
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี 2564 คร้ังที่ 2 

 วันจันทร์ที่  28  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ชัน้ ๓) 
                                                 ********************* 

ผู้มาประชุม 
 1. นายสังคม  ลาภเวช   ประธานสภา อบจ.อ่างทอง 
 2. นายสุทัศน์  ประดิษฐ์ทรัพย์   รองประธานสภา อบจ.อ่างทอง คนท่ี 1 
 3. นายสุพจน์   นาคประดิษฐ   รองประธานสภา อบจ.อ่างทอง คนท่ี 2 

4. ว่าท่ีร้อยตรี จักรกฤษณ์  ทรงไตร  สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอเมืองอ่างทอง 
 5. นายศุภวัตร  ปิ่นวิเศษ   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอเมืองอ่างทอง 
 6. นายบัญชา  ภัสสรศิริ   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอเมืองอ่างทอง 
 7. นายพงศธร  สุเมฆะกุล   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอเมืองอ่างทอง 
 8. นายพุทธิพร  ฉัตรบริรักษ์   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอวิเศษชัยชาญ 

9. นายวิเชียร  อ่อนนิ่ม   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอวิเศษชัยชาญ 
 10. นายสุเมธ  กวางทอง   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอวิเศษชัยชาญ 
 11.นายชัยรัตน์  เปาอินทร์   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอวิเศษชัยชาญ 
 12. นายมณเฑียร   วิริยางกูร   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอวิเศษชัยชาญ 
 13. นางรัตนี   ปกป้อง   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอโพธิ์ทอง 

14. นางสุพร  รุ่งสว่าง   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอโพธิ์ทอง 
 15. นายอนุวัตร  มากประมูล   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอโพธิ์ทอง 

16. นายอำนาจ   เสมาทอง   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอโพธิ์ทอง 
 17. นายกฤติพงศ์  แซ่โค้ว   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอแสวงหา 
 18. นายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอแสวงหา 

19. นางสมพิศ นวมจิตร์   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอไชโย 
20. นางสาวชุติกาญจน์  หงส์อุปถัมภ์ชัย  สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอป่าโมก 
21. นางจินตนา ผ่องพุฒิ   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอป่าโมก 

 22. นายสิทธิชัย  เดโช   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอสามโก้ 
 
ผู้ขาดประชุม 
 -ไม่มี- 
 
 
ผู้ลาประชุม 
 1. นางประพิม  นิรันดร   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอเมืองอ่างทอง 
 2. นายเพิ่มวิทย์  หวังสะแล่ะฮ์   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอไชโย 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสุรเชษ  นิ่มกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 2. นายชรินทร์  เปาอินทร์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนท่ี 1 
 3. นางสาวสายชล สุขมนต์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนท่ี 2 
 4. นายสุรเชษฐ โพธิ์ไพจิตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 5. นายสมยศ  แจ่มกระจ่าง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 6. นายวรากร  มลฑาทิพย์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

7. นางสาวคอดียะฮ์  ทรงงาม  ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
8. นางพนตา  ทองคำใส  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
9. นายสมศักดิ์  เมืองทอง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
10. นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล  ผอ. กองกิจการสภา อบจ.รกท.ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
11. นายสุชิน  อร่ามพงษ์  ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ 
12. นางสาวเบญจรัตน์  วิบูลย์พันธุ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 
13. นางยุพาภรณ์  สมรูป  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
14. นางพรทิพย์  กาศเจริญ  ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
15. นางอินทิรา  สวนมะม่วง  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
16. นางสาวรัชดา  ตันตราจิน  หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
17. นางลำดวน  เหมือนทิพย์  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
18. นางนภัสนันทน์  จันทร์ฉาย นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
19. นางสาวนัยนา  หวังดี  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ  
20. นางสาวเนตรนพิศ  ยอดแก้ว ผช.นักจัดการงานท่ัวไป 
21. นางสาวจิราพร  แสงทอง  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
22. นายคณกรณ์  คงใหญ่  ผช.เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
23. นายอิทธิพล  มีศรี  ผช.ช่างไฟฟ้า 
24. นายสันติธรรม  จันทร  ผช.จนท.นโยบายและแผน 

 
เร่ิมประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

เลขานุการสภา อบจ. เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ท่านรองประธานสภาองค์การบริหาร   
(นางสาวชนม์สิตา นิ่มกุล) ส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

  ขณะนี้มี ท่านสมาชิกสภาฯ มาเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน....21.....ท่าน ถือว่าครบองค์
ประชุมนะคะ เนื่องจากท่านประธานสภาฯ ติดภารกิจ ไม่สามารถขึ้นทำหน้าท่ี
ประธานสภาฯ ได้ จึงขอเชิญท่านรองประธานสภาฯ คนที่ 1 จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และขึ้นทำหน้าท่ีประธานสภาฯ ค่ะ  

  และเรียนเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนท่ี 2 ขึ้น
ทำหน้าท่ีดำเนินการประชุมสภาฯ ขอเรียนเชิญค่ะ  

                                                    
   ลำดับต่อไปขออนุญาตอ่านประกาศจังหวัดอ่างทอง 
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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
เร่ือง   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ คร้ังที่ 2 
................................ 

 ด้วยฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  มีข้อราชการเร่งด่วน
ท่ีจะเสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณา เพื่อใหก้ารบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2562 ประกอบกับข้อ 21 วรรคสอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงประกาศกำหนดเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 มีกำหนด 7 วัน ตั้งแต่วันอังคารที่ 22 
มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป  

 จึงประกาศใหท้ราบโดยท่ัวกัน 
       ประกาศ ณ วันท่ี  22 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

        ลงช่ือ สังคม  ลาภเวช 
       (นายสังคม  ลาภเวช) 

                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

   
    ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ  และดำเนินการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 
     
ประธานสภา อบจ.  เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ท่านรองนายกองค์การ 
(นายสุทัศน์  ประดิษฐ์ทรัพย์) บริหารส่วนจังหวัด, ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ท่านรองปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง ทุกท่าน 

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ประกาศเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี 2564 
ครั้งท่ี 2 ในวันนี้ นั้น 

   ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทองในวันนี้  และต้องขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้สละเวลา
มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมกันพิจารณาญัตติต่างๆ ท่ีฝ่ายบริหาร
เสนอมา   

         บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ณ บัดนี้ 
ผมขอเข้าระเบียบวาระการประชุมท่ี 1 ต่อไปเลยนะครับ  
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภา อบจ.              -ไม่มี-  
(นายสุทัศน์  ประดิษฐ์ทรัพย์)  

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
จำนวน 3 ครั้ง 

ประธานสภา อบจ.  ครั้งท่ี 1  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั้งแรก 
(นายสุทัศน์  ประดิษฐ์ทรัพย์)  เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 
  ครั้งท่ี 2  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564 
    เมื่อวันท่ี 25  กุมภาพันธ์ 2564 
  ครั้งท่ี 3   รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564  
            เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 

   รายงานการประชุมฯ ท้ัง 3 ครั้ง ได้ผ่านการตรวจรายงานการประชุมจาก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีได้
จัดส่งให้กับท่านสมาชิกแล้ว  มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม ท่ีได้
แจกให้กับท่านสมาชิกฯ ไปแล้วบ้างไหมครับ ขอเรียนเชิญครับ….ถ้าไม่มีสมาชิก
ท่านใดจะแก้ไข ขณะนี้องค์ประชุมครบแล้ว ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นควร
รับรองรายงานการประชุมฯ ท้ัง 3 ครั้ง โปรดยกมือด้วย  (รับรอง..19..เสียง) 
มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไมค่รับ....ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบนะครับ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง ทั้ง 3 คร้ัง จำนวน 19 เสียง 

     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่ อง  ญั ต ติขออนุ มั ติ โอน เงินงบประมาณ รายจ่ ายประจำปี     
งบประมาณ   พ.ศ.2564  

ประธานสภา อบจ. ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มาเข้าประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน 
(นายสุทัศน์  ประดิษฐ์ทรัพย์) นะครับ  และขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง แถลงต่อท่ี 
 ประชุมครับ  

นายก อบจ. เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  สมาชิกสภา 
(นายสุรเชษ  นิ่มกุล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  มีความจำเป็นต้องเสนอญัตติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  จำนวน 1 
รายการ  งบประมาณ 9,500,00 บาท ดังนี้  

     กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
 โอนเพิ่ม แผนงานงบกลาง งบกลาง สำรองจ่าย จำนวน 1 รายการ เป็น
เงินจำนวน ๙,500,๐๐๐ บาท  เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
มีความประสงค์จะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – ๑๙ ให้แก่ประชาชนใน
จังหวัดอ่างทอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามความจำเป็นตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1203  ลงวันท่ี 
10 มิถุนายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อ
ให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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          โอนลด จำนวน 2 รายการ เป็นเงินจำนวน ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ดังนี้ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หน้า ๑๔๗ (๒) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินคดี ต้ังไว้  ๗ ,๕๔๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ 
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท    
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
หน้า ๑๙๑ (๑) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ 
หมู่ ท่ี ๔ ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ต้ังไว้  
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติ
โอนลด จำนวน 2,500,๐๐๐ บาท    

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ประสานงานกับกรมทรัพย์กร
น้ำบาดาล เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ให้มาดำเนินการสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 
ตำบลห้วยคันแหลน แทน เราจึงมีเงินงบประมาณเหลือ 2,500,000 บาท 
จึงขอโอนเพื่อใช้ในการเตรียมการส่ังซื้อวัคซีน และขอนำเรียนว่าวัคซีนท่ีเราให้
ทางกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้ส่ังจองกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แต่ยังไม่ได้
ตอบตกลงว่าจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเป็นจำนวนเท่าไร แต่
เพียงว่าเราส่ังจองไว้ 10,000 โดส ซึ่งคนท่ีจะได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 
ประมาณ 5,000 คน และผมได้เรียนให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทองได้รับทราบว่าใน 5,000 คน เราก็จะแบ่งตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ ดังนี้ 

 1. ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 10 %  ก็แปลว่า 500 คน อันนี้เป็นการบังคับ 
 2. เป็นของหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ซึ่งต้องทำงานพบปะประชาชน ช่วยดูแล

ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดอ่างทอง ต้ังยอดไว้ประมาณ 200 คน 
 3. บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ ประมาณ 800 คน 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในขณะนี้ กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ได้มีการฉีดไปบ้างแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลฯ ต่างๆ ก็
มีการฉีดไปบ้างแล้ว เราจึงต้ังไว้ที่ 500 คน  

5. อาชีพบริการ เช่น การส่งอาหาร ตลาดสด ตลาดนัด ขนส่งสาธารณะ 
และประชาชนท่ัวไป  อีก 3,000 คน 

โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองจะเปิดเว็บไซด์ (website) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้คนมาจองก่อน ใครท่ีเข้าจอง
ก่อนจะพิจารณาให้ก่อน ในจำนวน 3,000 คน ฉะนั้นท่ีเคยให้ทางท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองแจ้ง และส่งรายช่ือมาให้กับทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อันนี้มีส่วนได้ด้วย มีอยู่ประมาณ 2,000 กว่าคนแล้ว 
แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข หลักเกณฑ์ท่ีว่า  

 1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
2. ต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดอ่างทอง  
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 3. ต้องไม่เคยลงทะเบียนนัดหมาย เช่น หมอพร้อม หรือหน่วยงานอื่นๆ ถ้า
ลงหมอพร้อมไว้แล้วก็มาลงกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองไม่ได้ เพราะ
ท่านใช้สิทฺธิลงทะเบียนไว้แล้ว หรือไปลงทะเบียนกับอาสาสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน(อสม.)ท่ีหนึ่ ง ท่ีใด ไปลงกับสาธารณสุขจังหวัด ลงท ะเบียนกับตาม
โรงพยาบาลต่างๆ เวลาเราลงทะเบียนเว็บไซด์ (website) ก็ไปลงในอินเทอร์เน็ต
(internet) ก็จะมีการบอกว่าข้อมูลซ้ำซ้อนไม่ได้เป็นเงื่อนไข 

การขอโอนเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท เพื่อใช้ซื้อวัคซีนโดสละ 
888 บาท ส่ังซื้อ 10,000 โดส ก็เท่ากับ 8,800,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
เช่น ค่าภาษี ค่าดำเนินการในการฉีดวัคซีน ค่าเข็มฉีดยาต่างๆ ก็เตรียมเงินไว้ในการนี้ 
แต่ว่าเราจะได้รับการจัดสรรจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เมื่อใดยังไม่มีกำหนด 
แต่เราก็จองไปก่อนเพื่อท่ีจะได้เตรียมความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือดูแล พี่  น้อง 
ประชาชน เราจะเห็นได้ว่าช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนักท่ีสุดในประเทศไทยก็ว่าได้ 
ในวันนี้ทางกรุงเทพฯ เขาได้มีการปิดแคมป์คนงานต่างๆ ท่ีมีการระบาด เหตุท่ี
สำคัญท่ีสุดก็คือพวกคนงานเหล่านี้แอบหนีกลับต่างจังหวัด เราจะเห็นได้ในภาพ
ข่าว นั่นแปลว่าโควิด ก็จะมาแพร่ระบาดในจังหวัดท่ีไม่อยู่ในเขตปริมณฑล และใน
เขตกรุงเทพฯ แต่จะออกมาอยู่ตามบ้านเรา และตอนนี้วัคซีนท่ีจังหวัดอ่างทองขาด
ไม่ได้ ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดบอกว่าสัปดาห์นี้ ก็คือต้ังแต่วันนี้ไปถึงวันศุกร์จะได้
วัคซีนประมาณ 1,400 โดส เท่ากับ 700 คน เท่านั้นในจังหวัดอ่างทอง สัปดาห์นี้
ไม่ได้มากตามท่ีเป็นข่าว เพียงแต่ว่าทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ได้ไป
ขอท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข (ท่านอนุทิน ชาญวีรกุล) ในเดือนกรกฎาคม
นี้จะให้มาท่ีจังหวัดอ่างทอง 70,000 โดส ถ้าได้ 70,000 โดส ได้จริง ถึงตอนนั้น
ผมก็ไม่เอาวัคซีนชิโนฟาร์ม ผมไม่ซื้อ แต่เราต้องเตรียมไว้ก่อน หมายความว่าถ้าได้ 
70,000 โดส จริง คนจังหวัดอ่างทอง จะได้ฉีดวัคซีน 35,000 คน ของเก่าฉีดไป
ได้ 10,000 กว่าคน ก็อาจจะเป็น 40,000 – 50,000 คน ก็ถือว่าเป็นเรื่องท่ีดี 
เพราะจังหวัดอ่างทองมีประชากร 285,000 คน แต่เป็นเด็กท่ีอายุต่ำกว่า 18 ปี 
เราก็ไม่นับ ฉะนั้นตรงนี้จังหวัดอ่างทองต้องได้ฉีดไม่น้อยกว่า 100,000 คน มี
ภูมิคุ้มกันหมู่ท่ีจะพอให้พวกเราปลอดภัย และพวกเราหลายคนฉีดแล้ว บางคนยัง
ไม่ได้ฉีด พวกเราสามารถลงทะเบียนในเว็บไซด์ (website) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง หรือไม่นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาให้กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต คือ ผอ.ชนม์สิตา นิ่มกุล คนของเราในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองก็
สามารถนำมาลงทะเบียนได้  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2563 หมวด ๔ การโอนและแก้ ไขเปล่ียนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ท่ีทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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ประธานสภา อบจ. ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามทางฝ่ายบริหารหรือไม่ครับ  
(นายสุทัศน์ ประดิษฐ์ทรัพย์) ขอเชิญท่านมณเฑียร  วิริยางกูร ครับ 

นายมณเฑียร  วิริยางกูร กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และสมาชิกสภา 
สมาชิกสภา อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  กระผมนายมณเฑียร วิริยางกูร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อ่างทอง เขต 6 อำเภอวิเศษชัยชาญ  ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่ีริเริ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 
ท่ีเราจัดหาวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์ม ประเด็นแรก ท่ีผมจะสอบถามท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง วันนี้ ท่ีผมดูข้อมูลล่าสุดของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเมื่อวานเราได้ฉีดเข็มแรกไป 16,023 คน คิดเป็น 
8.12%  เข็มท่ี 2 จำนวน 6,232 คน คิดเป็น 3.16% แต่ตามเป้าของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป้าหมาย 197,404 คน แต่เราไม่รู้ว่าท่ีเราฉีดนั้น 
วัคซีนชิโนฟาร์มไปอยู่ในแผนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ท้ัง 
197,404 คน หรือเปล่า 
  ประเด็นท่ี 2 สถานท่ีท่ีเราจัดฉีดวัคซีน จัดฉีดท่ีไหน ผมเช่ือว่าวันนี้ท่ีเราผ่าน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองไปนี้ จะต้องมีหลายๆ ท่านมาถามว่าจะฉีด
ท่ีไหน ฉีดอย่างไร และวิธีการจะเริ่มอย่างไร หลังจากท่ีกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ 
ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองแจ้งไว้  ทางท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ทุกท่านจะได้ตอบทุกคนได้ว่าวิธีการดำเนินการ
อย่างไร จึงขอความกรุณาทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ช่วย
อธิบายให้ทางท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองทราบ เพื่อให้เรา
ส่ือสารไปทางประชาชน หรือชาวบ้าน หรือหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ท่ีมาถามเราจะ
ได้ตอบถูกและฝากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อีกเรื่อง 
เพราะว่าทุกท่ีจะมีประชากรแฝงเยาะมาก ประชากรแฝง หมายความว่า ภูมิลำเนา
อยู่ท่ีจังหวัดอ่างทอง แต่ทะเบียนบ้านอยู่ท่ีอื่น ฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหา 
เพราะว่า ทะเบียนบ้านอยู่ทางอีสาน หรืออยู่ท่ีไหนก็แล้วแต่ แต่มาทำงานท่ีจังหวัด
อ่างทอง ก็จะเกิดปัญหาว่ากลุ่มนี้จะไม่ได้ขึ้นทะเบียนสาธารณสุขของจังหวัดอื่นๆ ท่ี
ตัวเองได้อยู่ แต่ถ้าประชากรแฝงตรงนี้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็จำทำให้เกิดปัญหา 
ติดโควิดได้ ก็เลยขออนุญาตท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองช่วย
เพิ่มเติมหน่อยครับ 

ประธานสภา อบจ. ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามทางฝ่ายบริหารหรือไม่ครับ  
(นายสุทัศน์ ประดิษฐ์ทรัพย์) ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครับ 

นายก อบจ.อ่างทอง  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่านรอง 
(นายสุรเชษ  นิ่มกุล) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอ่างทอง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ผมขอตอบข้อหารือ ของท่านมณเฑียร วิริยางกูร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอ่างทอง 
 ในเรื่องแรก เรื่องวัคซีน ท่ีเราได้ขอส่ังจองกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เราส่ังจอง
จำนวน 10,000 โดส เท่ากับ 5,000 คน แต่ในการท่ีเราจะส่ังจองในเบื้องต้น เรา
ได้มีการหารือในท่ีประชุมกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
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ไวรัสโคโรนา 2019  แจ้งว่ายอดจำนวน 10,000 โดส ก็มีเคสของจังหวัดคือนับ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองไปด้วย 5,000 คน เนื่องจากว่าในขณะนี้ท่ี
เราต้องยื่นมือเข้าไปช่วย ซึ่งจังหวัดอ่างทอง พึ่งฉีดไปได้ 10,000 กว่าคนเอง 
ฉะนั้นตรงนี้มันเป็นช่วงรอยต่อท่ีรัฐบาลจะส่งวัคซีนมาให้ เราจึงต้องยื่นมือเข้าไปเพื่อ
ช่วยดูแล พี่น้อง ประชาชน แล้วก็ต้ังเป้าไว้ 10,000 โดส โดยผ่านท่ีประชุมศูนย์
บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ก็ให้ความเห็นชอบมา เพราะถ้าไม่ให้ความเห็น
ชอบมาเราส่ังซื้อเองไม่ได้ เพราะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขาจัดให้ในล็อตแรกคือ
สัปดาห์ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2564 เขาจัดให้กับพวกอุตสาหกรรม วิสาหกิจต่างๆ 
ก็ไม่ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหน ท่ี
ได้รับการจัดสรรเลย แต่ได้ข่าวว่าสัปดาห์นี้  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงจะเริ่ม
พิจารณาจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เช่น  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี ท่ีส่ัง 500,000 โดส องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ก็ขอ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ขอ  แต่ก็ยังไม่ได้  เราขอไป 
10,000 โดส ยังไม่รู้ว่าจะได้จัดสรรเมื่อไร แต่เราก็ทำเรื่องขอไป ถ้าสมมุติเราได้มา 
10,000 โดสแรก จะฉีดได้ 5,000 คน เราก็ยังขาดอยู่ เราก็ต้องมาประชุมอีก 
เพื่อช่วยคนอ่างทอง ครั้งละ 5,000 คน คนละ 2 โดส เป็นจำนวน 10,000 โดส 
เหตุท่ีเราจะไม่ซื้อมาก เพราะรัฐบาลส่งวัคซีนมาเช่ือว่าประมาณเดือน กรกฎาคมนี้ 
จำนวน 70,000 โดส ท่ีต้องส่งให้จังหวัดอ่างทอง ภายในเดือนมิถุนายน แต่ก็ยัง
ไม่ได้ พอไม่ได้เราจึงเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้คนอ่างทองก็เสียโอกาสในการท่ีจะรับ
วัคซีนอย่างน้อย  10,000 โดส ก็ช่วยกระจายวัคซีนให้คนจังหวัดอ่างทอง
พอสมควร เพราะอย่างท่ีผมนำเรียนไปแล้ว วันนี้ถึงวันศุกร์  จังหวัดอ่างทองจะได้
วัคซีนแค่ 1,400 โดส เท่ากับ 700 คนเอง 7 อำเภอได้ 700 คน น้อยมาก เราก็
อยากสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้คนอ่างทอง แล้วที่ผมบอกว่าต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด
อ่างทอง ผมได้สอบถามหารือกับทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว เขาบอก
ว่าเป็นภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ต้องให้กับคนจังหวัดอ่างทอง 
ความคิดผมก็เหมือนกับท่าน สจ.มณเฑียร วิริยางกูร โดยเฉพาะคนในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่ียังไม่ได้ฉีด บางคนอยู่จังหวัดสิงห์บุรี บางคนอยู่ ท่ี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา บางคนอยู่ ท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี บางคนอยู่ท่ีจังหวัดชัยนาท 
ท้ังหลายท้ังปวงก็มาทำงานอยู่ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง แต่เราให้ฉีด
วัคซีนไม่ได้ เพราะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไม่ใช่คนจังหวัดอ่างทอง และ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน บอกว่าคุณไปนำคนท่ีอื่นมาฉีดเขาไม่ให้ ผมถามแล้วท่ีจริง
เมื่อเขาอยู่ในจังหวัดอ่างทอง เขาทำงานในจังหวัดอ่างทอง พวกเราก็ต้องสัมผัส 
ใกล้ชิด ถ้าเขาเป็นเราก็เป็น คือวัคซีนระบบประเทศไทย คนอยู่ท่ีไหนฉีดท่ีนั้นได้ 
ลงทะเบียนฉีดได้หมด เหมือนท่ีผมเคยทำในเบื้องต้นประสานกับทางสาธารณสุข
จังหวัด แล้วปรากฏว่าสาธารณสุขจังหวัดบอกว่านำใครมาก็ได้ เป็นคนไทยฉีดได้
หมดสุดท้ายก็มีเฟสบุ๊ค (Facebook) มีโฟสต์ว่านำคนท่ีอื่นมาฉีด ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทองยึดหมดไม่ให้ใครบริหารจัดการเรื่องวัคซีน ผู้ว่าฯ บริหารคนเดียว 
และท่ีสำคัญท่ีสุดผมก็ได้ประสานกับทางสาธารณสุขจังหวัดตามท่ีท่าน สจ.มณเฑียร 
วิริยางกูร ถาม เราประสานงานแล้ว ทางสาธารณสุขจังหวัดก็ให้ใช้หน่วยฉีดของ 
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โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ถ้าเราได้วัคซีน 5,000  คน จะฉีดท่ีโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ 
เพราะโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ มีโดมท่ีโล่งเหมาะสมท่ีจะใช้ฉีดวัคซีนให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมากท่ีสุด เพราะอะไร เราก็บอกว่าก็มีโดมของเราแต่เขา
บอกว่าไม่ได้เพราะการฉีดวัคซีนต้องมีแพทย์มีบุคลากรทางการแพทย์ช่วยคอยดูแล
ว่าใครจะแพ้วัคซีนไหม ต้องกักตัวหลังฉีดอีกครึ่งช่ัวโมงพร้อมท่ีสุด นายแพทย์ศรีศักด์ิ 
ต้ังจิตธรรม (หมอนิ่ม) สาธารณสุขจังหวัดท่านบอกว่าท่านขอเป็นโรงพยาบาลวิเศษ
ชัยชาญ ท่านได้ประสานงานกับทางโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญไว้ให้แล้ว  หมอบอก
ว่าอาจจะไม่คิดค่าเข็มฉีดด้วย เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ซื้อวัคซีน
มาให้ก็ดีแล้ว แต่บุคลากรใช้ของโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ซึ่ งผมก็บอกว่ามันจะมี
ปัญหาทางการเมืองหรือเปล่า หมอบอกว่าไม่เป็นไรเขาบริหารจัดการได้ท่ีจริงแล้ว 
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ให้บริการดีมากแต่สถานท่ีคับแคบ เพราะหลังฉีดต้องพักดู
อาการอีกครึ่งช่ัวโมงก็ต้องมีทีมแพทย์คอยรองรับหลังฉีดวัคซีนว่าใครมีอาการแพ้ 
มีอาการผิดปกติบ้าง ทางสาธารณสุขจังหวัดก็เลยขอให้โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ถ้าได้
ฉีดวัคซีน 5,000  คน  10 วันก็เสร็จ เข็มแรก และเข็มสอง ห่างกันประมาณเดือนหนึ่ง 
แต่วัคซีนเราต้องส่ังทีเดียว 10,000 โดส ผมต้องเรียนกับท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่าใครฉีดครบ 2 เข็มแล้ว สามารถ
ไปตรวจภูมิคุ้มกันได้ ท่ีโรงพยาบาลโพธิ์ทอง แต่ต้องเสียเงินค่าตรวจเอง เป็นเงิน 
1,000 บาท เบิกไม่ได้ แต่ออกใบเสร็จให้ ผมไปตรวจมาแล้วฉีด 2 เข็ม ได้ประมาณ
หนึ่งเดือน ผมก็ไปตรวจท่ีโรงพยาบาลราชธานีปรากฏว่า ผมมีภูมิคุ้มกันแค่ 18.9 เอง
น้อยมาก เพราะผมอายุมากเกิน 60 ปี ต้องฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ผมไปฉีด
วัคซีนซีโนแวค ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ บอกให้ผมฉีดวัคซีนซีโนแวค ผมก็ฉีด
ตามหมอแนะนำ ปรากฏว่าภูมิขึ้นแค่ 18.9 เอง ท่านรองฯสุพจน์ นาคประดิษฐ์  ภูมิขึ้น 
75 ค่าภูมิคุ้มกันขึ้นไม่เหมือนกันด้วยอายุท่ีเหมาะสมกับวัคซีนซีโนแวค ค่าอายุท่ีไม่
เหมาะสมกับวัคซีนซีโนแวคก็ได้ อย่างท่าน สจ.มณเฑียร วิริยางกูร ฉีดมาแล้วก็ไปตรวจ
ภูมิได้ผมเช่ือว่าต้องเกิน 50 แต่ผมอายุมากไม่เหมาะสมกับวัคซีนซีโนแวคต้อง
เหมาะสมกับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า วัคซีนชิโนฟาร์มฉีดได้ต้ังแต่อายุ 18 ปี จนถึง 
อายุ 80 ปี ได้หมดเป็นวัคซีนตัวเลือก แต่วัคซีนชิโนฟาร์มมาจากเช้ือตาย วัคซีนแอ
สตร้าเซนเนก้ามาจากเช้ือเป็น วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าคนฉีดแล้วจะมีโอกาสแพ้สูง
กว่าวัคซีนชิโนแวค หรือวัคซีนชิโนฟาร์ม ผมถือโอกาสนี้นำเรียนกับพี่น้องเลยว่า
ประมาณเดือนตุลาคม โรงพยาบาลเอกชน ก็จะรับให้ฉีดวัคซีนโมโดนา วัคซีนไฟเซอร์
ยังไม่มีข่าวเพียงแต่คณะกรรมการอาหารและยาอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่มีข่าวว่าจะมา
เมื่อไร แต่วัคซีนโมโดนาจะมาประเทศไทยประมาณเดือนตุลาคม ผมก็จองท่ี
โรงพยาบาลราชธานี  เสียเงินเข็มละ 1,900 บาท ฉีด 2 เข็ม เป็นเงินคนละ 
3,800 บาท ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกต้องเสียเงิน แต่จะได้ฉีดเดือนตุลาคม ฉะนั้นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ถือว่าเร็วสุดแล้ว ถ้าภายในสัปดาห์นี้ ทางราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 10,000 โดส ถือว่า
เร็วสุดแล้ว เราก็ช่วยพี่น้องประชาชนได้อย่างเร็ว  ก็ขอนำเรียนท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติทราบขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามทางฝ่ายบริหารหรือไม่ครับ  

(นายสุทัศน์ ประดิษฐ์ทรัพย์) ขอเชิญท่านมณเฑียร  วิริยางกูร ครับ 
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นายมณเฑียร วิริยางกูร   กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่านรอง 
ส.อบจ. เขตวิเศษชัยชาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอ่างทอง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เรื่องวัคซีนที่เราจัดซื้อ 10,000 โดส เราต้องยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องการเมืองอยู่ 
มีหากเราจัดซื้อวัคซีน 10,000 โดส เอาตัวเลขมาจากไหน ผมขอเสนอในท่ีประชุมว่า 
ถ้ามีการส่ือสารออกไปให้บอกว่าตามมติศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานมี
มติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองจัดซื้อ 10,000 โดส เพราะคาดว่า
ประมาณเดือนกรกฎาคม จะมีวัคซีนเข้ามาฉีด 70,000 โดส ถ้าหากว่าวัคซีนไม่เข้า
มาตามกำหนด ค่อยจัดซื้อกันอีกทีหนึ่ง เป็นแบบนี้ได้ไหมครับ ขอขอบคุณท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวังอ่างทองครับ 

ประธานสภา อบจ. ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามทางฝ่ายบริหารหรือไม่ครับ  

(นายสุทัศน์ ประดิษฐ์ทรัพย์) ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครับ 

นายก อบจ.อ่างทอง  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่านรอง 
(นายสุรเชษ  นิ่มกุล) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอ่างทอง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ผมได้บอกกับท่ีประชุมแล้วว่าท่ีเราจัดซื้อ 10,000 โดส เป็นไปตามศูนย์
บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอ่างทอง  
ซึ่งผ่านท่ีประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 จังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน และมี
คณะกรรมการอีกหลายท่านด้วยกันท่ีให้คำแนะนำ เราจึงได้ส่ังจองไปก่อนแต่ก็ยัง
ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่ ต้องเป็นไปตามคณะกรรมการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
ขอกราบเรียนเท่านี้ครับ 

ประธานสภา อบจ.    สมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามทางฝ่ายบริหารหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
(นายสุทัศน์ ประดิษฐ์ทรัพย์)  ถ้าไม่มี....ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอถามมติท่ีประชุมนะครับ สมาชิกท่านใด

เห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวน 1 รายการ งบประมาณ  จำนวน 9,500,000.- บาท  โปรดยกมือด้วยครับ 
(...20...เสียง)    

 มีสมาชิกฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ......ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่
ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให ้โอนเง ินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ .ศ .2564  จำนวน  1  รายการ งบประมาณ  จำนวน  
9,500,000.- บาท ตามท่ีได้เสนอมาได้นะครับ 

มติที่ประชุม ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  จำนวน 1 รายการ งบประมาณ  จำนวน  
9,500,000.- บาท  

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองอื่นๆ 
ประธานสภา อบจ. สมาชิกท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะเสนอในวาระนีอ้ีกหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญนะครับ...  
(นายสุทัศน์  ประดิษฐทรัพย์) ขอเชิญท่าน จินตนา  ผ่องพุฒิ ครับ 

นางจินตนา  ผ่องพุฒิ  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่านรอง 
ส.อบจ. เขตป่าโมก  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  ดิฉัน นางจินตนา ผ่องพุฒิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
เขต 1 อำเภอป่าโมก เรื่องขอโอนงบประมาณดิฉันเห็นด้วย เพราะโควิดระบาด
รุนแรงมาก แต่เรื่องท่ีดิฉันจะเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง ฝากไปถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเป็นเรื่องสำคัญ
เกี่ยวกับปากท้อง ท่ีจะปรึกษาในท่ีนี้มีอยู่ 2 เรื่อง 
 เรื่องท่ี 1 ชาวอำเภอป่าโมก เขต 1 ฝากดิฉันมาเรียนในท่ีประชุมก็คือ
ตอนนี้เราก็ทราบกันดี เรื่องการระบาดของโรคโควิด 2019 ทำให้ชาวบ้านไม่มี
อาชีพ บางคนก็ตกงานกัน ฉะนั้นชาวบ้านอำเภอป่าโมกฝากมาว่าจะขอเปิดเป็น
กลุ่มอาชีพผู้เล้ียงไก่ชน เพื่อชาวบ้านจะได้มีรายได้จากการเล้ียงไก่ชน ดิฉันจึงขอ
งบสนับสนุนตำบลละ 100,000 บาท เพื่อท่ีจะทำสังเวียนซื้อไก่ ยาไก่ เพื่อให้เขา
ได้มีงานทำ ท้ังหมด 4 ตำบล เพื่อให้เขามีงานทำในระหว่างท่ียังมีการระบาดของ
โรคโควิดอยู่ 

เรื่องท่ี 2 ท่านชูศักด์ิ ศรีราชา อดีตสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดอ่างทอง
ฝากมาแจ้งในที่ประชุมว่าท่านได้ไปจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก
กัญชาไว้แล้ว มีสถานท่ีท่ีจะสร้างอยู่ตรงด้านหลังโรงพยาบาลป่าโมก แต่ว่า
ตอนนี้ยังไม่ได้สร้าง เพียงแต่จัดเป็นกลุ่มไว้เฉยๆ จึงฝากถามท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทองว่ามีโครงการอะไรหรือนโยบายอะไรท่ีจะช่วยกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในการปลูกกัญชาได้หรือไม ่ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา อบจ. ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามทางฝ่ายบริหารหรือไม่ครับ  

(นายสุทัศน์ ประดิษฐ์ทรัพย์) ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครับ 

นายก อบจ.อ่างทอง  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่านรอง 
(นายสุรเชษ  นิ่มกุล) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ผมขอตอบท่าน สจ.จิตนา ผ่องพุฒิ ในเบ้ืองต้นก่อน เรื่องกลุ่มเล้ียงไก่ชน 

เป็นความคิดท่ีดี ผมก็เห็นด้วย เพราะว่าคนจังหวัดอ่างทองชอบการตีไก่ แต่
เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด รัฐบาลไม่อนุญาตให้บ่อนไหนตีไก่แม้แต่รายเดียว
เนื่องจากว่าในขณะตีไก่ต้องมีลุ้น น้ำลายฟุ้งกระจาย ไม่ว่าจะเป็นสังเวียนซ้อม 
สังเวียนตี ก็ตาม ล่าสุดท่ีตำบลศาลาแดง พึ่งเป็นข่าววันนี้แบบลักลอบตีไก่กัน 
ผมคุยกับอัยการ อัยการเสนอเรื่องถึงศาล จำคุกเลยครับ สังเวียนซ้อมก็โดนจับ 
คนหลายคนอยู่รวมกันผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองโรคติดต่อ เพราะฉะนั้นตรงนี้
ถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองจัดสรรใหก้เ็ท่ากับส่งเสริมให้ทำผิด พ.ร.บ. 
ฉะนั้ น ตอนนี้ ไม่ ไ ด้  เขาห้ าม เด็ดขาด  สั ง เวี ยน ซ้ อมถ้ าซ้ อมตอน นี้ ผิ ด
พระราชบัญญัติคุ้มครองโรคติดต่อก็ต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับอันนี้ไม่ได้แน่ 
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เรื่องท่ี 2 ท่ีถามมาเรื่องวิสาหกิจชุมชนเรื่องปลูกกัญชา ตอนนี้กัญชาได้รับ
การปลดล็อค แต่ต้องขึ้นทะเบียนกับสาธารณสุขจังหวัด ผมก็ไม่รู้ว่าท่าน สว.
ชูศักดิ์ ศรีราชา ได้ขึ้นทะเบียนกับสาธารณสุขจังหวัดหรือยัง  เป็นวิสาหกิจ
ชุมชนต้องขึ้นทะเบียน เรื่องของการปลูกกัญชาต่างๆ ซึ่งผมก็รู้พรรคภูมิใจไทย
เป็นเจ้าของเรื่อง แต่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย แล้วท่ีสำคัญ ถ้าเราจะ
อุดหนุน ผมขอให้ทางกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้ช้ีแจง เงินท่ีเราจะอุดหนุนได้
เรามีอยู่ 6 หน่วยงานเท่านั้นท่ีจะอุดหนุนได้ เดียวให้ทาง ผอ.ชนม์สิตา นิ่มกุล 
ได้ช้ีแจงรายละเอียดเดียวช่วยช้ีแจงให้หน่อยครับ 

ประธานสภา อบจ. ขอบคุณท่านนายกฯ ขอเชิญท่าน ผอ.ชนม์สิตา  นิ่มกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริม
(นายสุทัศน์ ประดิษฐ์ทรัพย์) คุณภาพชีวิต ครับ  

นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่านรอง 
ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่านสมาชิกสภาองค์การ 

 ดิฉันขอเรียนช้ีแจงในเรื่องการต้ังงบประมาณเงินอุดหนุน ตามระเบียบขอปี 
2563  มี 6 องค์กรท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนได้ ดังนี้  

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
2. รัฐวิสาหกิจ  
3. องค์กรประชาชน ได้แก่ องค์กรท่ีเป็นการรวมตัวของประชาชนท่ีจัดต้ัง

ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
 4. องค์กรทางศาสนา ท่ีจักตั้งถูต้องตามกฎหมาย 
 5. องค์กรการกุศล ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักดำเนินการทางการกุศลเกี่ยวกับ
สาธารณะประโยชน์ ไม่ใช่มุ่งแสวงหาผลกำไรในตรงนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์การ
ต้ังเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ด้วยว่า ห้ามมิให้อุดหนุน
โครงการท่ีมีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

6. โครงการท่ีมีลักษณะเป็นการจัดเล้ียงอาหาร หรือกิจกรรมนันทนาการ 
การจัดหาครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง  เช่น แต่จะอุดหนุนการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมนันทนาการของเขา 
หมายถึง กิจกรรมท่ีทำตามสมัครใจยามว่าง ยามใดยามหนึ่ง เพื่อให้เกิดความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็ นการเฉพาะ หรือมี
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมนันทนาการมากกว่ากิจกรรมปกติ  

อันนี้คือหลักเกณฑ์การอุดหนุนในเรื่องของกลุ่มอาชีพ ลักษณะของการ
ดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จะต้องทำรวมท้ังจังหวัด ในเรื่องของ
ไก่ชน ขอรวบรวมไปศึกษาดูก่อนนะคะว่าจะทำได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา อบจ. ขอบคุณท่าน ผอ.มากครับท่ีให้ข้อมูล  มีสมาชิกท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะเสนอในวาระนี้
(นายสุทัศน์  ประดิษฐทรัพย์) อีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน จินตนา  ผ่องพุฒิ ครับ 

นางจินตนา  ผ่องพุฒิ  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่านรอง 
ส.อบจ. เขตป่าโมก  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  เรื่องไก่ชน เพียงแต่เสนอไว้ ถ้าเกิดปลดล็อคเมื่อไร เมื่อสักครู่ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองก็บอกแล้วว่าเห็นด้วย ถ้าปลดล็อคก็คงทำได้ 
ดิฉันจะได้บอกกับชาวบ้านว่ามีแนวโน้มว่าท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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 อ่างทองจะให้ โควิดก็ต้องหมดไป เรายังไม่ได้ขอทันที ก็ทราบดีเหมือนกันว่าการ
ตีไก่ ประลองไก่ ตอนนี้ผิดกฎหมาย แต่ถ้ารัฐบาลปลดล็อคเมื่อไรก็ขอฝากไว้ในท่ี 

 ประชุมนี้ด้วยค่ะ 
เรื่องของกัญชาก็จะนำไปเรียนท่าน สว.ชูศักดิ์ ศรีราชา ว่ามีเงื่อนไขแบบนี้ 

ให้ท่าน สว.ชูศักดิ์ ศรีราชาเข้ามาคุยอีกครั้งหนึ่ง ก็ต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา อบจ. ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามทางฝ่ายบริหารหรือไม่ครับ  

(นายสุทัศน์ ประดิษฐ์ทรัพย์) ขอเชิญท่าน มณเฑียร  วิริยางกูร ครับ 

นายมณเฑียร  วิริยางกูร  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่านรอง 
ส.อบจ.อ่างทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ตามท่ีท่าน สจ.จินตนา ผ่องพุฒิ พูดเรื่องไก่ชน มันเป็นภาพรวมท้ังจังหวัด

จริงๆ นะครับ คนท่ีเล่นไก่ชนมีหมดทุกซุ้ม ทุกกลุ่ม ไม่ใช่ว่าไก่ชนจะเล่นเฉพาะ 
4 ตำบลของอำเภอป่าโมก ของผมตำบลสาวร้องไห้ ตำบลไผ่วง ทุกหมู่ก็เล่นกัน
นะครับ ตำบลห้วยคันแหลน ในเขตผมทุกหมู่ เล้ียงกันเยอะมาก เล้ียงกันเป็น
อาชีพ เป็นซุ้ม เป็นกลุ่ม ถ้าให้ไปท่ีหนึ่งก็ต้องให้ท้ังจังหวัด ถ้านายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทองจะให้แค่ 4 ตำบล อำเภอป่าโมก แล้วอีก 6 อำเภอครึ่ง
ท่ีเหลือจะอยู่กันอย่างไร ขอให้ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง ท่ีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ไปดูข้อ
กฎหมายท่ีแน่ชัดว่าให้ไปเฉพาะ 4 ตำบล อำเภอป่าโมกนี้ และอำเภออื่นๆ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อีก 23 ท่าน นี้โดนหมดเลย 
ไม่ใช่เฉพาะของผม ทุกๆ เขต ต้องมีซุ้มไก่ และพวกนี้จะถึงกันหมด แล้วพอว่า
ซุ้มนี้ได้ ทำไมคนนี้ไม่ได้ก็ไปดูข้อกฎหมายแล้วครั้งหน้า ค่อยมาคุยกันนะครับ ว่าได้
หรือไม่ท่ีท่าน สจ.จินตนา ผ่องพุฒ ขอมามันเป็นเรื่องท่ีดี ถ้าเราช่วยชาวบ้านได้ 
อันนี้ผมยินดีด้วยนะครับ ขอให้ถูกกฎหมายเพราะว่าเรามีสำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) 
ตรวจสอบอยู่นะครับ ถ้าทำผิดไปจะเกิดปัญหาตามมาท่ีหลัง ถ้าให้แล้วควรจะให้
ท้ังจังหวัด ไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาตามมาทันที ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามทางฝ่ายบริหารหรือไม่ครับ  

(นายสุทัศน์ ประดิษฐ์ทรัพย์) ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครับ 

นายก อบจ.อ่างทอง  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่านรอง 
(นายสุรเชษ  นิ่มกุล) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ผมขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณปี 2565 นะครับ กราบเรียน

กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ใน
พื้นท่ีของท่านใครจะทำการพัฒนาเขตพื้นท่ีของท่านให้เสนอโครงการมายังกอง
แผนและงบประมาณ ประมาณเดือนกรกฎาคม ต้องมีการประชุมแผน ใช่ไหม
ครับท่าน ผอ.สุชิน  ฉะนั้นตรงนี้ใครจะเสนอโครงการอะไรก็เสนอมาก่อน ให้
ท่านเสนอมาก่อนในพื้นท่ี เสนอแล้วเราจะมาดูว่าใช่อำนาจหน้าท่ีหรือไม่ 
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ถ้าเป็นอำนาจหน้าท่ี เราก็สามารถจัดสรรงบประมาณไปได้ ให้เสนอมา
ก่อนภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 เป็นวันสุดท้าย เพราะว่าหลังจากวันท่ี 
15 กรกฎาคม 2564 เราต้องมีการประชุมคณะกรรมการแผน ซึ่งปีนี้ประชุม
ยากเพราะศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 จังหวัด ให้ประชุมได้ แต่ไม่เกิน 50 คน ถึงจะขออนุญาตจังหวัดประชุมได้  

ประธานสภา อบจ. ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะเสนอในวาระนีอ้ีกหรือไม่  
(นายสุทัศน์ ประดิษฐ์ทรัพย์) ถ้ามีขอเชิญนะครับ...มีไหมครับ......ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ผมขอขอบคุณ

ท่านนายกฯ, ท่านรองนายก, ท่านรองปลัดฯ, ท่านผู้อำนวยการกองทุกกอง 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ  ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 

 
 ปิดประชุม เวลา   11.30  น. 
 
 

                                         (ลงช่ือ)                                 ผู้จด/ผู้ถอดรายงานการประชุม 
                                                    (นางสาวเนตรนพิศ  ยอดแก้ว) 

 

   (ลงช่ือ)                                 ผู้พิมพ์ 
                                                   (นางนภัสนันทน์  จันทร์ฉาย) 

 

   (ลงช่ือ)                                ผู้ตรวจสอบ 
                   (นางสาวชนม์สิตา   นิ่มกุล) 
                                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


