
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖2 
วันที่  ๑4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ 
-------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายชูชีพ  สิงห์อนันต์ ประธานสภาฯ ชูชีพ  สิงห์อนันต์  
๒ นายประสงค์  เครือประสงค์ รองประธานสภาฯ ประสงค์  เครือประสงค์  
๓ นายเฉลา บุญดี ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เฉลา  บุญดี  
๔ นายจำรัส  เกิดเข้ม ส.อบต.หมู่ที่ ๒ จำรัส  เกิดเข้ม  
๕ นายสำเริง ใจบุญ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ สำเริง ใจบุญ  
๖ นายนเรศ  ประสาทพร ส.อบต.หมู่ที่ ๓ นเรศ  ประสาทพร  
๗ นายนพพล ยอดคำ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ นพพล ยอดคำ  
๘ นายสุรศักดิ์ ทาพวง ส.อบต.หมู่ที่ ๕ - ลา 
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 น้อย  กล่อมสกุล  
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 - ลา 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายชัยวัฒน์  บุญมูล ปลัด อบต.ท้ายน้ำ/เลขานุการฯ ชัยวัฒน์  บุญมูล  
๒ นายอุบล  คำเขียว จนท.วิเคราะห์ฯ อุบล  คำเขียว  
๓ นายอนุชา สุขสวาสดิ์ ผู้ช่วยนักผังเมือง อนุชา สุขสวาสดิ์  
๔ นางสาวมธุรส  จิ๋วสุข ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข มธุรส  จิ๋วสุข  
๕ นางสาวรักษิณา สุขเกษม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ รักษิณา สุขเกษม  
๖ นางสาวจุรีรัตน์  ศรีลาเวียง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จุรีรัตน์  ศรีลาเวียง  
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เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.3๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑   

ประจำปี ๒๕๖2 (แจ้งวาระการประชุมแต่ละวาระตามเอกสารที่ส่งให้สมาชิกฯ 
หากท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้อยู่ในแต่ละวาระนะ
ครับ เพื่อเป็นการกระชับเวลาครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ สมัย
สามัญ สมัยที่ ๔  ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖1  วันที่  ๑4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 
๒๕๖1 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ 
นายสมจิตร บุญช่วย  เรียนประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร บุญช่วย ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ขอให้แก้ไขที่หน้า 

17 แก้ไขจากสมจิตร บุญช่วย เป็น สมจิตร สาสะกุล ครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอให้ท่านสมาชิกยกมือรับรอง

แก้ไขรายงานในหน้า 17 แก้ไขจาก นายสมจิตร บุญช่วย เป็น นายสมจิตร สา
สะกุล หากท่านสมาชิกเห็นด้วย ขอให้ยกมือครับ 

ที่ประชุม  มติเห็นชอบ ๑5 เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง - ท่าน 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖1  วันที่  ๑4  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖1 

ที่ประชุม มติเห็นชอบ ๑5 เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง - ท่าน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา 
 ๓.๑ การกำหนดการประชุมสภาฯ 
 3.2 การกำหนดการประชุมสภาฯ ของปีถัดไป 
ประธานสภาฯ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2 

กำหนดเดือนประชุม ระยะเวลาการประชุมของแต่ละสมัยและวันเริ่มต้นของแต่
ละสมัย มีท่านใดจะเสนอเชิญครับ  

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายชัยวัฒน์ บุญมูล เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจง
    เรื่องกำหนดการประชุมสภาฯ สืบเนื่องมาจากตามระเบียบ  
    กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๒ ข้อ ๒๐ นอกจากการประชุมสภา
    ท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖ แล้ว การประชุม สภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
    (๑) การประชุมสามัญ (๒) การประชุมวิสามัญ และ ข้อ ๒๑ การกำหนด  
    จำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวัน เริ่มต้นประชุมสมัย
    ประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม สามัญ
    ประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก
    ของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี
    สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อ
    สภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภา 
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ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  ท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น ในกรณีท่ีไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้ 
     กำหนดวันเริ่มประชุม สามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความ
    จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ ประจำปี หรือวันเริ่มสมัย 
    ประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาใน
    สมัยประชุมสามัญประจำปีอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ ในระเบียบ
    วาระนี้ ผมขอให้เสนอความคิดเห็นไปทีละหัวข้อ (1) กำหนดจำนวนสมัย
    ประชุมสามัญ ประจำปี 2562 การกำหนดการประชุมจะถือเป็นปี พ.ศ. 
    ไม่เหมือนปีงบประมาณครับ วันนี้เป็นครั้งแรกของปี พ.ศ.2562 เนื่องจากใน
    เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เราได้กำหนดการประชุมสภาฯ ไว้แล้วว่าเราจะ
    ประชุมเดือนไหนกันบ้างในปี พ.ศ.2561 และกำหนดการประชุมสภาฯ
    สมัยแรกของปี พ.ศ.2562 ไว้ด้วยคือ วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 ตาม
    ระเบียบครับ วันนี้เราจึงต้องกำหนดการประชุมสภาฯ ในปี พ.ศ.2562 ว่า
    เราจะมีก่ีสมัย ประชุมเดือนไหน ระยะเวลากี่วัน ตามระเบียบจะไม่ให้เกิน 
    15 วัน เราจะเริ่มต้นในแต่ละสมัยจะเริ่มวันไหน และในข้อ 3.2 การ 
    ประชุมสภาฯ ในปีถัดไปคือปี พ.ศ.2563 เราจะกำหนดวัน/เดือนและเริ่ม
    สมัยประชุมในวันไหน และระยะเวลากี่วันครับ 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงไป ท่านสมาชิกคงเข้าใจแล้วนะครับ มี
    ท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นายสมจิตร บุญช่วย เรียนประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร บุญช่วย ส.อบต.หมู่ที่ ๘ เสนอให้กำหนด

เหมือนทุกปีเลยครับ คือสมัยประชุมมี 4 สมัย เดือนประชุมคือ ก.พ.- มิ.ย. – 
ส.ค. และ พ.ย. ระยะเวลาการประชุมคือ 15 วัน และวันเริ่มของแต่ละสมัยคือ 
วันที่ 1-15 ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเห็นต่างกับท่าน ส.อบต.ม.8 ไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอสมาชิก
รับรอง 2 ท่านครับ 

นายวิเชียร  ศรีบาง ผมนายวิเชียร  ศรีบาง ส.อบต.ม.10 รับรองคนท่ี ๑ ครับ 
นายน้อย  กล่อมสกุล ผมนายน้อย  กล่อมสกุล ส.อบต.ม.6 รับรองคนท่ี ๒  ครับ 
ประธานสภาฯ ตามท่ีท่าน ส.อบต.ม.8 ได้เสนอให้ยกมือรับรองครั้งเดียวในข้อ 3.1 – 3.2 มี

ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นางสาวนันทิกา  บุญโฉม เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนันทิกา  บุญโฉม ส.อบต.ม.9 เห็นด้วยกับ

การกำหนดเป็นปีละ 4 สมัย แต่เนื่องจากช่วงต้นเดือนมีภารกิจเยอะ จะขอให้
เลื่อนเป็นช่วงปลายเดือนได้หรือไม่ค่ะ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นายสมจิตร บุญช่วย เรียนประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร บุญช่วย ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ขอชี้แจงที่กำหนด

เป็นช่วงต้นเดือนเนื่องจากในบางครั้งมีเหตุฉุกเฉิน หากกำหนดเป็นปลายเดือน
อาจจะแก้ไขปัญหาได้ไม่ทัน หากมติที่ประชุมสภาให้เปลี่ยนเป็นปลายเดือนก็ไม่
เป็นไรครับ 

 
 
 



- 4 – 
 

ปลัด อบต. เรียนประธานสภาฯ ผมเลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงการเปิดประชุมสามัญ
ประจำปี กรณีที่ท่าน ส.อบต.ม.8 ได้เสนอมา และทางสภาฯ ได้เห็นชอบ
ตามนั้น ผมจะขอให้ท่านชี้แจงรายละเอียดเป็นข้อ ๆ เพ่ือการบันทึกประชุม   
จะได้มีรายละเอียดครับ 

นายสมจิตร บุญช่วย เรียนประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร บุญช่วย ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ขอเสนอความเห็น
ในข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2 ตามนี้ครับ 

 3.1 (1) กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 จำนวน 4 สมัย 
 3.1 (2) กำหนดเดือนประชุม คือ กุมภาพันธ์ มิถุนายน สิงหาคม พฤศจิกายน 
 3.1 (3) ระยะเวลาการประชุมของแต่ละสมัยคือ ๑๕ วัน 
 3.1 (4) วันเริ่มต้นของแต่ละสมัยคือวันที่ ๑-๑๕ ของเดือน 
 3.2 (1) วัน/เดือน เริ่มสมัยประชุมสามัญของปี 2563 คือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

2563 
 3.2 (2) ระยะเวลาของการประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปี 2563 คือ 15 

วัน 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นต่างกับ ส.อบต.ม.8 ไหมครับ  
นางสาวนันทิกา  บุญโฉม ถ้าเกิน 15 วัน สามารถจัดประชุมได้หรือไม่ค่ะ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ ต้องทำหนังสือขอขยายครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นายจำรัส  เกิดเข้ม เรียนประธานสภาฯ ผมนายจำรัส เกิดเข้ม ส.อบต.ม.2 เห็นด้วยกับท่าน       

ส.อบต.ม.8 ในการประชุมสมัยแรกของปี 2563 ผมขอเสนอเป็นวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2563 ได้หรือไม่ครับ ส่วนวันเริ่มต้นของแต่ละสมัยที่เหลือก็ขอให้
เหมือนปีที่ผ่านมาครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  เรียนประธานสภาฯ ตามที่ท่าน ส.อบต.ม.8 และ ส.อบต.ม.2 เสนอมา มีท่าน
สมาชิกท่านใดมีข้อเสนออีกไหมครับ ขออธิบายตามที่ท่าน ส.อบต.ม.2 เสนอให้
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปี 2563 
ตามระเบียบวัน/เดือนเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประธานสภาฯเป็นคนกำหนดครับ 

นายสมจิตร บุญช่วย เรียนประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร บุญช่วย ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ตามท่ีท่าน       
ส.อบต.ม.2 เสนอเป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผมก็เห็นด้วยครับ ผมเสนอ
ว่ายังไม่ต้องกำหนดวันที่ได้หรือไม่ครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ เรียนประธานสภาฯ ตามที่ท่าน ส.อบต.ม.2 เสนอวันแรกของการประชุมสภาฯ 
สมัยแรกของปี 2563 คือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ผมยกตัวอย่างที่
เรามาประชุมในวันนี้คือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 วันนี้ไม่ใช่วันแรกของสมัย
ประชุมนะครับ วันแรกคือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

 ท่านประธานสภาฯจะเป็นผู้กำหนดวันประชุม ทางสภาฯ จะบังคับให้ท่าน
ประธานสภาฯ กำหนดวันประชุมเป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 63 ไม่ได้ครับ 
เพราะระเบียบไม่ได้ระบุไว้ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอความคิดเห็นท่านสมาชิก เรื่อง
การลงมติรับรองในข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2 จะรับรองครั้งเดียวหรือทีละข้อครับ 
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นายสมจิตร บุญช่วย เรียนประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร บุญช่วย ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ขอเสนอให้รับรอง

ครั้งเดียวครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ ผมเสนอขอให้ลงมติรับรองทีละข้อครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ยกมือ

รับรองทีละข้อครับ 
 ข้อ 3.1 (1) กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 

4 สมัย ขอให้ท่านสมาชิกยกมือรับรองครับ 
ที่ประชุม   มติเห็นชอบ ๑๖ เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – ท่าน 
ประธานสภาฯ   ข้อ 3.1 (2) กำหนดเดือนประชุม คือ กุมภาพันธ์ มิถุนายน สิงหาคม  
    พฤศจิกายน ขอให้ท่านสมาชิกยกมือรับรองครับ 
ที่ประชุม   มติเห็นชอบ ๑๖ เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – ท่าน 
 ประธานสภาฯ   ข้อ 3.1 (3) ระยะเวลาการประชุมของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ.2562 คือ 
    ๑๕ วัน ขอให้ท่านสมาชิกยกมือรับรองครับ 
ที่ประชุม     มติเห็นชอบ ๑๖ เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – ท่าน 
 ประธานสภาฯ   ข้อ 3.1 (4) วันเริ่มต้นของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ.2562 คือวันที่ ๑-๑๕ 
    ของเดือนนั้น ขอให้ท่านสมาชิกยกมือรับรองครับ 
ที่ประชุม   มติเห็นชอบ ๑๖ เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – ท่าน 
 ประธานสภาฯ   ข้อ 3.2 (1) วัน/เดือน เริ่มสมัยประชุมสามัญของปี 2563 คือ วันที่ 1 
    กุมภาพันธ์ 2563 ขอให้ท่านสมาชิกยกมือรับรองครับ 
ที่ประชุม   มติเห็นชอบ ๑๖ เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – ท่าน 
 ประธานสภาฯ   ข้อ 3.2 (2) ระยะเวลาของการประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปี 2563 
    คือ 15 วัน ขอให้ท่านสมาชิกยกมือรับรองครับ 
ที่ประชุม   มติเห็นชอบ ๑๖ เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – ท่าน 
 

 ๓.๓ การบริจาคอาคารของวัดท้ายน้ำให้กับ อบต.ท้ายน้ำ  
ประธานสภา การบริจาคอาคารของวัดท้ายน้ำให้กับ อบต.ท้ายน้ำ ทางวัดท้ายน้ำจะบริจาค

อาคาร 1 หลัง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร (เสาเหล็กหลังคามุงด้วย
เมทัลชีท) ให้กับ อบต.ท้ายน้ำ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  และให้ อบต.ท้ายน้ำ 
ออกค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนเอง ค่าใช้จ่ายประมาณ 80,000 บาท  เชิญผู้ที่
เกี่ยวข้องครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ เรียนประธานสภาฯ กรณีที่วัดท้ายน้ำได้บริจาคอาคารให้กับ อบต.ท้ายน้ำ 
จำนวน 1 หลังนั้น สืบเนื่องมาจากนายชาญ กลิ่นหอม ได้มาปรึกษาผมว่าทาง
วัดจะให้อาคารที่อยู่ด้านหน้าวิหารขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร  

 ผมจึงได้ปรึกษากองช่างและกองคลังแล้วว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ ในระเบียบ
แจ้งว่าหากมีผู้บริจาคสิ่งของให้ อบต.จะต้องให้สภาฯเห็นชอบจึงจะรับสิ่งของได้ 
ผมจึงให้กองช่างพิจารณาถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากอาคารหลังนี้ กองช่าง
ได้ออกแบบและประมาณการงบประมาณในการรื้อถอนอยู่ที่ 80,000 บาท  

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  หากเรารับอาคารมาแล้วจะนำไปตั้งไว้ที่ ศพด.ท้ายน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 
    จึงนำเรียนสภาเพ่ือพิจารณาครับ 
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ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นางสาวนันทิกา บุญโฉม เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนันทิกา บุญโฉม ส.อบต.ม.9 เนื่องด้วยดิฉัน

และนางสาวทวีป อ่ิมใจ ส.อบต.ม.8 มีภารกิจจะต้องไปต้อนรับท่านหัวหน้า
สหกรณ์ จ.พิจิตร ที่ ห้องประชุม รพ.สต.ท้ายน้ำ เรื่องการรับบริจาคอาคารจาก
วัดท้ายน้ำ หากทาง อบต.รับได้โดยไม่ผิดระเบียบใด ๆ ดิฉันและนางสาวทวีป 
อ่ิมใจ ส.อบต.ม.8  ก็เห็นชอบด้วย ให้นับรวมมติไปด้วยอีก 2 เสียงนะค่ะ 

นายสมจิตร บุญช่วย เรียนประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร บุญช่วย ส.อบต.หมู่ที่ ๘ เนื่องจากทางสภา
ฯ ยังไม่ทราบรายละเอียด ขอให้กองช่างชี้แจงครับ 

ประธานสภาฯ เชิญกองช่างครับ 
นายอนุชา สุขสวาสดิ์ เรียนประธานสภาฯ ผมนายอนุชา สุขสวาสดิ์ ผู้ชว่ยนักผังเมือง ขอชี้แจงครับ 

ทางวัดได้มอบโครงสร้างหลังคาขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร ยังไม่รวม
ชายคา พื้นท่ีรวมทั้งหมด 218.36 ตารางเมตร มีค่ารื้อถอนพร้อมขนย้ายจาก
วัดมาท่ี ศพด.ท้ายน้ำ เป็นเงิน 30,000 บาท และค่าหล่อตอหม้อวางลายเสา
พร้อมติดตั้งโครงหลังคาจนแล้วเสร็จ แต่ไม่มีพ้ืนเป็นเงิน 50,000 บาท รวม
เป็น 80,000 บาทครับ 

นายสมจิตร บุญช่วย งบประมาณในการรื้อ ขนย้ายและติดตั้ง เป็นเงิน 80,000 บาท แต่ไม่มีพ้ืนใช่
ไหม 

นายอนุชา สุขสวาสดิ์ ใช่ครับ หล่อตอหม้อติดตั้งเสาวางแผ่นเพลท เสาเหล็กกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว เสาตอหม้อทั้งหมด 12 ต้นครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ หากวันนี้เรารับบริจาคอาคารแล้ว อยากเสนอให้สภาฯ คิดต่อว่าจะเพ่ิมเติมจุด
ไหนหรือไม่ นำไปไว้ตรงจุดไหนดีครับ 

ที่ประชุม เสนอให้ไว้ด้านทิศเหนือของอาคาร ศพด.หลังใหม่ 
นายจำรัส เกิดเข้ม เรียนประธานสภาฯ ผมนายจำรัส  เกิดเข้ม ส.อบต.หมู่ที่ 2 ผมเห็นด้วยกับการ

รับบริจาคอาคารจากวัดท้ายน้ำครับ ผมเสนอให้ทำพ้ืนให้สูงเป็นลักษณะคล้าย
เวทีเพ่ือไว้ใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ หากวันนี้สภาฯ เห็นชอบรับมอบอาคารจากวัดท้ายน้ำ ผมอยากให้พิจารณา
งบประมาณในการรื้อถอนด้วยครับ ถ้าไม่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติก็จะขอสภาฯ โอน
งบประมาณในสมัยหน้า 

นายสมจิตร บุญช่วย จะทันเวลาไหมครับ หากรอประชุมสภาฯ ในสมัยหน้า ทราบมาว่าหลวงพ่อให้
รีบรื้อถอน 

นายจำรัส เกิดเข้ม หากเรารื้อมาแล้ว สถานที่เรายังไม่พร้อมจะทำอย่างไรครับ 
นายนเรศ ประสาทพร เรียนประธานสภาฯ ผมนายนเรศ ประสาทพร ส.อบต.หมู่ที่ 3 ผมเสนออยาก

ให้ยกเสาตอหม้อให้สูงขึ้น เพ่ือทำให้หลังคาสูงขึ้นครับ 
นายสมจิตร  บุญช่วย หากเรายกพ้ืนขึ้นสูงมาก เราก็ต้องใช้งบประมาณสูงขึ้นด้วย อยากให้ทางกอง

ช่างไปออกแบบประมาณการมา แล้วให้สภาฯ พิจาราณาอีกครั้งครับ 
นายสมจิตร สาสะกุล เรียนประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร สาสะกุล ส.อบต.หมู่ที่ 7 ผมเห็นด้วยกับ

การรับมอบอาคารจากวัดท้ายน้ำครับ และอยากให้ท่านปลัดยืนยันเรื่องการใช้
จ่ายงบประมาณตรงนี้ผิดระเบียบหรือไม่ หากไม่ผิดระเบียบผมเห็นด้วยครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ ไม่ผิดระเบียบครับ ตามระเบียบพัสดุหาก อบต.จะรับมอบทรัพย์สินใด ๆ 
จะต้องให้สภาฯเห็นชอบก่อนครับ และบรรจุเป็นพัสดุครุภัณฑ์ของ อบต.เพ่ือที่  
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ปลัด อบต.ท้ายน้ำ อบต.จะสามารถตั้งงบประมาณในการซ่อมบำรุงได้ครับผมได้ปรึกษากองช่าง

และกองคลังแล้วว่าไม่ผิดระเบียบใด ๆ และหากเราได้รับมาแล้ว ประโยชน์ที่จะ
ได้รับมีความคุ้มค่ามาก เมื่อเรารับมาแล้ว อยากให้สภาฯ ช่วยคิดว่าเราจะ
นำไปใช้อะไร กองช่างจะได้ออกแบบได้ถูกต้องครับ 

ประธานสภาฯ  สรุปคือสภาฯ อยากให้ยกพ้ืนให้สูงขึ้น เพ่ือทำเป็นอาคารเอนกประสงค์ไว้จัดทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ 

นายนเรศ ประสาทพร ตามท่ีท่าน ส.อบต.ม.2 เสนอมาคือให้ยกเสาตอหม้อให้สูงขึ้น ไม่ใช่ยกพ้ืนให้สูง
ใช่ไหมครับ 

นายจำรัส  เกิดเข้ม ใช่ครับ 
นายอนุชา สุขสวาสดิ์ ความสูงตอนนี้จากพ้ืนถึงท้องสูง 2.90 เมตร หากจะต่อ ต้องต่อเสาโครง

หลังคา ไม่ใช่เสาตอหม้อครับ หากเรายกขึ้นแล้วจะทำให้หลังคาสูงโปร่งครับ 
ประธานสภาฯ เราจะออกแบบยังไงดีครับกองช่าง 
นายอนุชา สุขสวาสดิ์ หากเราต้องการให้หลังคาสูงขึ้นจะต้องต่อเสาให้สูงกว่า 2.90 เมตร และให้ตอ

หม้อสูงคงที่ไว้ครับ 
นายนเรส ประสาทพร ผมเสนอให้ทำเสาตอหม้อให้สูงอีกหน่อยครับ 
นายอนุชา สุขสวาสดิ์ ได้ครับ หล่อเสาปูนตอหม้อให้สูงขึ้นมาอีกหน่อย เพื่อรับเสาเดิมที่มากับโครง

หลังคา โดยไม่ต้องต่อเสา 
นายเกียรติสกุล ดิษป่วน ต้องใช้งบประมาณเพ่ิมข้ึนไหมครับ 
นายอนุชา สุขสวาสดิ์ งบประมาณต้องเพิ่มครับ เพราะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้าง 
ประธานสภาฯ หากเราอนุมัติงบประมาณท่ี 80,000 บาทในวันนี้ วันหนา้จะมีปัญหาไหมครับ 
นายนเรศ ประสาทพร ตอนนี้เราได้แบบที่จะทำแล้ว ผมเสนอให้ช่างประมาณการใหม่ว่าใช้

งบประมาณเท่าไหร่ วันนี้ให้สภาฯ รับหลักการก่อนครับ 
ประธานสภาฯ วันนี้คือเรารับหลักการไว้ก่อน ส่วนเรื่องงบประมาณค่อยนำมาเสนอในการ

ประชุมสภาฯ ในครั้งต่อไป 
นายนเรศ  ประสาทพร สาเหตุที่ผมเสนอให้ปรับหลังคาให้สูงขึ้น เนื่องจากได้เห็นรูปทรงของอาคาร

ตอนนี้แล้ว หลังคาต่ำ อยากให้ยกให้สูงขึ้นให้เหมือนโรงยิม เพื่อไว้ใช้ทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ครับ 

ประธานสภาฯ ในวันนี้คือให้สภาฯ มีมติรับบริจาคอาคารจากวัดท้ายน้ำไว้ก่อนนะครับ หาก
ท่านสมาชิกสภาฯ เห็นด้วย ขอให้ท่านยกมือรับรองครับ 

ที่ประชุม   มติเห็นชอบ ๑๖ เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – ท่าน 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๔.๑ การจัดแข่งขันกีฬาฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืน ๆ ข้อ ๔.๑ เรื่องการจัดแข่งขันกีฬา  เชิญผู้ที่

เกี่ยวข้องมาชี้แจงครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ เรื่องการจัดแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปี พ.ศ.2562 ผมได้ขอให้ ส.อบต.ที่ร่วม

ประชุมในครั้งที่แล้วร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดการแข่งขันกีฬา มีหน้าที่
ในการตัดสินปัญหาที่เกิดในการแข่งขันฟุตบอลและวอลเล่ย์บอลครับ  
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ปลัด อบต.ท้ายน้ำ ยกตัวอย่างหากเกิดปัญหาหรือทำผิดระเบียบการแข่งขันก็มอบหมายให้

คณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้พิจารณาครับ รายนามคณะกรรมการชุดนี้ได้แก่ 
 1. นายประสงค์ เครือประสงค์ รองประธานสภาฯ 
 2. นายจำรัส  เกิดเข้ม  ส.อบต.ม.2 
 3. นายนพพล  ยอดคำ  ส.อบต.ม.4 
 4. นายสายไหม  สายแวว  ส.อบต.ม.5 
 5. นายน้อย  กล่อมสกุล  ส.อบต.ม.6 
 6. นายฉลวย จาดฤทธิ์  ส.อบต.ม.6 
 7. นายสมจิตร  สาสะกุล  ส.อบต.ม.7 
 8. นายสมจิตร  บุญช่วย  ส.อบต.ม.8 
 9. นางสวทวีป  อิ่มใจ  ส.อบต.ม.8 
 10. นางสาวนันทิกา  บุญโฉม ส.อบต.ม.9 
 11. นายวิฑูรย์  พรหมอยู่  ส.อบต.ม.10 
 12. นายวิเชียร  ศรีบาง  ส.อบต.ม.10 
 คนที่มีรายชื่อคือคนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งที่แล้วครับ เพราะในการประชุมครั้ง

ที่แล้วเราได้พูดคุยทำข้อตกลงกันแล้ว ผมจะทำหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมใน
ครั้งนี้นะครับ การแต่งกายขอให้เป็นชุดสุภาพ กำหนดการพิธีเปิดเริ่มเวลา 
8.00 น.เมื่อทำพิธีเปิดเสร็จก็จะเริ่มการแข่งขันกีฬาทุกประเภทในเวลา    
9.00 น.ถึงเย็นครับ เราจะทำการแข่งขัน 2 วัน วันแรกเป็นการแข่งขันฟุตบอล
ทุกประเภท/วอลเล่ย์บอลหญิง/เปตอง วันที่ 2 แข่งกีฬาพื้นบ้าน/วอลเล่ย์บอล
ชาย และชิงชนะเลิศ/ชิงที่ 3 ของกีฬาทุกประเภทครับ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะ
ไหมครับ 

นายอุบล  คำเขียว รายชื่อนักกีฬาผมยังได้รับไม่ครบทุกหมู่ ขอให้หมู่ที่ยังไม่ได้ส่ง ส่งให้ครบภายใน
วันนี้ด้วยนะครับ หากส่งช้าอาจจะทำเสื้อให้ไม่ทันครับ  

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ ขอแจ้งระเบียบการแข่งขันฟุตบอล รายละเอียดตามนี้ครับ  
๑. ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลนี้เฉพาะการแข่งขันฟุตบอล 7 คน 

ของ อบต.ท้ายน้ำเท่านั้น 
๒. กติกาการแข่งขัน ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอลของสหพันธ์

ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟา) ซึ่งทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้แล้ว 

๓. ประเภทและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 
3.1 ประชาชนชายทั่วไป ประชาชนหญิงทั่วไป และประเภทอาวุโส  
       (อายุ 40 ปีขึ้นไป 
3.2 มีชื่อในทะเบียนบ้านของตำบลท้ายน้ำ 
3.3 แต่ละประเภทผู้เล่นสามารถเล่นได้ 1 ทีมเท่านั้น  
      อธิบาย ยกตัวอย่างเช่น กุ้ง เล่นฟุตบอลรุ่นประชาชนให้กับหมู่ที่  
      7 แล้วจะไปเล่นประชาชนทั่วไปให้หมู่ 2 ไม่ได้ แต่สามารถไป     
       เล่นอาวุโสให้กับหมู่ 2 ได้ครับ  
3.4 ทีมท่ีส่งรายชื่อผู้เล่นแล้ว จะเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมผู้เล่นอีกไม่ได้  
      (ยกเว้นการทำการแข่งขันในครั้งแรก) อธิบายคือ หากต้องการ   
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      เปลี่ยนแปลงผู้เล่น จะตอ้งแจ้งก่อนการลงแข่งแมตแรก ถ้าแข่ง 
      แมตแรกไป แล้วจะไม่ให้เปลี่ยนคนครับ 

๔. หลักฐานประกอบการสมัคร ใช้สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนา
ถูกต้องด้วยตนเอง 

๕. การสมัคร แต่ละประเภทส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน 10 คน และไม่
น้อยกว่า 7 คน (โดย ส.อบต.เป็นผู้จัดการทีมและเป็นผู้ส่งเข้าแข่งขัน) 

๖. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ส่งใบสมัครได้ที่กองการศึกษาฯ ที่ทำ
การ อบต.ท้ายน้ำ ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ประสานงาน 
คุณรักษิณา สุขเกษม  

๗. แข่งขันวันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มทำ
การแข่งขันคู่แรก เวลา 9.00 น. ณ สนาม รร.วัดบ้านท้ายน้ำ 

๘. วิธีการแข่งขัน 
8.1 รอบแรก (แบ่งสายและแข่งขันกันในสาย) คัดเอาสายละ 2 ทีม 
      เข้ารอบต่อไป 
8.2 ทุกรอบการแข่งขัน ถ้าเสมอกันในเวลาการแข่งขัน ให้ยิงจุดโทษ  
      ใชว้ิธียิงจุดโทษทีมละ 3 คน หรือจนกว่าจะมีผู้ชนะ ยกเว้นคู่ชิง 
      ชนะเลิศจะใช้วิธีต่อเวลาอีก 10 นาที หากเสมอกันอีกให้ยิงจุด 
      โทษตามกติกาต่อไป 
8.3 ทุกประเภท เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตลอดการแข่งขัน 
8.4 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 20 นาที พักครึ่ง 5 นาที 
8.5 ทีมชนะได้ 3 คะแนน เสมอได้ 1 คะแนน แพ้ได้ 0 คะแนน 

ในข้อนี้มีท่านใดอยากเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นไหมครับ 
นายสมจิตร บุญช่วย  ผมขอสอบถามครับในรอบ 2 ต้องจับฉลากใหม่หรือว่าจะไขว้สายครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  ยังไม่ได้ระบุครับ 
นายสมจิตร สาสะกุล  ผมเสนอว่าจะจับฉลากใหม่หรือไขว้สายก็ได้ครับ 
นายสายไหม  สายแวว  ผมเสนอให้จับฉลากใหม่ครับ 
นายนเรศ ประสาทพร  ผมเสนอให้ไขว้สายครับ 
นายจำรัส เกิดเข้ม  ผมเห็นด้วยกับ ส.อบต.ม.7 ครับ 
นายอุบล  คำเขียว  ผมเสนอให้ทีมชนะเข้ารอบต่อไป ทีมแพ้ตกรอบไปเลยครับ 
นายสมจิตร สาสะกุล  กติกาคือ เรามีการแบ่งเป็น 2 สาย ๆ ละ 4 และ 5 ทีม ให้นำเอาทีมชนะมา
    สายละ 2 ทีม 
นายนเรศ ประสาทพร  โดยหลักการคือทีมที่แพ้ตกรอบทุกประเภทใช่ไหมครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  ใช่ครับ 
นายสมจิตร บุญช่วย  ผมเสนอในรอบ 2 ให้จับฉลากใหม่ครับ 
ที่ประชุม   เห็นด้วย 
นายสายไหม  สายแวว  แล้วทีมท่ีได้บาย เตะน้อยกว่า จะนับคะแนนกันอย่างไรครับ 
นายสมจิตร บุญช่วย  ผมเสนอไม่ต้องให้มีการนับคะแนน 
นายสายไหม สายแวว  สรุปคือ ไม่ต้องมีการนับคะแนน ให้ดูที่แมตสุดท้ายเป็นหลักว่าใครชนะ  ใครได้
    บายไม่เกี่ยวและผมเห็นด้วยกับการ จับฉลากใหม่ในรอบ 2 ครับ 
 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ 
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ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  สรุปคือ รอบ 2 ให้จับฉลากใหม่ ไม่ต้องมีการนับคะแนนนะครับ ผมจะอ่าน
    ระเบียบข้อต่อไป 

๙. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  
9.1 ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องนำทีมฟุตบอลเข้าทำการแข่งขัน  
      ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด 
9.2 ส่งรายชื่อ และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เล่น ก่อนทำการแข่งขัน    
      10 นาที 
9.3 ทีมใดไม่เข้าทำการแข่งขันตามเวลาที่กำหนด ปรับเป็นแพ้ในครั้ง 
      นั้น 
9.4 ทีมท่ีมีผู้เล่นน้อยกว่า 5 คน ไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้ และ 
      ให้ปรับเป็นแพ้ 
9.5 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะทำการตรวจสอบรายชื่อ ก่อน 
      เริ่มทำการแข่งขันทุกครั้ง ถ้าหากตัวนักกีฬาไม่ตรงกับรายชื่อส่ง 
      เข้าแข่งขัน จะไม่ให้ลงทำการแข่งขันโดยเด็ดขาด 

๑๐. การกำหนดโทษ 
10.1 ผู้เล่นที่ถูกคาดโทษใบเหลืองจากผู้ตัดสินมาแล้ว 2 ครั้ง จะ 
        ติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม หรือใบแดง ห้ามลงทำการแข่งขันในนัด 
        ถัดไป 1 นัด 
10.2 นักกีฬาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับทีมฟุตบอลทุกทีม ต้องยอมรับการ 
        ตัดสินของผู้ตัดสินในสนาม และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
        ทุกกรณี และถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
        ถือเป็นสิ้นสุด 
10.3 ในกรณีเกิดทะเลาะกันในสนามการแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจ 
        ของกรรมการผู้ตัดสิน แต่หากถึงร้ายแรงหาข้อยุติหรือตกลงกัน 
        ไม่ได้ ให้ออกจากการแข่งขัน และทางฝ่ายคณะกรรมการ 
        จัดการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินและผลการตัดสิน 
        ถือว่าสิ้นสุด 

๑๑. การประท้วง 
11.1 ต้องทำการประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนทำการแข่งขัน
เท่านั้น 
11.2 เมื่อทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้รับหนังสือประท้วง ทาง
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทีมที่ถูกประท้วงทราบ และให้
ชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 1 ชั่วโมง (หลังจากแจ้งให้ทราบ) 
11.3 เมื่อคณะกรรมการตัดสิน ประกาศคำประท้วงไปแล้ว ถือว่า
สิ้นสุด ทั้งทีมที่ประท้วงและทีมที่ถูกประท้วงจะอุทธรณ์ใด ๆ ไม่ได้
ทั้งสิ้น 

๑๒. นักกีฬา ผู้จัดการทีม และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกทีม จะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ฉบับนี้ของ อบต.ท้ายน้ำ ซ่ึง
ภายหลังจะอ้างว่าไม่ทราบระเบียบการแข่งขันนี้ไม่ได้ด้วยประการทั้ง
ปวง และคำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือว่าสิ้นสุด 
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  บทเฉพาะกาล ระเบียบการแข่งขันในข้อใดที่ไม่ได้กำหนดในระเบียบ 
                             การแข่งขันนี้ ให้เป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการ 
                             แข่งขัน เป็นผู้พิจารณาดำเนินการ โดยทีมท่ีเข้าร่วม 
                             การแข่งขันไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 มีท่านสมาชิกฯ ท่านใดอยากเสนอแนะหรือแสดงความเห็นไหมครับ 
นายสมจิตร  สาสะกุล   ผมขอเพ่ิมเติมในข้อ 11.1 ตามนี้ครับ  11.1 ต้องทำการประท้วงเป็นลาย
    ลักษณ์อักษร ก่อนและระหว่างทำการแข่งขันเท่านั้น ครับ 
ที่ประชุม   เห็นด้วย 
นายสมจิตร  บุญช่วย  ผมอยากทราบตารางการแข่งขันครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  จะดำเนินการถ่ายเอกสารแจกให้ครับ 
นายเกียรติสกุล ดิษป่วน  การกำหนดโทษ ผมเสนอหากมีโทษร้ายแรง ให้ตัดสิทธิ์การแข่งขันทั้งทีมเลยได้
    ไหมครับ ไม่ต้องให้ลงแข่งขันต่ออีก เป็นการกำหนดเฉย ๆ ครับ 
นายสมจิตร สาสะกุล  ผมเสนอให้ตัดสิทธิ์เป็นรายบุคคล แค่คนท่ีทำความผิดครับ 
ที่ประชุม   เห็นด้วย 
นายนเรศ ประสาทพร  อยากให้ดูผลการแข่งขันด้วยนะครับ ว่าทีมที่ก่อเหตุกำลังจะแพ้หรือชนะ  
นายสมจิตร บุญช่วย  ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันต้องดูว่าเหตุเกิดจากอะไร จึงจะพิจารณา
    กำหนดโทษครับ 
นายอุบล คำเขียว  ฝากเรื่องรายชื่อนักกีฬาด้วยนะครับ หากส่งล่าช้าจะทำเสื้อให้ไม่ทันครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  ตารางการแข่งขัน ในวันแรกผมจะจัดแข่งฟุตบอลให้ครบทุกประเภทครับ แต่
    จะไม่ให้ตรงกัน ให้แข่งตามลำดับและให้จบในเวลาไม่เกิน 17.00 น. ในวัน
    แรกจะไม่มีวอลเล่ย์บอลชาย สนามที่ 2 จะแข่งฟุตบอลหญิงในตอนเช้าให้เสร็จ
    และในช่วงบ่ายจะแข่งวอลเล่ย์บอลครับ ส่วนวันที่ 2 จะแข่งวอลเล่ย์บอลชาย
    ในช่วงเช้า และช่วงบ่ายจะเป็นฟุตบอลคู่ชิงที่ 1 และที่ 3 ครับ 
นายสมจิตร บุญช่วย  ผมคิดว่านักกีฬาจะไม่ไหวนะครับ สำหรับผู้หญิงที่ช่วงเช้าแข่งฟุตบอลแล้วบ่าย
    ไปแข่งวอลเล่ย์บอล ผมกลัวไม่ทันด้วยครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  ในวันนี้ผมปรึกษาก่อนครับ ว่าแบบไหนจะดี 
นายเกียรติสกุล ดิษป่วน  ดูจากตาราง ผมมองว่าหากแข่งตามลำดับนักกีฬาจะไม่ไหวครับ ยกตัวอย่าง 
    ฟุตบอลคู่ท่ี 2 แข่งเสร็จต้องมาแข่งคู่ที่ 3 ต่อ จะไม่ไหวนะครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  อาจจะมีการสลับคู่ครับ เพื่อให้นักกีฬาได้พักก่อน 
นางสาวรักษิณา สุขเกษม  ตารางนี้เป็นเพียงการวางเวลาไว้ค่ะ โปรแกรมจริง ๆ จะแจกให้อีกครั้งค่ะ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  วันที่สองจะแข่งวอลเล่ย์บอลชายในช่วงเช้า และช่วงบ่ายจะแข่งขันฟุตบอลคู่ชิง
    ที่ 1 และ ชิงที่ 3 ในกีฬาฟุตบอลทุกประเภท ในส่วนที่คุณสมจิตรเป็นห่วงเรื่อง
    กำลังของนักกีฬา ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับ 
นายสมจิตร บุญช่วย  หากวันที่สองต้องเข้าชิงหลายประเภทแต่นักกีฬาคนเดียวกันจะทำอย่างไร 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  ผมจะจัดเวลาให้ไม่ตรงกันครับ ปีนี้การแข่งขันน่าจะเสร็จเร็วเพราะเราแข่งแบบ
    แพ้ตกครับ 
นางสาวรักษิณา สุขเกษม  ขออนุญาตค่ะ ขอความคิดเห็นเรื่องกีฬาฟุตบอลหญิงกับวอลเล่ย์บอลหญิง หาก
    จะนำวอลเล่ย์บอลหญิงมาแข่งเช้าพร้อมฟุตบอล แต่จะสลับคู่กันไม่ให้แข่ง
    ตรงกันจะได้ไหมค่ะ หากเวลาเหลื่อมกัน ก็จะให้หยุดรอกันค่ะ 
 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ 
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นายน้อย กล่อมสกุล  หมู่ 6 ไม่ส่งวอลเล่ย์บอลหญิงนะครับ เนื่องจากไม่มีตัวนักกีฬา 
นายอุบล คำเขียว  ผมเสนอให้ฟุตบอลหญิงไปแข่งวันที่สองดีไหมครับ ส่วนกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง
    ให้แข่งวันแรกให้จบ และวอลเล่ย์บอลชายแข่งวันที่สอง  
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  เรื่องเวลาจะทนัไหม 
นางสาวรักษิณา สุขเกษม  สรุปจากที่คุณอุบลเสนอคือ วันแรกแข่งฟุตบอลชายทุกประเภทจนเหลือ 4 ทีม
    สุดท้ายและแข่งวอลเล่ย์บอลหญิงจนจบ ส่วนวันที่สองในช่วงเช้าจะแข่งฟุตบอล
    หญิงจนจบและวอลเล่ย์บอลชายจนจบ และในช่วงบ่ายเป็นการแข่งฟุตบอลคู่
    ชิงที่ 3  และชิงที่ 1 และกีฬาพ้ืนบ้าน 
ที่ประชุม   เห็นด้วย 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ เรื่องเอกสารใช้แค่บัตรประชาชนพอไหมครับ 
นายอุบล  คำเขียว  พอครับ 
นายนเรศ  ประสาทพร  กีฬาเปตอง จับฉลากท่ีหน้างานใช่ไหมครับ 
นางสาวรักษิณา สุขเกษม  ใช่ค่ะ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  ปีนี้เราไม่มีเดินพาเหรดนะครับ ให้มารวมตัวกันที่สนามเพ่ือทำพิธีเปิดได้เลย
    ครับ 
นายอุบล คำเขียว  ปีนี้ท่านกำนันเป็นประธานในพิธีเปิด จะเปิดงานในเวลา 8.20 น. และเริ่มการ
    แข่งขันในเวลา 9.00 น. 
นายสายไหม สายแวว  เสื้อกีฬาได้วันไหนครับ 
นายอุบล คำเขียว  หากรายชื่อพร้อมวันนี้วันนี้ ก่อนวันศุกร์ที่ 22 จะได้รับเสื้อครับ 
นางสาวรักษิณา สุขเกษม  หมู่ 6 ไม่ส่งวอลเล่ย์บอลหญิงใช่ไหมค่ะ 
นายน้อย  กล่อมสกุล  ใช่ครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  เราจะมีการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านคู่พิเศษระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ กีฬาที่แข่งคือ
    เรือบกครับ 
นายสมจิตร บุญช่วย  ในกรณีที่หมู่ 6 ไม่ส่งวอลเล่ย์บอลหญิงแล้ว ผมเสนอให้ หมู่ 4  แข่งกับ หมู่ 9 
    เลยได้ไหมครับ 
ที่ประชุม   เห็นด้วย 
นางสาวรักษิณา สุขเกษม  ตารางการแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิงเดิมนะค่ะ 
    คู่ท่ี 1 ม.6 แข่งกับ ม.4 
    คู่ท่ี 2 ม.8 แข่งกับ ม.2 
    คู่ท่ี 3 ม.9 บาย 
    คู่ท่ี 4 ม.5 แข่งกับ ม.3 
    คู่ท่ี 5 ม.1 แข่งกับ ม.7 
    เมื่อหมู่ 6 ไม่ส่ง จะให้ปรับเป็น หมู่ 9 แข่งกับ หมู่ 4 ใช่ไหมค่ะ 
ที่ประชุม   เห็นด้วย 
นางสาวนันทิกา  บุญโฉม  แข่งคู่แรกคือ 9.00 น.ใช่ไหมค่ะ ช่วงเช้า ๆ หมู่ 9 จะติดงานที่บ้าน อาจจะมา
    ไม่ทันแข่ง 
นางสาวรักษิณา สุขเกษม  หากจะเปลี่ยนคู่แรกเป็น หมู่ 8 แข่งกับ หมู่ 2 ได้ไหมค่ะ หรือไม่ก็จะปรับเวลา
    เริ่มการแข่งขันคู่แรกที่ 9.30 น.ก็ได้ค่ะ 
ที่ประชุม   สรุปให้ช้าได้ไม่เกิน 9.30 น. 
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ประธานสภาฯ  ผมฝากเรื่องการแข่งกีฬาตำบลด้วยนะครับ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกติกาท่ีเรา

ตั้งกันไว้ด้วยนะครับ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 

 4.2 การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ ประจำปี 2562 
ประธานสภาฯ แจ้งเพ่ือทราบ หากใครไม่สะดวกเดินทางไปยื่นเสียภาษีเงินได้ สามารถให้

เจ้าหน้าที่ อบต.ดำเนินการให้ได้นะครับ อยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านยื่นให้ครบ
ทุกคนนะครับ 

 4.3 กองทุนหลวงพ่อน้อม 
ประธานสภาฯ แจ้งเพ่ือทราบ จากท่ีเราจัดงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อน้อม หลังจากหัก

ค่าใช้จ่ายเสร็จก็มีเงินเหลืออยู่ก้อนหนึ่ง เราจึงตั้งกองทุนหลวงพ่อน้อมข้ึนมา 
โดยมีคณะกรรมการร่วมบริหารคือท่านผู้นำท้องถิ่นท้องที่ทุกคน กองทุนนี้
ตั้งขึ้นเพ่ือไว้ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนของเราครับ รายละเอียดผมจะมา
ชี้แจงอีกครั้งครับ 

  4.4 เรื่องรายรับผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 
ประธานสภาฯ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องครับ 
นายอุบล  คำเขียว เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอุบล คำเขียว ตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯ 

รักษาการ ผอ.กองการศึกษา ขอชี้แจงรายรับผ้าป่าเพ่ือการศึกษาของ ศพด.
ท้ายน้ำ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ยอดรวมทั้งสิ้น 129,145 
บาท หักค่าใช้จ่ายคงเหลือ 121,511 บาท รายนามผู้บริจาคดังนี้ครับ 

 1. พระพงษ์ศักดิ์  วิสุทธสีโล จำนวน 26,000 บาท 
 2. บ้านวังหิน ม.1  จำนวน    5,160 บาท 
 3. บ้านท้ายน้ำ ม.2  จำนวน    2,160 บาท 
 4. บ้านปากน้ำ ม.3  จำนวน    3,290 บาท 
 5. บ้านเนินโพธิ์ ม.4  จำนวน    2,260 บาท 
 6. บ้านหนองบัว ม.5  จำนวน    1,730 บาท 
 7. บ้านทุ่งอ่างทอง ม.6  จำนวน    3,730 บาท 
 8. บ้านกระบังดิน ม.7  จำนวน    2,000 บาท 
     9. บ้านหัวดาน ม.8  จำนวน    4,220 บาท 
 10. บ้านในห้วย ม.9  จำนวน    1,300 บาท 
 11. บ้านพญาวัง ม.10  จำนวน    3,260 บาท 
 12. ชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเงิน จำนวน    8,900 บาท 
 13. ศพด.รร.วัดบ้านท้ายน้ำ จำนวน    4,800 บาท 
 14. ศพด.บ้านหนองบัว  จำนวน    4,000 บาท 
 15. ศพด.บ้านเนินโพธิ์  จำนวน    5,060 บาท 
 16. รพ.สต.ท้ายน้ำ  จำนวน    3,250 บาท 
 17. ชมรมผู้สูงอายุร่มโพธิ์เงิน จำนวน    5,310 บาท   
 18. โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ จำนวน    2,154 บาท 
 19. โรงสลีานทอง  จำนวน    6,000 บาท 
 20. โรงไฟฟ้าพิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำนวน    7,990 บาท 
 21. โรงสีไทรงามไรซ์นิว 2030 จำนวน    1,000 บาท 



 นายอุบล  คำเขียว  22. คุณบุญเรือง คำศิลาและคุณฐนิดา พรหมอยู่ จำนวน    7,560 บาท 
 23. คุณอาทิตย์ นุตรินทร์  จำนวน    5,000 บาท 
 24. ครูกัญจนา มังคะวงศ์  จำนวน    5,575 บาท 
 25. ครูสุนันท์  รุ่งเรือง  จำนวน   10,000 บาท 
 26. ครูหน่อย ม.3  จำนวน       420 บาท 
 27. ครูเพ็ญศรี แจ่มจำรัส  จำนวน    1,000 บาท 
 28. คุณกฤษดา ฟักเงินและคุณศุภัสสร บุญยะใบ จำนวน    1,500 บาท 
 29. คุณอุบล คำเขียว  จำนวน    11,306 บาท 
 30. คุณสายไพเราะ นาคดี จำนวน    2,000 บาท 
 31. คุณเทพรักษ์ ศรีบาง  จำนวน    2,900 บาท 
 32. ด.ช.ภูมิพัฒน์  ฉิมวัน  จำนวน    1,476 บาท 
 33. ผู้ร่วมบริจาค   จำนวน       794 บาท 
 ซ่ึงเงินผ้าป่านี้เราจะนำไปซื้อรถไว้รับส่งเด็ก ศพด.เมื่อเรารวมศูนย์แล้วครับ 

ตอนนี้เงินจำนวนนี้ได้นำไปฝากไว้ที่ธนาคาร โดยมีกรรมการเบิกจ่ายจำนวน    
3 ท่านได้แก่ ปลัด อบต.ท้ายน้ำ คุณนพดล พ่ึงวัฒนะและคุณสุนันท์ รุ่งเรือง 
ครับ เงินตัวนี้เราจะใช้เมื่อมีกิจกรรมของ ศพด. การเบิกจ่ายเงินจะอยู่ที่มติที่
ประชุมของคณะกรรมการ ศพด. ครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นายอุบล  คำเขียว ผมขอนำเรียนปรึกษาสภาฯ ครับ เรื่องรถรับส่งเด็ก ศพด. เมื่อรวมศูนย์แล้ว 

ตอนนี้เรามีเงินพร้อมอยู่ 120,000 บาท อยากปรึกษาหารือว่าเราจะทำ
อย่างไร หากจะเปิดศูนย์ในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ 

นายจำรัส  เกิดเข้ม อยากให้จัดผ้าป่าอีกครั้ง เพ่ือรวบรวมเงินสมทบให้พอซื้อรถได้ 
นายสมจิตร บุญช่วย ตามท่ีท่าน ส.อบต.ม.2 เสนอคือยังไม่อยากให้รวมศูนย์ในตอนนี้ เพราะว่าเรา

ยังขาดงบประมาณในการซื้อรถรับส่ง 
นางสาวนันทิกา  บุญโฉม ตอนนี้มีเรามีทุนอยู่แสนกว่าบาท อยากจะให้ซื้อรถใหม่จะดีไหมค่ะ หากจะเปิด

ศูนย์ในเดือนพฤษภาคมนี้ ตอนนี้เรายังไม่มีรถ อยากให้จัดจ้างเหมารถรับส่งเด็ก
ก่อนค่ะ ส่วนการทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษาเห็นด้วยมากค่ะ 

นายอุบล  คำเขียว เรื่องการทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา เราต้องบอกชาวบ้านให้ได้ว่าทำไมจึงต้อง
ทอดผ้าป่าอีก การยุบรวม ศพด.จะต้องผ่านการประชาคมและผ่านสภาฯ 
อนุมัติแล้วประกาศให้มีการรวมศูนย์ หากจะยุบรวมจริงเราต้องทำให้พร้อมใน
เดือนพฤษภาคม เพราะเราต้องรายงานยอดเด็กในช่วงวันที่ 1-15 มิถุนายน 
ของทุกปี เพ่ือกรมฯจะนำยอดไปคิดเงินจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันและ
นมครับ  ในตอนนี้สถานที่เราพร้อมแล้ว ต่อไปเด็กจะอยู่กับ ศพด.จนถึง 4 ขวบ
จึงจะไปเรียนอนุบาลต่อได้ครับ หลังเสร็จงานกีฬาตำบล ประมาณเดือนมีนาคม
ผมจะออกทำการประชาคม ส่วนเรื่องการจัดซื้อรถรับส่งเด็ก อบต.ไม่สามารถ
ดำเนินการได้เพราะไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ อบต.ครับ 

นายจำรัส  เกิดเข้ม ผมเสนอให้รอปรึกษาฝ่ายปกครองก่อนดีกว่าครับ ว่าเราจะดำเนินการอย่างไร
ต่อไป 
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 4.5 เรื่องการข้ึนทะเบียนหมาแมว 
ประธานสภาฯ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องครับ 
นางสาวมธุรส  จิ๋วสุข เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวมธุรส จิ๋วสุข ผูช้่วยนักวิชาการสาธารณสุข ขอ

ความร่วมมือท่านสมาชิกประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบว่าทาง อบต.ท้ายน้ำ
จะออกให้บริการรับขึ้นทะเบียนหมาแมว ซึ่งในซองเอกสารที่แจกให้จะมีตาราง
การออกให้บริการ หมู่ไหนวันไหน เวลาไหน ที่ไหนค่ะ จะเริ่มดำเนินการวันที่ 
18-22 กุมภาพันธ์ 2562 ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้คนที่เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน
ด้วยนะค่ะ เพราะ อบต.จะทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เรา
จะต้องได้จำนวนสัตว์ เพื่อเราจะจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนค่ะ หากใครไม่มาข้ึน
ทะเบียน เราจะฉีดวัคซีนให้ไม่ได้ค่ะ ขอให้ผู้ที่มาแจ้งถือบัตรประชาชนมาด้วย
นะค่ะ หรือถ้าหากใครที่เก่งโซเชียลก็สามารถลงทะเบียนเองที่บ้านได้ โดย
สแกนบาร์โค้ดและเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบค่ะ 

ประธานสภาฯ สอบถามในกรณีหมาแมวที่อยู่ตามวัดหรือโรงเรียนจะทำอย่างไรครับ ใครจะ
เป็นคนแจ้ง 

นางสาวมธุรส จิ๋วสุข หากหมาแมวที่อยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ สามารถแจ้งได้ค่ะ ใครแจ้งก็ได้ ให้แจ้งยอด
จำนวนกี่ตัว เพศอะไรค่ะ 

นายสมจิตร สาสะกุล แล้วใครจะเป็นคนฉีดให้ครับ เราคงจับกันไม่ได้ 
นางสาวมธุรส จิ๋วสุข ทีมปศุสัตว์อำเภอค่ะ หากกรณีท่ีจับไม่ได้จริง ๆ อาจจะต้องฉีดยาสลบก่อนค่ะ 
ประธานสภาฯ ผมฝากท่านสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ชาวบ้านด้วยนะครับ ที่ให้ข้ึนทะเบียน

เพ่ือ อบต.จะเอายอดไปจัดซื้อวัคซีนให้ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นายจำรัส  เกิดเข้ม เรื่องรถน้ำ ผมทราบมาว่าในครั้งที่แล้วที่ประชุมสภาฯ เสนอให้ซื้อใหม่ ผมเสนอ

ว่าอย่าเพิ่งซื้อเนื่องจากเรามีใช้อยู่ แต่อยากให้ดำเนินการประสานเกี่ยวกับ
เอกสารรถให้มันถูกต้อง เพราะตอนเรารับมอบรถมา นายอำเภอท่านนี้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นปลัดอยู่ ท่านอาจจะพอทราบเรื่องนี้ครับ และเรื่องอุปกรณ์ของ    
อปพร. เช่น วิทยุ กระบองไฟ เสื้อสะท้อนแสง ผมทราบว่ามีอยู่แล้ว แต่พร้อม
ใช้งานหรือไม่ เพียงพอไหม เรื่องบัตร อปพร.ได้ดำเนินการจัดทำให้เขาหรือยัง
ครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ ตามท่ีท่าน ส.อบต.ม.2 สอบถามมาเรื่องรถน้ำ ผมได้สอบถามนายอำเภอแล้ว 
ท่านบอกว่าจะตามเรื่องให้ครับ เรื่องพัสดุงานป้องกัน ฝากคุณจุรีรัตน์ แจ้งผม
ให้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ด้วยนะครับ ว่ามีอะไรบ้าง ขาดเหลืออะไร 
จะได้ดำเนินการต่อครับ เรื่องบัตร อปพร.ผมยังไม่ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่
ป้องกันฯ ว่าดำเนินการถึงไหนแล้วครับ 

นายจำรัส เกิดเข้ม ในการประชุมคราวหน้าขอให้ชี้แจงข้อมูลด้วยนะครับ 
นางสาวนันทิกา บุญโฉม อยากได้รายชื่อของ อปพร.แต่ละหมู่บ้านค่ะ 
นายนพพล  ยอดคำ ผมเคยให้แล้วครับ ผมเป็นประธานศูนย์ อปพร.ของตำบลท้ายน้ำ ผมคิดได้ แต่

ผมทำอะไรไม่ได้ครับ เพราะติดขัดเรื่องระเบียบฯ ครับ 
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ประธานสภาฯ ผมฝากเรื่องการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของงานป้องกันด้วยนะครับ ยกตัวอย่างเม่ือ

งานหลวงพ่อน้อม ได้ซื้อไฟฉายใหม่มา เปิดใช้ได้ไม่ถึง 5 ชั่วโมงก็เสียแล้ว ไม่
สามารถใช้งานได้ การจัดซื้อผมอยากให้จัดหามาจาหลายๆ ร้าน เพื่อนำมา
เลือกอันที่ดีที่สุด ใช้ได้นานที่สุดครับ มีท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมอีกไหมครับ ถ้า
ไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้   ผมขอปิดประชุมแค่นี้ครับ 
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