
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  (คร้ังที่ 2) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 

วันเสารท่ี์  15  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ 

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

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายเฉลา  บุญดี ส.อบต.หมู่ท่ี ๑ เฉลา  บุญดี  
๒ นายจำรัส  เกิดเข้ม ส.อบต.หมู่ท่ี ๒ จำรัส  เกิดเข้ม  
๓ นายชัช   ศรีบาง ส.อบต.หมู่ท่ี 3 ชัช   ศรีบาง  
๔ นายนพพล ยอดคำ ส.อบต.หมู่ท่ี ๔ นพพล ยอดคำ  
๕ นายสายไหม  สายแวว ส.อบต.หมู่ท่ี ๕ สายไหม  สายแวว  
๖ นายน้อย  กล่อมสกุล ส.อบต.หมู่ท่ี ๖ น้อย  กล่อมสกุล  
๗ นายสมจิตร  สาสะกุล ส.อบต.หมู่ท่ี ๗ สมจิตร สาสะกุล  
8 นางสาวทวีป  อิ่มใจ ส.อบต.หมู่ท่ี ๘ ทวีป  อิ่มใจ  
9 น.ส.นันทิกา บุญโฉม ส.อบต.หมู่ท่ี ๙ นันทิกา  บุญโฉม  

10 นายวิฑูรย์ พรหมอยู ่ ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๐ วิฑูรย์ พรหมอยู ่  
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายอาทิตย์  นุตรินทร์ นายก อบต.ท้ายน้ำ อาทิตย์  นุตรินทร์  
๒ นายบุญจันทร์  ทองทุม รองนายก อบต.ท้ายน้ำ บุญจันทร์  ทองทุม  
๓ นายสมยศ  ศรีเรือง เลขานุการนายก อบต.ท้ายน้ำ สมยศ  ศรีเรือง  
๔ นายชัยวัฒน์  บุญมูล ปลัด อบต.ท้ายน้ำ/เลขานุการ

สภาฯ 
ชัยวัฒน์  บุญมูล  

5 นายกฤษดา  ฟักเงิน ผอ.กองช่าง กฤษดา  ฟักเงิน  
6 นางสาวนิลภาภรณ์ จิรโชติกุลนนัท์ ผช.นักวิเคราะห์นโยบาย  

และแผน 
นิลภาภรณ์ จิรโชติกลุนนัท์  

7 นางสาวจุรีรัตน์  ศรีลาเวียง ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ จุรีรัตน์  ศรีลาเวียง  
 

 
 

เร่ิมประชุม   เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายจำรัส  เกิดเข้ม      สวัสดีทุกท่านที่มาร่วมประชุมวันนี้ครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖5  
(แจ้งวาระการประชุมแต่ละวาระตามเอกสารท่ีส่งให้สมาชิกฯ )  

 

 

ประธานสภาฯ 

-ร่าง- 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ  สมัย
สามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 4  มกราคม  2565   

ประธานสภาฯ      มีท่านใดจะแก้ไขเพิ ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มี  ผมขอมติที ่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  
ประจำปี พ.ศ.2565  ในวันที่  4  มกราคม  พ.ศ.2565 หากสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดเห็นด้วยขอให้ท่านยกมือครับ 

ท่ีประชุม      มติเห็นชอบ 10  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง - ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
 3.1 จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2565 
ประธานสภาฯ      ขอเชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องช้ีแจงครับ 
นายอาทิตย์  นุตรินทร์      เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำและสมาชิกสภาทุก

ท่าน ด้วยข้าพเจ้านายอาทิตย์ นุตรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ 
ขอเสนอญัตติเพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ  และพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

      1. จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2565 โครงการเจาะบ่อบาดาล ระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านวังหิน ตามแบบประมาณการของช่าง  

      ขอได้โปรดสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำเพื่อพิจารณาต่อไปครับ 
นายชัยวัฒน์  บุญมูล      เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ ท่านนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลท้ายน้ำและสมาชิกสภาทุกท่าน ตามท่ีผู้บริหารได้ยื่นขอเสนอ
ญัตติ ในการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ขอชี้แจง
เพิ่มเติม เนื่องจากประปาหมู่ท่ี 1 ไม่สามารถใช้งานได้ด้วยเหตุผลน้ำท่ีสูบขึ้นมา
เป็นสนิม ไม่สามารถด่ืมและใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ในปัจจุบันจะต้องทำความ
สะอาดวันเว้นวันจึงจะสามารถใช้น้ำได้  แต่น้ำก็ไม่สะอาดและเจ้าหน้าท่ี อบต.
ต้องไปล้างทำความสะอาดให้วันเว้นวัน จึงต้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วน และ
หมู ่บ ้านหมู ่ที ่  1 ได้จ ัดการประชุมประชาคมหมู ่บ ้าน เพ ื ่อขอสนับสนุน
งบประมาณจาก อบต.ท้ายน้ำไปแก้ไขปัญหานี ้  ที ่ประชุมประชาคมมีมติ
เห็นชอบที่จะขอรับการสนับสนุนจาก อบต.ท้าย เราจึงบรรจุโครงการเจาะบ่อ
บาดาลเข้าแผนในการประชุมครั้งที่แล้ว และการประชุมครั้งนี้เป็นการขอจ่าย
ขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ข้อ 89 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุญาตอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

      (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัด
ความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

      (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

เลขานุการสภาฯ  

นายก อบต.ท้ายน้ำ  
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ปลัด อบต.ท้ายน้ำ      (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีถัดไปหากไม่
ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

      ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช้จ่ายเงิน
สะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว  

      ต่อไปขอเชิญ ผอ.กองช่างช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 
นายกฤษดา  ฟักเงิน      เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายกฤษดา  ฟักเงิน ตำแหน่งผู้อำนวยการ

กองช่าง สืบเนื่องจากหมู่ที่ 1 ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นในการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ในรายละเอียดโครงการจะมีการ
ก่อสร้างระบบประปาและการเจาะบ่อบาดาล  แต่รูปแบบการเจาะบ่อบาดดาล
ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องมีการสำรวจทางน้ำหรือการสำรวจธรณีฟิสิกส์ต่าง ๆ 
ระบุแค่ขนาดกับความลึก ซึ่งผู้รับจ้างก็ได้ทำตามแบบท่ีกำหนดไว้ สาเหตุท่ีไม่ได้ 

 สำรวจทางธรณีฟิสิกส์เนื่องจากบริเวณรอบ ๆ นั้นชาวบ้านเจาะบ่อบาดาลท่ี
ความลึก 100 ม.แล้วคุณภาพน้ำออกมาดี แต่บ่อบาดาลของระบบประปาพบ
ปัญหาว่าคุณภาพน้ำไม่ดีซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย  

      ดังนั้นจึงจัดทำโครงการขอเจาะบ่อบาดาลใหม่ โดยในครั้งจะต้องมีการ
สำรวจทางธรณีฟิสิกส์ก่อนเจาะ การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์คือการสำรวจโดยใช้
เครื่องมือประจุไฟฟ้า(ของกรมทรัพยากรฯ ) สำรวจค้นหาแหล่งน้ำใต้ดิน สำรวจ
ปริมาณของน้ำ คุณภาพของน้ำ หากสำรวจแล้วบริเวณนั้นมีปริมาณน้ำไม่
เพียงพอ คุณภาพน้ำไม่ดี จะต้องทำการย้ายจุดเพื่อหาจุดที่เหมาะสม โดยผู้รับ
จ้างเป็นคนรับผิดชอบ และหากสำรวจแล้วในรัศมี 100 เมตร ไม่มีจุดท่ีสมควร
เจาะบ่อได้ ก็จะทำการยกเลิกสัญญาและหาแนวทางแก้ไขด้านอื่นต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ หากไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมรับรอง 
การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2565  โครงการเจาะบ่อบาดาล
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังหิน หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วย
ขอให้ท่านยกมือครับ 

ท่ีประชุม      มติเห็นชอบ 10  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง - ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ   
ประธานสภาฯ      ต่อไปเป็นวาระท่ี ๔ เรื่องอื่น ๆ ใครมีข้อเสนอแนะเชิญครับ 
น.ส.นิลภาภรณ์ จิรโชติกุลนันท์      เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนิลภาภรณ์  จิรโชติกุลนันท์ ตำแหน่ง 

ผู ้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ขอชี้แจงเรื ่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปี 2566-2570 ท่ีนำส่งท่านสมาชิกสภาฯ ขอให้ท่านแจ้งรายละเอียด
เพิ่มเติมในส่วนโครงการก่อสร้างถนน ความยาว ความกว้างของถนนเท่าไหร่  
พร้อมตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และขอให้ส่งกลับ
ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2565 และในเดือนมีนาคม 2565 งานแผนจะออก
พื้นที่จัดทำโครงการทบทวนแผนพัฒนาฯ หากท่านสมาชิกสภาฯ ต้องการ
เพิ่มเติมแผนขอให้นำเสนอได้ในเดือนมีนาคมค่ะ 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง  

ผช.นักวิเคราะห์ฯ  
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ประธานสภาฯ      ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู ่ตรวจสอบโครงการของท่านพร้อม

เพิ่มเติมรายละเอียดความกว้างความยาวของถนนให้ครบถ้วน มีท่านใดมี
ข้อเสนอแนะไหมครับ  

       เร ื ่องงานกีฬาในวันที ่ 29-30 มกราคม ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ นำ
นักกีฬามาเดินขบวนพาเหรดให้เยอะนะครับ เพราะท่าน ส.ส.สุรชาติ จะมาเป็น
ประธานในพิธีเปิดด้วยครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ      ในวันนั้นจะมีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีมท้องถิ่นและท้องท่ีด้วย 
ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะครับ 

นายนพพล  ยอดคำ      เร ียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายนพพล ยอดคำ ส.อบต.ม.4 ขอ
สอบถามความคืบหน้าเรื่องอุปกรณ์กีฬาท่ีเคยขอไปเมื่อปีท่ีแล้วครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ      ในการดำเนินการจะต้องมีการกำหนดสเป็กและมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ระดับหมู่บ้านเพื่อดำเนินการ ซึ่งตามระเบียบฯ การจัดซื้อค่อนข้างยุ่งยากครับ  

ประธานสภาฯ      เสนอให้ตั้งเป็นชมรมกีฬาครับ และขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
ต่าง ๆ ได้ครับ เช่น กองทุน สปสช. 

ประธานสภาฯ      มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านท่ี
มาร่วมประชุมในวันนี้   ผมขอปิดประชุมครับ 

 

เลิกประชุม เวลา ๑1.00 น. 
 
(ลงช่ือ)          ชัยวัฒน์  บุญมูล  ผู้จดบันทึกการประชุมฯ 
      (นายชัยวัฒน์  บุญมูล) 
ตำแหน่ง  ปลัด อบต.ท้ายน้ำ/เลขานุการสภาฯ 
 
(ลงช่ือ)          จำรัส  เกิดเข้ม  ผู้ตรวจบันทึกการประชุมฯ 
      (นายจำรัส  เกิดเข้ม) 
ตำแหน่ง  ประธานสภาฯ อบต.ท้ายน้ำ 

 
-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯได้ตรวจสอบแล้ว 
 
กรรมการท่ี 1 (ลงช่ือ)      สมจิตร  สาสะกุล  ประธาน 
                   (นายสมจิตร  สาสะกุล) 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ หมู่ท่ี  7 
 
กรรมการท่ี 2 (ลงช่ือ)       ชัช  ศรีบาง  กรรมการ              
                     (นายชัช  ศรีบาง)                
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ หมู่ท่ี  3                  
 
 

กรรมการท่ี 3 (ลงช่ือ)         ทวีป  อิ่มใจ  กรรมการ/เลขานุการ 

                             (นางสาวทวีป  อิ่มใจ) 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ หมู่ท่ี  8 


