
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖2 
วันที่  ๑3  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ 
-------------------------------- 

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 - ลา 
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 - ลา 
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 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายชัยวัฒน์  บุญมูล ปลัด อบต.ท้ายน้ำ/เลขานุการฯ ชัยวัฒน์  บุญมูล  
๒ นายกฤษดา  ฟักเงิน ผู้อำนวยการกองช่าง กฤษดา  ฟักเงิน  
๓ นางสาววีรภัทรา  พาโคกทม นักวิชาการพัสดุ วีรภัทรา  พาโคกทม  
๔ นางมาลัย  เพ็ญวิจิตร หัวหน้าสำนักปลัด มาลัย  เพ็ญวิจิตร  
๕ นางสาวเนตรนภา  โกฉิม นักทรัพยากรบุคคล เนตรนภา  โกฉิม  
๖ นายสุรพล  รุ่งนาก จ้างเหมาบริการ (ช่างไฟ) สุรพล  รุ่งนาก  
๗ นางสาวจุรีรัตน์  ศรีลาเวียง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จุรีรัตน์  ศรีลาเวียง  
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เริ่มประชุม   เวลา 09.45 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ สวัสดีทุกท่านที่มาร่วมประชุมวันนี้ครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓   ประจำปี ๒๕๖2  (แจ้ง
วาระการประชุมแต่ละวาระตามเอกสารที่ส่งให้สมาชิกฯ )  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖2  เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖2 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ  
นางสาวนันทิกา  บุญโฉม เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนันทิกา  บุญโฉม ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ขอ

แจ้งให้แก้ไขโครงการที่ 19 โครงการขุดอ่างเก็บน้ำบึงตะไกร ม.8 เป็น
โครงการขุดอ่างเก็บน้ำบึงตะไกร ม.9  

ที่ประชุม มติเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1  
ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖2  วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

ที่ประชุม มติเห็นชอบ ๑5 เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง - ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา 
 ๓.1 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ประธานสภาฯ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ ผมในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ท้ายน้ำ ขอแถลงงบประมาณ เรียนท่าน

ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ อบต.ท้ายน้ำ บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร
ของ อบต.ท้ายน้ำ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำอีกครั้ง
หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ 
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ดังต่อไปนี้ 

 ๑.สถานะการคลัง 
 ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ณ วันที่ ๓๑ 

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ มีสถานะ
การเงิน ดังนี้ 

      ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น      จำนวน  47,678,759.59 บาท 
      ๑.๑.๒ เงินสะสม       จำนวน  21,103,216.93 บาท 
      ๑.๑.๓ ทุนสำรองเงินสะสม      จำนวน    9,413,032.๘9 บาท 
      ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  ไม่มี 
       ๑.๑.๕  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ไม่มี 
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 ๑.๒  เงินกู้คงค้าง  ไม่มี 

 ๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  
 (๑) รายรับจริงท้ังสิ้น   จำนวน  35,630,283.18  บาท  ประกอบด้วย 
      หมวดภาษีอากร  จำนวน       791,849.50  บาท 
      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  

    และใบอนุญาต  จำนวน         ๑7,464.0๐  บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน       281,565.00  บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จำนวน          28,239.6๐  บาท 
    หมวดรายได้จากทุน  จำนวน                       -  บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร  จำนวน  ๑3,688,555.27  บาท 

      หมวดเงินอุดหนุน  จำนวน   18,569,911.59  บาท 
 
 (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   
      จำนวน 2,252,608.00  บาท 
 
 (๓) รายจ่ายจริง  จำนวน  ๒4,612,018.98  บาท ประกอบด้วย 
      งบกลาง   จำนวน       9,185,453.56  บาท 
      งบบุคลากร    จำนวน       7,025,695.33  บาท 
     (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) 

    งบดำเนินการ   จำนวน       4,513,790.09  บาท 
    (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 
    งบลงทุน   จำนวน       2,973,400.00  บาท 
    (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดอนและสิ่งก่อสร้าง) 

          งบรายจ่ายอื่น ๆ  จำนวน                          -  บาท 
    (หมวดรายจ่ายอื่น ๆ)   
    งบเงินอุดหนุน  จำนวน         913,680.00  บาท 

      (หมวดเงินอุดหนุน) 
 
 (๔) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
      จำนวน      -  บาท 
 
 (๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่   

จำนวน      -  บาท 
 

 ๓. งบเฉพาะการ   ไม่มี 
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ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  คำแถลงการณ์งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ขององค์การ
    บริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
๒.๑ รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี ๒๕๖1 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖2 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖3 

รายได้จัดเก็บเอง    
     หมวดภาษีอากร 835,919.75 963,430.00 1,134,330.00 
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

22,492.90 35,060.00 33,000.00 

     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 133,158.74 172,600.00 575,200.00 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 89,530.08 92,000.00 70,000.00 
     หมวดรายได้จากทุน - 1,000.00 15,000.00 
     รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,081,101.47 1,264,090.00 1,827,530.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดภาษีจัดสรร 16,854,820.02 16,849,466.00 23,704,480.00 
    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรร     
    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,854,820.02 16,849,466.00 23,704,480.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,668,820.02 16,849,466.00 23,704,480.00 
    หมวดเงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

6,768,530.00   

    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้    
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

24,436,556.06 18,406,444.00 21,939,990.00 

รวม 42,372,477.25 36,520,000.00 47,472,000.00 
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ปลัด อบต.ท้ายน้ำ คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร 

๒.๒ รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายรับจริง 
ปี ๒๕๖1 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖2 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖3 

จ่ายจากงบประมาณ    
     งบกลาง 10,492,434.45 10,978,240.00 13,182,000.00 
     งบบุคลากร 
(หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจำ 
และค่าจ้างชั่วคราว) 

 
8,333,372.32 

 
11,404,498.00 

 
12,139,900.00 

 
     งบดำเนินการ 
(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
หมวดค่าสาธารณูปโภค) 

 
4,842,360.80 

 
9,114,862.00 

 
9,075,600.00 

     งบลงทุน 
(หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

3,091,999.75 3,702,400.00 11,486,500.00 

     งบรายจ่ายอื่น ๆ 
(หมวดรายจ่ายอื่น) 

 20,000.00 20,000.00 

     งบเงินอุดหนุน 
(หมวดเงินอุดหนุน) 

1,312,120.00 1,300,000.00 1,568,000.00 

รวม 28,072,287.32 36,520,000.00 47,472,000.00 

 
 ทั้งหมดคือคำแถลงการณ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 ในส่วนที่ 2 คือรายละเอียดงบประมาณและส่วนที่ 3 คือโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ในปี 2563 อบต.ท้ายน้ำมี 5 กอง ได้แก่ สำนักปลัด 
กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกองสาธารณสุข 
ในร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ ตั้งงบประมาณตามแผนงาน ขอให้ท่านสมาชิกฯ 
พิจารณากันในส่วนที่ 3 โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในปี 2563 ครับ 

นายสมจิตร  บุญช่วย เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร บุญช่วย ส.อบต.ม.8 ขอสอบถาม
งบลงทุนในปี 2562 ประมาณการไว้ที่ 3,702,400 บาท แต่ในปี 2563 
เราได้ประมาณการไว้ 11,486,500 บาท ปี 2563 เพ่ิมมากข้ึน อยากให้
เพ่ิมงบประมาณในส่วนโครงสร้างพื้นฐานได้ไหมครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่าน ส.อบต.ม.8 ได้สอบถามมาว่า งบลงทุน
ปี 2562 และงบลงทุนปี 2563 ซึ่งเพ่ิมมากขึ้น  สาเหตุที่ตั้งไว้เยอะ
เนื่องจากเราจะก่อสร้างอาคารงบประมาณ 8 ล้านเศษ จึงต้องประมาณการ
ให้เยอะขึ้น 

นายสมจิตร  บุญช่วย ผมเห็นตัวเลขการประมาณการเยอะขึ้น จึงขอเสนอให้เพ่ิมงบประมาณ
โครงสร้างพื้นฐานในแต่ละหมู่ได้หรือไม่ 
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ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  เรียนท่านประธานสภาฯ ขอชี้แจงการประมาณการปี 2562 งบลงทุนเรา

ประมาณการไว้ที่ 3 ล้านเศษ ปี 2563 ประมาณการไว้ที่ 11 ล้านเศษ 
สืบเนื่องจากเราต้องสร้างอาคารสำนักงานเป็นจำนวนเงิน 8 ล้านเศษ จาก
ข้อมูลที่ท่านเห็นเรามีรายรับมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากข้ึน 

นางสาวเนตรนภา โกฉิม เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวเนตรนภา โกฉิม นักทรัพยากรบุคคล 
 (นักทรัพยากรบุคคล) ขออธิบายเพ่ิมเติมเรื่องเงินอุดหนุนที่รัฐจัดให้ เป็นการระบุวัตถุประสงค์มา

ว่าเราจะต้องนำไปใช้อะไร และจะนำไปใช้อย่างอ่ืนไม่ได้  เช่น เงินเบี้ยยังชีพ 
เงินอุดหนุนคลองพลังไฟฟ้า เงินอุดหนุนอาหารเสริมนม เป็นต้น จึงทำให้
ภาพรวมรายรับของ อบต. เยอะค่ะ 

นายสมจิตร  บุญช่วย จากหน้าที่ 2 ข้อ 1.1.3 เงินทุนสำรองสะสมปีนี้มี 9 ล้านกว่าบาท ผมอยาก
ทราบทำไมจึงมีมาก 

นางสาวเนตรนภา โกฉิม เงินตัวนี้เป็นเงินที่เราต้องตั้งไว้ตามระเบียบ เมื่อเราใช้เงินสะสมหมดแล้ว เรา
จึงจะมาใช้เงินตัวนี้ได้ค่ะ 

นายสมจิตร  บุญช่วย จากหน้า 2 ข้อ 1.1.2 เงินสะสมมียอดเงิน 21 ล้าน ยอดนี้เป็นยอดรวมกับ
เงินข้อ 1.1.3 แล้วหรือไม่ 

นางสาวเนตรนภา โกฉิม ไม่ใช่ยอดรวมกันค่ะ 
นายสมจิตร  บุญช่วย ข้อบัญญัติปี 2562 ส่วนไหนที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย อยากให้นำมาเพ่ิมในงาน

โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือที่งบประมาณจะได้ไม่ตกเป็นเงินสะสมมากเกินไป ใน
การนี้จะมีแนวทางไหมครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่าน ส.อบต.ม.8 สอบถามเรื่องเงินสะสม 
ขออธิบายเงินที่จะตกเป็นเงินสะสมคือโครงการที่ยังไม่ได้ทำหรือทำแล้วแต่
ใช้จ่ายไม่หมด ส่วนเงินทุนสำรองเงินสะสมคือเป็นเงินที่กันไว้ทุกปีเพ่ือ
ป้องกันการใช้จ่ายเงินสะสมหมด และสอบถามว่าจะมีวิธีการอย่างไรไม่ให้
งบประมาณตกเป็นเงินสะสม วิธีการคือหากพบปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนก็ให้ทำหนังสือคำร้อง เราก็จะตรวจสอบว่ายังมีงบประมาณตัว
ไหนที่เหลืออยู่ ก็จะโอนงบประมาณไปดำเนินการแก้ไขให้ ขอให้ ผอ.กอง
คลังอธิบายเพิ่มเติม 

นางสาววีรภัทรา พาโคกทม  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาววีรภัทรา พาโคกทม นักวิชาการพัสดุ 
(รก.ผอ.กองคลัง) ชำนาญการ ขอชี้แจงโดยปกติการประมาณการรายรับ-รายจ่ายของเราจะ

อยู่ที่ 37-38 ล้านบาท แต่ปีนี้เราต้องเพ่ิมค่าก่อสร้างอาคารอีก 8 ล้าน จึง
ทำให้ยอดรายจ่ายขยับขึ้น และเราก็จะมีรายรับบางรายการที่เราจะได้เพ่ิม
กว่าปี 2562 ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารออมสิน โดยปกติ
เราได้รับปีละ 200,000 บาท แต่ในปีนี้เราจะได้เพ่ิมขึ้นเป็น 600,000
บาท รายรับอีกอย่างคือค่าธรรมเนียมที่ดินเราจะได้เพ่ิมเป็น 1,900,000 
บาท และรายรับจากภาษีธุรกิจเฉพาะ จึงทำให้ปี 2563 รายรับของเราจะ
เยอะขึ้นกว่าทุกปีค่ะ 

นายสมจิตร  บุญช่วย ตอนนี้เรามีเงินสะสมเท่าไหร่ครับ 
นางสาววีรภัทรา พาโคกทม  ตามยอดที่แจ้ง 21 ล้านค่ะ 
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นายสมจิตร  บุญช่วย ผมสอบถามงบประมาณของปี 2562 ตอนนี้มีงบประมาณเท่าไหร่ที่จะตก

ไปเป็นเงินสะสม 
นางสาววีรภัทรา พาโคกทม  ต้องรอข้อมูลที่แน่นอนเม่ือปิดงบประมาณปี 2562 ค่ะ 
นายสมจิตร  บุญช่วย ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2562 แล้ว ผมอยากทราบว่ามีงบประมาณ

ส่วนไหนที่จะเหลือหรือยังไม่ได้ใช้จ่ายบ้าง อยากให้นำงบประมาณมาใช้ ไม่
อยากให้ตกเป็นเงินสะสมมากเกินไป 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ กรณีที่เราจะนำเงินที่เหลือจ่ายในปีงบประมาณ 2562 มาใช้ได้ คือ ถ้า
ประชาชนประสบปัญหาเดือดร้อน ให้ยื่นคำร้องมาที่ อบต. หากตรวจสอบ
แล้วมีเงินเหลือจ่ายจะโอนงบประมาณมาดำเนินการให้  

นายสมจิตร  บุญช่วย ผมเพียงอยากให้เราหาวิธีการเพ่ิมงบประมาณในส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานให้
มากขึ้นกว่านี้ได้ไหมครับ 

นายจำรัส  เกิดเข้ม เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจำรัส  เกิดเข้ม ส.อบต.ม.2 ตามที่ท่าน    
ส.อบต.ม.8 สอบถามคงอยากทราบว่าเงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณ 2562 
มีเท่าไหร่ และอยากให้นำออกมาใช้ ไม่ให้ตกไปเป็นเงินสะสม ซึ่งตาม
ระเบียบบังคับว่าจะต้องมีเงินสะสมทุกปี 

นางสาววีรภัทรา พาโคกทม ตามที่ท่าน ส.อบต.ม.8 สอบถามว่าเงินงบประมาณของปี 2562 จะเหลือ
จ่ายเท่าไหร่ ขอแจ้งให้ทราบว่า ณ ตอนนี้ยังเช็คให้ไม่ได้ เพราะต้องประมาณ
การรายจ่ายของเดือนสิงหาคมและกันยายนก่อน และถ้าจะนำเงิน
งบประมาณที่เหลือไปดำเนินการก็จะทำได้เพียงปรับปรุงและซ่อมแซม
เท่านั้น หากจะนำไปก่อสร้างจะไม่ทัน เพราะเหลือเวลาอีก 2 เดือนและต้อง
นำเข้าสภาฯ เพ่ือโอนงบประมาณ หลังจากประชุมแล้วจะดำเนินการเช็คให้
ค่ะ  

นายสมจิตร  บุญช่วย สิ่งที่ผมเสนอคือจะมีวิธีการอย่างไรที่จะเพ่ิมงบประมาณในส่วนโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้มากกว่านี้ครับ 

นางสาววีรภัทรา พาโคกทม การตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ จะมีระเบียบกำหนดไว้ว่าจะต้องตั้ง
งบประมาณแต่ละแผนงานเท่าไหร่ค่ะ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นางสาววีรภัทรา พาโคกทม ขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่าทำไมเงินสะสมจึงเหลือเยอะ เนื่องจากมีหนังสือแจ้งจาก

จังหวัดเมื่อปี 2557-2558 ว่า อบต.ท้ายน้ำมีเงินสะสมน้อย กองคลังจึงได้
เก็บ เงินสะสมไว้ให้ ได้มาก ๆ และตอนนี้ ยั งไม่ สามารถแจ้งยอดเงิน
งบประมาณคงเหลือของปี 2562 ได้ เพราะต้องกลับไปเช็คบัญชีก่อนค่ะ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ สรุปว่าเงินงบประมาณเหลือจ่ายปี 2562 หากทราบยอดเงินแล้วจะให้คลัง
โอนไปตั้งเพ่ิมในหมวดปรับปรุงและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยจะ
นำเข้าสภาฯ ในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ครับ 

นางสาววีรภัทรา พาโคกทม ในวันพรุ่งนี้จะให้เจ้าหน้าที่การเงินฯ ตรวจสอบให้ว่ามีเงินเหลือจ่ายเท่าไหร่ 
และจะนำเข้าสภาฯ ในการประชุมคราวหน้าค่ะ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
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นายกฤษดา  ฟักเงิน เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษดา  ฟักเงิน ผู้อำนวยการกองช่าง ขอ 
(ผอ.กองช่าง) ชี้แจงเพ่ิมเติม 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. กรณีปีนี้เงินรายรับเยอะ หากต้องการเพ่ิมเงินในข้อบัญญัติในหมวด
โครงสร้างพ้ืนฐานให้มากกว่านี้ได้ไหม เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจง
แล้วว่าทำไมปีนี้รายรับเราเยอะ ที่ตั้งไว้เยอะเพ่ือรองรับงบประมาณ 8  
ล้านบาทที่จะมาสร้างอาคารสำนักงานใหม่ แต่ความเป็นจริงแล้ว 
รายรับเราก็ยังคงเท่าเดิมเหมือนทุกป ี

2. เงินงบประมาณที่จะตกเป็นเงินสะสม ตอนนี้กองคลังยังไม่ทราบเพราะ
ยังไม่สิ้นปีงบประมาณ หากเช็คแล้วมีเงินงบประมาณคงเหลือก็จะโอน
ไปยังหมวดปรับปรุงและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่จะนำไป
ก่อสร้างไม่ได้ เนื่องจากดำเนินการก่อหนี้ผูกพันไม่ทัน กรณีมีประชาชน
เดือดร้อนต้องการให้ช่วยเหลือให้ทำหนังสือยื่นคำร้องพร้อมแนบรายชื่อ
ประชาชนมา ทางเจ้าหน้าที่จะออกไปสำรวจเพื่อดำเนินการต่อไป 

3. การจะเพ่ิมเม็ดเงินในข้อบัญญัติ ตามระเบียบจะต้องตั้งงบประมาณไว้
ทุกหมวด ถึงจะใช้หรือไม่ได้ใช้ก็ต้องตั้งไว้ในหมวดนั้น ๆ สิ้นเดือนนี้กอง
คลังจะแจ้งให้ทราบว่าจะมียอดเงินงบประมาณคงเหลือที่จะโอนมา
โครงสร้างพื้นฐานได้เท่าไหร่ครับ 

ประธานสภาฯ  ฝากกองคลังเช็คยอดเงินงบประมาณคงเหลือปี 2562 ให้ด้วยว่าเหลือ
เท่าไหร่ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ สรุปคือเราจะนำยอดเงินงบประมาณท่ีคาดว่าจะเหลือจ่ายในปี 2562  เพ่ือ
โอนเพ่ิมไปหมวดปรับปรุงและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างในสมัยประชุม
หน้า หากหมู่ไหนประสบปัญหาเดือดร้อนให้ยื่นคำร้องได้ที่กองช่างและ
ประสานกองคลังให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 

ประธานสภาฯ มีท่านใดเสนอความคิดเห็นไหมครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ 
เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยขอให้ท่านยกมือ
รับรองครับ 

ที่ประชุม   มติเห็นชอบ ๑4 เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – ท่าน 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ ตามระเบียบร่างข้อบัญญัติฯ เมื่อสภารับหลักการแล้ว จะต้องส่งให้

คณะกรรมการแปรญัตติ โดยคัดเลือกกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน 
๗ คน โดยมีผู้เสนอ ๑ ท่าน ผู้รับรอง ๒ ท่าน  

ประธานสภาฯ ผมขอมติสภาฯ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนเท่าใด จะต้องไม่น้อย
กว่า 3 คนและไม่เกิน 7 คน 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 3 ท่าน  
ประธานสภาฯ   ขอให้เสนอท่านที่ ๑ เลยครับ 
นายนเรศ ประสาทพร เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายนเรศ  ประสาทพร ส.อบต.หมู่ที่ ๓  เสนอ 

นายจำรัส  เกิดเข้ม ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ครับ 
นายเกียรติสกุล  ดิษป่วน ผมนายเกียรติสกุล  ดิษป่วน ส.อบต.หมู่ที่ ๗  ขอรับรองคนท่ี 1 
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นายสายไหม  สายแวว ผมนายสายไหม  สายแวว ส.อบต.หมู่ที่ 5 ขอรับรองคนท่ี 2 
นายน้อย  กล่อมสกุล เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายน้อย  กล่อมสกุล ส.อบต.หมู่ที่ 6  เสนอ 

นายสมจิตร  บุญช่วย ส.อบต.หมู่ที่ 8 ครับ 
นางสาวนันทิกา  บุญโฉม ดิฉันนางสาวนันทิกา  บุญโฉม ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ขอรับรองคนท่ี ๑ 
นายวิทูรย์  พรหมอยู่ ผมนายวิทูรย์  พรหมอยู่ ส.อบต.หมู่ที่ 10 ขอรับราองคนท่ี 2 
นายนเรศ ประสาทพร เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายนเรศ  ประสาทพร ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เสนอ 

นายสมจิตร  สาสะกุล ส.อบต.หมู่ที่ 7 ครับ 
นายนพพล  ยอดคำ ผมนายนพพล  ยอดคำ  ส.อบต.หมู่ที่ ๔  ขอรับรอบคนที่ 1 
นายน้อย  กล่อมสกุล ผมนายน้อย  กล่อมสกุล  ส.อบต.หมู่ที่ 6  ขอรับรอบคนที่ 2 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมไหมครับ หากไม่มีขอสรุปคณะกรรมการแปร

ญัตติ ๓ ท่านคือ 
๑. นายจำรัส  เกิดเข้ม 
๒. นายสมจิตร  บุญช่วย 
๓. นายสมจิตร  สาสะกุล 
ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วยขอให้ท่านยก
มือรับรองครับ 

ที่ประชุม   มติเห็นชอบ ๑3 เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – ท่าน 
ประธานสภาฯ กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ ตามระเบียบเมื่อผ่านวาระที่ 1 แล้ว การ

เสนอคำแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการ 
ขอให้ท่านสมาชิกเสนอวันเวลายื่นคำแปรญัตติครับ 

นายนเรศ ประสาทพร เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายนเรศ  ประสาทพร ส.อบต.หมู่ที่ ๓  เสนอ 
วันที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
เวลา 16.00 น.ครับ 

นางสาวนันทิกา  บุญโฉม ดิฉันนางสาวนันทิกา  บุญโฉม ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ขอรับรองคนท่ี ๑ 
นายน้อย  กล่อมสกุล ผมนายน้อย  กล่อมสกุล  ส.อบต.หมู่ที่ 6  ขอรับรอบคนที่ 2 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดเสนอไหมครับ หากไม่มี ผมขอมติรวม 

1. คณ ะกรรมการแปรญั ตติ  ๓  ท่ าน  ได้ แก่  น ายจำรัส   เกิด เข้ม          
นายสมจิตร  บุญช่วยและนายสมจิตร  สาสะกุล 

2. กำหนดการรับคำแปรญัตติคือ วันที่ ๑4  สิงหาคม  ๒๕๖2 เวลา 
16.00 น. ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. 

หากท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยขอให้ท่านยกมือรับรองครับ 
ที่ประชุม   มติเห็นชอบ ๑3 เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – ท่าน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ วัดท้ายน้ำจะจัดงานนมัสการหลวงพ่อเงิน ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 

15-17 กันยายน 2562 อบต.ได้รับหนังสือจากอำเภอให้คัดเลือกนักร้อง
ลุกทุ่งเพ่ือเป็นตัวแทนของตำบลเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงโดยแบ่งเป็น 
2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักร้องลูกทุ่งชาย-หญิง และประเภท  คู่จิ้นเฟส
เจอริ่ง อยากให้ท่านคัดเลือกคนในหมู่บ้านมาเข้ารับการคัดเลือก 
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นายสายไหม  สายแวว จำกัดอายุไหมครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ ประเภทนักร้องลูกทุ่งชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปและประเภทนักร้อง

คู่จิ้นเฟสเจอริ่งอายุ 15 ปีขึ้นไป ขอปรึกษาว่าเราจะมีวิธีการคัดเลือก
อย่างไร ขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบดังนี้ 

 ศึกวันดวลเพลง เจ้าลูกทุ่งโพทะเล ประจำปี 2562 
1. ประเภทลูกทุ่งชาย/หญิง 

รอบคัดเลือก 
1.1 ผู้เข้าประกวด ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป 
1.2 ผู้เข้าประกวดต้องมีภูมิลำเนาในอำเภอโพทะเล 
1.3 ผู้เข้าประกวดต้องสมัครและการรับคัดเลือกในตำบลที่ตนเองมี

ภูมิลำเนาโดยสมัครได้ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบล 
1.4 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15-30 สิงหาคม 2562 

2. ประเภทลูกทุ่งเฟรชเชอริ่ง 
รอบคัดเลือก 
“เฟรชเชอริ่ง” คือการร้องเพลงร่วมกันในหนึ่งเพลงตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
(สำหรับการประกวดครั้งนี้อำเภอโพทะเลกำหนดให้เฟรชเชอริ่ง 2 คน 
และเป็นประเภทเพลงลูกทุ่งเท่านั้น) 
1. คู่เข้าประกวดต้องมีอายุ 15 ปีขั้นไป 
2. คู่เข้าประกวด เป็นประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้ ดังนี้  

2.1 ชายคู่ชาย 
2.2 หญิงคู่หญิง 
2.3 ชายคู่หญิง 
คุณสมบัติและวิธีการสมัครการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ประเภทที่ 1 

3. เกณฑ์การให้คะแนนทั้ง 2 ประเภท 
1. น้ำเสียง    10 คะแนน 
2. อักขระเนื้อร้อง   10 คะแนน 
3. สำเนียงทำนอง   10 คะแนน 
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4. ท่วงท่าอารมณ์เพลง  10  คะแนน 
5. บุคลิกภาพและการแต่งกาย 10 คะแนน 

รวม   50 คะแนน 
 การประกวดรอบสอง และรอบชิงชนะเลิศและเงินรางวัล 

1. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เป็นตัวแทนของแต่ละตำบล 
ชาย  1 คน 
หญิง 1 คน 
เฟรชเชอริ่ง 1 คู ่
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จะได้รับค่าเดินทางแข่งขันรอบ 2 ที่วัดท้ายน้ำในงานนมัสการหลวงพ่อ
เงินประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 คนละ/คู่
ละ 500 บาท 

2. วันที่ 15 กันยายน 2562 
ประกวดลูกทุ่งชาย / หญิง จาก 11 ตำบล 
ชาย  11 คน 
หญิง 11 คน 
คัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ  ชาย  3  คน  หญิง  3  คน 

3. วันที่ 16 กันยายน 2562 
ประกวดคู่เฟรชเชอริ่ง  11  คู่ 
คัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ 3  คู่ 

4. วันที่ 17 กันยายน 2562 
รอบชิงชนะเลิศ 
1. นักร้องชนะเลิศชาย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมถ้วย

เกียรติยศของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 
2. นักร้องชนะเลิศหญิง ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมถ้วย

เกียรติยศของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร 
3. นักร้องชนะเลิศเฟรชเชอริ่ง ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อม

ถ้วยเกียรติยศของ สส.จังหวัดพิจิตร เขต 3 
ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศอีก คน/คู ได้รับเงินรางวัล คนละ/คู่ละ 
1,000 บาท 

5. คณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ 
จากสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย 
1. ครูสุรินทร์  ภาคศิริ (สารพันลั่นทุ่ง Thai PBS) 
2. ครูแตน     บุรีรัมย์ (ลูกทุ่งเน็คเวิร์ค) 
3. ครูดวงใจ   สุริยา  (ลูกทุ่งดาวสยาม) 
4. ครูแดง     เจดีย์  (ลูกทุ่งกรุงไทย) 

6. ผู้เข้าประกวดทุกประเภท จะต้องเตรียมซาวด์เพลงมาเองในรอบสอง
และรอบชิงชนะเลิศ 

ตอนนี้มีคนมาสมัครแล้ว 1 คน ประเภทเฟรชเชอริ่ง  
นางสาวรักษิณา  สุขเกษม เป็นหญิงอายุ 15 ปี ชื่อน้องเตยค่ะ เป็นนักร้องของโรงเรียนท้ายน้ำ สมัคร

ประเภทเฟรชเชอริ่ง  น้องอยากให้หาคู่ให้ด้วยค่ะ 
นายจำรัส  เกิดเข้ม อยากให้น้องเป็นคนหาเองจะดีกว่า นักร้องลูกทุ่งชายเสนอผู้ใหญ่ประยูร 

พุ่มไพจิตร ม.9  
ที่ประชุม เห็นด้วย 
นายสมจิตร  บุญช่วย สรุปคือ อบต.มีหน้าที่จัดหานักร้อง ประเภทลูกทุ่งชายคือผู้ใหญ่ประยูร เรา

ต้องสรรหานักร้องลูกทุ่งหญิง 
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ปลัด อบต.ท้ายน้ำ จะทำหนังสือถึงผู้นำให้ส่งนักร้องมาคัดเลือก ภายในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ 

เพ่ือเราจะได้มาคัดเลือกกัน 
ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นางสาวนันทิกา บุญโฉม ขอติดตามเรื่องการซ่อมไฟรายทาง ส่งคำร้องมาจะ 2 เดือนแล้ว ยังไม่มีการ

ซ่อม ขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการด้วยค่ะ 
ที่ประชุม  มีอีกหลายหมู่ที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม 
นายสมจิตร  บุญช่วย ผมได้สอบถามช่างไฟแล้ว เขาตอบมาว่ารออุปกรณ์ไฟฟ้า 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ คุณสุรพล ทำไมช่างไฟยังไม่ไปซ่อมไฟรายทาง 
นายสุรพล  รุ่งนาก รออุปกรณ์ไฟฟ้า ได้สั่งซื้อไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับของครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ ผอ.กองคลัง อุปกรณ์ไฟฟ้าสั่งซื้อไปหรือยังและจะได้รับเมื่อไหร่ 
นางสาววีรภัทรา พาโคกทม สั่งซื้อแล้วค่ะ แต่รออุปกรณ์อยู่ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ ขอให้เปลี่ยนร้าน จะได้รวดเร็วขึ้น 
นางสาววีรภัทรา พาโคกทม รับทราบค่ะ 
นายสมจิตร  บุญช่วย สอบถามเรื่องรถน้ำ ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ มอบให้คุณวัฒนพลดำเนินการแล้ว 
ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นายจำรัส เกิดเข้ม สอบถามเรื่องซ่อมแซมถนนตรงคอสะพานวัดท้ายน้ำ จะเสร็จทันงาน

นมัสการหลวงพ่อเงินไหมครับ เราจะดำเนินการอย่างไร เพ่ือให้สะดวกกับ
คนใช้ถนนเส้นนี้ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ เสร็จทันครับ เสนอให้ทำทีละครึ่งถนนได้ไหมครับ 
นายจำรัส  เกิดเข้ม ดำเนินการวันธรรมดาก็โรงเรียนเปิดผู้ปกครองต้องใช้ถนน วันเสาร์อาทิตย์ก็

คงไม่ได้เพราะจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยววัดท้ายน้ำเยอะ  
นายสมจิตร  บุญช่วย เสนอให้ดำเนินการกลางคืนจะได้ไหมครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ ขอสอบถาม ผอ.กองช่างก่อนว่าทำได้หรือไม่ ผิดหลักการไหม 
นายกฤษดา  ฟักเงิน ไม่สามารถดำเนินการกลางคืนได้ครับ ต้องทำก่อนพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้น 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่

มาร่วมประชุมในวันนี้   ผมขอปิดประชุมแค่นี้ครับ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑3.0๐ น. 
 
 
 (ลงชื่อ)    ชัยวัฒน์  บุญมูล  ผู้จดบันทึกการประชุมฯ 
          (นายชัยวัฒน์  บุญมูล) 
           ปลัด อบต.ท้ายน้ำ/เลขานุการสภาฯ 

 
 
(ลงชื่อ)     ชูชีพ  สิงห์อนันต์  ผู้ตรวจบันทึกการประชุมฯ 
           (นายชูชีพ  สิงห์อนันต์) 
                  ประธานสภา อบต.ท้ายน้ำ 
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-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯได้ตรวจสอบแล้ว 
 
 
(ลงชื่อ)         วิทูรย์  พรหมอยู่              ประธานฯ 
     (นายวิทูรย์  พรหมอยู่) 
                 ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ 
 
 
 

(ลงชื่อ)     จำรัส  เกิดเข้ม                    กรรมการ              (ลงชื่อ)     สุรศักดิ์  ทาพวง     กรรมการ 
    (นายจำรัส  เกิดเข้ม)                    (นายสุรศักดิ์  ทาพวง) 
                 ส.อบต.หมู่ที่ ๒                                ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 
 
 
 


