
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งที่   ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
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นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม 
นายนิคม      ยันกระโทก 
นางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง 
นางสาววิไลวรรณ  บุญศรี 
นายสุบิน    วะโรง 
นายนุศาสตร์  สุดชนะ 
นางสาวพิมพร  ค าโส 
นายสร้อย  เสาะด้น 
นางปลิว      สุพรรณ 
นายบุญกอง  อนุมาตย์ 
นางมรกต     ศิริภัย 
นางจิตดานันย์  เครือวงษ์ 
นายไก่       ป้องโสม 
นายศักดิ์ชัย  แย้มโกสุม 
นายอ านาจ  มาศส าโรง 

ประธานสภา อบต.ไทรทอง 
รองประธานสภา อบต.ไทรทอง 
เลขานุการสภา อบต.ไทรทอง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๗ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๗ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 

นางบุญถม   ยางสา 
นายภาคภูมิ  ค ายอด 
นายมานะ  ยางสามัญ 
นายพุฒิพงศ์  สมบูรณ์พงษ์ 
นายนิกร  เหลืองจันทึก 
นายวาสนา  โพธิ์ทอง 
นายสมชาย  ประมัดสระน้อย 
นายสามารถ  บุญญะพันธ์ 
นายสมาน  หลอดทอง 
นายเพ็ญ  สังคะ 
นายพงษ์อนันต์  นามไม้ 
นางสาวพัสตราภรณ์  เดชอนันทวิทยา 
นายสมนึก  ดุมภา 
นางสาวศุภานันท์  ผลศิริ 
นางสาวเนตรทราย  จันทร์มี 
นางสาวจาฬญา  อ่อนน้อม 
 

นายก อบต.ไทรทอง 
รองนายก อบต.ไทรทอง 
รองนายก อบต.ไทรทอง 
เลขานุการนายก อบต.ไทรทอง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหินกอง 
ก านันต าบลไทรทอง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่ ๑ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๓ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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นางสาวอภิญญา  ภูตน 
นางสุขกาย  ทองขยัน 
นางสาวเยาวลักษณ์  แก้วค าปอด 
นางสาวจินดารัตน์  แก้วเกต 
 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานจ้างเหมา 
พนักงานจ้างเหมา 
 

  
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
 

เมื่อถึงเวลา  ๑๐.๐๐ น.  สมาชิกฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขานุการสภาฯ  ได้ให้สัญญาณ
เชิญสมาชิกฯ  เข้าประจ าที่และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  ไดก้ล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่ ๑  
                               วันที่  ๗   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม ตามท่ีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้ง 
ประธานสภา อบต. ที่แล้วตามส าเนารายงานการประชุมสภาฯ ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมจึงขอให้ทุกท่าน

ได้อ่านและพิจารณารายงานการประชุม  มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีขอให้
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองพิจารณาว่าจะรับรองรายงานการประชุมฯ  
ครั้งที่แล้วหรือไม่  หากรับรองโปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑๓  เสียง   
   - ไม่รับรอง  -  เสียง 
   - งดออกเสียง  ๑  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓   

๓.๑    พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
         เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม     -ขอเชิญ  นางสาวอภิญญา  ภูตน  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ประธานสภา อบต. ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางสาวอภิญญา  ภูตน - เนื่องจากโครงการที่เสนอขอเปลี่ยนแปลงในวันนี้เป็นโครงการที่ไดบ้รรจุไว้ในแผนพัฒนา 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕๖5)  ประกอบกับมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ พร้อม 
   เปลี่ยนแปลงไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน ามาจัดท างบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.256๕  และเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  จึงมีความ
   จ าเป็นต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการให้ตรงกับปีงบประมาณที่จะด าเนินการในคราวนี้   
   ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๗  ขององค์การ
   บริหารส่วนต าบลไทรทอง  ที่ได้เสนอในวันนี้  

ดังนั้น เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2561 ข้อ  9 ข้อ 10  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  (รายละเอียดร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  ๗)  ดังนี้ 
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รายการเปลี่ยนแปลง 
๑. รายการเดิม  โครงการติดตั้งเสียงตามสายพร้อมชุดอุปกรณ์  พร้อมขยายเขต หมู่ที่ 4 

บ้านไทรเดี่ยว  ติดตั้งเสียงตามสายพร้อมระบบชุดอุปกรณ์พร้อมขยายเขต ตามแบบและ
ปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง ก าหนด 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  300,000  บาท 
รายการเปลี่ยนแปลง  โครงการติดตั้งเสียงตามสายพร้อมชุดอุปกรณ์  พร้อมขยายเขต หมู่
ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว  ติดตั้งเสียงตามสายพร้อมระบบชุดอุปกรณ์พร้อมขยายเขต ตามแบบ
และปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง ก าหนด 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  300,000  บาท 

๒. รายการเดิม  โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 
บ้านไทรเดี่ยว  เพ่ือติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในหมู่บ้าน  แบบพลังงานแสงอาทิตย์   
จ าวน  7 จุด ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง ก าหนด 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  125,000  บาท 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  125,000  บาท 
รายการเปลี่ยนแปลง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว  เพ่ือติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในหมู่บ้าน  แบบพลังงาน
แสงอาทิตย์  จ าวน  7 จุด ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง ก าหนด 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  125,000  บาท 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  125,000  บาท 

๓. รายการเดิม  โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 
บ้านโนนสมบูรณ์   เพ่ือติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในหมู่บ้าน  แบบพลังงาน
แสงอาทิตย์  จ าวน  10 จุด ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง ก าหนด 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  175,000  บาท 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  175,000  บาท 
รายการเปลี่ยนแปลง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์  เพ่ือติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในหมู่บ้าน  แบบพลังงาน
แสงอาทิตย์  จ าวน  10 จุด ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง ก าหนด 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  175,000  บาท 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  175,000  บาท 

๔. รายการเดิม  โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว  เพ่ือขยายเขตประปาใน
หมู่บ้าน  ระยะทาง  500  เมตร  ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง ก าหนด 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  70,000  บาท 
รายการเปลี่ยนแปลง โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว  เพ่ือขยายเขต
ประปาในหมู่บ้าน  ระยะทาง  500  เมตร  ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง 
ก าหนด 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  70,000  บาท 

๕. รายการเดิม  โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า  ซอยหลังหมู่บ้าน  หมู่
ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์  เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ าซอยหลังหมู่บ้าน 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร  ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง 
ก าหนด 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  250,000  บาท 
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รายการเปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า  ซอยหลัง
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์  เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ าซอย
หลังหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร  ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.
ไทรทอง ก าหนด 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  250,000  บาท 

๖. รายการเดิม  โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า  ซอยหน้าวัด  หมู่ที่ 6 
บ้านโนนสมบูรณ์  เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ าซอยหน้าวัด ขนาดกว้าง 
4 เมตร  ยาว 200 เมตร  ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง ก าหนด 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  250,000  บาท 
รายการเปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า  ซอยหน้าวัด  
หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์  เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ าซอยหน้าวัด 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร  ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง 
ก าหนด 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  250,000  บาท 

๗. รายการเดิม  โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์  โดยวางท่อระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  60 เมตร  จ านวน 2 จุด  ตามแบบและปริมาณงานที่  
อบต.ไทรทอง ก าหนด 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  30,000  บาท 
รายการเปลี่ยนแปลง โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์  โดยวางท่อ
ระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  60 เมตร  จ านวน 2 จุด  ตามแบบและปริมาณงานที่  
อบต.ไทรทอง ก าหนด 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  30,000  บาท 

๘. รายการเดิม  โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต.ไทรทอง  เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านักงานที่ท าการ อบต. บ้านพักสวัสดิการและศูนย์ อปพร. ทั้งระบบไฟฟ้าและ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ตามแบบและปริมาณงานทีอ่บต.ไทรทอง ก าหนด 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  300,000  บาท 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  500,000  บาท 
รายการเปลี่ยนแปลง โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต.ไทรทอง  เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารส านักงานที่ท าการ อบต. บ้านพักสวัสดิการและศูนย์ อปพร. ทั้งระบบ
ไฟฟ้าและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ตามแบบและปริมาณงานที่อบต.ไทรทอง ก าหนด 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  500,000  บาท 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  300,000  บาท 

จึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕6๕)  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  ๗) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใด  จะเพ่ิมเติมแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภา อบต. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕6๑ – ๒๕6๕)  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  ๗) 

หรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบครับ 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๓  เสียง   
   - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
   - งดออกเสียง  ๑  เสียง  
 

/๓.๒  พิจารณาโอนงบ... 
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  3.๒  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
   โครงการย้ายไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านหินกอง 
นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม     -ขอเชิญ  นางบุญถม  ยางสา    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  
ประธานสภา อบต. ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางบุญถม  ยางสา - ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  จะด าเนินการย้ายจุดติดตั้งและเปลี่ยนชุด 

นายก อบต.  โคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ที่ 1 บ้านหินกอง  ซึ่งได้มีมติ 
   เห็นชอบให้ย้ายจุดติดตั้งดังกล่าว  พร้อมเปลี่ยนชุดโคมไฟที่ช ารุดใหม่  ในคราวประชุมสภา 
   สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2563  และสมัยสามัญ   
   สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2564  นัน้  แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้ง 
   งบประมาณไว้  จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย ดังนี้ 
   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    
งบลงทุน 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ตั้งไว้รวมทั้งสิ้น   125,200     บาท 

โครงการย้ายไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์    
หมู่ที่ 1  บ้านหินกอง  จ านวน 15  จุด ดังนี้  
ประเภทท่ี 1 ย้ายจุดติดตั้งไฟฟ้าและสามารถใช้งานได้ จ านวน 10 จุด ดังนี้ 
1. เดิมอยู่ที่ ปากซอยทางไปบ้านคลองไผ่ ย้ายไปที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน จ านวน 2 จุด 

2. เดิมอยู่ที่ หน้าบ้านนายบุญส่ง เทียนส าโรง ย้ายไปท่ีซอยยางสามัญ จ านวน 1 จุด 

3. เดิมอยู่ที่ หน้าบ้านนายก าจัด ขามช่วง ย้ายไปที่หน้าบ้านนายอนันต์  แย้มชัย  
    จ านวน 1 จุด 
4. เดิมอยู่ที่ หน้าบ้านนางแจ๋ว บุญพิทักษ์ ย้ายไปที่หน้าบ้านนางล าดวน  วงชมพู   
    จ านวน 1 จุด 

5. เดิมอยู่ที่ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหินกอง  ตามสัญญาจ้างเลขที่    
    150/2560  ลงวันที่  22  สิงหาคม  2560  ย้ายไปที่หน้าบ้าน  นายเสงี่ยม  แก้วมณี    
    จ านวน  1  จุด 
6. เดิมอยู่ที่ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหินกอง  ตามสัญญาจ้างเลขที่   
    150/2560  ลงวันที่  22  สิงหาคม  2560  ย้ายไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง    
    จ านวน  1  จุด 

   7. เดิมอยู่ที่ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหินกอง  ตามสัญญาจ้างเลขที่   
       150/2560  ลงวันที่  22  สิงหาคม  2560  ย้ายไปท่ีหน้าบ้าน  นายเอกพล  ยะถาเทศ  
       จ านวน  1  จุด 

   8. เดิมอยู่ที่ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหินกอง  ตามสัญญาจ้างเลขที่   
       150/2560  ลงวันที่  22  สิงหาคม  2560  ย้ายไปที่หน้าบ้าน   

        นางบุบผา  พิมพะธรรม  จ านวน  1  จุด 
            9. เดิมอยู่ที่ หน้าทางเข้าโรงเรียนบ้านหินกอง ตามสัญญาจ้างเลขที่  150/2560  ลงวันที่  

       22  สิงหาคม  2560 ย้ายไปที่หน้าบ้าน  นายอุดม  แก้วมณี  จ านวน 1 จุด 
 
 

/ประเภทที่ 2... 
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ประเภทท่ี 2 ย้ายจุดติดตั้งและเปลี่ยนชุดโคมไฟเนื่องจากของเดิมช ารุด  
จ านวน 5 จุด  ดังนี้ 
1. เดิมอยู่ที่ หน้าบ้านนายอดิศร บุญศรี ย้ายไปที่หน้าบ้านนางเผื่อน สารัมย์ จ านวน 1 จุด 
2. เดิมอยู่ที่หน้าบ้านนางบุญชู พันทา ย้ายไปที่โค้งหน้าบ้านนายหนูไกร สมละออ  
    จ านวน 1 จุด 
3. เดิมอยู่ที่ หน้าบ้านนายเพ็ชร วรรณกุล ย้ายไปที่หน้าบ้านนายเกิด แก้วสว่าง   
    จ านวน 1 จุด 
4. เดิมอยู่ที่ หน้าบ้านนางศศิธร กิม้สุวรรณ ย้ายไปที่หน้าบ้านนายประเสริฐ  ประจักษ์จิต 
    จ านวน 1 จุด 
5. เดิมอยู่ที่หน้าบ้านนางอนงค์  พิมพ์เดช  ย้ายไปที่หน้าบ้านนายพูล  สมละออ  
    จ านวน 1 จุด 

โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดเงินเดือน 
ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
งบประมาณคงเหลือ ณ ปัจจุบัน 342,360 บาท 
โอนครั้งนี้ จ านวนเงิน 125,200 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  217,160 บาท 

นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใด  จะเพ่ิมเติมแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภา อบต. การโอนงบประมาณเพ่ือย้ายไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์   
   หมู่ที่ 1  บ้านหินกอง  หรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบครับ 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๓  เสียง   
   - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
   - งดออกเสียง  ๑  เสียง  
  ๓.๓   พิจารณายกส านักสงฆ์คลองไทรทอง ตั้งเป็นวัดคลองไทรทอง 
นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม  - ขอเชิญ  นายเพ็ญ  สังคะ  ผู้ใหญ่บ้านคลองลาภใกล้ หมู่ที่ 7 ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อ 
ประธานสภาฯ อบต. สภา อบต.ไทรทอง ครับ 
นายเพ็ญ  สังคะ  - เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ นายก อบต. ก านันต าบลไทรทอง และผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้กระผมมีเรื่องท่ีจะให้ประธานสภาฯ ได้ขอความ 
   เห็นชอบในที่ประชุม คือส านักสงฆ์คลองไทรทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านคลองลาภใกล้ มีความ
   ประสงค์ท่ีจะจัดตั้งขึ้นเป็นวัดคลองไทรทอง ซึ่งในประเด็นนี้ ได้น าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม 
   ประจ าเดือนของหมู่บ้าน และหมู่บ้านได้มีมติให้ด าเนินการฯ รวมถึงได้มีการตั้งคณะกรรมการ
   วัดเรียบร้อยแล้ว  ในส่วนของที่ดิน ปัจจุบันเป็นที่ดินของนางบุญมี ชิดจังหรีด เป็นที่ดิน สปก. 
   นางบุญมีฯ  ได้ท าการยื่นเรื่องสละที่ดิน ให้กับส านักสงฆ์คลองไทรทอง และหมู่บ้านได ้
   ประสานการสละที่ดินต่อส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว  ซึ่งหน่วยงานได้แจ้งว่า 
   การขอใช้ที่ดินดังกล่าว ต้องผ่านการเห็นชอบต่อ สภาฯ อบต.ไทรทอง จึงขอเสนอเรื่องต่อที่
   ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบในการยกส านักสงฆ์คลองไทรทองตั้งเป็นวัดคลองไทรทอง 
 

/นายจ านงค์... 
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นายจ านงค์  โล่แจ่ม - ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ได้เสนอ และชี้แจงต่อท่ีประชุม ในการขอความเห็นชอบในการ 
ประธานสภาฯ อบต. ยกส านักสงฆ์คลองไทรทอง ตั้งเป็นวัดคลองไทรทอง  มีท่านใดมีข้อสอบถาม หรือมีความเห็น 
   เกี่ยวกรณีดังกล่าวหรือไม่ หากไม่มีกระผมชอบขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมในการยกส านัก 
   สงฆ์คลองไทรทอง  ตั้งเป็นวัดคลองไทรทอง  หากเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น   
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๓  เสียง   
   - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
   - งดออกเสียง  ๑  เสียง       
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม - ระเบียบวาระอ่ืน ๆ มีท่านใดที่จะเสนอประเด็นอ่ืน ๆ หรือเรื่องอ่ืนใดในที่ประชุม
ประธานสภาฯ อบต. หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายวาสนา  โพธิ์ทอง  - ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงแผน  เพ่ือน า 
ก านัน ต.ไทรทอง  โครงการที่มีความจ าเป็นที่น าไปจัดท างบประมาณในข้อบัญญัติฯ ปี 2565  
   ซึ่งหมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ ได้มีโครงการที่ได้รับการพิจาณางบประมาณฯ อยู่หลายโครงการ 
   และมีเรื่องขอบคุณกรณีท่ีการตั้งด่าน จุดคัดกรองของหมู่บ้านแต่ละหมู่ ได้รับการสนับสนุนค่า
   เบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตั้งด่าน เจลล้างมือ แมส เครื่องวัดอุณหภูมิ รวมถึง 
   เจ้าหน้าที่ของ อบต.ที่เข้าไปร่วมตรวจและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ด่านแต่ละ
   หมู่บ้าน  และขอบคุณ นายศักดิ์ชัย  แย้มโกสุม ส.อบต. หมู่ที่ 7 ที่น าน้ าดื่ม และเครื่องดื่ม 
   รวมถึงขนม และอาหารมามอบให้กับด่านแต่ละหมู่บ้าน   
นายนิกร  เหลืองจันทึก - ขอรายงานสถานการณ์โควิดตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา หมู่ที่ 5  
ผอ.รพ.สต.บ้านหินกอง บ้านคลองยาง ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด นอกจากนั้น ทุกหมู่บ้าน พบผู้ติดเชื้อแล้ว  
   หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า  ก าลังจะรับผู้ที่ป่วยติดเชื้อกลับบ้าน ณ วันนี้ ยอดรวมทั้งต าบลไทรทอง
   ของเรา พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด รวม 38 ราย และขอแจ้งให้ทราบว่า วิธีการที่ดีที่สุดในตอนนี้ คือ
   การรักษาตัวและกักตัวที่บ้าน เพราะโรงพยาบาลสนามที่โรงเรียนคลองหาดก็เต็มแล้ว  ทุกที่
   ในจังหวัดก็เต็มหมด และตอนนี้ก็มีปัญหาคือคนที่ป่วยจะกลับเข้ามารักษาตัวที่บ้าน ชาวบ้าน
   เองไม่ยอมรับ เกิดการหวาดกลัวกันไปหมด โรคโควิด ถ้ามีการป้องกันที่ดี ไม่ได้ติดกันง่าย ๆ 
   คนเราอยู่ที่ไหนก็ต้องกลับบ้าน ฉะนั้น อยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่า เราต้องดูแลกัน  และขอ
   ฝากเรื่องรถยนต์ หรือพาหนะที่ต้องน าคนที่เข้ามาในพ้ืนที่ไปตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาล
   คลองหาด  อยากให้ผู้น าทุกหมู่บ้าน ได้เตรียมรถยนต์ไว้ เพราะถ้าหมอติดภารกิจ มีการ 
   ประชุม หรือมีงานด่วน  ไม่สามารถพาผู้ที่ถูกกักตัวไปตรวจได้ ต้องรบกวนให้แต่ละหมู่บ้าน 
   พาไปตรวจเอง และในส่วนของ อบต.ไทรทอง ก็ได้มีการเตรียมการไว้แล้วอีกทางหนึ่ง 
นายสามารถ บุญญะพันธ์ - ขอขอบคุณนายก อบต.ไทรทอง ที่ได้ส่งโครงการประปาขนาดใหญ่ ไปขอรับ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 งบประมาณจากส่วนอ่ืน ตอนนี้ได้รับแจ้งว่า ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว โครงการนี้จะ 
   สามารถแก้ปัญหาให้ได้ไม่น้อยกว่า 4 หมู่บ้าน ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ 
นายสมชาย ประมัดสระน้อย - ขอขอบคุณสภา อบต.ไทรทอง ที่ได้เห็นชอบในการโอนงบประมาณ ในการย้าย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านหินกอง  ขอขอบคุณมากครับ 
นายสร้อย  เสาะด้น - ขณะนี้ เสียงตามสาย หมู่ที่ 3 บ้านคลองไผ่ ใช้งานไม่ได้ จึงอยากถาม นายก อบต. 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ไทรทอง ว่ามีงบประมาณในการซ่อมหรือไม่ ฝากไว้พิจารณาด้วยครับ 
 
 

/น.ส.นันทิยา... 
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น.ส.นันทิยา บุญชาเรียง - อยากให้คุณหมอนิกร ผอ.รพ.สต.บ้านหินกอง  ชี้แจงเรื่องการฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือท าความ 
เลขานุการสภาฯ  สะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสโควิด ในเขตพ้ืนที่ต าบลไทรทอง ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ 
   อย่างไรบ้าง 
นายนิกร  เหลืองจันทึก - ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้เราได้มีการเตรียมทีมในการฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือ 
ผอ.รพ.สต.บ้านหินกอง ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสโควิด ในเขตพ้ืนที่ฯ ไว้แล้ว ซึ่งแต่ก่อนหมอจะท าการฉีดพ่น 

ให้ทุกเคส แต่ ณ วันนี้ ผู้ป่วยมากขึ้นทุกวัน จึงได้มีการเตรียมทีม  ซึ่งมีตัวแทน อสม. ผู้ชาย  
จ านวน 4 คน และมีเจ้าหน้าที่ของ อบต.จ านวน 1 คน หมอได้อบรมตั้งแต่การสวมชุด  
ถอดชุด การฉีดพ่นที่ถูกต้อง ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าใคร ๆ ก็ท าได้ เพราะทุกคนเป็นจิตอาสา ไม่มี 
ค่าตอบแทนให้ ทุกคนท าด้วยใจ คนที่จะได้รับค่าตอบแทน ต้องเป็นคนที่ผ่านหลักสูตร 
ฝึกอบรมมา ซึ่ง ณ ตอนนี้คนของเราไม่มีใครผ่านหลักสูตรมา จึงต้องท างานด้วยจิตอาสา และ 
ด้วยความเต็มใจ 

นางบุญถม  ยางสา - ขอแสดงความยินดีกับหมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า ซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้างประปา 
นายก อบต.ไทรทอง ขนาดใหญ่มาก ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ าได้อย่างมาก  กรณีโควิด  ที่ญาติหรือคนในหมู่บ้าน 
   ไม่ยอมรับผู้เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน นายกฯ ได้เตรียมสถานที่กลาง (LQ) เพ่ือรองรับ โดยได้ 
   พิจารณาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง ฝั่งตรงข้าม อบต.ไว้ แต่ในขณะนี้ยังเปิดใช้งานไม่ได้  
   เพราะต้องท าการซ่อมหลังคาฯ ให้เรียบร้อย ซึ่งได้ตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมไว้ใน 
   ข้อบัญญัติฯ ปี 64 ขณะนี้ ได้ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว จะเร่งรัดผู้รับจ้างให้ 
   ท างานโดยเร่งด่วน เพื่อจะได้เตรียมสถานที่รองรับพี่น้องประชาชนให้ทันภายในเดือน 
   กันยายน 2564 นี้ 
นายวาสนา  โพธิ์ทอง - อยากขอความเห็น และค าแนะน าจากทีมหมอ เรื่องของการตั้งทีมฉีดพ่นฯ กระผมมี 
ก านันต าบลไทรทอง ความเห็นว่าควรจะมีตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านละ 2 คน ให้แต่ละหมู่ได้ท าการ 
   เรียนรู้ และท าการฉีดพ่น และรับผิดชอบในหมู่บ้านของตน จะได้เป็นการช่วยเหลือกัน  
น.ส.เนตรทราย จันทร์มี - ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า การฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือท าความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัส 
นักวิชาการสาธารณสุขฯ โควิด เป็นการท างานที่มีความเสี่ยงสูง มีวิธีการท างานที่ถูกต้อง ตั้งแต่วิธีการสวมใส่ชุด การ 
   ถอดชุด วิธีการฉีดพ่นที่ถูกต้อง ฉะนั้นการท างานต้องให้คนที่เราคิดว่าสามารถมอบหมายให้ 
   เขาท างานได้จริง ๆ และต้องมีเจ้าหน้าที่ เช่น หมอ เข้าไปควบคุม ดูแล ไม่ใช่ว่า ใครก็ได้ที่ 
   สามารถท างานนี้ เพราะการให้เขาเข้าไปท างาน ถ้าเขาเกิดติดเชื้อขึ้นมา ผู้ที่มีความผิดหรือผู้ 
   ที่รู้สึกผิด ก็คือคนที่มอบหมายให้เขาท างาน ฉะนั้นขอให้มีเพียงเท่านี้ ที่ได้เตรียมทีมไว้ก็ 
   เพียงพอแล้ว 
เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๓๐ น. 
                                       
          
                                                    (ลงชื่อ)      นันทิยา  บุญชาเรียง     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                             (นางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง) 
                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
                                                                  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
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