
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ   สมัยที่ 1  
ประจำปี  พ.ศ. 2563  

วันที่  1  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563 
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

     ผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมนตรี  เปลี่ยนผึ้ง ประธารสภาฯ มนตรี  เปลี่ยนผึ้ง  
2 นายโยทิน  ลาภมูล รองประธารสภาฯ โยทิน  ลาภมูล  
3 นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร ส.อบต.  หมู่ 1 ยงค์ยุทธ  ผลบุตร  
4 นายไพบูลย์  ธรรมจิตร ส.อบต.  หมู่ 2 ไพบูลย์  ธรรมจิตร  
5 นายกฤษดา  ว่องไว ส.อบต.  หมู่ 4 กฤษดา  ว่องไว  
6 นายบุญเตียง  แสงเขียว ส.อบต.  หมู่ 4 บุญเตียง  แสงเขียว  
7 นางสงวน  ชาประดิษฐ์ ส.อบต.  หมู่ 5 สงวน  ชาประดิษฐ์  
8 นายบุญมี  จักรแก้ว ส.อบต.  หมู่ 5 บุญมี  จักรแก้ว  
9 นายนิคม  มิ่งแสง ส.อบต.  หมู่ 6 นิคม  มิ่งแสง  
10 นายบุญมา  เกตุหอม ส.อบต.  หมู่ 8 บุญมา  เกตุหอม  
11 นายสังวาลย์  โทวะดี ส.อบต.  หมู่ 8 สังวาลย์  โทวะดี  
12 นายเสด็จ  บุญประโคม ส.อบต.  หมู่ 9 เสด็จ  บุญประโคม  
13 นายสมัย  เชื่อคำจันทร์ ส.อบต.  หมู่ 9 สมัย  เชื่อคำจันทร์  
14 นายปรีชา  ผาวัง ส.อบต.  หมู่ 10 ปรีชา  ผาวัง  
15 นายชาติชูชัย  พนมหอม เลขานุการสภาฯ ชาติชูชัย  พนมหอม  

 
  ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญมา  อินธิจักร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บุญมา  อินธิจักร  
2 นายวิจารณ์  มุทาพร นายก อบต.ทุ่งแก วิจารณ์  มุทาพร  
3 นายพนมไพร  สีหานาจ รองนายกฯ พนมไพร  สีหานาจ  
4 นายสมชาย  พรมศรี รองนายกฯ สมชาย  พรมศรี  
5 นายคำพันธ์  จันทะโคราช เลขาผู้บริหาร คำพันธ์  จันทะโคราช  
6 นางดวงจันทร์  เมฆวัน ผอ.กองคลัง ดวงจันทร์  เมฆวัน  
7 นายเจียง  เกษเกษร ผอ.กองช่าง เจียง  เกษเกษร  
8 นางศนิตรา  สุขะปุณพันธ์ ปลัด อบต.ทุ่งแก ศนิตรา  สุขะปุณพันธ์  

 
   เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.   
ประธานฯ สวัสดีครับ  ท่านรองประธาน  เลขาฯ ท่านสมาชิกสภา  ผู้บริหาร  ท่านปลัดฯ ผอ.กองคลัง  ผอ.กองช่าง  

เจ้าหน้าที่และผู้นำทุกท่าน  ในที่ประชุมพร้อมผมขอเปิดประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี 
พ.ศ. 2563  ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
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ประธานฯ ท่านสมาชิกสภาครับ  ทางผู้บริหารได้มีความจำเป็นเร่งด่วน  จึงขออนุญาตนายอำเภอเจริญศิลป์  เปิด
ประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  การโอนลด –โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องภายในตำบล     

 ตอนนี้ประเทศไทยเราประสบปัญหาโรคไวรัสระบาด  ท่านนายอำเภอเจริญศิลป์มีความเป็นห่วง   จึงขอ
ความร่วมมือจากท้องถิ่นให้ทำตามและปฏิบัติตาม  6  มาตรการ 
1. ท่านที่มีลูกหลานที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัด  อย่าพึ่งเดินทางกลับ 
2. ถ้าคิดถึงให้โทรหรือไลน์หากัน 
3. หากมีความจำเป็นต้องกลับบ้านต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้าน อสม. 
4. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงไม่ปกปิดข้อมูล 
5. หมู่บ้าน-ชุมชนให้ดูแลเป็นอย่างดีอยู่แต่ในบ้าน 
6. ถ้ามีอาการไข้  ไอ เจ็บคอ  น้ำมูกไหล  หายใจเหนื่อยหอบ  ให้พบหมอทันที  และปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

ประธานฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  การโอนลด-โอนเพิ่ม  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ผมเชิญทางผู้บริหารชี้แจงระเบียบและรายละเอียดครับ 

นายวิจารณ์  มุทาพร เรียนท่านประธาน  รองประธาน  เลขาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านรองนายก  ทั้งสองท่าน   ท่านเลขา 
      นายกฯ นายกฯ  ท่านปลัดฯ  ผอ.กองคลัง   ผอ.กองช่าง   เจ้าหน้าที่  ผู้นำครับ  ทางผู้บริหารได้รับเรื่องจากพ่ี

น้องว่ามีความเดือดร้อนในการเดินทางสัญจร  ถนนเป็นหลุม  ทรุดแตกร้าวลำบากในการเดินทางเกิด
อุบัติเหตุหลายครั้งตามระเบียบผมให้ท่านปลัดชี้แจงแก่สมาชิกสภาให้ทราบ  เชิญครับ 

นางศนิตรา  สุขะปุณพันธ์ คะท่านประธาน  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร  ผอ.กองคลัง  กองช่าง  เจ้าหน้าที่  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
การโอนลด – โอนเพิ่ม  งบประมาณประจำปี  นั้นต้องผ่านความเห็นชอบจากทางสภาฯ  การโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
งบประมาณ อปท. พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม(ครั้งที่ 2  และครั้งที่ 3) พ.ศ.2543  หมวด 4  การโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29  รายละเอียดการโอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามสำเนาที่ทางเจ้าหน้าที่จ่ายให้ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน 

 แผนงานบริหารทั่วไป 
 งบดำเนินการ 
  หมวดค่าใช้จ่าย 
  ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
  งบประมาณก่อนโอน    47,488.42 บาท 
  งบประมาณโอนลด    10,000.00 บาท 
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  คงเหลือหลังโอน      37,488.42 บาท 
 งบดำเนินการ 
  หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ 
  ประเภทรายจ่ายวัสดุสำนักงาน 
  งบประมาณก่อนโอน    46,430.00 บาท 
  งบประมาณโอนลด    15,000.00 บาท 
  คงเหลือหลังโอน     31,430.00 บาท 
 งบดำเนินงาน 
  หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ 
  ประเภทรายจ่ายวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
  งบประมาณก่อนโอน    20,000.00 บาท 
  งบประมาณโอนลด    10,000.00 บาท 
  คงเหลือหลังโอน     10,000.00 บาท 
 งบดำเนินงาน 
  หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 
  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
  โครงการ  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
  งบประมาณก่อนโอน    97,600.00 บาท 
  งบประมาณโอนลด    20,000.00 บาท 
  คงเหลือหลังโอน     77,600.00 บาท 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 งบดำเนินงาน 
  หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 
  ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  โครงการจ้างเหมาบริการทั่วไป 
  งบประมาณก่อนโอน    5,000.00 บาท 
  งบประมาณโอนลด    5,000.00 บาท 
  คงเหลืองบประมาณ          0.00 บาท 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับกาศึกษา 
 งบดำเนินงาน 
 หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 โครงการ  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
  งบประมาณก่อนโอน    40,000.00 บาท 
  งบประมาณโอนลด    10,000.00 บาท 
  คงเหลือหลังโอน     30,000.00 บาท 
 งบดำเนินงาน 
 หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
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 โครงการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  งบประมาณก่อนโอน    30,000.00 บาท 
  งบประมาณโอนลด    10,000.00 บาท 
  คงเหลือหลังโอน     20,000.00 บาท 
 งบดำเนินงาน 
 หมวดรายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภทรายจ่าย  วัสดุสำนักงาน 
  งบประมาณก่อนโอน    20,000.00 บาท 
  งบประมาณโอนลด    10,000.00 บาท 
  คงเหลือหลังโอน     10,000.00 บาท 
 งบดำเนินงาน 
 หมวดรายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภทรายจ่าย  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
  งบประมาณก่อนโอน    10,000.00 บาท 
  งบประมาณโอนลด    10,000.00 บาท 
  คงเหลือหลังโอน             0.00 บาท 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
 งบดำเนินงาน 
 หมวดรายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภทรายจ่าย  วัสดุสำนักงาน 
  งบประมาณก่อนโอน    20,000.00 บาท 
  งบประมาณโอนลด    10,000.00 บาท 
  คงเหลือหลังโอน     10,000.00 บาท 

นาง ศนิตรา สุขะปณพันธ์ แผนงานเคหะและชุมชน 
    ปลัด อบต.                     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
                                          งบดำเนินงาน 
                                          ประเภทรายจ่าย ค่าให้สอน 
                                          ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
                                          โครงการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
                                                 งบประมาณก่อนโอน                                           45,000.00 บาท 
                                                 งบประมาณโอนสด                                             20,000.00 บาท 
                                                 คงเหลือหลังโอน                                                  25,000.00 บาท 
                                          งบดำเนินงาน 
                                          หมวดรายจ่าย ค่าวัสด ุ
                                          ประเภทรายจ่าย วัสดุสำนักงาน  
                                                   งบประมาณก่อนโอน                                        20,000.00 บาท 
                                                   งบประมาณโอนสด                                           10,000.00 บาท 
                                                   คงเหลือหลังโอน                                               10,000.00 บาท 
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แผนงานงบกลาง 
                                           งบกลาง 
                                           หมวดรายจ่าย  งบกลาง 
                                           ประเภทรายจ่าย เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
                                                   งบประมาณก่อนโอน                                       100.000.00 บาท 
                                                    งบประมาณโอนสด                                         22,000.00  บาท 
                                                    คงเหลือหลังโอน                                             78,000.00  บาท 
                                      
                                           โอนเพิ่มงบประมาณ 
                                           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                                          งานก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                                          งบลงทุน 
                                           หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
                                           ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                                           โครงการ ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ชำรุด 
                                          บ้านทุ่งแก  หมู่ที่2  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
                                                  งบประมาณก่อนโอน                                           0.00 บาท 
                                                  งบประมาณโอนเพ่ิม                                 162,000.00 บาท 
                                                  คงเหลือหลังโอน                                       162,000.00 บาท 
                                           เนื่องจากได้รับโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  งบประมาณ 
                                           ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการตามโครงการ 
 
     นาง ศนิตรา สุขะปณพันธ์   ค่าการโอนเงินงบประมารรายจ่าย   ประจำปีงบประมาร  พ.ศ. 2563 
             ปลัดฯ อบต               เนื่องจากได้รับโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  งบประมาณท่ีได้ 
                                              จัดสรรไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการตามโครงการ  จึงเสนอสภาพิจารณา 
                                               เห็นชอบ  โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ือ                                 
                                              แก้ไขปัญหาเดือนร้อนและสนองต่อกันความต้องการ ของพ่ีน้องภายในเขต  
                                              ปกครองของ   อบต.ค่ะ ขอบคุณ 

          ประธาน                      ท่านสมาชิกสภา สงสัยในประเด็นใดบ้าง  จะสอบถามไหมครับ. 

          ที่ประชุม                          -มีการอภิปรายพอสมควร- 

          ประธาน                      ครับท่านสมาชิกสภา  ถ้าไม่มีท่านใด สงสัย ผมขอมติที่ประชุมสภา ถ้าท่าน 
                                              สมาชิกสภา เห็นชอบ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 
                                              พ.ศ.2563 โปรดยกมือให้พ้นศีรษะครับ 

          มติที่ประชุม                       -เห็นชอบ 14 เสียง- 
                                                    -งดออกเสียง 1เสียง- 
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ระเบียบวาระท่ี4   เรื่องอ่ืนๆ 

         ประธาน                      ท่านสมาชิกสภา ทุกท่านครับ ผมขอชี้แจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบ การ 
                                       เปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งงบประมาณรายจ่าย ของบ้านหนองแสง หมู่ที่5 
                                          รายการแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
                                        คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเดิม 

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสานหน้าบ้านนายสากล ถึงหน้า                           
ผู้ช่วยบุญมา  บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบล ทุ่งแก อำเภอ เจริญศิลป์ 

                                        จังหวัด สกลนคร จำนวนเงิน 260,000 บาท 
                       เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสานหน้าบ้านนายสกล 
               ถึงบ้านผู้ช่วยบุญชู บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5  โดยก่อสร้างถนน  คสล 
              ขนาดสร้าง 5.00 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 435 ตร.ม. 
                  ตามแนวมาตรฐาน อบต. ทุ่งแก กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 
                                   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) หน้า 140 ลำดับที่ 119 
                                      คำชี้แจงประมาณรายจ่ายใหม่. 
                                           ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสานหน้าบ้านนายสากล  ถึงบ้านผู้ช่วย 
                                      บุญมา บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบล ทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัด สกลนคร 
                                       จำนวนเงิน 260,000 บาท 
                                        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สานหน้าบ้านนายสกล 
                                       ถึงหน้าบ้านผู้ช่วยบุญชู บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5  โดยสร้างถนน คสล. 
                                        ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
                                       ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อยกว่า  485 ตร.ม. 
                                        ตามแนวมาตรฐาน  ที่ อบต. ทุ่งแก กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 
                                        1 ป้าย  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) หน้า 140 ลำดับที่119  

ประธาน          ชื่อโครงการเดิม 
                       -ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สานหน้าบ้านนายสากล ถึงหน้าบ้านผู้ช่วยบุญมา  บ้าน                   
                       หนองแสง หมู่ที่ 5  จำนวนเงิน 260,000 บาท 
                       เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สานหน้าบ้านสากลถึงบ้านผู้ช่วยบุญชู บ้าน 
                       หนองแสง หมู่ที่ 5 โดยการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร  ผล          
                       จราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลุกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
                       485 ตร.ม ตามแนวมาตรฐานที่ อบต. ทุ่งแก  กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 
                       ชื่อ โครงการใหม่                  
                         ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสานหน้าบ้านนายสกล ถึงหน้าบ้านผู้ช่วยบุญชุ 
                       บ้านหนองแสง  หมู่ที่ 5 จำนวน 260,000 บาท 
                         เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สานหน้าบ้านนายสกลถึงหน้าบ้าน 
                      ผู้ช่วยบุญชู บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดหกว้าง 5.00 เมตร 
                      หรือพ้ืนที่ผิวจราจรหนาเฉลี่ย  0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร 
                    ไม่น้อยกว่า 485 ตร.ม  ตามแนวมาตรฐานที่  อบต. ทุ่งแก กำหนดพร้อมป้ายโครงการจำนวน 
                      1 ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) หน้า 140 ลำดับที่ 119 
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ที่ประชุม       รับทราบ 
 
ประธาน      ท่านสมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุม ที่มีปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อนที่จะชี้แจง ที่จะสอบ 
                     ถาม ผ่านทางสภาไปยังผู้บริหารรับทราบ  เชิญครับ 

ที่ประชุม      -มีการเสนอปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการและการแก้ไขปัญหาต่อที่ประชุมพอสมควร 

ประธาน        ครับขอบคุณสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมทุกท่าน  เชิญท่านนายกฯ ชี้แจง เชิญครับ 

นายวิจารณ์ มุทาพร    ขอบคุณท่านประธานสภา  สมาชิกสภา ที่เล็งเห็นความสำคัญของการโอนรับการโอน   
     นายก อบต.             เงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากได้รับการโอนจัด 
                                    สรรงบประมาณ อุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอสำหรับ 
                                    ดำเนินการดำเนินการตามโครงการให้บรรลุเป้าหมายหมายได้จึงเกิดการโอนสด  
                                   โอนเพิ่ม เพ่ือไปตั้งเป็นรายการใหม่ขึ้น เช่น การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ      
                                    งบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่ทางสภา อนุมัติเห็นชอบไปแล้วนั้น เพ่ือสนองตอบความ 
                                    ต้องการและเป็นการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของพ่ีน้องในเขตรับผิดชอบองค์การ 
                                    บริหารส่วนตำบลทุ่งแก สำหรับปัญหาของชาติบ้านเมืองเรา  พวกท่านคงทราบดีแล้วเกิดโรค

ระบาด  โควิด-19  ขอให้ท้องถิ่นและท้องที่ให้ความร่วมมือกันกันภาครัฐ  รัฐบาลมีมาตรการ 
พ.ร.ก.   ฉุกเฉิน ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรหมู่บ้านของท่านทราบ และปฏิบัติตาม 

                                   คำสั่งอย่างเคร่งครัด 

นาย วิจารณ์ มุทาพร    ถ้ามีลูกหลานเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือจังหวัดที่เสี่ยงโรคระบาดเข้ามาในหมู่บ้าน 
      นายกฯ อบต.       ก็ขอให้แจ้ง ผู้ให้ใหญ่  อสม.ประจำโชนที่รับผิดชอบและขอให้กักตัวเองเพ่ือดูอาการ 14 วัน 

ถ้ามีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมุกไหล หายใจเหนื่อยหอบ  รีบหาหมอทันที หรือรักษาตัวเองให้
หายดีเสียก่อน ถ้ามีธุระออกนอกบ้าน ควนสวมหน้ากากอนามัย กินร้อนช้อนฉัน อยู่ห่าง 
กัน 2-3 เมตร อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และสงกรานต์นี้ อยู่บ้าน เพ่ือ ครอบครัว ขอบคุณ
ครับ 

ประธาน                      ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีอะไรอีกไหมครับ 

ที่ประชุม                                           -ไม่มี- 

ประธาน                       ถ้าไม่มีอะไรเพ่ิมเติมอีก ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา, และผู้เข่าร่วม 
                                     ประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม  ครับ 
ปิดการประชุมเวลา 16.45 น 
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      (ลงชื่อ)     ชาติชูชัย  พนมหอม 
                                                                                (นายชาติชูชัย  พนมหอม) 

                                           เลขานุการสภา/ผู้จดบันทึกการประชุม 
 (ลงชื่อ)  มนตรี   เปลี่ยนผึ้ง 
         (นายมนตรี  เปลี่ยนผึง้) 

            ประธานสภาอบต.ทุ่งแก/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร กรรมการ ยงค์ยุทธ  ผลบุตร  
2 นายบุญมา  เกตุหอม กรรมการ บุญมา  เกตุหอม  
3 นายเสด็จ  บุญประโคม กรรมการ เสด็จ  บุญประโคม  
4 นายปรีชา  ผาวัง กรรมการ ปรีชา  ผาวัง  

 
 
 
 


