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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ ่
สมัยสามญัที่ 2  ครั้งท่ี  2/2564  
วันท่ี  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ ่
ผู้เข้าประชมุ 
  

ที ่ ช่ือ -สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

นายเฉลมิพร      พุฒนาค 
นายเกียรติศักดิ์  คงทน 
นางทวี            ศรีสุนทร 
นายอ านาจ       ภูมรินทร ์
นางธัญวรัตน์     เง่าล ี
นายสุรินทร์       หลวงทิพย์ 
นายอานนท์      แก่นสาร   
นายล้วน          บุดชะลา 
 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 
 

เฉลิมพร    พุฒนาค 
เกียรติศักดิ์  คงทน 
ทวี            ศรีสุนทร 
อ านาจ       ภูมรินทร์ 
ธัญวรัตน์     เง่าล ี
สุรินทร์       หลวงทิพย์ 
อานนท์      แก่นสาร   
ล้วน          บุดชะลา 
 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชมุ 
 

ที ่ ช่ือ -สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
1 
2 
3 
4 
 5 
  
 
  
 

นายจักริน       มงคล 
นายประดิษฐ์   เรือนอ่อน 
นายเสนาะ      สุยะนา 
นางนันทพร     คงทน 
นายชฎากร     วารินสะอาด  
  
 

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
เลชานุการสภา อบต. 
   

จักริน       มงคล 
ประดิษฐ์   เรือนอ่อน  
เสนาะ      สุยะนา 
นันทพร    คงทน 
ชฎากร     วารินสะอาด  
  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

เริ่มประชุมเวลา  09.05  น. 
เมื่อท่ีประชุมพร้อมเลขานุการสภาฯ ได้เชิญประธานสภา ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยใหญ่ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อ 11 ส.ค.64 
ประธานสภา  อบต. ให้เลขานุการสภา อบต. ได้สรุปรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญที่ 2 ครั้งท่ี 1/2564 
เลขานุการสภา  อบต. สรุปรายงานการประชุมสภา อบต. แล้วให ้สมาชิก แก้ไข 
ทีประชุม                         ไม่มีการแก้ไข และรับรองรายงานการประชุม   
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ประธานสภา.  ใหป้ระธานกรรมการแปรญัตติช้ีแจง 
ประธานกรรมการแปรญัตติ   คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพื่อพิจารณาแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยไม่มีผู้เสนอแปรญัตติเพิ่มเติม และที่ประชุมมีมติยึดตามร่างของคณะ
ผู้บริหาร เห็นว่าเหมาะสมแล้ว  

ประธาน ไม่มีผู้แปรญัตติและอภิปรายเพิ่มเติม จึงผ่านวาระที่ ๒ และขอมติเพื่อให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ ๓ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ในการเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕64 
และให้น าเสนอนายอ าเภออนุมัติเพื่อประกาศใช้ต่อไป 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม ่
- ไม่มี 

ระเบียบวาระที 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายก อบต. จากการเปิดศูนย์พักคอยและศูนย์กักกันประจ าต าบลห้วยใหญ่ ที่ผ่านมามาผู้เข้ามาในศูนย์พักคอย 

จ านวน 3 ราย ขณะนี้ได้น าสั่งโรงพยาบาสนามหมดแล้ว จึงไม่มีผู้อยู่ในศูนย์พักคอยตั้งแต่วันที่ 21 
ส.ค.64 เวลา 13.00 น. ส่วนศูนย์กักกัน ยังไม่ได้รับผู้ใดเข้าแต่อย่างใด สถานการณ์การเกิดโรค 
COVID-19 ขณะนี้สถานการณ์ยังมีการระบาดอยู่ และมีการเข้ามาขอผู้ที่ไปประกอบอาชีพต่าง
พื้นทีไ่ด้ขอกลับมายังพ้ืนท่ีต าบลห้วยใหญ่จ านวนมาก จึงท าให้การเฝ้าระวังจึงต้องมีการเข้มงวดตาม
มาตรการของ ศบค.จังหวัดนครสวรรค์ และยังต้องคอยรับฟังข่าวสารจากทางราชการ เพื่อน าไปสู่
การควบคุมโรคไม่ให้ระบาดในพ้ืนท่ี ส าหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสื่ยง ต้องมีการกักกันโดยศูนย์
ประจ าต าบลทุกคน เพื่อลดการระบาด ทั้งนี้การเข้าพื้นที่ต้องประสานกับ รพ.สต.ในพื้นที่ก่อนทุก
คน 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายก อบต. การแก้ปัญหาภัยแล้ง ส าหรับน้ าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะแหล่งน้ าส าหรับผลิตประปาบ้านสระงาม 

ตอนนี้ น้ าในสระที่ตั้งของเครื่องสูบน้ าได้แห้งหมดแล้ว และอยู่ระหว่างการขุดเอาตะกอนดินออก
เพื่อให้น้ าจากอีกสระไหลเข้ามาในพื้นที่สูบน้ า แต่ถ้าหากยังไม่มีน้ าเข้าปริมาณน้ าส าหรับการผลิต
ประปา คาดว่าใช้ได้อีกประมาณ 2 เดือน จึงต้องหาวิธีเติมน้ าลงสระประปา หากไม่มีฝนตกในพ้ืนที่ 
อาจต้องขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ใช้น้ าส าหรับเพื่อนการท านาอ าเภอชุมแสง ด้วยการสูบน้ าจาก
แม่น้ าน่าน ผ่านคลองส่งน้ า แล้วใช้เครื่องสูบน้ าของประชาชนในพื้นที่หรือขอรับการสนับสนุน
เครื่องสูบน้ าจากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อสูบน้ าเข้าสระประปาต่อไป ตอนนี้อยู่ระหว่างการ
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ประธาน  กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   และสั่งปิดประชุม 
เลิกประชุม ๑0.10 น. 

  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                                     ลงช่ือ     ชฎากร  วารินสะอาด  
(ลงช่ือ)   อานนท์  แก่นสาร        ประธานกรรมการ                            (นายชฎากร   วารินสะอาด)                                            
          (นายอานนท์   แก่นสาร)                                            เลขานุการสภา อบต.ห้วยใหญ่/ผู้บันทึก             
(ลงช่ือ)           -   กรรมการ 
          (นางธัญวรัตน์  เง่าลี)                                                 
(ลงช่ือ)      ล้วน บุดชะลา       กรรมการ                                                                                       
          (นายล้วน   บุดชะลา)                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


