ บัดนี้  
   
ปดประชุม        เวลา 12.00  น. 
 

       ลงชื่อ    บุษรา  จันเจก  ผูจดบันทึก 
              (นางบุษรา  จันเจก) 
         ปลัด อบต. / เลขานุการสภา 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ตรวจถูกตองแลว  

      

(ลงชื่อ)     มาก  วิบูลย 
 (นายมาก  วิบูลย) 
 

(ลงชื่อ)     สุภาพร  ศรีสุข 
 (นางสุภาพร  ศรีสุข)  
 

(ลงชื่อ)      สมเกียรติ  เกิดการบุญ 
 (นายสมเกียรติ   เกิดการบุญ) 
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        คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ   
        ไดดําเนินการพิจารณาตอไป 
 
       (ลงชื่อ)     มาก  วิบูลย 
        (นายมาก วิบูลย) 
 
       (ลงชื่อ)     วินัย ปทมังสังข 
        (นายวินัย ปทมังสสังข) 
 
       (ลงชื่อ)   ลําดวน  มณีรุง 
        (นายลําดวน มณีรุง) 
 
 
 


