
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖4 
วันท่ี  11  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 

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

ผู้เข้าประชุม 
 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายจำรัส  เกิดเข้ม ประธานสภาฯ จำรัส  เกิดเข้ม  
๒ นายประสงค์  เครือประสงค์ รองประธานสภาฯ ประสงค์  เครือประสงค์  
๓ นายเฉลา บุญดี ส.อบต.หมู่ท่ี ๑ เฉลา บุญดี  
๔ นายสำเริง ใจบุญ ส.อบต.หมู่ท่ี ๓ สำเริง ใจบุญ  
๕ นายนเรศ  ประสาทพร ส.อบต.หมู่ท่ี ๓ - ลา 
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 พรหมอยู่ ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๐ วิฑูรย์ พรหมอยู่  

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายชัยวัฒน์  บุญมูล ปลัด อบต.ท้ายน้ำ/เลขานุการฯ ชัยวัฒน์  บุญมูล  
๒ นางเยาวลักษณ์  สายแวว นายก อบต.โพธิ์ไทรงาม เยาวลักษณ์  สายแวว  
๓ นายชนสรณ์  นัยวินิจ รองนายก อบต.โพธิ์ไทรงาม ชนสรณ์  นัยวินิจ  
๔ นายไพฑูรย์ สีลาเวียง รองนายก อบต.โพธิ์ไทรงาม ไพฑูรย์ สีลาเวียง  
๕ จ่าเอกเกรียงศักดิ์  สิงห์กวาง ปลัด อบต.โพธิ์ไทรงาม เกรียงศักดิ์  สิงห์กวาง  
6 น.ส.นิลภาภรณ์ จิรโชติกุลนันท์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ นิลภาภรณ์ จิรโชติกุลนันท์  
7 นางสาววีรภัทรา พาโคกทม รก.ผอ.กองคลัง วีรภัทรา พาโคกทม  
8 นางสาวนันทพร โตสุข นักพัฒนาชุมชน ปฎิบัติการ นันทพร โตสุข  
9 นางสาวจุรีรัตน์ ศรีลาเวียง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จุรีรัตน์ ศรีลาเวียง  
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เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.0๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ      สวัสดีทุกท่านที่มาร่วมประชุมวันนี ้ครับ วันนี้เป็นการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2   ประจำปี ๒๕๖4  
(แจ้งวาระการประชุมแต่ละวาระตามเอกสารท่ีส่งให้สมาชิกฯ )  

 ในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายก อบต.โพธิ์ไทรงามและคณะมาร่วม
ประชุมด้วย สืบเนื่องจาก อบต.โพธิ์ไทรงามมีโครงการที่จะดำเนินการใน
พื้นท่ีของตำบลท้ายน้ำ จึงมาขอความยินยอมทำกิจการนอกเขตพื้นท่ีตำบล
ท้ายน้ำ ขอให้ท่านและคณะแนะนำตัวด้วยครับ 

นางเยาวลักษณ์ สายแวว      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
(นายก อบต.โพธิ์ไทรงาม)  ท่าน ดิฉัน นางเยาวลักษณ์ สายแวว ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลโพธิ์ไทรงาม 
นายไพฑูรย์ สีลาเวียง      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
(รองนายก อบต.โพธิ์ไทรงาม)  ท่าน กระผม นายไพฑูรย์ สีลาเวียง ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลโพธิ์ไทรงาม 
นายชนสรณ์  นัยวินิจ      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
(รองนายก อบต.โพธิ์ไทรงาม)  ท่าน  กระผม นายชนสรณ์  นัยวินิจ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม 
จ่าเอกเกรียงศักดิ์  สิงห์กวาง      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
(ปลัด อบต.โพธิ์ไทรงาม)  ท่าน  กระผม จ่าเอกเกรียงศักดิ์  สิงห์กวาง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ 

สมัยวิสามัญ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖4 ในวันที่  2 เมษายน  พ.ศ. 
๒๕๖4 

ประธานสภาฯ      มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ สมัยวิสามัญ ครั้ง
ท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖4 ในวันท่ี  2 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

ท่ีประชุม มติเห็นชอบ ๑5 เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง - เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองพิจารณา 
 3.1 การขอรับความยินยอมทำกิจการนอกเขตในพื้นที่ของ อบต.ท้ายน้ำ 
ประธานสภาฯ      เชิญท่านนายก อบต.โพธิ์ไทรงาม ได้ช้ีแจงครับ  
นางเยาวลักษณ์ สายแวว      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
(นายก อบต.โพธิ์ไทรงาม)  ท่าน ดิฉัน นางเยาวลักษณ์ สายแวว ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลโพธิ์ไทรงาม  สืบเนื่องมาจากบ้านทุ่งกระทั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไทร
งามและบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5  ตำบลท้ายน้ำมีพื้นที่ติดต่อกัน ทำให้มีการ
เดินทางสัญจรติดต่อกันระหว่าง 2 ตำบล ทาง อบต.โพธิ์ไทรงามได้ลงพื้นท่ี
สำรวจถนนสายท่ีเช่ือมระหว่างหมู่ 2 ต.โพธิ์ไทรงามและ หมู่ 5 ตำบลท้าย
น้ำ ซึ่งเป็นเส้นทางท่ีประชาชนใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรเป็น 
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นางเยาวลักษณ์ สายแวว จำนวนมาก หลังจากสำรวจพบว่าชำรุดมาก จึงอยากให้มีการพัฒนา 
(นายก อบต.โพธิ์ไทรงาม) เส้นทางนี้ ในวันท่ีเราลงสำรวจได้เชิญคุณสายไหม  สายแวว ส.อบต.ม.5 ลง

พื ้นที ่ด้วย เพื ่อตรวจสอบแนวเขตติดต่อและวัดระยะทางได้ความยาว 
2,500 เมตร ซึ่งอยู่ในเขตตำบลโพธิ์ไทรงาม 1,700 เมตร และอยู่ในเขต
พื้นท่ีตำบลท้ายน้ำ 800 เมตร เส้นทางนี้จะมาบรรจบกับถนนลาดยางสาย
บ้านกระบังดิน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรได้อย่างสะดวก ทาง อบต.
โพธิ์ไทรงามจึงทำหนังสือมาเพื่อขออนุญาตและให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลท้ายน้ำพิจารณาเห็นชอบและยินยอมในการดำเนินกิจการนอกเขตใน
จุดดังกล่าว  ขอให้ท่านปลัด อบต.โพธิ์ไทรงาม ช้ีแจงเพิ่มเติมค่ะ 

จ่าเอกเกรียงศักดิ์  สิงห์กวาง      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
(ปลัด อบต.โพธิ์ไทรงาม)  ท่าน กระผม จ่าเอกเกรียงศักดิ์  สิงห์กวาง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม ขอชี้แจงเพิ่มเติม สืบเนื่องจาก สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพธิ์ไทรงามได้พิจารณาในสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเป็นเอก
ฉันท์ยินยอมให้ทำกิจการนอกเขต 17 เสียง และท่านประธานสภาฯ งด
ออกเสียง 1 เสียง เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น อบต.โพธิ์ไทรงาม ได้ทำ
หนังสือประสานมายังท่านปลัด อบต.ท้ายน้ำ เพื่อขอรับความยินยอมทำ
กิจการนอกเขตในพื้นท่ีตำบลท้ายน้ำ  

        ทาง อบต.โพธิ์ไทรงาม ได้ลงพื้นที่สำรวจร่วมกับท่านสายไหม สายแวว 
อบต.หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายน้ำ เส้นทางเส้นนี้เป็นถนนลูกรัง สภาพเป็นหลุม
เป็นบ่อ ซึ่งประชาชนชาวทุ่งกระทั่งและชาวตำบลท้ายน้ำใช้ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรเป็นประจำ พื้นที่ของโครงการจะมีขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 2500 เมตร หนา 15 เซนติเมตร ในส่วนของพื้นที่เขตตำบล
โพธิ์ไทรงาม 1,700 เมตร พื้นท่ีตำบลท้ายน้ำ 800 เมตร จะมาบรรจบกับ
ถนนลาดยางเส้นกระบังดินตรงจุดบ่อน้ำมันพอดีประชาชนทั้ง 2 ตำบลจะ
ได้รับประโยชน์ร่วมกันจึงเรียนมาเพื่อทราบขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ       มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะไหมครับ 
นายสายไหม สายแวว      เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสายไหม สายแวว ส.อบต.ม.5 ขอ

ช้ีแจงเพิ่มเติม เส้นทางนี้อยู่ตรงข้ามกับทางเข้าบ่อน้ำมันครับ  เป็นเส้นทาง
ที่มีประชาชนใช้กันเป็นจำนวนมาก และเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5 
ตำบลท้ายน้ำและหมู่ท่ี 2 ตำบลไทรงาม  เส้นทางนี้ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
แล้วชื่อเส้นทางว่า หนองไผ่-ดงป่าสักครับ  เส้นทางนี้มีพื้นท่ีอยู่ในเขตหมู่ท่ี 
5 ประมาณ 800 เมตร  ซึ่งเป็นถนนลูกรัง เราได้ทำการซ่อมแซมแล้วแต่ก็
ยังชำรุดอยู่  ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง ท่ี อบต.โพธิ์ไทรงามได้เสนอโครงการนี้มา
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ       มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรอง
การขอรับความยินยอมทำกิจการนอกเขตในพื้นที่ของ อบต.ท้ายน้ำ หากท่าน
สมาชิกเห็นด้วย ขอให้ยกมือครับ 

ท่ีประชุม   มติเห็นชอบ ๑5 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 
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จ่าเอกเกรียงศักดิ์  สิงห์กวาง      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  ขอเรียนสภาองค์การ 
(ปลัด อบต.โพธิ์ไทรงาม)  บริหารส่วนตำบลท้ายน้ำให้ทราบว่า ในการประมาณการงบประมาณอยู่ท่ี 

5 ล้านบาท ในเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ แต่เรา
เตรียมพื้นที่ให้พร้อมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณต่างๆที่เราจะขอได้  ในเบื้องต้นที่อบต.
โพธิ์ไทรงาม ขอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำเห็นชอบในวันนี้  เพื่อ
เป็นการเตรียมพื้นท่ีให้พร้อมดำเนินงานไว้ก่อนครับ  ยังไม่ทราบกำหนดการ
ว่าจะได้ดำเนินการเมื่อใด ขอเรียนเชิญท่านนายกกล่าวขอบคุณสภาฯ อบต.
ท้ายน้ำครับ 

นางเยาวลักษณ์ สายแวว      เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ อบต.โพธิ์ไทรงาม 
(นายก อบต.โพธิ์ไทรงาม)  ขอขอบคุณสภา อบต.ท้ายน้ำที่พิจารณาเห็นชอบและยินยอมให้  อบต.   

โพธิ์ไทรงาม ดำเนินการทำกิจการนอกเขตฯ ในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าท้ัง 2 ตำบลจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

      ตามที่ท่านปลัดได้แจ้งไป  เรายังไม่ได้ดำเนินการในเร็วๆ นี้ แต่เราได้
เตรียมการให้พร้อมไว้ล่วงหน้า หากมีงบประมาณมาเมื ่อไหร่เราจะได้
สามารถดำเนินการได้ทันที ขอขอบพระคุณ สภา อบต.ท้ายน้ำเป็นอย่างสูง
แทนชาวตำบลโพธิ์ไทรงามและขออนุญาตลากลับเพื่อให้ทางสภา อบต.  
ท้ายน้ำ จะได้ดำเนินการประชุมสภาต่อไปขอบคุณค่ะ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ      เรียนท่านนายก  อบต.โพธิ์ไทรงามและคณะ ผมปลัด อบต.ท้ายน้ำ
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ท้ายน้ำ ขอขอบพระคุณท่านนายกและคณะเป็น
อย่างยิ่ง  หากโครงการนี้เกิดขึ้นประชาชนก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน จึง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณครับ 

 
 ๓.2  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา)  
ประธานสภาฯ      เชิญท่านปลัดได้ช้ีแจงครับ  
ปลัด อบต.      เรียนท่านประธานสภาฯ ผมปลัด อบต.ท้ายน้ำ ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 

อบต.ท้ายน้ำ เนื ่องจากบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้และบาง
โครงการมีงบประมาณไม่เพียงพอ ฝ่ายบริหารได้เสนอขอโอนงบประมาณ
ประจำปี 2564 จำนวน 3 โครงการ  ดังนี้ 

 1. โอนเพิ่ม จำนวน 200,000  บาท 
 แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  หมวดค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
 โอนลด จำนวน 200,000 บาท จาก 
 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

 -  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร
จัดต้ัง (5 วัน)  จำนวน 50,000 บาท 
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ปลัด อบต.ท้ายน้ำ 2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

 -  โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจำนวน 50,000 บาท 

 3.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

 -  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจำนวน 50,000 บาท 

 4.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

 - โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์จำนวน 50,000 บาท 
 2. โอนเพิ่ม จำนวน 50,000  บาท  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

 โอนลด จำนวน 50,000 บาท จาก  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่าย
ให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื ่อให้ได้มาซึ่งสิ ่งก่อสร้าง  
จำนวน 50,000 บาท 

 3. โอนเพิ่ม จำนวน  150,000 บาท 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

 -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลิม สอาดพรม
ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 104 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร ลงลูกรังหลายทางกว้างข้างละ 0.2 เมตร 

 โอนลด จำนวน 150000 บาท  จาก 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

 -  โครงการขุดลอกคลองสระ  โดยมีพื้นที่ขุดดินประมาณ 5,600 ตาราง
เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,130 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการขน
ย้ายดิน 

      สืบเนื่องมาจากโครงการขุดลอกคลองสระ มีในข้อบัญญัติปีงบประมาณ 
2564  แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ขอเชิญท่าน ส.อบต.ม.1 ช้ีแจงเพิ่มเติมครับ 
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นายเฉลา  บุญดี      เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเฉลา  บุญดี  ส.อบต.ม.1 ขอช้ีแจง

เนื่องจากโครงการขุดลอกคลองสระ มีอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2564 แต่ไม่สามารถดำเนินการได้  จึงขอตั้งจ่ายเป็นโครงการ
ใหม ่คือ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเฉลิม สอาดพรม ครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ ขอให้อธิบายถึงเหตุผลการเปล่ียนแปลงโครงการครับ 
นายประสงค์ เครือประสงค์      เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสงค์  เครือประสงค์ ส.อบต. 

ม.1 ขอช้ีแจงเพิ่มเติม  เนื่องจากพื้นท่ีท่ีจะทำการขุดลอกคลองสระในตอนนี้
นั้นยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากยังมีน้ำเต็มในพื้นท่ีจึงได้ปรึกษากับ
กองช่างว่าจะขอเปลี ่ยนโครงการมาเป็นถนน คสล.สายบ้านนายเฉลิม   
สอาดพรหม แทนโดยใช้งบประมาณเท่าเดิมครับ 

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นางสาวนันทิกา  บุญโฉม      เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางสาวนันทิกา  บุญโฉม ส.อบต.ม.9 

ขอสอบถามท่าน ส.อบต.ม.1 ว่ามีเอกสารหลักฐานการบันทึกประชุม
หมู่บ้านแนบท้ายหรือไม่ค่ะ ชาวบ้านรับทราบหรือไม่ว่าจะเปล่ียนโครงการ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ      โครงการจะดำเนินการได้  ต้องมีอยู ่ในแผนพัฒนาท้องถิ ่น ผมได้
สอบถาม ส.อบต.ม.1 ได้รับแจ้งว่ามีอยู่ในแผนแล้ว สามารถดำเนินการได้
เพราะได้ผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้านมาแล้ว ฝากท่าน ส.อบต.ม.1 ไป
ช้ีแจงให้ชาวบ้านทราบด้วยถึงสาเหตุท่ีเปล่ียนโครงการ 

นายสมจิตร  สาสะกุล      เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสมจิตร สาสะกุล  ส.อบต. ม.7 
กลัวเกิดปัญหาความไม่เข้าใจของประชาชน  ลำดับขั้นตอนการคัดเลือก
โครงการใหม่ท่ีจะมาทำแทน มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไร 

นายประสงค์ เครือประสงค์      เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสงค์  เครือประสงค์ ส.อบต. 
ม.1 ขอชี้แจงเพิ่มเติม  การคัดเลือกโครงการเลือกมาจากความเร่งด่วน ท่ี
ประชาชนเดือดร้อนก่อน เมื่อมีการประชุมหมู่บ้านก็จะนำไปชี้แจงให้
ประชาชนทราบครับ 

ประธานสภาฯ      ฝากท่าน ส.อบต.ม.1 ไปชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ทราบด้วยครับ  มี
สมาชิกท่านใดจะเสนอแนะไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมรับรองการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 

 1. โอนเพิ่ม จำนวน 200,000  บาท 
 แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  หมวดค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
 โอนลด จำนวน 200,000 บาท จาก 
 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

 -  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร
จัดต้ัง (5 วัน)  จำนวน 50,000 บาท 

 2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
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ประธานสภาฯ -  โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าท่ีท่ี

เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงานจำนวน 50,000 บาท 
 3.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

 -  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจำนวน 50,000 บาท 

 4.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

 - โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์จำนวน 50,000 บาท 
 หากท่านสมาชิกเห็นด้วย ขอให้ยกมือครับ 

ท่ีประชุม      มติเห็นชอบ ๑5 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 
 

ประธานสภาฯ 2. โอนเพิ่ม จำนวน 50,000  บาท  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

 โอนลด จำนวน 50,000 บาท จาก  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่าย
ให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื ่อให้ได้มาซึ่งสิ ่งก่อสร้าง  
จำนวน 50,000 บาท 

 หากท่านสมาชิกเห็นด้วย ขอให้ยกมือครับ 
ท่ีประชุม      มติเห็นชอบ ๑5 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 
 

ประธานสภาฯ 3. โอนเพิ่ม จำนวน  150,000 บาท 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
 -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลิม สอาดพรม

ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 104 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร ลงลูกรังหลายทางกว้างข้างละ 0.2 เมตร 

 โอนลด จำนวน 150,000 บาท  จาก 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
 -  โครงการขุดลอกคลองสระ  โดยมีพื้นที่ขุดดินประมาณ 5,600 ตาราง

เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,130 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการขน
ย้ายดิน 

 หากท่านสมาชิกเห็นด้วย ขอให้ยกมือครับ 
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ท่ีประชุม      มติเห็นชอบ ๑5 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 
 
    3.3  เลือกกรรมการกองทุน สปสช.อบต.แทนตำแหน่งสมาชิกสภาฯ 
    (แทนตำแหน่งว่าง)   
ประธานสภาฯ   เชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องช้ีแจง 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ       เรียนท่านประธานสภาฯ ผมปลัด อบต.ท้ายน้ำ ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
    อบต.ท้ายน้ำ  การเลือกกรรมการกองทุน สปสช. แทนตำแหน่งว ่าง        
    สืบเนื่องมาจากท่านประธานสภาฯ คนเก่า ได้เสียชีวิตลงและท่านได้เป็น
    กรรมการกองทุน สปสช. ด้วย ในตำแหน่งตัวแทนฝ่ายสภาฯ เมื่อท่าน 
    เสียชีวิต ทำให้ตำแหน่งว่างลง ตามระเบียบฯ สปสช.ต้องแต่งตั้งแทน 1 
    ท่าน  โดยให้สมาชิกสภาฯ คัดเลือกผู้แทนจำนวน  1  ท่านเพื่อแทน 
    ตำแหน่งว่างโดยขอผู้เสนอ 1 ท่านและผู้รับรอง 2 ท่าน 
นายสมจิตร  สาสะกุล            เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสมจิตร สาสะกุล  ส.อบต. ม.7  
    ขอให้ท่านชี้แจงอำนาจหน้าที่ของ กรรมการกองทุน สปสช.ว่ามีอะไรบ้าง
    ครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ            การแต่งต้ังกรรมการ เราจะแต่งต้ังตามกรอบท่ี สปสช.ให้มา กรรมการ
    จะมีหน้าท่ีแนะนำให้คำปรึกษา ในการบริหารงานของกองทุน สปสช. และ
    มีหน้าท่ีให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท่ีจะขอรับการสนับสนุน
    งบประมาณ ไปใช้ครับ 
ประธานสภาฯ        ขอให้ท่านเสนอช่ือครับ  
นายวิฑูรย์  พรหมอยู่            เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายวิฑูรย์  พรหมอยู่  ส.อบต. ม.10 
    ขอเสนอ นายสมจิตร  บุญช่วย ครับ   
นายเกียรติสกุล  ดิษป่วน      กระผมนายเกียรติสกุล  ดิษป่วน ส.อบต.หมู่ท่ี ๗  ขอรับรองคนท่ี 1 
นายน้อย  กล่อมสกุล      กระผมนายน้อย  กล่อมสกุล  ส.อบต.หมู่ท่ี 6  ขอรับรอบคนท่ี 2 
ประธานสภาฯ      มีท่านใดจะเสนอชื่อเพิ ่มเติมไหมครับ หากไม่มีผมขอมติที ่ประชุม

เห็นชอบให้ นายสมจิตร  บุญช่วย ส.อบต.ม.8 เป็นกรรมการกองทุน สปสช.
แทนตำแหน่งท่ีว่าง  สมาชิกท่านใดเห็นด้วยขอให้ท่านยกมือรับรองครับ 

ท่ีประชุม       มติเห็นชอบ ๑5 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 

    3.4 การดำเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชนของ อบต.ท้ายน้ำ 
ประธานสภาฯ        ขอเชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องช้ีแจงครับ 
นางสาววีรภัทรา พาโคกทม      เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาววีรภัทรา พาโคกทม ตำแหน่ง   
(รก.ผอ.กองคลัง)   นักวิชาการพัสดุ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง   ปัจจุบัน อบต.ท้ายน้ำได้
    ให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลท้ายน้ำ ยืมเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน
    โดยมีหนี้คงค้างชำระจำนวน  20 กลุ่ม บางกลุ่มค้างชำระเป็นเวลานานผล
    ทำให้ดอกเบ้ียสูงขึ้นมากกว่าเงินต้นท่ียืมไป และเกรงว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ 
         อบต.ท้ายน้ำ จึงต้องการให้กลุ่มต่างๆ จำนวน 20 กลุ่ม มาทำความตก
    ลงกับ อบต.ท้ายน้ำ เพื่อหาทางออกในการชำระหนี้ท่ีค้างประกอบกับ 
    ปัจจุบันได้เกิดโรคระบาด covid 2019 ทำให้กลุ่มอาจได้รับผลกระทบ
    จากโรคระบาดดังกล่าว  เพื่อพิจารณาช่วยเหลือตามระเบียบ กระทรวง  
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นางสาววีรภัทรา พาโคกทม มหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนพ.ศ 2541 และ
    แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 27 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย พ้นวิสัย หรือเกิดภัย
    พิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นเหตุให้โครงการที่กลุ่มอาชีพหรือ
    กลุ่มเกษตรกรกู้ยืมเงินไปลงทุนได้รับความเสียหาย  กลุ่มอาชีพหรือกลุ่ม
    เกษตรกรอาจยื่นคำร้องขอผ่อนผันหรือเลื่อนการชำระเงินต้นพร้อมชี้แจง
    เหตุผลความจำเป็นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาผ่อนผันหรือ
    เล่ือนกำหนดชำระได้ท้ังนี้ต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีและ
    รายงานให้คณะกรรมการพัฒนาอำเภอและคณะกรรมการพัฒนาทราบ 
         ในวันนี้จึงขออนุมัติจากสภาฯ ว่าจะดำเนินการช่วยเหลือเรื่องใด 
    1. ขยายเวลาชำระหนี้  
    2. ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้กลุ่มเข้ามาชำระเงินให้กับ อบต. ได้ไม่ทำให้หนี้
    สูญ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ       โครงการเศรษฐกิจชุมชนนี้ ดำเนินการมานานแล้ว เป็นการให้กู้ยืม 
    หมู่บ้านละ 100,000 บาท โดยจะต้องมีการรวมกลุ่มจึงจะขอกู้ได้ และ
    ต้องส่งให้หมดภายใน 5 ปีและในปัจจุบัน สตง.เข้ามาตรวจสอบพบว่าไม่มี
    การชำระเงินเลยจึงเรียกกลุ่มทุกกลุ่มที่ค้างชำระเข้ามาพบเพื่อพูดคุย บาง
    กลุ่มส่งดี บางกลุ่มไม่ส่งเลย อบต.ตรวจพบ 20 กลุ่มท่ีไม่ได้ดำเนินการชำระ
    หนี้ เราจึงต้องส่งเรื่องไปยังอัยการเพื่อฟ้องศาลต่อไป 
          ในวันนี้จึงขอเรียนสภาเพื่อรับทราบว่าการดำเนินงานเศรษฐกิจชุมชนมี
    ปัญหาอย่างไร สตง.ให้คำแนะนำว่าช่วงนี้เกิดโรคระบาด covid 2019 ทำ
    ให้คนผู้กู้เงินเดือดร้อนเราอาจจะช่วยเหลือผู้กู้ในช่วงนี้ได้ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ         ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ 
    เศรษฐกิจชุมชนพ.ศ 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 27 กรณีเกิด
    เหตุสุดวิสัย พ้นวิสัย หรือเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็น
    เหตุให้โครงการท่ีกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรกู้ยืมเงินไปลงทุนได้รับความ
    เสียหาย  กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรอาจยื่นคำร้องขอผ่อนผันหรือเล่ือน
    การชำระเงินต้นพร้อมช้ีแจงเหตุผลความจำเป็นต่อองค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่นให้พิจารณาผ่อนผันหรือเรื่องกำหนดชำระได้ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติ
    จากสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีและรายงานให้คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ
    และคณะกรรมการพัฒนาทราบ 
         สรุปคือหากเกิดเหตุสุดวิสัยทำให้กลุ่มอาชีพได้รับความเดือดร้ อนไม่
    สามารถชำระเงินต้นได้ขอให้แจ้ง อบต.  เพื่อนำเข้าสภาฯ พิจารณาอนุมัติ
    และรายงานอำเภอต่อไปขอให้นักพัฒนาชุมชนช้ีแจงเพิ่มเติมครับ 
นางสาวนันทพร  โตสุข       เร ียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนันทพร  โตสุข  ตำแหน่ง  
(นักพัฒนาชุมชน)   นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ ขอแจ้งให้ทราบว่าโครงการเศรษฐกิจชุมชนเป็น
    หนี้ค้างชำระมานานแล้ว และสภาฯ เป็นหน่วยงานบริหารท่ีสูงสุดของ อบต.
    ในวันนี้จึงจะขอมติจากสภาฯ ว่าจะช่วยเหลือกลุ่มอย่างไร อบต.ได้ส่ง 
    เอกสารท้ัง 20 กลุ่ม ไปยังอัยการเพื่อฟ้องศาลแล้ว และเนื่องด้วย 
    สถานการณ์โควิท- 19  ทาง อบต. อยากให้กลุ่มเข้ามาติดต่อเป็นรายกลุ่ม
    เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเรื่องการลดอัตราดอกเบ้ีย เพราะเงินต้นไม่สามารถ 
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นางสาวนันทพร  โตสุข  ลดได้ หากกลุ่มใดเข้ามาติดต่อเราก็จะอ้างระเบียบข้อ 27 ช่วยเหลือไม่ต้อง
    ชำระดอกเบ้ียตามท่ีกฎหมายกำหนด (7.5%) หากไม่มาติดต่อศาลก็จะออก
    หมายให้ไปขึ้นศาลค่ะ ส่วนกลุ่มที่เข้าติดต่อ อบต.จะทำหนังสือแจ้งอัยการ
    เพื่อถอนฟ้องต่อไป 
นายสมจิตร  บุญช่วย            เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสมจิตร บุญช่วย  ส.อบต. ม.8 
    เสนอให้ อบต.เรียกกลุ่มเข้ามาพูดคุย 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ       อบต.ได้เรียกเข้ามาคุยทุกกลุ่มแล้ว ในวันนี้มาแจ้งให้สภาฯ ทราบว่า 
    อบต.ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน และเราจะช่วยเขาได้อย่างไร   
นายสมจิตร  สาสะกุล            เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสมจิตร สาสะกุล  ส.อบต. ม.7  
    ขอสอบถามว่าผู้กู้เขารู้ตัวไหม และคนท่ีเขาไม่ได้รวมกลุ่มกันจริง ๆ เขาต้อง
    ทำอย่างไร  
นางสาวนันทพร  โตสุข       เร ียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนันทพร  โตสุข  ตำแหน่ง  
(นักพัฒนาชุมชน)   นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ ตามที่ท่าน ส.อบต.ม.7 สอบถาม ขอแจ้งให้
    ทราบว่า ทุกคน ทุกกลุ่มรับทราบหมดแล้ว เพราะ อบต. ได้ทำหนังสือ 
    ติดตามทวงหนี้ไปหลายครั้ง และ อบต.ต้องดำเนินการตามเอกสารหลักฐาน
    การกู้เงินท่ีมีค่ะ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ       ขอสรุปเรื่องการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนของอบตท้ายน้ำ
    ดังนี้ครับ  
    1. แจ้งเพื่อให้สภาฯ รับทราบ  
    2. แจ้งให้สภาฯ รับทราบตามระเบียบข้อ 27 และให้สภาเห็นชอบและ
    อนุมัติการช่วยเหลือกลุ่มต่างๆ 
ท่ีประชุม        เห็นชอบในเรื่องใด 
นางสาววีรภัทรา พาโคกทม      เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาววีรภัทรา พาโคกทม ตำแหน่ง   
(รก.ผอ.กองคลัง)   นักวิชาการพัสดุ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง  วันนี้จะขอให้สภา 
    เห็นชอบว่า จะให้ อบต.ช่วยเหลืออย่างไร เช่น หากมาชำระภายในส้ินปีจะ
    ลดดอกเบ้ียให ้เนื่องจากบางกลุ่มเงินต้น 10,000 บาท ดอกเบ้ีย 60,000 
    บาท อาจจะจ่ายกันไม่ไหว สภาฯ อาจพิจารณาเห็นชอบว่าจ่าย 30,000 
    บาท เพื่อปิดบัญชีได้เลย เป็นต้น ค่ะ  
นางสาวนันทิกา  บุญโฉม       เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนันทิกา  บุญโฉม  ส.อบต.ม.9  
    ขอเสนอว่า เนื่องจากขณะนี้สภาฯ ยังไม่ทราบข้อมูลของแต่ละกลุ่มว่า 
    ต้องการให้ช่วยเหลืออะไรหรือช่วยอย่างไร อยากให ้อบต.ส่งหนังสือถึง 
    สมาชิกทุกคนว่าท่านต้องการให้ช่วยเหลืออย่างไร ต้องการส่งยอดเท่าไหร่
    และปรับสัญญาให้เป็นปัจจุบัน อยากให้ อบต.เตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อน
    การประชุมสภาฯ สมัยหน้าในเดือนสิงหาคม 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ       ตามท่ีท่าน ส.อบต.ม.9 ได้เสนอมา ทาง อบต.ได้ทำหนังสือติดตามทวง
    ถามไปโดยตลอด และตามระเบียบข้อ 27 ได้ให้อำนาจสภาฯ ว่าจะ 
    ช่วยเหลือกลุ่มอย่างไร 
นางสาวนันทพร  โตสุข       เร ียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนันทพร  โตสุข  ตำแหน่ง  
(นักพัฒนาชุมชน)   นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ ตามที่ท่าน ส.อบต.ม.9 สอบถาม ขอแจ้งให้
    ทราบว่าเราได้ติดตามและให้มาทำสัญญารับสภาพหนี้ไปแล้วเมื่อปี  
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นางสาวนันทพร  โตสุข  พ.ศ.2560 ทุกกลุ่มจะต้องชำระภายใน 2 ปี หรือ 24 งวด แต่ก็ยังไม่มา
    ชำระ  อบต.จึงต้องส่งอัยการฟ้องศาลค่ะ 
ประธานสภาฯ             มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะไหมครับ  
นายสมจิตร  บุญช่วย            เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสมจิตร บุญช่วย  ส.อบต. ม.8  
    ขอเสนอให้ทาง อบต. เสนอแนวทางการช่วยเหลือกับสภาฯ เลยว่าจะทำ
    การช่วยเหลือในเรื่องใด อย่างไร สภาฯ ก็จะได้พิจารณาจากรายละเอียด
    นั้นๆ เช่น ลดดอกเบ้ียกี่เปอร์เซ็น หรือ ขยายเวลาการชำระหนี้กี่เดือน 
ท่ีประชุม        เห็นด้วย  เสนอให้ลดอัตราดอกเบ้ียจากร้อยละ 7.5 เหลือร้อยละ 3 
นางสาววีรภัทรา พาโคกทม      เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาววีรภัทรา พาโคกทม ตำแหน่ง   
(รก.ผอ.กองคลัง)   นักวิชาการพัสดุ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง  ขอแจ้งว่าทุกกลุ่มและ
    สมาชิกทุกคนในกลุ่มรับทราบเรื่องแล้ว เนื่องจากนักพัฒนาชุมชนได้ส่ง 
    จดหมายไปติดตามที่บ้านก่อนส่งฟ้อง  เมื่อเรื่องถึงศาล ก็จะถูกฟ้องบังคับ
    คดียึดทรัพย์ บางกลุ่มลูกกลุ่มไม่รู้เรื่องก็ต้องมารับผิดชอบร่วมกันหมด 
    เพราะทุกคนลงชื่อในสัญญาตอนกู้ต้องรับผิดชอบร่วมกัน  ที่นำมาปรึกษา
    สภาฯ ในวันนี้เพื่อที่จะหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่ม ขอเสนอให้ลดดอกเบี้ย
    เหลือ 3% หากมาชำระเงินต้นปิดบัญชีภายใน 30 กันยายน 64 
นายเกียรติสกุล  ดิษป่วน       เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเกียรติสกุล ดิษป่วน  ส.อบต. ม.7 
    ขอสอบถามว่าหากศาลบังคับคดีก่อน 30 กันยายน 2564 จะทำอย่างไร 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ       ในวันนี้หากสภาฯ เห็นชอบให้ช่วยเหลือตามระเบียบข้อ 27 ก็จะรีบ
    ดำเนินการทำหนังสือถึงอัยการเพื่อถอนเรื่องกลับมาก่อน แต่หากผิด 
    เงื่อนไขก็จะส่งฟ้องอีกครั้ง  
ประธานสภาฯ         สรุปตอนนี้มี 2 ทางเลือก 
    1. ขยายเวลาการชำระเงิน 
    2. คิดดอกเบ้ียร้อยละ 3 หากปิดบัญชีภายใน 30 กันยายน 2564 
    ท่านสมาชิกพิจารณาข้อใดครับ 
ท่ีประชุม        เลือกข้อ 2 
ประธานสภาฯ            มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม 
    เห็นชอบการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนของ อบต.ท้ายน้ำ ด้วยการ
    คิดอัตรา ดอกเบ้ียร้อยละ 3 หากปิดบัญชีภายใน 30 กันยายน 2564 หาก
    ท่านสมาชิกเห็นด้วย ขอให้ยกมือครับ 
ท่ีประชุม        มติเห็นชอบ ๑5 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 

             3.5 การรับโอนครุภัณฑ์ 
ประธานสภาฯ        เชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องครับ 
นางสาววีรภัทรา พาโคกทม      เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาววีรภัทรา พาโคกทม ตำแหน่ง   
(รก.ผอ.กองคลัง)   นักวิชาการพัสดุ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง  การรับมอบครุภัณฑ์ที่มี
    ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในอนาคต ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ซึ่งใน
    ครั้งนี้เราได้รับมอบครุภัณฑ์จากบริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้ 
    1.  เครื่องถ่ายเอกสารสียี ่ห้อ ริโก้ จำนวน 1 เครื่อง  สำหรับใช้ใน อบต.
    ท้ายน้ำ 
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นางสาววีรภัทรา  พาโคกทม 2.  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ ริโก้ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในกอง
    คลัง อบต.ท้ายน้ำ 
    จึงขอความเห็นชอบจากสภาฯ รับโอนครุภัณฑ์ดังกล่าวค่ะ 
ประธานสภาฯ            มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมรับรอง   
    การรับมอบครุภัณฑ์   ดังนี้ 
    1.  เครื่องถ่ายเอกสารสียี ่ห้อ ริโก้ จำนวน 1 เครื่อง  สำหรับใช้ใน อบต.
    ท้ายน้ำ หากท่าน สมาชิกเห็นด้วย ขอให้ยกมือครับ 
ท่ีประชุม        มติเห็นชอบ ๑3 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 

ประธานสภาฯ   2.  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ ริโก้ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในกอง
    คลัง อบต.ท้ายน้ำ  หากท่านสมาชิกเห็นด้วย ขอให้ยกมือครับ 
ท่ีประชุม        มติเห็นชอบ ๑3 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 

    3.6 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 2564 
ประธานสภาฯ        เชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ       ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งท่ี 6  
    ประจำปี 2564 เนื่องจากแต่ละหมู่ได้ขอเพิ่มเติมโครงการเพื่อบรรจุไว้ใน
    แผนท้ังหมด   13  โครงการ ดังนี้ 
    1. โครงการท่อสูบน้ำพลังไฟฟ้าลอดใต้ดิน จากหมู่ท่ี 1 – หมู่ท่ี 2 
    2. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส (สายหุ้ม) หมู่ท่ี 4 
    3. โครงการติดต้ังพัดลมเพดานภายในอาคารเรียน รร.บ้านเนินโพธิ์หมู่ 4 
    4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าชายทุ่งศาลา (ต่อจากเติม)  หมู่ท่ี 4 
    5. โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่เส้นหนองช้างตายวางท่อ 3 จุดหมู่ท่ี 10 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  6. โครงการขยายเสียงตามสายภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี  10 
    7. โครงการปรับปรุงบริเวณรอบหนองหวายพร้อมลงลูกรังหมู่ท่ี 10 
    8. โครงการขุดลอกคลองหนองกลางดงหมู่ท่ี 10 
    9. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อทำการเกษตรถนนเส้นตึงเตยแยกไปหนอง
    หวายแยกตรงนานายชำนาญ 3  จุด หมู่ท่ี 10 
    10. โครงการขยายไหล่ทางถนนบึงเตยชุดแรกนานายเฉลยถึงนานายช่อ
    พร้อมเทคอนกรีตหมู่ท่ี 10 
    11. จัดซื้อตู้รางเล่ือนแบบพวงมาลัยหรือแบบมือผลักจำนวน 1 ตู้  
    ส่วนกลางคลัง  
    12. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็คสมุดเงินฝากจำนวน 1 เครื่อง ส่วนการคลัง  
    13. จะซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 1 เครื่อง  สำนักปลัด 
         จึงขอให้สภาฯ พิจารณาเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนา ครั้งท่ี 6  
ประธานสภาฯ            มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมรับรอง   
    การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 
    จำนวน 13 โครงการ หากท่านสมาชิกเห็นด้วย ขอให้ยกมือครับ 
ท่ีประชุม        มติเห็นชอบ ๑5 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอื่น ๆ 
ประธานสภาฯ      ต่อไปเป็นวาระท่ี ๔ เรื่องอื่น ๆ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นางสาวนันทิกา  บุญโฉม      เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนันทิกา  บุญโฉม  ส.อบต.ม.9  

เนื่องจากเมื่อวานได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนป้องกัน 
covid-19  ที่ รพ.สต.ท้ายน้ำ  กำหนดฉีดวัคซีนของตำบลท้ายน้ำคือวันท่ี 
9 และวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยจะมีการทำโรงทานอาหารไปช่วย
ดูแลผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน  จึงขอความอนุเคราะห์สภาฯ 
ร่วมบริจาคเงินค่าอาหาร และฝากท่านสมาชิกดูแลประชาชนในพื้นที่ของ
ท่านในการเดินทางไปรับวัคซีนด้วยค่ะ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ      เรียนท่านประธานสภาฯ จากการประชุมเมื่อวาน  ในส่วนของ อบต.
จะต้องรับผิดชอบในการดูแลสถานที่เรื่องเต็นท์ เรื่องพัดลม และต้องดูแล
ประชาชนของตนเองในวันท่ีไปฉีดวัคซีนว่าสามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนเอง
หรือไม่ หากไม่มีรถก็ให้ อบต.จัดรถรับส่งผู้รับการฉีดวัคซีน 

      ส่วนเรื่องโรงทานอาหาร  เราจะทำไปเองหรือจะนำเงินไปมอบให้ทาง
โรงพยาบาลทำให้ก็ได้ ทางหมอแจ้งค่าใช้จ่ายมาประมาณวันละ 3,000 
บาทครับ 

ท่ีประชุม      เสนอช่วยเหลือคนละ 100 บาท 
ประธานสภาฯ      มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มอีกไหมครับ 
นางสาวนันทิกา  บุญโฉม      เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนันทิกา  บุญโฉม  ส.อบต.ม.9 

เมื่อวานช่วงเช้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานระดับ
จังหวัดเดินทางมาท่ีหมู่ 9 เพื่อตรวจโรคลัมปีสกิน ซึ่งเป็นโรคติดต่อของวัว 

 ขอขอบคุณท่านปลัดชัยวัฒน์ ท่ีไปร่วมงานและให้เจ้าหน้าท่ีไปช่วยดูแลแขก
ผู้ใหญ่ ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่ีไปร่วมค่ะ        

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านท่ี
มาร่วมประชุมในวันนี้   ผมขอปิดประชุมแค่นี้ครับ 

 

เลิกประชุม เวลา ๑2.0๐ น. 
 
 
 
(ลงช่ือ)       ผู้จดบันทึกการประชุมฯ 
          (นายชัยวัฒน์  บุญมูล) 
ตำแหน่ง  ปลัด อบต.ท้ายน้ำ/เลขานุการสภาฯ 
 
 
(ลงช่ือ)     ผู้ตรวจบันทึกการประชุมฯ 
           (นายจำรัส  เกิดเข้ม) 
ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ 
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-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯได้ตรวจสอบแล้ว 
 
 
กรรมการท่ี 1 (ลงช่ือ)............................................ประธานฯ 
                   (นายวิทูรย์  พรหมอยู่) 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ หมู่ท่ี  ๑๐ 
 
 
กรรมการท่ี 2 (ลงช่ือ).............................................กรรมการ              
                     (นายจำรัส  เกิดเข้ม)                
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ หมู่ท่ี  ๒                  
 
 

กรรมการท่ี 3 (ลงช่ือ)...............................................กรรมการ/เลขานุการ 

                             (นายสายไหม   สายแวว) 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ หมู่ท่ี  5 


