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เริ่มประชุม  เวลา  10.๐๐ น. 
นางสาวสุภาภรณ์  ชนะภักดี  เลขานุการสภา  ได้ตรวจนับองค์ประชุม  เมื่อครบองค์ประชุม
แล้ว นายสุวิช  นุ้ยบุตร  ประธานสภา อบต.ไชยคราม ทำหน้าที่ประธานในการประชุม และ 
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ประธานฯ   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   

เรื่อง  กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตอ้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา  102   
(9)  พ.ศ. 2561  ข้อ  4 
สำหรับตำแหน่งทีต้่องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามประกาศนี้ มีดังนี้ 
อบจ.และเทศบาลนคร  ผู้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ประกอบด้วย 
1.  นายก อบจ.   2.  รองนายก อบจ.   3.  ทีป่รึกษาและเลขานุการ    4.  สมาชิกสภา 
เทศบาลเมือง 
1.  นายกเทศมนตรี   2.  รองนายกเทศมนตรี   3.  สมาชกิสภาเทศบาล 
เทศบาลตำบลและ อบต. 
1.  นายก อบต.   2.  รองนายก อบต 
สำหรับเลขานุการนายก และ สมาชิกสภา อบต. ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตาม 
ประกาศฉบับนี้ครับ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธานฯ  1.2  การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. 
   ตามข่าวสารที่ออกมาตามสื่อต่าง ๆ  คาดว่า  กกต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง ประมาณวันที่  

ต้นเดือนพฤษภาคม  และจะกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่  27  มิถุนายน  2564  ดังนั้น 
สมาชิกและผู้บริหารจะพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันประกาศให้มีการเลือกตั้ง  แต่ทั้งนี้จะต้องรอ 
ประกาศอย่างเป็นทางการจาก กกต. อีกครั้ง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563   
เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2563 
ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม  ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ไชยคราม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2563  เมือ่วันที่  25  ธันวาคม  2563  
ไปแล้วนั้น ทั้งนีฝ้่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมแจกให้กับท่านสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม ทุกท่านทราบแล้ว นั้น  
ในการนี้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ทำการตรวจรายงานฯ แล้วใน
เบื้องต้น จึงขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ชี้แจงรายละเอียดผล
ของการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยดังกล่าว  
 
                 /นายสวัสดิ์... 
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นายสวัสดิ์  จันทร์พัฒน์  ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ทำการตรวจรายงานการประชุม
ประธาน คกก.ตรวจรายงานฯ สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที ่ 25  ธันวาคม  2563  แล้วนั้น 

ในเบื้องต้น ไม่มีถ้อยคำหรือข้อความที่ต้องแก้ไขแต่อย่างใดแต่ทัง้นี้ก็ขอใหท้ี่ประชุมร่วมกัน 
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง   

ประธานฯ  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
                               พ.ศ. ๒๕4๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554 ข้อ ๓๓ วรรคสอง การแก้ไขถ้อยคำใน 

รายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ดังนั้นจึงขอให้ท่านสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยครามได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ไชยคราม สมัยดังกล่าวด้วยครบั หากสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์ท่ีจะแก้ไข รายงานการประชุม 
สภาฯ ขอเรียนเชิญนำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
 

ที่ประชุม   ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  25   
ธันวาคม  2563  โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่อย่างใด  
  

ประธานฯ  เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม ไม่มีการขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงาน 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม ครั้งที่ผ่านมา คือ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4     
ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที ่25 ธันวาคม 2563 จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ.2554  ข้อ  3๔  ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม ว่าเห็นชอบ 
และรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม สมัยดังกล่าวหรือไม่ 
หากเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น  

ทีป่ระชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ (จำนวน  6  เสียง) เห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ 
                               บรหิารส่วนตำบลไชยคราม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  25   

ธันวาคม  2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานฯ  สำหรับวาระนี้ไม่ได้บรรจุเรื่องที่จะติดตามไว้  ใครมีอะไรจะสอบถามเรื่องสืบเนื่อง 

จากการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีเรื่องพูดคุยในวาระนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4    ญัตติเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ  4.1   การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   

  (กรณีโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่)    
น.ส.นิตยา  เทพแป้น อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
นายก อบต.  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการ 

โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

 /1. เหตุผล... 
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เหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม มีความจำเป็นขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  จำนวน 4 รายการ  โดยมีรายละเอียด 
1. กรณีโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  

                                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   1.1 ตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ลงวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2564  ขออนุมัติ 

โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง เพ่ือใช้สำหรับ 
จัดเก็บเอกสารงานกิจการงานสภาท้องถิ่นและเอกสารอ่ืนๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
ใหม้ีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เพื่อการสืบค้นเอกสารได้ง่าย จึงเห็นควร 
ต้ังจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน    ค่าครุภัณฑ์    ครุภัณฑ์สำนักงาน   
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 6,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ  
ดังนี้ 
1)  ขนาดไม่น้อยกว่า  กว้าง  118  x  ลึก  45.7 x   สูง  183  เซนติเมตร   
2)  โครงตู้ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า  0.6  มิลลิเมตร  โครงตู้เป็นแบบถอด 

           ประกอบได ้
3)  กรอบประตูทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้น 
     รูปยึดติดกับแผ่นกระจกใสหนา  3  มิลลิเมตร 
4)  บานเลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ 
5)  มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป  มีความคงทนแข็งแรง 
6)  ชั้นวางเอกสารเป็นเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับขึ้นรูปเสริม 
     ความแข็งแรงด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปและอาร์ตใส่ชั้นวางของ  
1.2 ตามบันทึกข้อความสำนักปลัด  ลงวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2564 ขออนุมัติโอน 
งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เก้าอ้ีผู้บริหาร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม จึงเห็นควรตั้งจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ ์ครุภัณฑ์สำนักงาน  เก้าอ้ีผู้บริหาร  จำนวน  1  ตัว  เป็นเงิน  
5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1)  ขนาดไม่ต่ำกว่า (กว้าง) 70x(ลึก) 79.5x (สูง) 121-127 เซนติเมตร 
2)  ลูกล้อทำจาก Nylon เป็นรุ่น Heavy Duty แข็งแรงทนทาน 
3)  ปุ่มปรับระดับการโยก มีสปริงบังคับความอ่อนนุ่มการโยก 
4)  แกนปรับสูงต่ำ ระบบ Gas Lift พร้อมฝาครอบกันฝุ่น 
5)  พนักพิงระบบ Lambar Support ที่ออกแบบพยุงหลัง ป้องกันการปวดเมือ่ย 
6)  ขาเก้าอ้ีเป็น Alluminium Alloy  
1.3 ตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ลงวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2564ขออนุมัติโอน 
งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายใน 
ตำบลไชยคราม  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลไชยครามมีความประสงค์จะ 
ดำเนินการติดต้ังระบบเสียงตามสายภายในตำบลไชยครามเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าสารในการจัดกิจกรรมและการแจ้งข้อมูลการ 
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บริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับประโยชน์กับประชาชน ในตำบลไชยคราม 
ได้รวดเร็วและทันสมัย จึงขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า   
และวิทยุ  โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในตำบลไชยคราม จำนวนเงิน 
500,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม 
ครัง้ที่  1/2563  หน้า 16  ลำดับที่  1  

2. กรณีโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

1. แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จำนวน  1   โครงการ  มี
รายละเอียดดังนี้ 

2.1 ตามบันทึกข้อความกองช่าง ลงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2564    องค์การ 
บริหารส่วนตำบล ไชยครามประสงค์จะดำเนินการเจาะบ่อบาดาลทดแทนบ่อเดิมที่ชำรุด 
เสียหายไม่สามารถใช้งานได ้เพ่ือใช้เป็นแหล่งน้ำให้กับระบบประปาดังกล่าว เพ่ือให้เพียงพอ 
ต่อการผลิตและจ่ายให้กับประชาชน ให้เพียงพอกับในช่วงฤดูแล้ง  แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่าย 
ไว้ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ 
ประปา  งบลงทุน  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านเลียบ  
เป็นจำนวนเงิน 594,000.00 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เพ่ิมเตมิ ครั้งที่  1/2563  หน้า  12  ลำดับที่  22 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
ข้อ 27   จึงจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2564   
เพ่ิมเติมในรายการดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามอกสารแนบท้ายและการโอนครั้งนี้เป็น 
อำนาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม  
• ในการนี ้จึงขอเสนอร่างการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ครั้งที ่ 6/2564  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยครามพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารทีไ่ด้ส่งให้ทุกท่านแล้ว 
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

ประธานฯ  ตามท่ีท่านนายก  ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ  กรณโีอนไปตั้งจ่ายรายการใหม ่
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้วนั้น  ขอให้ท่านสมาชิกช่วยกัน 
พิจารณาและหากมีข้อสงสัยในประเดน็ใดก็ขอให้สอบถามได้   ในแต่ละรายการเริ่มจาก 
รายการที่ 4.1.1  ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง  จำนวน  1  ตัว ใครมีประเด็นที่จะสอบถาม 
บ้าง  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่า เห็นชอบและอนุมัติให้โอนงบประมาณรายการดังกล่าว 
หรือไม่  หากเห็นชอบ  โปรดยกมือ 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (6 เสียง) อนุมัติให้โอนงบประมาณ  (กรณีโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม)่ รายการตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง  ตามรายละเอียดทีน่ายกเสนอ 

ประธานฯ  ตามท่ีท่านนายก  ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ  กรณโีอนไปตั้งจ่ายรายการใหม ่
รายการที่ 4.1.2  เก้าอ้ีผู้บริหาร จำนวน 1  ตัว  ใครมีประเด็นที่จะสอบถามบ้าง หากไม่มี 
ผมขอมติที่ประชุมว่า เห็นชอบและอนุมัติให้โอนงบประมาณรายการดังกล่าวหรือไม่  หาก 
เห็นชอบ  โปรดยกมือ 

มติทีป่ระชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (6 เสียง) อนุมัติให้โอนงบประมาณ (กรณีโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม)่  รายการ เก้าอ้ีผู้บริหาร จำนวน 1  ตัว ตามรายละเอียดทีน่ายกเสนอ 

ประธานฯ  ตามท่ีท่านนายก  ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ  กรณโีอนไปตั้งจ่ายรายการใหม ่
รายการที ่4.1.3  โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในตำบลไชยคราม ใครมีประเด็น 
ทีจ่ะสอบถามบ้าง  ขอเชิญครับ 

นายสวัสดิ์  จันทร์พัฒน์  การติดตั้งเสียงตามสาย จะติดตั้งตรงตำแหน่งไหนบ้าง  ตัวแม่ข่ายจะติดตั้งที่ อบต.หรือติดตั้ง
ที่ 
ส.อบต. หมู่ที่ 4  หมู่บ้าน 
น.ส.นิตยา  เทพแป้น ตัวแม่ข่ายจะติดตั้งที่ อบต.  และจะติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงในทุกหมู่บ้าน จำนวน   
นายก อบต.  15  จุด  ตามตำแหน่งที่จะติดตั้งกล้อง  พร้อมลำโพง  15  คู่ และมีระยะห่างจากตัวกล้อง 

ได้ไม่เกิน  100 เมตร ระยะส่งกระจายเสียงขึ้นอยู่กับเวลา คือ ช่วงเวลา 06.00-07.00 น.  
และ  17.00-19.00  น.  อยู่ที ่ 400  เมตร  เวลาปกตนิอกเหนือจากนี้ก็จะสามารถส่ง 
กระจายเสียงได้ประมาณ  200-300  เมตร  เนื่องจากมีเสียงรบกวนจากสิ่งต่าง ๆ  เช่น   
เสียงรถ  เป็นต้น  และระบบเสียงตามสายที่จะติดตั้งนี้จะลดความยุ่งยากจากระบบอนาล็อก   
สามารถล็อคโซนหรือหมู่บ้านที่จะกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ได้  และสามารถประสานกับ 
กรมอุตุนิยมวิทยาในการเจ้งเตือนภัยเมื่อคาดว่าจะมีสาธารณภัยเกิดข้ึนในพ้ืนที่ได้อีกด้วย   
และจะตั้งให้เปิดเพลงชาติเมื่อถึงเวลา 08.00  น.  ในทุกวันทุกหมู่ก็ได้  นอกจากนี้ระบบยัง 
สามารถรองรับการติดตั้งอินเตอร์เน็ตตำบลร่วมด้วยก็ได ้จะช่วยประหยัดงบประมาณลงได้ถ้า 
เรามีระบบเสียงตามสายนี้ 

 

นายบรรเลง  จินตบุตร์ การประชาสัมพันธ์ ทางหมู่บ้านจะทำการประชาสัมพันธ์เองที่หมู่บ้านโดยตรงได้หรือไม่ 
ส.อยต.หมู่ที่ 4 
น.ส.นิตยา  เทพแป้น ทางหมู่บ้านต้องบันทึกเสียงข้อมูลข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์ ที่ อบต. แล้วกำหนดเวลาที ่
นายก อบต.  จะแจ้งประชาสัมพันธ์ออกทางเสียงตามสาย  ซ่ึงสามารถกำหนดโซนที่จะกระจายข่าวภายใน 

หมู่ใดหมู่หนึ่งได้ค่ะ 
ประธานฯ  ใครมีประเด็นที่จะสอบถามเพ่ิมเติมบ้าง  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่า  เห็นชอบและอนุมัติ 

ให้โอนงบประมาณรายการดังกล่าวหรือไม่ หากเห็นชอบ โปรดยกมือ 

มติทีป่ระชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (6 เสียง) อนุมัติให้โอนงบประมาณ (กรณีโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม)่  โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในตำบลไชยคราม ตามรายละเอียดที ่
นายกเสนอ 
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ประธานฯ  ตามท่ีท่านนายก  ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ  กรณโีอนไปตั้งจ่ายรายการใหม ่
                               รายการที่ 4.1.4  โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที ่5   บ้านเลียบ  ใครมปีระเด็นที ่

จะสอบถามเพ่ิมเติมบ้าง  ขอเชิญครับ 
 

นายสวัสดิ์  จันทร์พัฒน์ อยากทราบว่าตำแหน่งที่จะเจาะบ่อ เจาะที่เดิมหรือในที่ของชาวบ้าน 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 
น.ส.นิตยา  เทพแป้น ตำแหน่งที่จะเจาะยังอยู่ในทีส่าธารณะค่ะ  เจาะหา่งจากจุดเดิมพอประมาณ เกือบถึงถนน   
นายก อบต.  เจาะแทนบ่อเดิมที่พังเสียหายเนื่องจากมีน้ำเซาะและมีทรายไหลมากลบบ่อจนไม่สามารถใช้ 

งานได้ขณะนี้  จึงทำให้ระบบประปาหมู่ 5  บ้านเลียบ ไม่สามารถใช้งานได้ ประชาชนได้รับ 
ความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำใช้ อบต.ได้แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการนำน้ำไปเติมในบ่อ 
น้ำใส แล้วปล่อยน้ำไปให้ประชาชนได้ใช้พลาง ๆ  ก่อน และเพ่ือลดการทำงานหนักของระบบ 
ประปาหมู่ที่ 1  ด้วยค่ะ 
และวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องการขาดแคลนน้ำในขณะนี้  คือ  อบต.จะทำการเปิดน้ำ 
จากระบบประปาดอนดาน หมู่ที่ 4 เข้าระบบประปา หมู่ที่ 1 ต้ังแตเ่วลา 21.00-04.00 น.  
เพ่ือจ่ายน้ำให้ผู้ใช้น้ำในหมู่ที่ 1  5  4  และ หมูท่ี่ 3  และขอให้แต่ละหมู่จัดส่งรายชื่อผู้ได้รับ 
ความเดือดร้อนจากการใช้น้ำ  เพ่ือทีจ่ะนำไปประกอบการขอยืมรถน้ำจาก  อบต. ท่าอุแท   
เทศบาลเมืองดอนสัก และ  อบต.ปากแพรก มาเติมน้ำในถังน้ำใสของระบบประปาแล้วจ่าย 
ผ่านท่อเมนส่งน้ำไปให้ประชาชนได้ใช้ไปพลางก่อน  และขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
จัดเตรียมภาชนะรองรับน้ำไว้ใช้เมื่อยามที่น้ำไม่ไหลหรือน้ำไหลน้อยด้วยค่ะเนื่องจากบางช่วง 
มีคนใช้พร้อมกันจำนวนมากค่ะ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
นายไพบูรณ์  ทองกะแดะ สอบถามตำแหน่งที่จะเจาะบ่อบาดาล ว่าควรจะตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำ  เหมือนอย่างระบบ 
ส.อบต. หมู่ที่ 2  ประปา POG TANK  ซึ่งบ่อบาดาลอยู่ไกลแหล่งน้ำ  ทำให้หน้าแล้งขาดน้ำทีจ่ะนำมาผลิต 

น้ำประปาได้ 
น.ส.นิตยา  เทพแป้น ระบบประปา POG  TANK  ที่ต้องสร้างตรงนั้น เนื่องจากชาวบ้านอุทิศที่ดินให้ค่ะ แต่ 
นายก อบต.  หน้าแล้งระบบประปาทุกแห่งก็จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำค่ะ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติอื่น ๆ    
 

ประธานฯ  5.1  การจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 
   ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

น.ส.อังคณา  โสภาพงศ์ ตามหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่ สฎ 0023.3/ว466 ลงวันที่  19  มกราคม   
นักวิเคราะห์ฯ  2564  เรื่องแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019  (COVID-19)  ระลอกใหม่  ตามหนังสือฉบับดังกล่าว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ได้แจ้งการยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทำแผน 
 

/พัฒนาท้องถิ่น... 
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พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  โดย 
ผู้ว่าราชการจังหวัด  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ  ข้อ 5  วรรคสอง ยกเว้นการจัด 
ทำประชาคมท้องถิ่น  กรณีการเพิ่มเติมแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน 
เขตจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 22 (2)  จนกว่าสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า  2019  จะคลี่คลายไปในทางท่ีปลอดภัย  และได้ 
กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม    
2564  ซ่ึงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 ในช่วงการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  อบต.ไชยคราม ไดจ้ัดส่งแบบฟอร์มในการเสนอ 
โครงการมาให้ อบต. เพ่ือให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม 
แนวทางและข้อมูล นำมาวิเคราะห์เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเสนอคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเสนอผู้บริหาร  เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภา อบต. เพ่ือให้ความเห็นชอบและผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและ 
ประกาศใช้ต่อไป 

น.ส.ภัททิยา  โพธิ์ขวาง ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับปี 2566-2570  ที่ได้แจกแบบฟอร์มไปให้สมาชิกสภา 
รองปลัด อบต.  อบต. ทุกหมู่แล้วนั้น  ขอฝากว่าให้นำข้อมูลโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิน่ฉบับเดิม คือ  

ฉบับ ปี พ.ศ.2561-2565  ที่ยังไม่ดำเนินการ  หรือดำเนินการไปแล้วบางส่วน ยังมีส่วนที่ 
เหลือที่ต้องดำเนินการต่อ ก็สามารถนำมาบรรจุไว้ในแผนพฒันาท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.2566- 
2570  ได้ต่อไป เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้คัดเลือกไว้แล้วว่าเป็นโครงการที่มีความจำเป็น 
เร่งด่วนที่จะต้องบรรจุไว้ในแผน  และสามารถเสนอโครงการนอกเหนือจากแผนฉบับเดิมได้ 
ด้วยหากเห็นว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
ในพ้ืนที่ของท่านค่ะ 

ประธานฯ  ในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  ใครมีอะไรจะสอบถามหรือ 
ปรึกษาหารือในประเด็นใดบ้าง  

   สำหรับเรื่องนี้ ผมในฐานะสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  มีโครงการที่จะต้องประสานแผนไปยัง  
อบจ. คือโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางแตน  หมู่ที่ 3  ซึ่งในเบื้องต้นได้พูดคุยและ 
ประสานด้วยวาจากับสมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอดอนสักไปแล้ว  เขารับปากว่าจะประสาน 
และส่งเรื่องเข้าท่ีประชุมสภา อบจ.ต่อไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ฉบับปี  พ.ศ. 2561 – 2565  แล้ว 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานฯ  5.2  การสำรวจข้อมูลสุนัข-แมว  
   ขอเชิญรองปลัดฯ ชี้แจง 
น.ส.ภัททิยา  โพธิ์ขวาง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลสุนัข-แมว  เพื่อให้เจ้าของได้ยืนยันตัวตนว่าสุนัข-แมว  
รองปลัด อบต.  ยังมีชีวิตอยู่หรือไม ่ โดยจะลงสำรวจข้อมูลต้นเดือนมีนาคม ในวันประชุมหมู่บ้านของทุกหมู่   

เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการจัดซื้อวัคซีน  และจะทำการฉีดวัคซีนประมาณปลายเดือน 
   มีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน  จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบด้วยค่ะ 

            /ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานฯ  5.3  การฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มเติมจำนวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2564 
   ขอเชิญรองปลัดฯ 
น.ส.ภัททิยา  โพธิ์ขวาง สำหรับโครงการฝึกอบรมและเพ่ิมเติมจำนวน อปพร. กำหนดจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29   
รองปลัด อบต.  มีนาคม – 2  เมษายน  2564  นี้ค่ะ  ณ  ตอนนี้จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมอบรมมีจำนวนทั้งสิ้น   

55  คน  ค่ะ 
 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
ประธานฯ  5.4  แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ 
   ขอเชิญผู้บริหาร 
น.ส.นิตยา  เทพแป้น ตามท่ีได้แจ้งให้ทราบแล้วในวาระท่ี 4.1.4  แล้วว่าตอนนี้ อบต.กำลังแก้ไขปัญหาการขาด 
นายก อบต.  แคลนน้ำใช้ในครัวเรือน โดย อบต.ได้ประสานกับ เทศบาลเมืองดอนสัก อบต.ท่าอุแท และ 

อบต.ปากแพรก  ในการยืมรถน้ำมาบรรทุกน้ำเพ่ือนำไปเติมในบ่อน้ำใสของระบบประปา  
และจ่ายน้ำไปตามครัวเรือนในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่  1 5 4 3  เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนใน 
เบื้องต้น  และจะเร่งดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลสำหรับระบบประปาหมู่ที่ 5  บ้านเลียบ   
ทดแทนบ่อเดิมที่ชำรุดเสียหายไมส่ามารถใช้งานได้เลย เนื่องจากมีทรายไหลมาทับถมบ่อ   
จากการที่ระบบประปาหมู่ที่ 5  ใช้งานไม่ได้จึงทำให้ระบบประปาหมู่ที่ 1  ต้องทำงานหนัก 
มากเพ่ือส่งน้ำให้ประชาชนผู้ใช้น้ำในพ้ืนที่ 4 หมู่ ดังกล่าว ด้วย 
 

นายพิษณุ  ทองสุวรรณ ผมขอเสริมเรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำอปุโภคบริโภคในหน้าแล้ง  จะเห็นได้ว่าเราจะประสบ 
รองนายก อบต.  ปัญหาการขาดแคลนน้ำในทุกปี  เนื่องจากประชาชนผู้ใช้น้ำไม่ได้ใช้น้ำเฉพาะในครัวเรือน 

เท่านั้น หากแต่นำไปใช้เพื่อการเกษตรโดยการใช้รดน้ำผักรดทุเรียนหรือพืชผลทางการเกษตร 
อ่ืน ๆ จงึทำให้น้ำใช้ในครัวเรือนไม่เพียงพอในทุก ๆ ปี แต่ประชาชนก็ยอมจ่ายค่าน้ำในส่วน 
นั้นคือการใช้น้ำเพ่ือการเกษตรเขาก็ใช้ผ่านมาตร และจ่ายค่าน้ำตามที่ได้ใช้ไป  เราก็ไม่
สามารถไปว่าเขาได้  แต่ผมขอฝากว่าน้ำประปาถ้าจะให้เพียงพอต้องขอความร่วมมือสมาชิก
ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ในเชิงขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้น้ำว่าให้ใช้ในครัวเรือนให้
เพียงพอก่อน  เพราะถ้านำไปใช้เพ่ือการเกษตรด้วยจะทำให้น้ำประปาไม่พอใช้ในครัวเรือน
แน่นอน 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
ประธานฯ  ใครมีอะไรจะพูดคุยเพ่ิมเติมในเรื่องนี้อีกบ้าง 
นายไพบูรณ์  ทองกะแดะ ผมขอเสริมเรื่องระบบประปา ที่จะเจาะบ่อใหม ่ ผมขอฝากว่าอย่าให้เหมือนกรณีของประปา 
ส.อบต. หมู่ที่ 2  ป๊อกแทงค์ อีก ที่เจาะบ่อห่างไกลจากแหล่งน้ำสาธารณะ พอหน้าแล้งก็ขาดน้ำเหมือนที ่

เป็นอยู่ 
น.ส.นิตยา  เทพแป้น ที่เราไม่สามารถเจาะบ่อตรงตำแหน่งที่ใกล้แหล่งน้ำสาธารณะได้ก็เนื่องจากต้องให้ประชาชน 
นายก อบต.  บริจาคท่ีดินดังได้กล่าวแล้วข้างต้น สำหรับวิธีการแก้ปัญหาเร่งด่วนตอนนี้คือการขอรถน้ำมา 

สูบน้ำจากลำคลองเพ่ือนำมาใส่ถังน้ำใสแล้วปล่อยลงท่อเมนจ่ายน้ำให้กับประชาชน และใน 
อนาคตซอยไหนที่มีหลายครัวเรือนก็ควรจะติดตั้งระบบประปาเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีระบบประปา
ที่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

/นายสวัสดิ์... 
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นายสวัสดิ์  จันทร์พัฒน์ ผมขอเสริมเรื่องนี้ว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในส่วนของการที่จะก่อสร้าง 
ส.อบต. หมู่ที่ 4  ระบบประปาใหม่เพ่ิมนั้น ควรจะยุติไว้ก่อน  แต่สิ่งที่ควรจะเน้นย้ำคือ การบริหารจัดการน้ำ 

ทีดี่ ควรตรวจสอบ ติดตามว่าระบบประปาที่มีอยู่แต่ละแห่งมีปัญหาอะไร ตรงไหน ควร 
แก้ปัญหาให้ถูกจุด  

นายบรรเลง  จินตบุตร์ ขอสอบถามว่าตอนนี้ระบบประปาของเรามีก่ีแห่ง ที่ไหนบ้าง 
ส.อบต. หมู่ที่ 4   
น.ส.นิตยา  เทพแป้น หมู่ที่ 1  หน้า อบต.   
นายก อบต.  หมู่ที่ 2  ซอยในช่อง  วัดนอก  ซอยเขาหลาก  ซอยมหาลาภ 
   หมู่ที่ 4  ซอยดอนดาน  และหมู่ที่ 5  ประปาขนาดใหญ่ บ้านเลียบ 
 

ประธานฯ  สรุปว่า การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเร่งด่วนตอนนี้ก็ตามที่ท่านนายกได้บอกไว้ ก็ 
ขอให้เพ่ือนสมาชิกทุกหมู่ได้รวบรวมรายชื่อผู้เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำใช้  เพราะในการ 
เจาะบ่อบาดาลกว่าจะได้ดำเนินการต้องผ่านขั้นตอนของพัสดุในการหาตัวผู้รับจ้างได้ต้องใช้ 
เวลาพอสมควร 

ที่ประชมุ  รับทราบ 

ประธานฯ  ใครมีอะไรจะเพ่ิมเติมในประเด็นใดอีกบ้าง 

น.ส.นิตยา  เทพแป้น ขอชี้แจงในประเด็นทีไ่ด้มีหนังสือจากประชาชน หมู่ที่ 4  ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเค็ม 
นายก อบต.  เอ่อล้มท่วมพื้นที่การเกษตร ทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย  สำหรับเรื่องนี้ 

ดิฉันได้มอบหมายให้กองช่างลงไปตรวจสอบพื้นที่แล้ว  ปรากฏว่าหากจะแก้ปัญหาดังกล่าวให้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องจัดทำโครงการก่อสร้างเข่ือนกั้นน้ำเค็ม ตามรูปแบบของกรม 
ชลประทาน โดยประสานแผน  บรรจุไว้ในแผนเพื่อขอสนับสนุนโครงการจากกรมชลประทาน   
แต่ทั้งนี้จะตอ้งขอให้ประชาชนในพื้นท่ีอุทิศที่ดินเพ่ือดำเนินการโครงการดังกล่าวก่อนจะนำไป 
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือดำเนินการเมื่อไดร้ับการจัดสรรให้ดำเนินการโครงการ 
ดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ 

นายสวัสดิ์  จันทร์พัฒน์ ขอฝากผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สำหรับการดำเนินการโครงการประตูก้ันน้ำเค็ม  
ส.อบต. หมู่ที่ 4  ควรออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้สอยประโยชน์  ก่อนดำเนินการให้สำรวจตรวจสอบสภาพ 

พ้ืนที่  ปัญหาที่ชาวบ้านประสบจากการใช้งานของประตูก้ันน้ำเดิม  และแนวทางการแก้ไข 
ปัญหา ฝากท่านนายกกำชับกองช่างในเรื่องนี้ด้วย  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

นายสนทยา  สมเชื้อ ขอแจ้งเรื่องไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1  เสีย อาการคือติดตลอดทัง้วันทั้งคืน ไม่ดับเลย 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 
นายบรรเลง  จินตบุตร์ แจ้งเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4  ดับทั้งสาย  แจ้งนานแล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการซ่อมแต ่
ส.อบต. หมู่ที่ 4  อย่างใด 
น.ส.นิตยา  เทพแป้น สำหรับเรื่องไฟฟ้าสาธารณะที่เสีย ก็ได้แจ้งสมาชิกทุกท่านแล้วว่าให้แจ้งข้อมูลที่กองช่าง เมือ่ 
นายก อบต.  ได้ข้อมูลครบทุกหมู่แล้ว อบต.จะได้ประสานผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการแก้ไขให้ กรณีท่ียังอยู่ 

ในช่วงประกันสัญญา  แต่ถ้ามีเพียงหมู่ใดหมู่หนึ่งผู้รับจ้างก็จะไม่คุ้มค่าในการยกเครื่องมือ 
เครื่องจักรมาดำเนินการเพราะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มาก  จึงขอให้สมาชิกทุกหมู่สำรวจจำนวน 
ไฟฟ้าสาธารณะที่เสียหาย แล้วรวบรวมนำส่งที่กองช่างเพื่อดำเนินการซ่อมต่อไปค่ะ 
         /ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธานฯ  ใครมีอะไรจะเพ่ิมเติมประเด็นใดอีกบ้าง หากไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม                   เวลา  ๑2.0๐  น. 
 

(ลงชื่อ)              ผู้จดรายงานการประชุม 
                 (นางสาวสุภาภรณ์  ชนะภกัดี) 
     ตำแหนง่   เลขานุการสภา อบต.   
 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
....................................................................................... 
 

    ตรวจแล้วถูกต้อง 
 
(ลงชื่อ)                ประธานฯ 
  ( นายสวัสดิ์  จันทร์พัฒน์ ) 
ตำแหน่ง  สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม  หมูท่ี่ 4  
 
(ลงชื่อ)                กรรมการ 
      (นายสมพร  รักซ่ือ) 
ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนตำบลไชยคราม หมู่ที่ 5  
 
(ลงชื่อ)                กรรมการ 
  (นางสาวสุภาภรณ์  ชนะภักดี) 
ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม  หมู่ที่ 1  
 
 

-  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ   

สมัยที่  1  ประจำปี พ.ศ.2564  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2564  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ในคราวประชุมสภาสมัย..............................................................เมื่อวันที่.......................................... 

 
 
 
 

               (ลงชื่อ)                                               
                     (นายสุวชิ   นุ้ยบุตร) 
               ตำแหน่ง  ประธานสภา อบต. ไชยคราม 
 


