
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ 
สมัยวิสามัญ คร้ังที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖4 

วันที่  2  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ 

-------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 
 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายประสงค์  เครือประสงค์ ส.อบต.หมู่ท่ี ๑ ประสงค์  เครือประสงค์  
๒ นายเฉลา บุญดี ส.อบต.หมู่ท่ี ๑ เฉลา  บุญดี  
๓ นายจำรัส  เกิดเข้ม ส.อบต.หมู่ท่ี ๒ จำรัส  เกิดเข้ม  
๔ นายสำเริง ใจบุญ ส.อบต.หมู่ท่ี ๓ สำเริง ใจบุญ  
๕ นายนเรศ  ประสาทพร ส.อบต.หมู่ท่ี ๓ นเรศ  ประสาทพร  
๖ นายนพพล ยอดคำ ส.อบต.หมู่ท่ี ๔ นพพล ยอดคำ  
๗ นายสายไหม  สายแวว ส.อบต.หมู่ท่ี ๕ สายไหม  สายแวว  
๘ นายฉลวย  จาดฤทธิ์ ส.อบต.หมู่ท่ี ๖ ฉลวย  จาดฤทธิ์  
๙ นายน้อย  กล่อมสกุล ส.อบต.หมู่ท่ี ๖ น้อย  กล่อมสกุล  

๑๐ นายสมจิตร  สาสะกุล ส.อบต.หมู่ท่ี ๗ สมจิตร สาสะกุล  
๑๑ นายเกียรต์ิสกุล  ดิษป่วน ส.อบต.หมู่ท่ี ๗ เกียรติ์สกุล  ดิษป่วน  
๑๒ นายสมจิตร  บุญช่วย ส.อบต.หมู่ท่ี ๘ สมจิตร  บุญช่วย  
๑๓ นางสาวทวีป  อิ่มใจ ส.อบต.หมู่ท่ี ๘ ทวีป  อิ่มใจ  
๑๔ น.ส.นันทิกา บุญโฉม ส.อบต.หมู่ท่ี ๙ นันทิกา  บุญโฉม  
๑๕ นายวิเชียร ศรีบาง ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๐ วิเชียร ศรีบาง  
๑๖ นายวิฑูรย์ พรหมอยู ่ ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๐ วิฑูรย์ พรหมอยู ่  

 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายชัยวัฒน์  บุญมูล ปลัด อบต.ท้ายน้ำ/เลขานุการฯ ชัยวัฒน์  บุญมูล  
๒ นางสาวรักษิณา  สุขเกษม ผู้ช่วย จพง.ธุรการ รักษิณา  สุขเกษม  
3 นางสาวจุรีรัตน์  ศรีลาเวียง ผู้ช่วย จพง.ประชาสัมพันธ์ จุรีรัตน์  ศรีลาเวียง  

 
 
 

เร่ิมประชุม   เวลา ๐๙.3๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองเพื่อทราบ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  เรียนสมาชิกสภา อบต.ท้ายน้ำ เนื่องจากปัจจุบันตำแหน่งประธานสภา

ฯ ได้ว่างลง เนื่องจากนายชูชีพ สิงห์อนันต์ ได้เสียชีวิต และนายประสงค์ เครือ
ประสงค์ รองประธานสภาได้ลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งตามระเบียบ มท.ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ จะต้องเลือกภายใน ๑๕ วัน ดังนั้นจึงขออนุญาตนายอำเภอ 
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โพทะเลเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒ เมษายน 
๒๕๖๔   ซึ่งเป็นการประชุมในวันนี้ 

  ดังนั้น จึงขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ที่มีอาวุโสที่มีอายุมากที่สุด ทำ
หน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว  และนายประสงค์ เครือประสงค์ เป็นผู้มีอายุ
มากที่สุด พร้อมที่จะทำหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว จึงขอให้ท่านทำหน้าท่ี
ต่อไปครับ 

ท่ีประชุม -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 

นายประสงค์ เครือประสงค์  มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
(ประธานสภาฯ ช่ัวคราว) ตำบลท้ายน้ำ สมัยสามัญ สมัยที ่  1  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4  ว ันที ่   9  

กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมรับรอง 
ท่ีประชุม มติเห็นชอบ ๑6 เสียง    ไม่เห็นชอบ – เสียง    งดออกเสียง - เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองพิจารณา 
 ๓.๑ เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ (แทนตำแหน่งที่

ว่าง) 
นายประสงค์ เครือประสงค์  ก่อนท่ีจะทำการเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ขอให้ 
(ประธานสภาฯ ช่ัวคราว) เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ และวิธีการเลือกให้กับสภาฯ เข้าใจตรงกัน

ก่อนครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ/  เรียนท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เลขานุการสภาฯ ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.2554 ข้อ 4, 6, 7, ๘ เมื่อตำแหน่งประธานสภาฯ ว่างลง จะต้องเลือก
แทนภายใน 15 ว ัน  ต ่อไปจะเป ็นการเล ือกประธานสภาฯ และรอง
ประธานสภาฯ ตามลำดับ  ขอให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ ช่ือ
สมาชิกสภาท้องถิ ่นคนหนึ ่งที ่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู ้ด ำรงตำแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน โดยให้สมาชิก สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือท่ี
เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้ สมาชิกสภาท้องถิ ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือ
เหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อ
ตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้
ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  หลายคน ให้
เลือกใหม่เฉพาะผู้ที ่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่  
ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากัน  วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ 
๓๙ มาใช้บังคับโดย อนุโลมให้ประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน  วิธีจับสลากตามวรรคหนึ ่งให้ประธานท่ี
ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใด 
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เป็นผู้จับสลากก่อนหลัง  หากตกลงกันไม่ได้ให้ ประธานที่ประชุมจับสลากว่า
ผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สีและขนาดอย่าง
เดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู ้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียน
ข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น 
เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  ขอให้ประธานท่ี
ประชุม  ที่ได้รับเลือกเป็นประธานชั่วคราวในการประชุมครั้งนี้ทำหน้าที่เลือก
ครบั 

นายประสงค์ เครือประสงค์  ก่อนทำการเลือกฯ ขอแต่งต้ังผู้นับคะแนน จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 
(ประธานสภาฯ ช่ัวคราว)   นายเกียรติสกุล ดิษป่วน  เป็นผู้นับคะแนนคนท่ี 1  

นายน้อย กล่อมสกุล   เป็นผู้นับคะแนนคนท่ี 2 
ท่ีประชุม -รับทราบ 
นายประสงค์ เครือประสงค์  ขอให้ท่านสมาชิกฯ เสนอช่ือผู้ท่ีตนเห็นว่าสมควรดำรงตำแหน่ง 
(ประธานสภาฯ ช่ัวคราว)  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ  และขอผู้รับรอง ๒ ท่าน 
นายวิฑูรย์  พรหมอยู่  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายวิฑูรย์  พรหมอยู่  ส.อบต.ม.10   

ขอเสนอ   นายประสงค์  เครือประสงค์   
นายสมจิตร บุญช่วย  ผมนายสมจิตร บุญช่วย  ส.อบต.หมู่ท่ี 8  ขอรับรอบคนท่ี 1 
นายฉลวย จาดฤทธิ์  ผมนายฉลวย  จาดฤทธิ์  ส.อบต.หมู่ท่ี 6  ขอรับรอบคนท่ี 2 
นายน้อย  กล่อมสกุล เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายน้อย  กล่อมสกุล   ส.อบต.ม.6    

ขอเสนอ  นายจำรัส  เกิดเข้ม  
นายนพพล  ยอดคำ  ผมนายนพพล  ยอดคำ    ส.อบต.หมู่ท่ี ๔  ขอรับรอบคนท่ี 1 
นางสาวทวีป  อิ่มใจ  ดิฉันนางสาวทวีป  อิ่มใจ  ส.อบต.หมู่ท่ี 8  ขอรับรอบคนท่ี 2 
นายประสงค์ เครือประสงค์  มีท่านใดเสนอช่ืออีกไหมครับ หากไม่มีผมขอให้ท่านสมาชิกฯ ทำการ 
(ประธานสภาฯ ช่ัวคราว) ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามระเบียบฯ ต่อไปครับ  
   บัดนี้การลงคะแนนเสียงสิ้นสุดลงแล้วได้เวลานับคะแนนเสียงการ

เลือกตั้งประธานสภาฯ จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ท้ังสองท่าน ทำหน้าท่ีนับคะแนน
และแจ้งผลการนับคะแนนต่อไป (ดำเนินการนับคะแนน โดยนายน้อย กล่อม
สกุล เป็นผู้หยิบบัตรเลือกตั้ง นายเกียรติสกุล ดิษป่วน เป็นผู้ขานรายช่ือผู้ท่ีได้รับ
เลือก) 

 ผลการนับคะแนนเสียงประธานสภาฯ  ดังนี้ 
 1. นายประสงค์  เครือประสงค์ ได้รับคะแนนเสียง   7  คะแนน 
 1. นายจำรัส  เกิดเข้ม            ได้รับคะแนนเสียง   9  คะแนน 
   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้าย

น้ำ คือ  นายจำรัส  เกิดเข้ม  
  ลำดับต่อไปเป็นการเลือกตั้งรองประธานสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง

เนื่องจากรองประธานคนเดิมลาออก ขอให้ ท่านสมาชิกฯ เสนอช่ือครับ 
นายสายไหม สายแวว  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสายไหม สายแวว  ส.อบต.ม.5   

ขอเสนอ   นายประสงค์  เครือประสงค์ 
นายนพพล  ยอดคำ  ผมนายนพพล  ยอดคำ    ส.อบต.หมู่ท่ี ๔  ขอรับรอบคนท่ี 1 
นายน้อย  กล่อมสกุล  ผมนายน้อย  กล่อมสกุล  ส.อบต.หมู่ท่ี 6  ขอรับรอบคนท่ี 2 
นายประสงค์ เครือประสงค์   มีท่านใดเสนอช่ืออีกไหมครับ หากไม่มีผู้เสนอช่ือเพิ่มจึงไม่มีการเลือก  
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(ประธานสภาฯ ช่ัวคราว)  ดังนั้นนายประสงค์  เครือประสงค์ เป็นรองประธานสภาฯ 
ต่อไปจะนำเรียนนายอำเภอโพทะเล เพื่อแต่งต้ังตำแหน่งประธานสภา 

และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ ตามระเบียบฯ ต่อไป  
 

 3.2  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   2564 
นายประสงค์ เครือประสงค์           เชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องช้ีแจงครับ 
(ประธานสภาฯ ช่ัวคราว) 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ           เรียนท่านประธานสภาฯ ในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ 2564 ในครั้งนี้มีจำนวน 3 โครงการได้แก่ 
 โครงการที่ 1.  สืบเนื่องมาจากเงินงบประมาณไม่พอในการจัดซื้อเต็นท์ จึงขอ 

โอนเพิ่ม   จำนวน 5,000 บาท จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  /งานบริหาร
ทั่วไป /งบลงทุน /หมวดค่าครุภัณฑ์ / ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน – จัดซื้อ
เต็นท์ จำนวน 5,000 บาท   

 โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน / งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน / งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์ / ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ - จัดซื้อกล้อง
วัดมุม จำนวน 5,000 บาท 

นายประสงค์ เครือประสงค์           มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ หากไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม 
(ประธานสภาฯ ช่ัวคราว)  รับรองการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  
 โครงการที่ 1. โอนเพิ่ม   จำนวน 5,000 บาท จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

/งานบริหารทั่วไป /งบลงทุน /หมวดค่าครุภัณฑ์ / ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
– จัดซื้อเต็นท์ จำนวน 5,000 บาท   โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน / 
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน / งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์ / 
ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ - จัดซื้อกล้องวัดมุม จำนวน 5,000 บาท หากท่าน
สมาชิกเห็นด้วย ขอให้ยกมือครับ 

ท่ีประชุม   มติเห็นชอบ ๑6 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ           โครงการที่ 2 สืบเนื่องจากเงินงบประมาณในหมวดค่าบำรุงรักษา และ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเหลือน้อยจึงขอ โอนเพิ่ม  จำนวน 370,000 
บาท ไปยังแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
/ งบลงทุน / หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ประเภทค่าบำรุงรักษา และ
ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  

 โอนลด  จำนวน 370,000 บาท  จาก 
 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน / งบ

ลงทุน / หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง / ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ี
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง เป็น
จำนวนเงิน 70,000 บาท 

 2. แผนงานสาธารณสุข / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข / งบ
บุคลากร / หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 
150,000 บาท 
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 3. แผนงานการศึกษาฯ / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาฯ  / งบ

บุคลากร / หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 
150,000 บาท 

นายประสงค์  เครือประสงค์           มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ หากไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม 
(ประธานสภาฯ ช่ัวคราว)  รบัรองการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  
 โครงการที่ 2  โอนเพิ่ม  จำนวน 370,000 บาท ไปยังแผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา / งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน / งบลงทุน / หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง / ประเภทค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  

 โอนลด  จำนวน 370,000 บาท จาก 
 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน / งบ

ลงทุน / หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง / ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ี
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง เป็น
จำนวนเงิน 70,000 บาท 

 2. แผนงานสาธารณสุข / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข / งบ
บุคลากร / หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 
150,000 บาท 

 3. แผนงานการศึกษาฯ / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาฯ  / งบ
บุคลากร / หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 
150,000 บาท  หากท่านสมาชิกเห็นด้วย ขอให้ยกมือครับ 

ท่ีประชุม   มติเห็นชอบ ๑๖ เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ           โครงการที่ 3 สืบเนื่องจากโครงการก่อสร้าง คสล.สายหลวงพ่อในวัง 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น จึงขอ  โอนเพิ่ม จำนวน 
107,200 บาท  ไปยัง 

 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลวงพ่อในวัง (ต่อจากถนน คสล.เดิม) 
ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 27 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่ 

 น้อยกว่า 81 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง งบประมาณ 38,400 บาท 
 2.  โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที ่ 3 บ้านปากน้ำ 

ปริมาณหินคลุก จำนวน 133.20 ตัน งบประมาณ 68,800 บาท     
   โอนลด  จำนวน 107,200 บาท จากโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลวง

พ่อในวัง (ต่อจากถนน คสล.เดิม) ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
74 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  222 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นท่ี  

นายประสงค์ เครือประสงค์    มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม
(ประธานสภาฯ ช่ัวคราว)  รับรองการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  
 โอนเพิ่ม จำนวน 107,200 บาท  ไปยัง 
 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลวงพ่อในวัง (ต่อจากถนน คสล.เดิม) 

ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 27 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่ 
 น้อยกว่า 81 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง งบประมาณ 38,400 บาท 
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 2.  โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู ่บ้านหมู่ที ่ 3 บ้านปากน้ำ 

ปริมาณหินคลุก จำนวน 133.20 ตัน งบประมาณ 68,800 บาท     
   โอนลด  จำนวน 107,200 บาท จากโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลวง

พ่อในวัง (ต่อจากถนน คสล.เดิม) ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
74 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  222 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นท่ี หากท่านสมาชิกเห็น
ด้วย ขอให้ยกมือครับ 

ท่ีประชุม   มติเห็นชอบ ๑๖ เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 
  

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอื่น ๆ 
นายประสงค์ เครือประสงค์  มีเรื่องใดท่ีจะแจ้งหรือไม่ ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ ช่ัวคราว) 
นางสาวรักษิณา  สุขเกษม  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวรักษิณา สุขเกษม ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าท่ีงานป้องกัน เนื่องจากเราจะมีการตั้งด่าน 
7 วันอันตรายในระหว่างวันที่ 10-17 เมษายน 2564 ขอให้ท่านสมาชิกฯ
แจ้งวันท่ีสามารถเข้าร่วมอยู่ด่านได้ท่ีดิฉันนะค่ะ 

ท่ีประชุม -รับทราบ 
นายประสงค์ เครือประสงค์  ผมขอแจ้งไฟรายทางเสีย-ชำรุดจุดคลองสระและวังหิน รวมทั้งสิ้น 4 

ดวง ขอให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมให้ด้วยครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  จะประสานกองช่างให้ครับ 
นายสายไหม สายแวว  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสายไหม  สายแวว ส.อบต.หมู่ที ่ 5 

ขอสอบถามเรื่องงานกีฬาตำบลท้ายน้ำ  ท่ีจะจัดวันที่ 5-6 เมษายน 2564 มี
ความพร้อมไหมครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  มีความพร้อมครับ และที่จัดในวันที่ 5-6 เมษายนนี้เพราะเป็นมติท่ี
ประชุมผู้นำในครั้งท่ีแล้วครับ 

นายจำรัส  เกิดเข้ม  โครงการศึกษาดูงานฯ มีความพร้อมหรือไม่ สามารถจัดทำโครงการได้
หรือไม่ครับ 

นายสมจิตร  บุญช่วย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร  บุญช่วย  ส.อบต.หมู่ที ่ 8 
เห็นด้วยกับโครงการศึกษาดูงานครับ แต่เนื ่องจากเราต้องมีระยะเวลาการ
เตรียมงาน การประสานที่พัก สถานที่ดูงาน จึงขอสอบถามท่านปลัดมีความ
คิดเห็นอย่างไรครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  ขอให้งานกีฬาตำบลแล้วเสร็จแล้ว จะเชิญประชุมอีกครั้งครับ 
ท่ีประชุม เห็นด้วย 
นายประสงค์ เครือประสงค์  มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านท่ี 
(ประธานสภาฯ ช่ัวคราว) มาร่วมประชุมในวันนี้   ผมขอปิดประชุมครับ 
 

เลิกประชุม เวลา ๑1.00 น. 
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(ลงช่ือ)         ชัยวัฒน์  บุญมูล  ผู้จดบันทึกการประชุมฯ 
      (นายชัยวัฒน์  บุญมูล) 
     ตำแหน่ง  เลขานุการสภาฯ อบต.ท้ายน้ำ 
 
 
(ลงช่ือ)     ผู้ตรวจบันทึกการประชุมฯ 
          (................................................) 
       ตำแหน่ง  ประธานสภาฯ อบต.ท้ายน้ำ 
 

 
-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯได้ตรวจสอบแล้ว 
 
 
(ลงช่ือ)        วิทูรย์  พรหมอยู่  ประธานฯ 
     (นายวิทูรย์  พรหมอยู่) 
ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ท่ี 10 
 
 
(ลงช่ือ)       จำรัส    เกิดเข้ม     กรรมการ            
    (นายจำรัส    เกิดเข้ม)                   
ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ท่ี 2 
 
 
(ลงช่ือ)       สายไหม   สายแวว     กรรมการ 
            (นายสายไหม   สายแวว) 
ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


