
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ 

สมัยวิสามัญ  คร้ังท่ี  1  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 
วันศุกร์ท่ี  27  เดือนพฤษภาคม  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 - ลา 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายอาทิตย์  นุตรินทร์ นายก อบต.ท้ายน้ำ อาทิตย์  นุตรินทร์  
๒ นายบุญจันทร์  ทองทุม รองนายก อบต.ท้ายน้ำ บุญจันทร์  ทองทุม  
๓ นายคนึง  ธนะสังข ์ รองนายก อบต.ท้ายน้ำ คนึง  ธนะสังข ์  
๔ นายชัยวัฒน์  บุญมูล ปลัด อบต.ท้ายน้ำ/เลขานุการ

สภาฯ 
ชัยวัฒน์  บุญมูล  

5 นายปรีมล  เชิดชู รองปลัด อบต.ท้ายน้ำ ปรีมล  เชิดชู  
6 นางสาวจุรีรัตน์  ศรีลาเวียง ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ จุรีรัตน์  ศรีลาเวียง  

 
 

 

เร่ิมประชุม   เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายจำรัส  เกิดเข้ม      สวัสดีทุกท่านที่มาร่วมประชุมวันนี้ครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5  (แจ้ง
วาระการประชุมแต่ละวาระตามเอกสารท่ีส่งให้สมาชิกฯ )  

      ขอแนะนำข้าราชการคนใหม่ที่มาปฏิบัติงาน ณ อบต.ท้ายน้ำ  ขอให้ท่าน
แนะนำตัวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ เชิญครับ 

 

ประธานสภาฯ 

-ร่าง- 
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นายปรีมล  เชิดชู      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำและ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายปรีมล  เชิดชู ตำแหน่งรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ ย้ายมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 
อำเภอบึงนารางครับ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ  สมัย
สามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 5  เมษายน  2565   

ประธานสภาฯ      มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมไหมครับ  
นายอาทิตย์  นุตรินทร์      เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายอาทิตย์  นุตรินทร์ นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ ขอให้แก้ไข หน้า 10 บรรทัดที่ 18 จาก เรื ่องนี้
สำคัญมทาก  เป็น  เรื่องนี้สำคัญมาก ครับ 

ประธานสภาฯ      มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรอง ให้
แก้ไขหน้า 10 บรรทัดท่ี 18 จาก เรื่องนี้สำคัญมทาก  เป็น  เรื่องนี้สำคัญมาก 
หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วยขอให้ท่านยกมือครับ  

ท่ีประชุม      มติเห็นชอบ 7  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง  2  ท่าน 
ประธานสภาฯ      มีท่านใดจะแก้ไขเพิ ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที ่ประชุมรับรอง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจำปี พ.ศ.2565  ในวันที่  5  เมษายน  พ.ศ.2565 หากสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดเห็นด้วยขอให้ท่านยกมือครับ 

ท่ีประชุม      มติเห็นชอบ 8  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง  1  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
 3.1 ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (เพิ่มเติม) 5 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
ประธานสภาฯ      ขอเชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องช้ีแจงครับ 
นายปรีมล  เชิดชู      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำและ

สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายปรีมล  เชิดชู รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ท้ายน้ำ เนื่องจากทางอำเภอจะจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
ต้านภัยยาเสพติดอำเภอโพทะเล ซึ่งโครงการทีมีอยู่ในแผนไม่ตรงกับโครงการ
ของอำเภอจึงขอเพิ่มเติมแผนเพื่อให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
โครงการได้ จึงขอเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) 
ครั้งท่ี 3/2565 ดังนี้ 

  1. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด อำเภอ
โพทะเล วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่ประชาชนให้เล่นกีฬา
เพื่อสุขภาพและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ งบประมาณท่ีต้ังไว้ 50,000 
บาท ต้ังไว้ในปี 2565 

ประธานสภาฯ             มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ หากไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมรับรอง  
    ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) 5 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หากสมาชิก
    สภาฯ ท่านใดเห็นด้วย  ขอให้ท่านยกมือครับ 
ท่ีประชุม      มติเห็นชอบ  8  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง  1  ท่าน 

      

รองปลัด อบต.ท้ายน้ำ 

รองปลัด อบต.ท้ายน้ำ 
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 3.2 ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 
ประธานสภาฯ      ขอเชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องช้ีแจงครับ 
นายปรีมล  เชิดชู      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำและ

สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน สืบเนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับปัจจุบันจะส้ินสุดใน
ปี พ.ศ.2565 จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 
- พ.ศ.2570 หลังจากที่ได้ออกประชาคมหมู่บ้านแล้ว เราก็จะนำโครงการมา
รวบรวมเป็นเล่มและเสนอสภาฯ ให้ความเห็นชอบ หากมีโครงการไหนตกหล่น
ไม่ครอบคลุม เราสามารถเพิ่มเติมได้ครับ 

 นายชัยวัฒน์  บุญมูล      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำและ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอช้ีแจงเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นเล่มปัจจุบันของเรา
จะส้ินสุดในปี 2565 ท่ีท่านรองปลัดได้ช้ีแจงคือแผนในอีก 5 ปีข้างหน้า คือปี 
พ.ศ. 2566-2570 ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบโครงการต่างๆ ซึ่งใน
เดือนสิงหาคมนี ้เราก็จะดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

ประธานสภาฯ             มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ หากไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมรับรอง  
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)  หากสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดเห็นด้วย  ขอให้ท่านยกมือครับ 

ท่ีประชุม      มติเห็นชอบ  8  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง  1  ท่าน 

 3.3 จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 2,151,300 บาท 
ประธานสภาฯ      ขอเชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องช้ีแจงครับ 
นายชัยวัฒน์  บุญมูล      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำและ

สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน สืบเนื่องจากได้รับการยื่นญัตติจากฝ่ายบริหารเพื่อขอ
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 3 โครงการ ด้วยเหตุผลเพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ขอเชิญท่านนายกช้ีแจงครับ 

นายอาทิตย์  นุตรินทร์      เร ียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนาย
อาทิตย ์นุตรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ ขอช้ีแจงเหตุผลเพื่อ
ขอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2565 ด้วยมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวน 3 โครงการดังนี้ 

      1 ซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรัง  
     2 ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก 
     เนื่องจากถนนชำรุดเสียหายทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้
ถนนสัญจรไปมา  
     3 ขอติดตั้งไฟฟ้ารายทางพลังงานแสงอาทิตย์  เนื ่องจากแสงสว่างมีไม่
เพียงพอตามเส้นทางอันอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุรวมถึงภัยอาชญากรรม การลัก
ทรัพย์และอื่นๆ  ดังนั้นจึงขออนุญาตจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2565 เพื่อ
ดำเนินการตามรายการดังต่อไปนี้ 

      จ่ายขาดเงินสะสมเป็นจำนวนเงิน 2,151,300 บาทแยกเป็น 
      1. ซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้านที่ชำรุดเสียหายทั้ง 10 

หมู่บ้าน จำนวน 37 โครงการ  รวมเป็นเงินงบประมาณ 500,000 บาท 
 

รองปลัด อบต.ท้ายน้ำ  

เลขานุการสภาฯ  

เลขานุการสภาฯ  

นายก อบต.ท้ายน้ำ  
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นายอาทิตย์  นุตรินทร์      2. ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ถนนภายในหมู่บ้านท่ีชำรุดเสียหายท้ัง 10 
หมู่บ้านและ ศพด.รร.วัดบ้านท้ายน้ำ จำนวน 14 โครงการ รวมเป็นเงิน 
งบประมาณ 500,000 บาท 

      3 ติดตั้งไฟฟ้ารายทางพลังงานแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมชุด
โคมไฟถนน UFO โซล่าเซลล์ 2000 วัตต์ แสงขาว ไฟสนาม 5 ทิศทาง 
พลังงานแสงอาทิตย์ท้ัง 10 หมู่บ้านและโรงเรียนบ้านเนินโพธิ์จำนวน 217 ต้น
รวมเป็นเงินงบประมาณ 1,151,300 บาท 

      จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบครับ 
ประธานสภาฯ      ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณาตามรายละเอียดที่ส่งให้ครับ มีสมาชิก

ท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นายสมจิตร  สาสะกุล      เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสมจิตร สาสะกุล ส.อบต.ม.7 ขอ

สอบถามการใช้จ่ายเงินสะสมถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ หากใช้จ่ายถูกต้อง ผม
เห็นด้วยครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ      เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำและ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  การจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ที่เดือดร้อนโดยตรง สามารถทำได้ เช่น ความเดือดร้อนของประชาชนในส่วน
ของถนน คลอง บ้านพัง เป็นต้น ก่อนการใช้จ่ายเง ินสะสมต้องพิจารณา
งบประมาณประจำปีว่ามีเพียงพอหรือไม่   ถ้ามีไม่เพียงพอก็สามารถโอน
งบประมาณได้และหากโอนงบประมาณแล้วยังไม่เพียงพอก็สามารถนำเงิน
สะสมออกมาจ่ายได้ครับ 

นายอาทิตย์  นุตรินทร์      เร ียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ กระผมนายอาทิตย์          
นุตรินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ  ขอชี้แจงเพิ่มเติมในการใช้
จ่ายเงินสะสมเนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำเป็นจริงๆ สิ่งใดที่เรา
จะช่วยเหลือประชาชนได้  ก็อยากให้ช่วยเหลือประชาชนก่อนครับ 

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นางสาวนันทิกา  บุญโฉม      เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนันทิกา บุญโฉม ส.อบต.ม.9 เงิน

สะสมท่ี อบต. มีมากเพราะระเบียบได้กำหนดให้เราต้องมีเงินสะสมเท่าไหร่  
ต้องกันเงินสะสมเพื่อใช้จ่ายภัยพิบัติไว้เท่าไหร่ เพราะก่อนส้ินปีงบประมาณเรา
จะมาตรวจสอบเงินในข้อบัญญัติอยู่แล้วว่าเหลือเท่าไหร่ เราก็จะนำเงินเหลือ
จ่ายมาดำเนินการเพราะระเบียบข้อบังคับ อบต.จะต้องมีเงินสะสม 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ และ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เงินสะสมเกิดจากเงินที่เรารับมาและเหลือใช้ในส้ิน
ปีงบประมาณ เงินเหลือใช้ เช่น การแข่งขันกีฬา ตั้งข้อบัญญัติไว้ 50,000 
บาทแต่ใช้ไป 30,000 บาทก็จะเหลือ 20,000 บาท เงินที่เหลือก็จะตกเป็น
เงินสะสมไปครับ ก่อนสิ้นปีงบประมาณเราก็จะนำเงินเหลือจ่ายต่างๆ มาใช้
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ก่อนตกเป็นเงินสะสมโดยการโอน
งบประมาณไปทำโครงการใหม่ครับ 
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ปลัด อบต.ท้ายน้ำ      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
      (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี ้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายกำหนด  
      (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว 

       (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมี สาธารณภัยเกิดข้ึน  
      (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ท่ีกำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอัน 
พับไป  
      ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  
     ขอให้รองปลัดขยายความตามข้อ (2) และ (3) ครับ 

รองปลัด อบต.ท้ายน้ำ      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำและ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอช้ีแจงเพิ่มเติมตามข้อดังนี้ 

  (2) ส่งเงินสมทบกองทุน ในท่ีนี้คือกองทุนบำเหน็จบำนาญครับ 
  (3) คือ การกันเงินไว้จ่ายเงินเดือนท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ 

ข้าราชการและพนักงานทุกท่าน เนื่องด้วยไตรมาสแรกเงินอาจจะมาไม่ทัน
หรือไม่มีเงินรายได้เข้ามา จึงต้องกันสะสมไว้จ่ายเงินเดือนจำนวน 3 เดือนแรก
ครับ  และเราต้องกันเงินไว้ร้อยละ 10 ของยอดเงินในข้อบัญญัติเพื่อไว้ใช้จ่าย
ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย เช่นน้ำท่วมใหญ่ เป็นต้นครับ 

ประธานสภาฯ             มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ หากไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมอนุมัติ  
การจ่ายขาดเงินสะสม เป็นจำนวนเงิน 2,151,300 บาท หากสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดเห็นด้วยขอให้ท่านยกมือครับ 

ท่ีประชุม      มติเห็นชอบ  8  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง  1  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ   
ประธานสภาฯ      ต่อไปเป็นวาระท่ี ๔ เรื่องอื่น ๆ ใครมีข้อเสนอแนะเชิญครับ 
นายอาทิตย์  นุตรินทร์      เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมฝากเรื่องความ

เดือดร้อนของประชาชน หากประชาชนมีความเดือดร้อนขอให้แจ้งให้ทราบ
ในทันทีครับ หากช่วยได้ก็จะได้ดำเนินการ หากช่วยไม่ได้จะได้ประสาน
หน่วยงานอื่นต่อ 
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นายนพพล  อยดคำ      เร ียนท่านประธานสถาฯ กระผมนายนพพล  ยอดคำ ส.อบต.ม.4 ขอ
สอบถามเรื่องกล้องวงจรปิด ขอให้ท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย
ครับ 

นายอาทิตย์  นุตรินทร์      ผมมีความเห็นว่ากล้องวงจรปิดมีความสำคัญมาก หากเกิดอุบัติเหตุหรือ
การลักขโมย กล้องวงจรปิดจะช่วยเราได้เป็นอย่างมาก รายละเอียดขอให้ช่าง
ต้ัมช้ีแจงครับ 

นายอนุชา  สุขสวาสด์ิ      เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนาย
อนุชา  สุขสวาสด์ิ ผู้ช่วยนักผังเมือง ขอช้ีแจงเรื่องกล้องวงจรปิด  จะมีการติดต้ัง
กล้องวงจรปิดจำนวน 10 จุด ดังนี้  

  จุดท่ี 1 จุด server อยู่ท่ีอบต 1 ตัว 
จุดท่ี 2 สามแยกวังหินเนินโพธิ์ 1 ตัว 
จุดท่ี 3 หน้าโรงเรียนปากน้ำ 1 ตัว 
จุดท่ี 4 ศูนย์เนินโทรสามแยกกระบังดิน 1 ตัว 
จุดท่ี 5 แยกนายห้วยกระบังดิน 1 ตัว 
จุดท่ี 6 โครงวัดกำลังดิน 1 ตัว 
จุดท่ี 7 แยกหนองบัวกระบังดิน 1 ตัว 
จุดท่ี 8 ป้อมตำรวจหนองบัว 1 ตัว 
จุดท่ี 9 บ้านทุ่งอ่างทองแยกเข้าทนง 1 ตัว 
จุดท่ี 10 สามแยกท้ายน้ำบางราย 2 ตัว 
รวมทั้งหมด 11 ตัว 

นายอาทิตย์  นุตรินทร์      ท่านสมาชิกมีความเห็นอย่างไรครับ หมู่ท่ี 8 ต้องการติดตรงไหนหรือเปล่า 
ท่ีประชุม      ติดต้ังเพิ่มตรงจุดแยกเข้าวัดท้ายน้ำอีก 1 จุด 
นายอาทิตย์  นุตรินทร์      หมู่ไหนต้องการติดต้ังเพิ่มไหมครับ 
ประธานสภาฯ      ผมเสนอให้ติดต้ังตรงจุดทางเข้าวัดตรงร้านค้าในวัดท้ายน้ำจะดีกว่าครับจะ

ได้มองเห็นทุกจุด ท้ังทางแยกไปวังตายศ และทางเข้าหมู่บ้านหัวดาน 
นายอาทิตย์  นุตรินทร์      กล้องวงจรปิดมี 2 บริษัทท่ีมานำเสนอครับ ขอแจ้งให้ทราบดังนี้ 

1. TOT จะคิดค่าใช้จ่ายท่ี 1,200 บาทต่อตัว  
1 เดือน  ต้องจ่ายค่าเช่า 14,400 บาท  
1 ปี      ต้องจ่ายค่าเช่า 172,800 บาท 
เงื่อนไข  ต้องเช่าตลอดไปจนกว่าจะยกเลิกสัญญาเช่า 

2. ส่วนอีกบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายท่ี 1,000 บาทต่อตัว  
1 เดือน  ต้องจ่ายค่าเช่า 12,000 บาท  
1 ปี      ต้องจ่ายค่าเช่า 144,000 บาท 
เงื่อนไข  เช่าครบ 3 ปีแล้ว ยกให้เป็นทรัพย์สินของ อบต. 

ท้ังสองท่ีจะมีส่วนต่างกันอยู่ท่ี 28,000 บาท 
ประธานสภาฯ      ฝากท่านผู้บริหารพิจารณาเรื ่องคุณภาพของกล้องด้วยนะครับขอให้มี

คุณภาพดีภาพชัดเจน 
นายอาทิตย์  นุตรินทร์      บริษัทเหล่านี้เขาจะใช้มาตรฐานของกระทรวง ICT อยู่แล้วครับแล้วผมจะ

พิจารณาอีกครั้งครับ 
ประธานสภาฯ      มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
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นายชัช  ศรีบาง      เรียนท่านประธานสถาฯ กระผมนายชัช  ศรีบาง ส.อบต.ม.3 อยากทราบ
ว่าทรัพย์สินของ อบต.มีตรงไหนบ้าง ในการประชุมสภาฯ ในสมัยหน้าขอให้
ท่านนายกช้ีแจงด้วยครับ เฉพาะทรัพย์สินท่ีมีมูลค่า 

นายอาทิตย์  นุตรินทร์      ผมก็เพิ่งเข้ามาทำงานได้ 3-4 เดือนเหมือนท่าน ก็ยังไม่ทราบข้อมูล ฝาก
ท่านปลัดดำเนินการสำรวจให้ด้วยนะครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ      กรณีทรัพย์สินของ อบต. มีข้อมูลเก็บรวบรวมไว้ทั ้งหมดแล้วครับ มี
ทะเบียนคุมอยู่ที่เจ้าหน้าที่พัสดุครับ ทรัพย์สินไหนที่เรามี ทรัพย์สินไหนที่เรา
จำหน่ายไปแล้ว ในการประชุมสภาฯ สมัยหน้าจะรวบรวมมาช้ีแจงครับ 

นายชัช  ศรีบาง      ผมต้องการทราบแค่ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นของ อบต.ครับ 
ประธานสภาฯ      ขอให้ท่านนายกสำรวจท่ีดินและส่ิงก่อสร้างของ อบต. แต่ละหมู่มีท่ีไหนบ้าง

อีกเรื ่องคือเรื่องเรือแข่ง 2 ลำ อยู่ที ่วัดท้ายน้ำตอนนี้ เป็นของ อบต.หรือไม่  
หากใช่จะได้ต้ังงบประมาณซ่อมแซมต่อไปครับ 

นายชัช  ศรีบาง      ผมคิดว่าน่าจะเป็นของ อบต.ครับ 
ประธานสภาฯ      มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นายสมจิตร  สาสะกุล      เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสมจิตร สาสะกุล ส.อบต.ม.7 ขอ

แสดงความคิดเห็นเรื่องพื้นท่ีบ่อน้ำมันหมู่ 5 และพื้นท่ีโรงเรียนกระบังดินอยาก
ให้ผู้บริหารนำพื้นท่ีตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปครับ อีกเรื่องคือขอให้พนักงานไป
ตัดต้นไม้ท่ีขวางทางแสงสว่างให้  ผมได้ยื่นหนังสือแล้วครับ 

ประธานสภาฯ      ท่ีดินบ่อน้ำมันโอนให้ อบต.หรือยังครับ 
สายไหม สายแวว      เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสายไหม สายแวว ส.อบต.ม.5 ขอแจ้ง

ว่าในการประชุมสภาครั้งท่ีผ่านมา เราได้รับมอบที่ดิน แต่ ปตท.ยังไม่ได้โอน
ท่ีดินมาให ้อบต.จึงยังทำอะไรไม่ได้ครับ 

นายสมจิตร  สาสะกุล       ฝากจุดท่ีดินโรงเรียนกระบังดินด้วยครับ 
ประธานสภาฯ      เป็นท่ีราชพัสดุใช่ไหมครับ 
นายอาทิตย์  นุตรินทร์       ขอให้ท่านรองปลัดช้ีแจงครับ 
นายปรีมล  เชิดชู      เรียนท่านประธานสภา กระผมนายปรีมล เชิดชู รองปลัด อบต.ท้ายน้ำ 

กรณีท่ีราชพัสดุ เราต้องขออนุญาตกรมธนารักษ์เพื่อใช้ประโยชน์ท่ีดินและต้อง
ได้รับอนุญาตด้วยครับ 

นายอนุชา  สุขสวาสด์ิ      ผมขอชี้แจงที่โรงเรียนกระบังดินเป็นของ สพฐ.เคยสอบถามไปยังกรมธนา
รักษ์แล้วเขาแจ้งว่าต้องรอ สพฐ.โอนคืนให้ครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ      ท่ีดินนี้เป็นของราชพัสดุ หากเราจะใช้ประโยชน์ในท่ีดิน ก็ต้องทำหนังสือไป
ขอท่ีราชพัสดุได้เลย ส่วนบ่อน้ำมัน  ปตท.ได้ติดต่อทาง อบต. แล้ว แจ้งว่าพร้อม
ส่งมอบ เพียงแต่มติที่ประชุมของคณะกรรมการชุดใหญ่ เห็นชอบส่งมอบให้ 
อบต.ครับ 

นายอาทิตย์  นุตรินทร์      ตามที ่ท่าน ส.อบต.ม.7 ขอให้พนักงานไปตัดต้นไม้ให้นั ้น ผมจะแจ้ง
พนักงานให้ครับ ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบขอให้ทุกท่านทำหนังสือแจ้งขอมาก่อน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเพราะต้องทำตามลำดับก่อนหลังครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์
หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเดือดร้อนจริงๆไม่อยากให้พนักงานไปทำ
เพราะเป็นวันหยุดแต่หากจำเป็นจริงๆขอให้แจ้งนายกโดยตรงครับ 
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นายสายไหม  สายแวว      สอบถามเรื่องงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
จุรีรัตน์ ศรีลาเวียง       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ และท่านสมาชิกสภาสฯ ทุกท่าน 

ดิฉันนางสาวจุรีรัตน์ ศรีลาเวียง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ได้สอบถาม
เจ้าหน้าท่ี กกพ.พิษณุโลกแล้ว ได้ร ับคำตอบว่าร ่างระเบียบการใช้จ ่าย
เงินกองทุนฯ ยังไม่ผ่านการพิจารณา แต่เงินงบประมาณไม่ได้หายไปไหน จะถูก
รวมเป็น 3 ปี ขณะนี้กำลังปรับเปล่ียนระเบียบการใช้จ่ายเงินให้เหมือนกองทุน 
สปสช. ค่ะ 

นายอาทิตย์  นุตรินทร์      มีชาวบ้านหมู่ 5 โทรสอบถามผมว่าอายุ 70 ปี แล้วทำไมยังไม่ได้รับเงิน
เบ้ียยังชีพ 700 บาท ขอให้อธิบายครับ 

จุรีรัตน์ ศรีลาเวียง       ขออนุญาตชี้แจงเรื่องเบี้ยยังชีพ เงินเบี้ยยังชีพจะถูกปรับเงินขึ้นทุกเดือน
ตุลาคมของทุกปี โดยจะมีการคำนวณอายุ ณ วันท่ี 30 กันยายน หากในเดือน
ตุลาคม ผู้สูงอายุมีอายุ 69 ปี แม้ว่าเดือนมกราคมจะอายุครบ 70 ปี ก็ยังต้อง
รับ 600 บาทอยู่และจะได้ปรับเงินเป็น 700 บาทในเดือนตุลาคมปีถัดไปค่ะ 
จะต่างกับคนท่ีมีอายุครบ 60 ปี ซึ่งเขาจะอยู่ในโครงการ Happy Birthday คือ
เมื่ออายุครบ 60 ปีเต็มในเดือนไหน เดือนถัดไปจะได้รับเงินค่ะ 

นายสมจิตร  สาสะกุล      เงินช่วยเหลือเบ้ียยังชีพจากสถานการณ์โควิดจะได้รับตอนไหน 
จุรีรัตน์ ศรีลาเวียง       รอหนังสือส่ังการจากกรมฯ อยู่ค่ะ น่าจะโอนเข้าบัญชีให้ผู้สูงอายุอัตโนมัติ 
นายนพพล  ยอดคำ       เสนอให้มีตู้ ATM ของตำบลท้ายน้ำ  ขอให้ผู้บริหารติดต่อประสานธนาคาร

ให้ด้วยครับ 
นายอาทิตย์  นุตรินทร์      รับทราบครับ ช่วงบ่ายจะไปติดต่อธนาคารให้ครับ 
ประธานสภาฯ      มีท่านใดมีข้อเสนอแนะอีกไหมครับ 
นายน้อย  กล่อมสกุล  เร ียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายน้อย  กล่อมสกุล ส.อบต.ม.6 ขอ

สอบถาม ถนน คสล.หมู่ 6 จะดำเนินการได้เมื่อไหร่ครับ 
นายอนุชา  สุขสวาสด์ิ     อยู่ระหว่างรอผลเทสเหล็กครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ     เรียนท่านประธานสภาฯ ขอชี้แจงเรื ่องการแข่งขันกีฬา อำเภอโพทะเล

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพทะเล จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดประจำปี 2565 โดยมีเทศบาล อบต. และอำเภอรวม 14 แห่ง
เข้าร่วมการแข่งขัน มีกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลหญิง
และเปตอง จะทำการแข่งขันกันในวันท่ี 23-24 มิถุนายน  
1. ฟุตบอลชาย เทศบาลโพทะเลเป็นเจ้าภาพร่วมกับอีก 6 อปท.กำหนดกติกา
ดังนี้  ผู้เล่นทีมละ 11 ตัวประกอบด้วย 
- ฝ่ายบริหาร/ส.อบต./กำนันผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย  2 ตัว 
- ข้าราชการ      1 ตัว 
- ลูกจ้างและพนักงานจ้าง     4 ตัว 
- ประชาชน (อายุ 31-39 ปี 2 ตัว อายุ 40 ปีขั้นไป 2 ตัว) 4 ตัว 
- ประตู (ใครก็ได้)     1 ตัว 
ส่งรายช่ือได้ทีมละ 25 คน 
2. วอลแล่ย์บอลหญิง อบต.ท้ายน้ำเป็นประธานร่วมก ับ อบต.ท่านั่ ง            
อบต.ท่าขมิ้นและ อบต.วัดขวาง  วอลเลย์บอลจะไม่มีภาคประชาชนมีแต่
พนักงานลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย 1 ทีมส่งได้ 12 คน 
3. เปตอง  ยังไม่ทราบกติกา 
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ปลัด อบต.ท้ายน้ำ       มีรางวัลให้ทีมกองเชียร์ด้วยครับ 
นายอาทิตย์  นุตรินทร์      ทีมกองเชียร์ใครมีกองบ้าง 
ประธานสภาฯ      มีครบครับอุปกรณ์ขาดแดนเซอร์ ผมขอแนะนำสมาชิกสภาฯ หญิงครับ 
นางสาวนันทิกา  บุญโฉม      คุณทวีปช่วยด้วยและขอเครื่องเสียงด้วยค่ะ 
นายอาทิตย์  นุตรินทร์      เครื่องเสียงต้องมี 2 ชุด อยู่ประจำที่สนามวอลเลย์บอล 1 ชุดและที่กอง

เชียร์อีก 1 ชุด  ฝากท่านประธานสภาฯ ติดต่อคุณฤทธิ์ด้วยครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ      สรุปกองเชียร์ให้คุณนันทิกาเป็นหัวหน้าทีมรับผิดชอบนะครับ 
ประธานสภาฯ      มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นางสาวนันทิกา  บุญโฉม      งบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้า หากได้งบประมาณมาแล้วอยากให้ท่าน

นายกพิจารณาจัดซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วยของตำบลท้ายน้ำเราค่ะ 
นายอาทิตย์  นุตรินทร์      หากเป็นภาพรวมของตำบลท้ายน้ำ ผมเห็นด้วยครับ ถ้าเราทราบยอดเงิน

งบประมาณและงบประมาณมาแล้ว จะหารือกันอีกครั้งนะครับ 
ประธานสภาฯ      ถ้าจะใช้งบประมาณของ สปสช.จัดซื้อได้ไหมครับ 
นางสาวนันทิกา  บุญโฉม      สอบถาม ผอ.รพ. สต.แล้วเป็นครุภัณฑ์จัดซื้อยาก ส่วนงบประมาณของ 

อบจ.เขาให้เฉพาะโรงพยาบาลค่ะ 
ประธานสภาฯ      มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านท่ี

มาร่วมประชุมในวันนี้   ผมขอปิดประชุมครับ 
 

เลิกประชุม เวลา ๑1.20 น. 
 
(ลงช่ือ)          ชัยวัฒน์  บุญมูล  ผู้จดบันทึกการประชุมฯ 
      (นายชัยวัฒน์  บุญมูล) 
ตำแหน่ง  ปลัด อบต.ท้ายน้ำ/เลขานุการสภาฯ 
 
(ลงช่ือ)          จำรัส  เกิดเข้ม  ผู้ตรวจบันทึกการประชุมฯ 
      (นายจำรัส  เกิดเข้ม) 
ตำแหน่ง  ประธานสภาฯ อบต.ท้ายน้ำ 

 
-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจสอบแล้ว 
 
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 


