
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลท้ายน ้า 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ้าปี ๒๕๖๑ 
วันที่  14  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลท้ายน ้า 
-------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
ล้าดับที่ ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายชูชีพ  สิงห์อนันต์ ประธานสภาฯ ชูชีพ  สิงห์อนันต์  
๒ นายประสงค์  เครือประสงค์ รองประธานสภาฯ ประสงค์  เครือประสงค์  
๓ นายเฉลา บุญดี ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เฉลา  บุญดี  
๔ นายจ้ารัส  เกิดเข้ม ส.อบต.หมู่ที่ ๒ - ลา 
๕ นายส้าเริง ใจบุญ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ส้าเริง ใจบุญ  
๖ นายนเรศ  ประสาทพร ส.อบต.หมู่ที่ ๓ - ลา 
๗ นายนพพล ยอดค้า ส.อบต.หมู่ที่ ๔ นพพล ยอดค้า  
๘ นายสุรศักดิ์ ทาพวง ส.อบต.หมู่ที่ ๕ สุรศักดิ์ ทาพวง  
๙ นายสายไหม  สายแวว ส.อบต.หมู่ที่ ๕ สายไหม  สายแวว  

๑๐ นายฉลวย  จาดฤทธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ฉลวย  จาดฤทธิ์  
๑๑ นายน้อย  กล่อมสกุล ส.อบต.หมู่ที่ ๖ - ลา 
๑๒ นายสมจิตร  สาสะกุล ส.อบต.หมู่ที่ ๗ สมจิตร สาสะกุล  
๑๓ นายเกียรติ์สกุล  ดิษป่วน ส.อบต.หมู่ที่ ๗ เกียรติ์สกุล  ดิษป่วน  
๑๔ นายสมจิตร  บุญช่วย ส.อบต.หมู่ที่ ๘ สมจิตร  บุญช่วย  
๑๕ นางสาวทวีป  อิ่มใจ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ทวีป  อิ่มใจ  
๑๖ น.ส.นันทิกา บุญโฉม ส.อบต.หมู่ที่ ๙ นันทิกา  บุญโฉม  
๑๗ นายวิเชียร ศรีบาง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ วิเชียร ศรีบาง  
๑๘ นายวิฑูรย์ พรหมอยู่ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ วิฑูรย์ พรหมอยู่  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล้าดับที่ ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายชัยวัฒน์  บุญมูล ปลัด อบต.ท้ายน ้า/เลขานุการฯ ชัยวัฒน์  บุญมูล  
๒ นายอุบล  ค้าเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุบล  ค้าเขียว  
๓ นางสาวเนตรนภา โกฉิม นักทรัพยากรบุคคลฯ เนตรนภา โกฉิม  
๔ นายวัฒนพล ตั งณภัทรกุล เจ้าพนักงานป้องกันฯ วัฒนพล ตั งณภัทรกุล  
๕ ร.ต.ท.สุริยนต์ ปรางทอง หัวหน้าสายตรวจต้าบลท้ายน ้า สุริยนต์ ปรางทอง  
6 นายสมหมาย  นุ่นงาม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 สมหมาย  นุ่นงาม  
7 น.ส.เฉลียว  สะอาดพรม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เฉลียว  สะอาดพรม  
8 นายชุติชัย ตังสุวรรณ์ ก้านันต้าบลท้ายน ้า ชุติชัย ตังสุวรรณ ์  
9 นายจีรวัฒน์  แจ่มจ้ารัส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 จีรวัฒน์  แจ่มจ้ารัส  

10 นายกฤษดา รอดเรือง ตัวแทนจาก บ.พิจิตรไบโอเพาเวอร์ กฤษดา รอดเรือง  
11 นายสมชาย ไกรคุ้ม ตัวแทนจาก บ.พิจิตรไบโอเพาเวอร์ สมชาย ไกรคุ้ม  
12 น.ส.รักษิณา สุขเกษม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ รักษิณา สุขเกษม  
13 น.ส.จุรีรัตน์  ศรีลาเวียง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จุรีรัตน์  ศรีลาเวียง  
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เริ่มประชุม   เวลา 09.3๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ สวัสดีทุกท่านที่มาร่วมประชุมวันนี ครับ วันนี เป็นการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต้าบลท้ายน ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ้าปี ๒๕๖๑  (แจ้ง
วาระการประชุมแต่ละวาระตามเอกสารที่ส่งให้สมาชิกฯ )  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลท้ายน ้า 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั งที่ 2)  ประจ้าปี พ.ศ.  ๒๕๖๑  วันที่        
29  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลท้ายน ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
(ครั งที่ 2)  ประจ้าปี พ.ศ.  ๒๕๖๑  วันที่  29  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ขอให้ท่านสมาชิกยกมือครับ 

ที่ประชุม มติเห็นชอบ ๑5 เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา 
 ๓.๑  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ้าปีงบประมาณ 

2561  
ประธานสภาฯ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี แจงครับ 
นายอุบล ค้าเขียว เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอุบล ค้าเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน ขอแจ้งรายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ้าปีงบประมาณ 2561 ดังนี ครับ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน ้า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอละสิ่งแวดล้อม 

 1.1  แผนงานการเกษตร 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ผลการปฏิบัติงาน 

1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 ส้านักปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

2 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

20,000 กองสาธารณสุข ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชผักปลอด
สารพิษ 

20,000 กองสาธารณสุข ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

4 โครงการกระแสไฟฟ้าส้าหรับงานสูบน ้าสถานีสูบ
น ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ 10 บ้านพญาวัง 

400,000 กองช่าง ด้าเนินการแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 
217,295.05 บาท 
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 1.2  แผนงานสาธารณสุข 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ผลการปฏิบัติงาน 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในที่สาธารณและสองฝั่ง
คลองในเขตต้าบลท้ายน ้า 

30,000 กองช่าง ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

2 โครงการรักน ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน 10,000 กองสาธารณสุข ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
3 โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการบ้าบัด

น ้าเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่แม่น ้าล้าคลอง 
20,000 กองสาธารณสุข ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

4 โครงการดูแลบ้ารุงรักษาคุณภาพของแหล่งน ้า
ภายในต้าบลท้ายน ้า 

20,000 กองสาธารณสุข ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

 
 1.2  แผนงานเคหะชุมชน 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติงาน 

1 โครงการขุดลอกคลองพลังงานไฟฟ้า หมู่ 1 บ้าน
วังหิน ขุดลอกช่วงที่ 1 ปากคลองเฉลี่ย 6 ม.ท้อง
คลองกว้างเฉลี่ย 3 ม. ลึก 2.5 ม. ระยะทาง 0.6 
กม.ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,200 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 2 ปากคลองเฉลี่ย 5 ม.ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 
2.5 ม. ลึก 2.5 ม. ระยะทาง 0.35 กม.ปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 831.25 ลบ.ม. 

87,700 กองช่าง ด้าเนินการแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 
32,500  บาท 
 

 

2 โครงการขุดลอกคลองบึงสรรพคุณหมู่ที่ 4 บ้าน
เนินโพธิ์ จากสภาพเดิม ปากคลองกว้าง 6 ม. ท้อง
คลองกว้าง 1 กม. สภาพใหม่ ปากคลองเฉลี่ย 6 
ม.ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 2.5 ม. ลึก เฉลี่ย 2.5 ม. 
ระยะทาง 1 กม.ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,025 
ลบ.ม. 

150,000 กองช่าง ด้าเนินการแล้ว 

เบิกจ่ายจริง 
139,500  บาท 

  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรสินค้าข้าว และการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ผลการปฏิบัติงาน 

1 โครงการจัดกิจกรรมในงานรัฐพิธี ราชพิธี วัน
ส้าคัญทางราชการ 

100,000 ส้านักปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

2 โครงการปกป้องสถาบันส้าคัญของชาติ 20,000 ส้านักปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรสินค้าข้าว และการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ผลการปฏิบัติงาน 

1 โครงการส่งเสริมให้ความรู้และร่วมอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

30,000 กองการศึกษา ด้าเนินการแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 550 
บาท 

2 โครงการส่งเสริมให้ความรู้และร่วมอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีแข่งเรือ 

30,000 กองการศึกษา ด้าเนินการแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 
29,795 บาท 

3 โครงการส่งเสริมให้ความรู้และร่วมอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 

50,000 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

4 โครงการส่งเสริมให้ความรู้และร่วมอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีโขลกขนมจีน 

50,000 กองการศึกษา ด้าเนินการแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 
48,523 บาท 

5 โครงการอุดหนุน อบต.ทะนง งานริ วขบวนถวาย
ดอกบัววัดท่าหลวง 

5,000 กองการศึกษา ด้าเนินการแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 
12,000 บาท 

6 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร งานสรงน ้า
พ่อปู่หลักเมือง 

5,000 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

7 โครงการอุดหนุนที่ท้าการปกครองจังหวัดพิจิตร 
แข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร 

10,000 กองการศึกษา ด้าเนินการแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 
10,000 บาท 

8 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง อปท. 100,000 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

9 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต้าบลท้ายน ้า 100,000 กองการศึกษา ด้าเนินการแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 
204,737 บาท 

10 โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 100,000 กองการศึกษา ด้าเนินการแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 
21,282 บาท 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 แผนงาน  สาธารณสุข 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติงาน 

1 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 80,000 กองสาธารณสุข ด้าเนินการแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 
35,195.50 บาท 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 แผนงาน  สาธารณสุข 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติงาน 

2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 80,000 กองสาธารณสุข ด้าเนินการแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 
34,860 บาท 

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 300,000 กองสาธารณสุข ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
4 โครงการคนรุ่นใหม่ รู้ทันรู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ 20,000 กองสาธารณสุข ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ใน

วัยรุ่น 
20,000 กองสาธารณสุข ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

6 โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อ 20,000 กองสาธารณสุข ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
7 โครงการอาหารปลอกภัยห่างไกลสารปนเปื้อน 20,000 กองสาธารณสุข ด้าเนินการแล้ว 

เบิกจ่ายจริง 
10,947 บาท 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 แผนงาน  เคหะชุมชน 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติงาน 

1 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัง
หิน ซอย 1 หมู่ 1 บ้านวังหิน 

62,300 กองช่าง ด้าเนินการแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 
62,000 บาท 

2 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอยศรีสวรรค์ หมู่ 5 บ้านหนองบัว 

150,000 กองช่าง ด้าเนินการแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 
149,500 บาท 

3 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 
บ้านทุ่งอ่างทอง สายบ้านนายส้าลี พิศอ่อน 

111,000 กองช่าง ด้าเนินการแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 
111,000 บาท 

4 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 
10 บ้านพญาวัง สายบึงเตย 

46,700 กองช่าง ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

5 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านครูอุ้ม ต่อจาก คสล.เดิม หมู่ 2 บ้านท้ายน ้า 

80,000 กองช่าง ด้าเนินการแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 
79,500 บาท 

6 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
รอบหมู่บ้าน (ต่อเติม) หมู่ 8 บ้านหัวดาน 

150,000 กองช่าง ด้าเนินการแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 
149,500 บาท 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 แผนงาน  เคหะชุมชน 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติงาน 

7 โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ถนนสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านทุ่งอ่างทอง 

150,000 กองช่าง ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

8 โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ถนนสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านกระบังดิน 

103,300 กองช่าง ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

9 โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ถนนสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านพญาวัง 

103,300 กองช่าง ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

10 โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ถนนสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านกระบังดิน 

103,300 กองช่าง ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า หมู่ 2 บ้านท้ายน ้า 70,000 กองช่าง ด้าเนินการแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 
85,354.50 บาท 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า หมู่ 3 บ้านปากน ้า 60,000 กองช่าง ด้าเนินการแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 
73,607.10 บาท 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติงาน 

1 โครงการใส่ใจผู้สูงวัยผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 20,000 ส้านักปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

2 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลหือผู้ประสบภัยพิบตัิ 100,000 ส้านักปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

3 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือคุ้มครอง
แก่เด็กและสตรี 

20,000 ส้านักปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มอาชีพ 20,000 ส้านักปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

5 โครงการาครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 20,000 ส้านักปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

6 โครงการส่งเสริมภาวะผู้นา้แก่สตรีในยุคปัจจุบนั 20,000 ส้านักปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

7 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 20,000 ส้านักปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

8 โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน 30,000 ส้านักปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

9 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทกัษะอาชีพของ
ประชาชน 

40,000 ส้านักปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

10 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและศึกษาดู
งานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพชืตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

100,000 ส้านักปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

 

 



- 7 – 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรและบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ผลการปฏิบัติงาน 

1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากร
ท้องถิ่น 

15,000 ส้านักปลัด ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 0 บาท 

2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

15,000 ส้านักปลัด ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 0 บาท 

3 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชนเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

20,000 ส้านักปลัด ยังไม่ไดด้้าเนนิการ 

4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงุานเพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัตงิานของบุคลากร 

200,000 ส้านักปลัด ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 
106,410 บาท 

5 โครงการจัดท้าแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบ
บูรณาการ 

20,000 ส้านักปลัด ยังไม่ไดด้้าเนนิการ 

6 โครงการจัดท้าแผนพฒันา อบต.ท้ายน า้ 20,000 ส้านักปลัด ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 2,540 
บาท 

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีทรัพย์สนิ 200,000 กองคลัง ยังไม่ไดด้้าเนนิการ 
8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษี 20,000 กองคลัง ด้าเนินการแลว้ 

เบิกจ่ายจริง 7,730 
บาท 

9 โครงการบริการรับชา้ระภาษี อบต.ท้ายน ้า เคลื่อนที่ 10,000 กองคลัง ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 2,600 
บาท 

10 โครงการอบรมประชาคมหมู่บ้านในด้านการปฏบิัติ
หน้าที่กรรมการจัดซื อจัดจ้าง อบต.ท้ายน ้า 

กองคลัง กองคลัง ยังไม่ไดด้้าเนนิการ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ผลการปฏิบัติงาน 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000 ส้านักปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

2 โครงการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชนตามมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย 

100,000 ส้านักปลัด ด้าเนินการแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 
28,220 บาท 

3 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสาธารณภัยต่าง ๆ 100,000 ส้านักปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

4 โครงการเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

200,000 ส้านักปลัด ด้าเนินการแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 2,293 
บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้กลากหลาย 
                    เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
แผนงาน  การศึกษา 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ผลการปฏิบัติงาน 

1 โครงการปัจฉิมนิเทศและประชมุผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 0 บาท 

2 โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 0 บาท 

3 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ศพด.โรงเรียนวัดบ้านทา้ยน า้ 

54,400 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 54,400 
บาท 

4 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ศพด.ปากน า้ 

6,800 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 6,800 
บาท 

5 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ศพด.เนินโพธิ ์

35,700 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 35,700 
บาท 

6 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ศพด.หนองบัว 

54,400 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 54,400 
บาท 

7 โครงการค่าอาหารกลางวันของ ศพด.รร.วัดบ้านทา้ย
น ้า 

156,800 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 
174,800 บาท 

8 โครงการค่าอาหารกลางวันของ ศพด. ปากน า้ 19,600 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 22,000 
บาท 

9 โครงการค่าอาหารกลางวันของ ศพด. เนินโพธิ์ 102,900 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 
106,500 บาท 

10 โครงการค่าอาหารกลางวันของ ศพด.บ้านหนองบัว 156,800 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 
143,600 บาท 

11 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ของ รร.วัดบ้าน
ท้ายน า้ 

156,800 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 
202,856.30 บาท 

12 โครงการศนาสนาน้าทางเยาวชนหัวใจคุณธรรม 20,000 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 0 บาท 

13 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ของ รร.บ้าน
ปากน า้ 

59,402.20 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 
58,537.30 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้กลากหลาย 
                    เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
แผนงาน  การศึกษา 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ผลการปฏิบัติงาน 

14 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ของ รร.บ้านเนิน
โพธิ ์

162,877 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 
149,847.5 บาท 

15 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ของ รร.บ้านหนอง
บัว 

157,128.4 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 
140,006.8 บาท 

16 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ของ ศพด.รร.วัด
บ้านท้ายน ้า 

61,318.4 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 
70,874.3 บาท 

17 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ของ ศพด.บ้าน
ปากน า้ 

7,665 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 
8,994.8 บาท 

18 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ของ ศพด.บ้าน
เนินโพธิ ์

40,240.2 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 
42,091.9 บาท 

19 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ของ ศพด.บ้าน
หนองบัว 

61,318.4 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 
46,943.6 บาท 

20 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั ของโรงเรียนบ้าน
เนินโพธิ ์

340,000 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 
330,000 บาท 

21 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั ของโรงเรียนบ้าน
หนองบัว 

328,000 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 
308,000 บาท 

22 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั ของโรงเรียนวัดบา้น
ท้ายน า้ 

448,000 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 
439,120 บาท 

23 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั ของโรงเรียนบ้าน
ปากน า้ 

124,000 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 
121,000 บาท 

24 โครงการสนบัสนนุโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ให้กับโรงเรียนวดับา้นทา้ยน า้ 

20,000 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 20,000 
บาท 

25 โครงการสนบัสนนุโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ให้กับโรงเรียนวดับา้นปากน ้า 

20,000 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจา่ยจริง 20,000 
บาท 

 



- 10 – 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้กลากหลาย 
                    เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
แผนงาน  การศึกษา 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ผลการปฏิบัติงาน 

26 โครงการสนบัสนนุโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ให้กับโรงเรียนวดับา้นเนนิโพธิ์ 

20,000 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 20,000 
บาท 

27 โครงการสนบัสนนุโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ให้กับโรงเรียนวดับา้นหนองบัว 

20,000 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 20,000 
บาท 

28 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 50,000 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 41,775 
บาท 

29 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคมให้เด็กและเยาวชน
ต้าบลท้ายน ้า โตไปไมโ่กง 

20,000 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 0 บาท 

30 โครงการเยาวชนต้นกลา้ต้านยาเสพติด 20,000 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 0 บาท 

31 โครงการพาน้องท่องธรรมะ 20,000 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 0 บาท 

32 โครงการศาสนานา้ทางเยาวชนหัวใจคุณธรรม 20,000 กองการศึกษา ด้าเนินการแลว้ 
เบิกจ่ายจริง 0 บาท 

 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ผลการปฏิบัติงาน 

26 เบี ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,705,200 ส้านักปลดั ด้าเนินการแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 
7,403,700 บาท 

27 เบี ยยังชีพผู้พิการ 2,544,000 ส้านักปลดั ด้าเนินการแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 
2,534,400 บาท 

28 เบี ยยังชีพผู้ติดเชื อเอดส ์ 144,000 ส้านักปลดั ด้าเนินการแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 
144,000 บาท 

29 เงินสมทบทุนหลักประกัน สปสช. 100,000 ส้านักปลดั ด้าเนินการแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 91,242 
บาท 
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ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเห็นไหมครับ  
นายสุรศักดิ์ ทาพวง เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุรศักดิ์ ทาพวง ส.อบต.หมู่ที่ 5 ขอ

เสนอแนะ 2 เรื่องครับ 
 1. ขอต้าหนิท่านประธานสภา ที่ไม่ควบคุมการประชุมให้ด้าเนินการไปตาม

วาระนะครับ 
 2. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ้าปีงบประมาณ  2561 

ผมขอสอบถามว่า กรณีโครงการที่ด้าเนินการไปแล้วแต่ไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
เป็นเพราะอะไรครับ ยกตัวอย่างโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต้าบล
ท้ายน ้า  ตั งงบประมาณไว้ที่ 100,000 บาท แต่เบิกจ่ายจริง 204,737 
บาทครับ 

ประธานสภาฯ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี แจงครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน ้า เรียนท่านประธานสภาฯ ผมปลัด อบต.ท้ายน ้า ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. 

ขอชี แจงประเด็นโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ที่เบิกจ่ายเกินท่ีตั งไว้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมในครั งนั น เรามีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท 
ผ  ู ้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประชาชน 10 หมู่บ้านและเรามีการจัดซื อเสื อให้กับ
นักกีฬาทุกคน ท้าให้งบประมาณสูงกว่าที่ตั งไว้ครับ 

นายสุรศักดิ์  ทาพวง โครงการที่ท้าแล้วไม่ได้มีเบิกจ่ายเงิน และโครงการที่ตั งไว้แต่ไม่ด้าเนินการ
เป็นเพราะอะไรครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน ้า ขอให้ยกตัวอย่างมาครับ 
นายสุรศักดิ์  ทาพวง โครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. 
ปลัด อบต.ท้ายน ้า โครงการนี เป็นการจัดแข่งขันกีฬาระหว่างท้องถิ่น ซึ่งในแต่ละปีจะต้องมี

เจ้าภาพจัดงานเวียนไป 
นายสุรศักดิ์  ทาพวง โครงการ รักน ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน  และโครงการอบรมให้ความรู้กับ

ประชาชนในการบ้าบัดน ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น ้าล้าคลอง ก็ยังไม่ได้
ด้าเนินการครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน ้า โครงการ รักน ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน จะด้าเนินการในปีนี ครับ ส่วน
โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการบ้าบัดน ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่
แม่น ้าล้าคลอง เป็นเรื่องของการอบรมให้ความรู้ เราต้องประสานหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องมาช่วยด้าเนินการครับ มองว่าควรจะยุบรวมหลาย ๆ โครงการที่
มีลักษณะคล้ายกันมาจัดร่วมกันครับ เช่น โครงการบ้าบัดน ้าเสีย ยุบรวมกับ
การบ้ารุงรักษาแหล่งน ้าก็ได้ ขณะนี กองสาธารณสุขมีรองปลัดรักษาการ
ผู้อ้านวยการกองอยู่ ยังไม่มีตัวจริง การด้าเนินการต่าง ๆ จึงอาจจะยังไม่
คล่องครับ 

นายสุรศักดิ์  ทาพวง ผมเห็นด้วยกับท่านปลัดครับ โครงการไหนที่คล้ายกันควรจะยุบรวมกัน 
นางสาวนันทิกา  บุญโฉม เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนันทิกา บุญโฉม ส.อบต.หมู่ที่ 9 เห็น

ด้วยกับท่าน ส.อบต.ม.5  โครงการที่เหมือนกันควรยุบรวมกันค่ะ  
นายสมจิตร สาสะกุล เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร สาสะกุล ส.อบต.หมู่ที่ 7 เห็นด้วย

กับการยุบรวมโครงการครับ 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเห็นไหมครับ หากไม่มีในหัวข้อนี เป็นการ

แจ้งเพ่ือทราบนะครับ จะไม่มีการขอมติที่ประชุมครับ 
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 ๓.2  ร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 3 

ประธานสภาฯ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี แจงครับ 

นายอุบล  ค้าเขียว ด้วยคณะผู้บริหารได้มีโครงการเพิ่มเติมขึ นมาดังนี ครับ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน ้า อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  แผนงานเคหะและชุมชน  

 1. โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน ้าคลองวังหิน หมู่ 3 บ้านปากน ้า 
วัตถุประสงค์เพ่ือก่อสร้างอาคารบังคับน ้า จ้านวน 1 แห่ง งบประมาณ 
5,000,000 บาท ตั งไว้ปี 2562-2564 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง แผนงานเคหะและชุมชน 

 1. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดกลางหมู่ 1 บ้านวังหิน 
วัตถุประสงค์เพ่ือก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดกลาง จ้านวน 1 แห่ง 
งบประมาณ 2,500,000 บาท ตั งไว้ปี 2562-2564 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ ประชาชนมีน ้าใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 

 2.  โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดกลางหมู่ 4 บ้านเนินโพธิ ์
วัตถุประสงค์เพ่ือก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดกลาง จ้านวน 1 แห่ง 
งบประมาณ 2,500,000 บาท ตั งไว้ปี 2562-2564 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ ประชาชนมีน ้าใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 

 3. โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะหมู่ 4 บ้านเนินโพธิ์ วัตถุประสงค์เพ่ือ
ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ จ้านวน 20  จุด งบประมาณ 100,000 บาท ตั งไว้
ปี 2563-2564 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านมืองท่ีดี  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 1. โครงการจัดซื อรถบรรทุกน ้าแบบเอนกประสงค์ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
วัตถุประสงค์เพ่ือจัดซื อรถบรรทุกน ้าแบบเอนกประสงค์ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาณความบรรจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จ้านวน 1 คัน งบประมาณ 
2,500,000 บาท ตั งไว้ป ี 2562-2564 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพ่ือ
ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนในพื นท่ี 

 2.  โครงการจัดซื อรถยนต์กระเช้า รถบรรทุกติดตั งไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า ขนาด 4 ล้อ วัตถุประสงค์เพ่ือจัดซื อรถยนต์กระเช้า รถบรรทุก
ติดตั งไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 4 ล้อ จ้านวน 1 คัน 
งบประมาณ 1,700,000 บาท ตั งไว้ปี 2562-2564 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ เพ่ือประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนในพื นที่ 
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นายอุบล  ค้าเขียว ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านมืองท่ีดี  
 แผนงานเคหะและชุมชน 

 1. โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารที่ท้าการ อบต.ท้ายน ้า วัตถุประสงค์
เพ่ือปรับปรุงห้องเก็บของและต่อเติมอาคารติดห้องน ้าหญิง ตามแบบแปลน
ของ อบต. งบประมาณ 500,000 บาท ตั งไว้ปี 2562-2563 ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ เพ่ือให้การจัดเก็บเอกสารทางราชการที่เรียบร้อย 

 2.  โครงการก่อสร้างเสาธงบริเวณหน้าอาคารที่ท้าการ อบต.ท้ายน ้า 
วัตถุประสงค์เพ่ือก่อสร้างเสาธงบริเวณหน้าอาคารที่ท้าการ อบต.ท้ายน ้า 
จ้านวน 1 ต้น งบประมาณ 50,000 บาท ตั งไว้ปี 2562-2563 ผลที่
คาดว่าจะได้รับ เพ่ือแสดงที่ตั งที่ชัดเจนของที่ท้าการ อบต.ท้ายน ้า ให้ผู้มา
ติดต่อทราบ 

 3. โครงการก่อสร้างป้ายที่ท้าการ อบต.ท้ายน ้า วัตถุประสงค์เพ่ือก่อสร้าง
ป้ายที่ท้าการ อบต.ท้ายน ้า จ้านวน 1 ป้าย งบประมาณ 300,000 บาท 
ตั งไว้ปี 2562-2564 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ เพ่ือแสดงที่ตั งที่ชัดเจนของที่
ท้าการ อบต.ท้ายน ้า ให้ผู้มาติดต่อทราบ 

 4. โครงการก่อสร้างทางลาดส้าหรับผู้พิการ ที่ท้าการ อบต.ท้ายน ้า 
วัตถุประสงค์เพ่ือก่อสร้างทางลาดส้าหรับผู้พิการ ที่ท้าการ อบต.ท้ายน ้า 
งบประมาณ 50,000 บาท ตั งไว้ปี 2562-2563 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เพ่ือให้บริการส้าหรับผู้พิการสะดวกและปลอดภัย  

 5. โครงการปรับปรุงห้องน ้าส้าหรับผู้พิการ วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง
ห้องน ้าส้าหรับผู้พิการ งบประมาณ 50,000 บาท ตั งไว้ปี 2562-2563 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้บริการส้าหรับผู้พิการสะดวกและปลอดภัย 

 6. โครงการก่อสร้างป้ายที่ท้าการ ศพด.โรงเรียนวัดบ้านท้ายน ้า 
วัตถุประสงค์เพ่ือก่อสร้างป้ายที่ท้าการ ศพด.โรงเรียนวัดบ้านท้ายน ้า
งบประมาณ 200,000 บาท ตั งไว้ปี 2562-2563 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เพ่ือแสดงที่ตั งที่ชัดเจนของ ศพด.รร.วัดบ้านท้ายน ้า ให้ผู้มาติดต่อทราบ 

นายสุรศักดิ์  ทาพวง เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุรศักดิ์ ทาพวง  ส.อบต.หมู่ที่ 5 ขอ
สอบถามว่าจะปรับปรุงห้องน ้าคนพิการตรงจุดไหน 

นายอุบล  ค้าเขียว ที่ อบต. ครับ 

นายสุรศักดิ์  ทาพวง ผมอยากทราบว่าเราไม่มีโครงการสร้างอาคาร อบต.ใหม่บ้างหรือครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับร่าง
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3  
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยขอให้ท่านยกมือรับรองครับ 

ทีป่ระชุม มติเห็นชอบ ๑3 เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 
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 ๓.3 แข่งขันเรือ / ลอยกระทง 
ประธานสภาฯ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี แจงครับ 
นายอุบล  ค้าเขียว เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอุบล ค้าเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน จากการประชุมเม่ือวันที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมา เรื่องประเพณีแข่งเรือ 
อบต.ตั งงบประมาณไว้ที่ 30,000 บาท ประเภทการแข่งเรือ จากปีที่แล้ว
เราแบ่งเป็นโซนบก-น ้า ปีนี เราลดลงเหลือ 3 ประเภท คือ ประเภทชาย-
หญิง และหัวใบ้ท้ายบอด ส่วนกิจกรรมมวยทะเลปีนี เราไม่จัด ขอให้ส่ง
นักกีฬาทุกหมู่บ้านอย่างน้อยหมู่ละ 1 ทีม เงินรางวัลคือ รางวัลที่ 1 จ้านวน
เงิน 1,500 บาท รางวัลที่ 2 จ้านวนเงิน 1,000 บาท รางวัลที่ 3 จ้านวน
เงิน 800 บาทและรางวัลชมเชย 2 รางวัลครับ  ขอสอบถามท่านผู้น้าว่าจะ
ส่งครบทุกหมู่ไหมครับ นอกจากนี จะมีทีม อบต. 1 ทีมและ โรงเรียนอีก 1 
ทีมครับ  

นายสมจิตร บุญช่วย เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร บุญช่วย ส.อบต.หมู่ที่ 8 เห็นด้วย
ในการแบ่งเป็นประเภทชาย-หญิงแทนโซนบก-น ้าครับเพ่ือน้างบประมาณ
มาเพ่ิมเงินรางวัล และขอให้แต่ละหมู่ส่งนักกีฬาอย่างน้อยหมู่ละ 2 ทีมใน
แต่ละประเภทครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน ้า ผมทราบมาว่าบางหมู่มีการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงด้วย หากแบ่งโซน
อาจท้าให้นักกีฬาน้อยลง ขอให้ส่งนักกีฬาได้หมู่ละไม่เกิน 2 ทีม มีท่านใด
ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเสนอแนะไหมครับ ส่วนกิจกรรมลอยกระทง ทาง 
อบต.จะสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดท้ากระทงเรื่องการน้านักกีฬามาร่วม
แข่งขัน อยากให้ผู้น้าท้องถิ่นน้านักกีฬามาด้วยนะครับ 

นายสมจิตร บุญช่วย อยากให้แจ้งเงินรางวัลให้ชัดเจนครับ 
ประธานสภาฯ ท่านก้านันมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นายชุติชัย ตังสุวรรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกทุกท่าน ผมนายชุติชัย ตังสุวรรณ์ 

ก้านันต้าบลท้ายน ้า จากการจัดงานเมื่อปีที่แล้ว เรื่องเงินรางวัลไม่เป็นที่น่า
พอใจของชาวบ้านเท่าไหร่ครับ ขอเสนอดังนี ครับ รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 
1,500 บาท รางวัลที่ 2 เงนิรางวัล 1,000 บาท รางวลัที่ 3 เงินรางวัล  
600 บาท รางวัลที่ 4 เงินรางวัล 600 บาท รางวัลที่ 3 ขอให้มีถ้วยรางวัล 
แต่รางวัลที่ 4 ไม่มีถ้วยรางวัลครับ ฝากท่านผู้น้าท้องถิ่นหานักกีฬามาด้วย
นะครับ นักกีฬาขอให้มาจากหมู่ตนเองนะครับ ไม่ควรมีหมู่อ่ืนมาร่วม ขอ
สอบถามมีเสื อให้นักกีฬาไหมครับ ขอบคุณครับ 

นายอุบล ค้าเขียว เนื่องจากงบประมาณตั งไว้เพียง 30,000 บาท คงจะไม่เพียงพอในการ
จัดท้าเสื อนักกีฬาให้ครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน ้า ตามท่ีท่านก้านันได้เสนอมา เรื่องเงินรางวัลคงเป็นไปตามนั นครับ   ส่วน
เรื่องการจัดซื อเสื อให้นักกีฬาตามระเบียบคงท้าได้ยาก อยากให้ผู้น้าแต่ละ
หมู่ด้าเนินการจัดหาเอง  ส่วนเรื่องตัวนักกีฬาก็ขอให้เป็นไปตามที่ก้านัน
เสนอมาครับ ก้าหนดการเปิดงานคงเหมือนปีที่แล้ว แต่กิจกรรมมีน้อย
อาจจะใช้เวลาไม่มากครับ เพราะเราไม่ได้จัดมวยทะเล 

นายอุบล ค้าเขียว งานแข่งเรือจะจัดในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ แม่น ้าหน้าวัดท้ายน ้า  
 ภาคเช้า แข่งเรือยาว ประธานในพิธีเปิดคือท่าน สจ.ไก่ สุรชาติ  
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นายอุบล  ค้าเขียว ภาคค้่า เป็นประเพณีลอยกระทงของทางวัดท้ายน ้า ส้าหรับกระทง ทาง 

อบต.จะจัดซื ออุปกรณ์ให้กับทางโรงเรียนด้าเนินการจัดท้ามาให้ทางวัด
จ้าหน่ายครับ  

นายสมจิตร บุญช่วย ผมเสนอให้ส่งให้ครบทุกหมู่ ๆ ละ 2 ทีมครับ และจากการประชุมเมื่อวันที่ 
12 พ.ย. เราตกลงกันว่าคู่เปิดสนามควรเป็นผู้น้าท้องถิ่น-ท้องที่ ครับ 

นายอุบล  ค้าเขียว ขออนุญาตสอบถามครับ สรุปว่าเรามีการแข่งขันเรือ 3 ประเภท ขอให้แต่
ละหมู่ส่งนักกีฬาประเภทชาย-หญิง หมู่ละ 2 ทีมครับ หัวใบท้้ายบอดหมู่ละ 
1 ทีม แต่ละหมู่สามารถจัดหานักกีฬาได้ไหมครับ 

ที่ประชุม จัดหาได้ 
ประธานสภาฯ ทางโรงไฟฟ้าจะมาร่วมกิจกรรมไหมครับ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งได้นะครับ 

ไม่จ้ากัดว่าจะเป็นคนที่ไหน หมู่ไหน ขอให้เป็นพนักงานของคุณครับ 
นายสมชาย ไกรคุ้ม ได้ครับ 
นายสมจิตร บุญช่วย ขอให้ท่านประธานฯ ท่านรองประธานฯ และท่านเลขาฯ จัดท้าเสื อให้ผู้น้า

ท้องถิ่นท้องที่เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมนี ได้ไหมครับ 
ที่ประชุม เห็นด้วย 
รองประธานสภาฯ ได้ครับ 
นายอุบล ค้าเขียว  ขนาดเสื อแจ้งได้ที่คุณจุรีรัตน์ครับ ก้าหนดการเปิดงานคงเป็นเวลา 9.00 

น.ครับ ผมจะท้าหนังสือแจ้งในอาทิตย์หน้าครับ การจับฉลากแบ่งสายเรา
จะจับตอนไหนดี 

ที่ประชุม ณ จุดแข่งขัน 
น.ส.รักษิณา สุขเกษม จากปีที่แล้วมีปัญหาคือเรามีการจับฉลากคู่เรือไว้ แล้วกรรมการคนนอกมา

เปลี่ยนแปลงค่ะ  
นายสมจิตร บุญช่วย ทีมพากษ์เรืออยากให้ทาง อบต.แต่งตั งครับ 2-3 คน 
นายอุบล  ค้าเขียว มอบหมายให้คุณรักษิณาจัดท้าค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการจัดการเรือ จับคู่

เรือและคนพากษ์เรือครับ 
ประธานสภาฯ เป็นพนักงานของเราดีไหมครับ ผมเสนอคุณกฤษดาและคุณนภดล 
ที่ประชุม เห็นด้วย 
ปลัด อบต.ท้ายน ้า คุณกฤษดาจะไม่ค่อยว่างครับ 
นายสมจิตร บุญฃ่วย ผมเสนออาจารย์ถาวร คุณนพดล และคุณกฤษดา ครับ 
ที่ประชุม เห็นด้วย 
นายอุบล ค้าเขียว อาหารเราจะจัดท้าข้าวกล่องให้ส้าหรับนักกีฬาครับ เนื่องจากเมื่อปีที่แล้ว

นักกีฬาแข่งเรือกันไม่ได้ทานอาหารครับ จึงจะท้าข้าวกล่องแยกให้ ส่วน
คณะกรรมการคนอ่ืน ๆ คงเป็นข้าวราดแกงครับ ส้าหรับเงินรางวัล ที่ 1 = 
1,500 บาท ที่ 2 = 1,000 บาท ที่ 3 = 800 บาท ประเภทหัวใบ้ท้าย
บอด เงินรางวัล ที่ 1 = 1,000 บาท ที่ 2 = 800 บาท ที่ 3 = 600 
บาท 

ร.ต.ท.สุริยนต์  ปรางทอง ภาคกลางคืนเกี่ยวกับ อบต.ไหมครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน ้า ภาคกลางคืนวัดจัดครับ อบต.เราสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื ออุปกรณ์

ท้ากระทงให้วัดจ้าหน่าย แต่หากจะขอสนับสนุน อปพร.ไปช่วยต้อง
ประสาน อบต.อีกครั งครับ 
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ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะอีกไหมครับ หัวข้อนี เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบนะครับ 
จะไม่ขอมติที่ประชุมครับ 

๓.4 โครงการรักน ้า รักป่า รักแผ่นดิน 
ประธานสภาฯ   เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องครับ 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ ผมปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลท้ายน ้าในฐานะ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลท้ายน ้า โครงการนี เราจะ
ด้าเนินการในปีนี  จึงน้าเรียนมาเพ่ือให้ทางสภาฯ รับทราบไม่ได้ขอมติที่
ประชุมครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืน ๆ ผมได้รับหนังสือฉบับหนึ่งครับ เรียนท่าน

ประธานสภาฯ ผมมีเรื่องจะสอบถามทางเจ้าหน้าที่ป้องกันครับ 
1. บัตร อปพร.หมดอายุจะต่อให้เมื่อไหร่ครับ 
2. ใกล้เวลาตั งด่านแล้ว ไม่เห็นท่านป้องกันคิดอย่างไร 
3. รถดับเพลิงใช้การได้ถูกต้องไหมครับ 
4. เราคนท้ายน ้าด้วยกันขอให้ท่านช่วยดูแลคนท้ายน ้า 
5. เรื่องวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ  มีไหมครับ หลังปีใหม่จะมีงาน

ใหญ่จะท้าอย่างไรครับ 
เชิญเจ้าหน้าที่ป้องกันตอบด้วยครับ 

นายวัฒนพล ตั งณภัทรกุล 1. บัตร อปพร.ปีใหม่ผมจะท้าให้ ช่วงนี ขอให้ อปพร.ไปรวบรวมเอกสาร
หลักฐานมาให้ครบครับ 

 2. ผมเพ่ิงได้รับหนังสือแจ้งว่าจะจัดกิจกรรม 7 วันอันตรายในวันที่ 27 
ธันวาคม – วันที่ 2 มกราคม ในต้นเดือนธันวาคมนี ผมจะเชิญ อปพร.มา
ประชุมพร้อมผู้น้าและปรึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยครับ 

 3. เรื่องรถน ้า เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องประสานกันครับ 
ประธานสภาฯ เขาอยากให้ท่านช่วยเหลือ อปพร. มีงานหากท่านไม่อยู่ให้ประสานแจ้ง

ประธาน อปพร.เพ่ือทราบด้วย และฝากเรื่องอุปกรณ์การท้างานของ     
อปพร.ด้วย อยากให้มีให้ครบนะครับ 

นายวัฒนพล ตั งณภัทรกุล เรื่องวิทยุซื อไม่ได้แล้วครับ คงต้องขอรับบริจาคก่อน เสื อสะท้องแสงและ
กระบองไฟมีพร้อมครับ 

นายชุติชัย ตังสุวรรณ์ วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีงานพระราชทานเพลิงหลวงพ่อน้อม มี
งาน 7 วัน 7 คืน ใช้เงินประมาณล้านกว่าบาทในการจัดงาน ผมขอฝากทุก
ท่านช่วยกันนะครับ การจัดสถานที่อยากให้ท้องถิ่นท้องที่มาร่วมช่วยกัน
ครับ โดยเฉพาะเรื่องการจราจร ฝากเจ้าหน้าที่ต้ารวจและ อปพร.ต้องดูแล
เรื่องนี เพราะเรามีสะพานข้ามคลองที่แคบ รถสวนกันไม่ได้ครับ 

นายจีรวัฒน์  แจ่มจ้ารัส จากที่ เห็นเมื่องานวัดท้ายน ้าที่ผ่านมา อปพร.ท้างานกันหนักมาก ขอ
สอบถามว่าอุปกรณ์เขามาพร้อมไหม เสื อสะท้อนแสง วิทยุสื่อสาร เราจะ
จัดซื อให้เขาได้ไหมครับ อีกเรื่อง กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ผมอยากให้ทาง อบต.
ประสานให้ทาง กกพ.มาชี แจงท้าความเข้าใจกับผู้น้าของท้ายน ้าเราอีกครั ง 
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นายจีรวัฒน์  แจ่มจ้ารัส เกี่ยวกับเรื่องระเบียบและการใช้จ่ายเงินกองทุน โดยใช้ห้องประชุมของทาง
โรงไฟฟ้าจะท้าได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

นายชุติชัย ตังสุวรรณ์ เห็นด้วยกับคุณจีรวัฒน์ครับ เรื่องวิทยุสื่อสาร อยากให้ป้องกันชี แจงครับ 
นายวัฒนพล ตั งณภัทรกุล เสื อสะท้อนแสงและกระบองไฟเรามีพร้อมครับ แต่ติดเรื่องวิทยุสื่อสาร เรา

มีทะเบียนคุมอยู่แต่ของที่มีช้ารุดใช้งานไม่ได้และยังไม่ได้จ้าหน่าย เนื่องจาก
เราไม่มีหมายเลข ปท. จึงจ้าหน่ายไม่ได้ครับ 

นายจีรวัฒน์  แจ่มจ้ารัส แล้วเราจะด้าเนินการอย่างไรครับ 
นายวัฒนพล ตั งณภัทรกุล โดยปกติวิทยุสื่อสารจะมีหมายเลขเครื่องและหมายเลข ปท. แต่ผม

ตรวจสอบแล้วไม่มีหมายเลขเครื่องและหมายเลข ปท. หากมีหมายเลขเขา
จะทราบว่าวิทยุนี อยู่กับใคร ที่ไหน เพราะต้ารวจเขาเน้นเรื่องนี ครับ 

นายชุติชัย ตังสุวรรณ์ เราจัดซื อใหม่ได้ไหมครับ 
นายวัฒนพล ตั งณภัทรกุล หากจะซื อต้องใช้เงินนอกซื อครับ 
นายจีรวัฒน์  แจ่มจ้ารัส ผมขอความอนุเคราะห์ทางโรงไฟฟ้าจัดซื อวิทยุให้ อปพร.ได้ไหมครับ วิทยุ

สื่อสารสามารถแจ้งความหายหรือแจ้งพังเสียหายได้ อยู่ที่ท่านจะด้าเนินการ
ไหมครับ ขอบคุณครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน ้า ขอชี แจงเรื่องรถน ้า ได้สอบถามเสมียนตราที่อ้าเภอแล้ว ปรากฏว่าไม่พบ
เอกสารหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับรถน ้า เราควรแก้ไขปัญหานี อย่างไรดีครับ 
เราไม่สามารถเบิกจ่ายอะไรให้กับรถคันนี ได้ ไม่ว่าจะเป็นน ้ามันหรือ
ซ่อมแซมรถ หากปีงบประมาณ 2562 เราจะซื อรถน ้าจะดีไหม ในการ
ประชุมสภาฯในครั งต่อไปจะน้ามาปรึกษาสภาฯ อีกครั ง อาจจะน้าเงิน
สะสมมาจัดซื อ หากจะหยุดใช้ประชาชนก็จะเดือดร้อนได้ครับ 

ประธานสภาฯ  ผมอยากทราบว่า หากเราจะซื อรถน ้าที่มีกระเช้าด้วยจะได้ไหมครับ 
สามารถใช้บรรทุกน ้าได้ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณได้ เราจะน้าเรื่องนี มาคุยกันใน
การประชุมครั งต่อไป มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 

นายสุรศักดิ์  ทาพวง ผมขอสอบถามว่า ณ ตอนนี รถน ้าเรายังใช้งานได้ไหมครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน ้า หากตามระเบียบแล้วใช้งานไม่ได้ครับ 
นายสุรศักดิ์  ทาพวง เราจะแก้ไขปัญหานี อย่างไรดีครับ 
ที่ประชุม เสนอซื อใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นายสุรศักดิ์  ทาพวง ผมขอแจ้งปัญหาภายในหมู่บ้านครับ 

1. ไฟสาธารณะทางหลวง ตอนนี ไม่ติดเลย 16 ต้น ฝากทาง อบต.
ประสานให้ด้วยได้ไหมครับ 

2. ประปาที่สร้างใหม่ดูดทรายขึ นมาเยอะ ตอนนี ต้องเททิ งและล้างอาทิตย์
ละ 2 ครั ง ฝากทาง อบต.ประสานด้วยครับ 

ที่ประชุม   เรื่องประปายังอยู่ในช่วงประกัน เห็นควรแจ้งผู้รับเหมามาด้าเนินการให้ 
นายสมจิตร  บุญช่วย อยากให้ตรวจสอบถนนลาดยางหมู่ที่ 9 ครับว่าสร้างตามแบบไหม ผมดูแล้ว

ถนนตรงจุดโค้งไม่รับรถ อยากให้กองช่างไปตรวจสอบ เราสามารถ
ตรวจสอบได้ไหมว่าผู้รับเหมาท้าตามแบบหรือไม่ครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน ้า ส้าหรับประปาหมู่ 5 ผมจะแจ้งให้กองช่างทราบว่ามีทรายในประปา ส่วน
เรื่องไฟสาธารณะทางหลวง เป็นความรับผิดชอบของทางหลวง สาเหตุการ 
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ปลัด อบต.ท้ายน ้า ดับเกิดจากผู้รับเหมาไปท้าประปาหรือไม่  และเรื่องถนนลาดยางของ ม.9 

เป็นความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท ผมคิดว่าทางหลวงคงค้านวนมา
แบบนั นและผู้รับเหมาคงจะท้าตามแบบครับ 

ประธานสภาฯ โรงไฟฟ้ามีเรื่องประชาสัมพันธ์ครับ เชิญครับ 
นายสมชาย คุ้มไกร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้น้าท้องถิ่นท้องที่ ผมนายสมชาย คุ้มไกร 

ทางโรงไฟฟ้าขอเชิญท่านผู้น้าทุกท่านไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า เพ่ือเป็นการ
สร้างสัมพันธไมตรีกับท่านผู้น้าและเพ่ือสื่อสารกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาง
โรงไฟฟ้าได้ด้าเนินการครับ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ท่านผู้น้าได้เสนอแนะ
ข้อคิดเห็นหรือปัญหาต่าง ๆ ให้กับโรงไฟฟ้าครับ ก้าหนดการคือวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. กิจกรรมในครั งนี จะมีท่าน
นายอ้าเภอร่วมเยี่ยมชมโรงงานด้วยครับ ส่วนกิจกรรมการแข่งเรือทาง
โรงไฟฟ้าจะส่งทีมเข้าร่วมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณโรงไฟฟ้าครับ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นายอุบล  ค้าเขียว เรื่องผ้าป่าเพ่ือการศึกษาของ ศพด.ต.ท้ายน ้า จัดขึ นเพ่ือหางบประมาณใน

การสนับสนุนการจัดการศึกษา พัฒนา ศพด.ต.ท้ายน ้า เพ่ือส่งเสริมให้
การศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพ ก้าหนดการวันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 
8.00 น. ร่วมท้าบุญตักบาตร เลี ยงเพลและถวายผ้าป่า ณ ศพด.ต.ท้ายน ้า 
ขออนุญาตให้ท่านผู้น้าท้องถิ่นท้องที่ทุกท่านร่วมเป็นคณะกรรมการ
ทอดผ้าป่าในครั งนี ด้วยครับ โดยทาง อบต.จะน้าถังไปให้หมู่ละ 1 ถังพร้อม
ซอง จ้านวน 30 ซอง งานเราจะจัดตรงกับวันเด็ก อาจจะติดปัญหาเรื่องที่
จอดรถ ซึ่ง อบต.ก้าลังติดต่อเจ้าของที่ดินฝั่งตรงข้ามอยู่ครับจะขอเป็นที่
จอดรถ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ต้ารวจปิดถนน 1 เลนครับ 

ร.ต.ท.สุริยนต์ ปรางทอง ได้ครับ 
นายอุบล  ค้าเขียว ในวันนั นจะมีทีมกองยาวของท่านผู้ใหญ่สายัญห์ มาแห่ผ้าป่าให้ครับ ส่วน

กิจกรรมวันเด็กก็จะจัดในวันนั นด้วย ที่ประชุมเห็นว่าอย่างไรครับ 
นายชุติชัย ตังสุวรรณ์ ผมเสนอให้จัดกิจกรรมของเด็กให้เสร็จในช่วงเช้าและเลี ยงเพลพระในเวลา 

11.00 น. ให้เริ่มกิจกรรมของเด็ก ๆ แต่เช้าครับ และกระชับเวลาท้า
กิจกรรมให้เสร็จทันเวลาเพลครับ 

ที่ประชุม เห็นด้วย 
ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน ้า แจ้งเพ่ือทราบเรื่องกีฬาต้าบล  เราจะมีประชุมสภาฯ อีกครั งในเดือน

กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งโดยปกติเราจะจัดกีฬากันช่วงเดือนมกราคมครับ ผม
อาจจะท้าหนังสือเชิญให้ผู้น้าทุกท่านมาร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกันอีก
ครั งนะครับ ขอให้ทุกท่านมาร่วมประชุมกันด้วยนะครับ 

 
ประธานสภาฯ มีทา่นใดจะเสนออะไรเพ่ิมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่

มาร่วมประชุมในวันนี    ผมขอปิดประชุมแค่นี ครับ 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๒.1๐ น. 
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