
             รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

อำเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี 

สมัยสามัญ   สมัยท่ี 1/2563 (คร้ังท่ี 1) 

วันพฤหัสบดีท่ี   27   กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563 

ณ หองประๆชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

.......................................... 

 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

1. นายวินัย  ไชยแสง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

2. นายจำลอง  ชวยณรงค  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

3. นายเขมชาติ   วิริยะพาณิชย เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

4. นายคมสัน   สุขสวัสด์ิ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 1 

5. นายไสว   พรมอุทิศ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 1 

6. นายเกษตรญาณ  เพ็งแพง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 2 

7. นายไพโรจน   คอบุญทรง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 3 

8. นายประสพโชค  อบเชย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 3 

9. นายทองรัก  ชัยเนตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 4 

10. นางปราณีต   สุทธิโส  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 4 

11. นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 5 

12. นางอุษณี   คัมภิราบุตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 5 

13. นางสมใจ   สิงหชัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 6 

14. นายมนัส  พระวิจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 8 

15. นายวิหาร  ทองสุข  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 8 

16. นางรญัจวน  โพธิ์ดวง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 9 

17. นายโสพล  เรียงไร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 9 

18. นายสุวิทย   พงษศรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 10 

19.  นายประเสริฐ   บุตรดี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 11 

 

ไมมาประชุม  -  คน  คือ 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายทนงยุทธ  จันทกูล  นายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

2. นายสนั่นศิลป   ดวงทอง รองนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

3. นายถนอม  ปานจะอำ  รองนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
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4. นายบุญหล่ัน  เกตุวัต  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

5. นางจันที  สุทธิประภา  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ทาคลอ  

6. นางสาวรสรนิทร   สุวรรณพัฒน  นักทรัพยากรบุคคล อบต.ทาคลอ 

7. นางสาวจิรินทรรัฐ  ต้ังพัฒนาสมบุญ  นักวิชาการศึกษา อบต.ทาคลอ 

 

มีสมาชิกสภาฯ เขารวมประชุม จำนวน  18 ราย   ครบองคประชุม  

 

เปดประชุม   เวลา  10.10  น. 

 เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว นายวินัย  ไชยแสง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอจึงเปดประชุม   

และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ - กลาววา  วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี 1/2563 ครั้งท่ี 1 มีเรื่องแจงใหท่ีประชุม

ทราบวาหนวยงานมีพนักงานสวนตำบลไดโอน/ยายมาปฏิบัติหนาท่ีตำแหนง นักทรัพยากร

บุคคล จำนวน 1 ราย  ขอเชิญแนะนำตัวตอท่ีประชุมดวย 

นางสาวรสรนิทร   สุวรรณพัฒน   - กลาวแนะนำตัวดิฉัน  นางสาวรสรินทร  สุวรรณพัฒน  ตำแหนงนักทรัพยากร- 

นักทรัพยากรบุคคล บุคคล อบต.ทาคลอ  โอนยายมาจาก อบต.คชสิทธิ์  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  ตำแหนงเดิมท่ี

ยายนักวิเคราะหนโยบายและแผน  ยายมาเมื่อวันท่ี 2 มกราคม  2563 ดำรงตำแหนงนัก

ทรัพยากรบุคคล อบต.ทาคลอ คะ 

ประธานสภาฯ - กลาวยินดีตอนรับเจาหนาท่ีท่ีโอนยายมาใหม  เพี่อชวยพัฒนา อบต.ทาคลอของเราใหดี

ยิ่งข้ึนมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามหรือไม 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว (การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2562 

ครั้งท่ี 1   เมื่อวันท่ี  26  พฤศจิกายน  2562) 

ประธานสภาฯ        - กลาววา ตามสำเนารายงานการประชุมครั้งท่ีแลวเปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 

4/2562  ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี  26  พฤศจิกายน  2562 รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดแจกใหกับ

สมาชิกสภาฯ ทุกทานแลวนั้น  ก็ขอใหไดตรวจสอบ และกลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ วามี

ทานใดจะแกไขเปล่ียนแปลงขอความใด ๆ หรือไม ถาหากไมมีทานใดแกไขเปล่ียนแปลงก็ขอ

มติ เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดวย สมาชิกสภาฯ ทานใดใหการรับรองรายงาน

การประชุมสภาฯ ขอใหยกมือดวย 

ท่ีประชุม - มีมติรับรองเปนเอกฉันทดวยคะแนน  18:0 เสียง ใหการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4/2562 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 เพือ่มีผลบังคับใช

ตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เรงดวน 

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถาม  วามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องเรื่องดวนหรอืไม    

นายคมสัน  สุขสวัสด์ิ - กลาวขอเรียนขออนุญาตสมาชิกสภาฯ หมูท่ึ 4 ดวยสภาพพื้นท่ีติดตอกัน เหตุเกิดอาทิตย 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1 ท่ีผานมา  หมูท่ี 4 ตัดตนไมแลวพาดสายไฟแรงสูง หมูท่ี 4 เกิดการชอตลามมาถึง หมูท่ี  1  

ฟวสดานหนาวัดหาดสองแควฟวสขาดระเบิด  เจาหนาท่ีแจงไฟฟาดับไปถึงบานชอง  ผมได

เขาไปดูพื้นท่ีพบวาสายไฟแรงสูงต้ังแตหนาวัดหาดสองแคว  บริเวณหนารานมินิมารท เปน

สายไฟเปลือยท้ังหมด ซึ่งในเขตชุมชนท้ังหมดไมวาจะเปนตนไม  กอไผ ก็จะปลูกเพื่อใหรม

เงาภายในบานทำใหมีปญหาเรื่องกระแสไฟท่ีจะสุมเส่ียงไปกระทบกับสายไฟเปลือยก็จะเกิด

เหตุบอย ๆ รอบท่ีผานก็ถือวารุนแรงมากเพราะดับไปถึงบานชอง  ขอเสนอใหผูบริหาร

ประสานการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอแกงคอย  หาวิธีแกไข  หรือยายออก  เนื่องจากเปน

สายไฟท่ีทำมานานแลวสุมเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุได 

ประธานสภาฯ  - กลาววา  เรื่อง  เสาไฟฟาลม  หมูท่ี 2 (ซอยวัดปาดงพญาเย็น)  ลมมา 3 เดือนแลวก็ยังเห็น

สายไฟวางอยูบนพื้นดินอยูเลย ผูรับเหมาท่ีไปทำงานถอยรถชนไฟฟาหัก 2 ตน เมื่อไหรจะ

แกไขเพราะเปนเรื่องท่ีสำคัญมาก 

นายสนั่นศิลป  ดวงทอง - กลาวช้ีแจงวา  ทางไฟฟาไดเขามาดูแลวอยูในระหวางการตกลงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับ 

รองนายก อบต.ทาคลอ ทางผูรับเหมาท่ีทำใหเกิดความเสียหายอยู 

นายกฯ - กลาวช้ีแจงเพิ่มเติม  เรื่องเสาไฟฟาลม หมูท่ี 2 (ซอยวัดปาดงพญาเย็น) ผูนำหมูบานตอง

แจงปญหาเขามาใหทางหนวยงานทราบ  เพื่อท่ีจะไดใหผูรับเหมาแกไขปญหาและรับผิดชอบ

กอนท่ีจะทำการเบิกจายงบประมาณให  กรณีนี้ถือวาเปนกรณีศึกษาก็แลวกัน 

ประธานสภาฯ - กลาววา  กรณีนี้ถือวาเปนกรณีศึกษาหากทางสมาชิกสภาฯ พบเห็นปญหาเหมือนอยาง

กรณีนี้ใหทำการแจงฝายบริหารทราบทันที  เพื่อท่ีจะดำเนินการแกไขปญหาได 

นายสมบัติ  ยอดสุวรรณ - กลาวเสนอ เรื่องเรงดวน ขอลูกรังลงไหลทาง  หมูท่ี 5 (ซอยวัดถ้ำสะอาด)  เนื่องจากถนนท่ี 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5 สรางใหมนั้นไหลทางสูงและไมไดทำทางข้ึน-ลงใหชาวบาน  เวลาข้ึนลงจะทำใหไหลพังได 

นายสุวิทย   พงษศรี - กลาวเสนอ  กรณีลูกบาน หมูท่ี 3 เล้ียงหมูในท่ีสาธารณะของหมูบานท่ีติดริมแมน้ำปาสัก   

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10   ซึ่งกอใหเกิดมลภาวะ  สงกล่ินเหม็นรบกวน  รวมท้ังรุกล้ำท่ีสาธารณะประโยชน เมื่อผม

ทราบก็ไดไปพูดคุยทำความเขาใจ  และใหทำการยายออกจากท่ีสาธารณะประโยชนภายใน 

10  วัน ตอนนี้ไดดำเนินการยายออกไปแลว 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง นำปรึกษา 

4.1 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำป  และกำหนดวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญ

ประจำปสมัยแรกของปถัดไป 

ประธานสภาฯ - กลาววา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 

2547  ขอ 11  ใหนำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป  และกำหนดวัน
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เริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป กอนอื่นขอนำปรกึษาสมัยประชุม

สามัญ  ประจำป 2563  วาควรมีกี่สมัย  ระยะเวลา  และวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุม

สามัญประจำป ของแตละสมัยในปนั้น 

ท่ีประชุม  - มีมติรับรองเปนเอกฉันทดวยคะแนน  18:0  เสียง ใหกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป 

   2563  มี 4 สมัย  ดังนี้ 

   สมัยสามัญท่ี 1  เดือนกุมภาพันธ  ระหวางวันท่ี  14-28  กุมภาพันธ 2563 มีกำหนด 15 วัน 

   สมัยสามัญท่ี 2  เดือนพฤษภาคม  ระหวางวันท่ี  14-28  พฤษภาคม 2563 มีกำหนด 15 วัน 

   สมัยสามัญท่ี 3  เดือนสิงหาคม  ระหวางวันท่ี  14-28  สิงหาคม 2563 มีกำหนด 15 วัน 

 สมัยสามัญท่ี 4  เดือนพฤศจิกายน ระหวางวันท่ี 14-28 พฤศจิกายน 2563 มีกำหนด 15 วัน 

ประธานสภาฯ  - กลาววาก็ขอนำปรึกษากำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของป 

   ถัดไป คือในป 2564   

ท่ีประชุม  - มีมติรับรองเปนเอกฉันทดวยคะแนน  18:0  เสียง ใหกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ

   ประจำปถัดไป ในป 2564  ในเดือนกุมภาพันธ 2564 ระหวางวันท่ี 14-28 กุมภาพันธ  

   2564 

ประธานสภาฯ - กลาวขอนำปรึกษาในการขอความรวมมือเวลาท่ีหนวยงานจัดกิจกรรมขอใหสมาชิกสภาฯ 

ทุกทานพรอมเพรียงกัน  อยางท่ีผานมาการอยูจุดตรวจ 7 วันอันตราย ชวงปใหม  ฝาย

ปกครองกำนัน  ผูใหญบานมีความพรอมเพรียงกันดีมาก  อยางสมาชิกสภาฯ เราขอความ

รวมมือพรอมเพรียงกัน  ซึ่งสวนใหญสมาชิกสภาฯ ยังไมมีชุดขาวกันเลย  หากมีและแตงกาย

พรอมกันก็จะสวยงาม  รวมท้ังแสดงถึงศักยภาพของสมาชิกสภาฯ  อบต.ทาคลอเรา 

 

 4.2 การแขงขันกีฬาเยาวชนตำบลทาคลอ ประจำป 2563 

ประธานสภาฯ - กลาวขอนำปรึกษาเรื่อง การแขงขันกีฬาเยาวชนตำบลทาคลอในป 2563 สมาชิกสภาฯ ทุก

ทานมีความคิดเห็นเปนอยางไร ซึ่งทุก ๆ ป เราจะจัดในเดือนเมษายน ก็ขอใหสมาชิกสภาฯ 

ทุกทานไดพิจารณารวมกัน 

ท่ีประชุม - สรุปผลการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนตำบลทาคลอ ประจำป 2563  โซนสีท่ีแตละโซนคง

เดิมไวเหมือนปท่ีผานมา ดังนี้ 

 โซนท่ี 1 หมูท่ี 1, 4, 6  สีเขียว 

 โซนท่ี 2 หมูท่ี 2, 8  สีน้ำเงิน 

 โซนท่ี 3 หมูท่ี 3, 9, 10  สีเหลือง 

 โซนท่ี 4 หมูท่ี 5, 7, 11  สีแดง  

 ระยะเวลาในจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนตำบลทาคลอ ระหวางวันท่ี  4-5 เมษายน 2563      

ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณวิทยาคาร) 

 ประเภทกีฬา  มีดังนี้ 

 1. ฟุตบอลเยาวชน 
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 2. ฟุตบอลเด็กอายุไมเกิน 12 ป 

 3. วอลเลยบอล (ช-ญ) 

 4. เปตอง (ช-ญ) 

 5. เซปคตะกรอ 

 6. แชรบอล 

 7. กีฬาพื้นบาน 6 รายการ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

5.1 โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในหมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดิน  

และสิ่งกอสราง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ  27   

ประธานสภาฯ - กลาวเชิญ นายกฯ กลาวช้ีแจงการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2563  ในหมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดิน และส่ิงกอสราง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธี

งบประมาณองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ 27  

นายกฯ - กลาววา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2541 ขอ 27 เนื่องจากทางคณะผูบริหารทองถ่ินมีความจำเปนตองโอนงบประมาณฯ 

ดังนี ้

 กองชาง 

โครงการติดต้ังโคมไฟสองสวาง  หมูท่ี 2 (บานทาสบก) ต้ังไว  237,000 บาท 

กองการศึกษา 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน  ขนาด  36,000 บีทียู  ต้ัง

ไว  47,000 บาท    

 ในรายการดังกลาวรวมการโอนงบประมาณฯ ในครั้งนี้ โอนเพิ่ม 2 รายการ โอนลด 2 

รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไปแลวนั้น  ก็ขอให

สมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาตอไป 

นายสุวิทย  พงษศรี - กลาวขอปรึกษา เรื่องไฟฟาท่ีเรา ติดต้ังแบบ LED  หากชำรุด อบต. ใชงบจากสวนไหนมา 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 ดำเนินการซอมแซมแกไข 

นายกฯ - กลาวช้ีแจง  การซอมแซมไฟฟาในสวนของหนวยงานนั้นใชงบของ อบต. ดำเนินการแกไข 

นายคมสัน  สุขสวัสด์ิ - กลาว เรื่องไฟฟา  หมูท่ี 1 ท่ีติดซ้ำซอนกับทางหลวงชนบทนั้นไมอยากใหถอดไฟออก  แต 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1 ใหทำเบรคเกอรดีกวา  เนื่องจากหากเกิดของทางหลวงชนบทดับจะไดใชของเรา 

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยอะไรหรือไม  เมื่อไมมีจึงขอมติเห็นชอบการ

โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง  

โดยการยกมือ 
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ท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 18 : 0 เสียง ไมเห็นชอบ  0 เสียง  งดออก

เสียง 0 เสียงในการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนคาท่ีดิน

และส่ิงกอสราง ตามรายละเอียดบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 โอนครั้งท่ี 3/2563 โอนเพิ่ม 2 รายการ  โอนลด  2 รายการ เปนเงินท้ังส้ิน 284,000 

บาท โดยไมมีการแกไขเปล่ียนแปลงใด ๆ ท้ังส้ิน 

 

5.2 ญัตติแก้ไข  เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ในหมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดิน  และสิ่งกอสราง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธี

งบประมาณองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ  29   

ประธานสภาฯ - กลาวเชิญ นายกฯ กลาวช้ีแจงการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2563  ในหมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดิน และส่ิงกอสราง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธี

งบประมาณองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ 29  

นายกฯ - กลาววา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2541 ขอ 29 เนื่องจากโครงการวางทอระบายน้ำ คสล. หมูท่ี 10 เปล่ียนแปลง

รายละเอียด ดังนี ้

 เดิม ทอระบายน้ำ คสล. Ø  1.00 x 1.50 เมตร 

 ใหม ทอระบายน้ำ คสล. Ø  1.00 x 1.00 เมตร 

 เนื่องจากพิมพขอความผิดพลาด รวมการแกไข เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจก

ใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไปแลวนั้น  ก็ขอใหสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาตอไป 

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยอะไรหรือไม  เมื่อไมมีจึงขอมติเห็นชอบการ

แกไข  เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563ในหมวด

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  โดยการยกมือ 

ท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 18 : 0 เสียง  ไมเห็นชอบ  0 เสียง  งด

ออกเสียง 0 เสียง ในการแกไข  เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง ตามรายละเอียดบัญชีแกไข  เปล่ียนแปลง

คำช้ีแจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ครั้งท่ี 2/2563 จำนวน 1 

รายการ โดยไมมีการแกไขเปล่ียนแปลงใด ๆ ท้ังส้ิน 

 

5.3 ญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2562 ตามพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5 วรรคห้า 

ประธานสภาฯ - กลาวเชิญ นายกฯ กลาวช้ีแจงรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ 2562 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 

58/5 วรรคหา 
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นายกฯ - กลาววา ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 

2546 มาตรา 58/5 วรรคหา ไดใหนายกรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ 

2562 ขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  ตามท่ีไดแถลงนโยบายกอนเขาปฏิบัติงาน และ

แผนพัฒนาของหนวยงาน  ซึ่งในแตละปมีการประเมิน-รายงานแจงใหท่ีประชุมทราบนั้น

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไปแลวนั้น  

ท่ีประชุม - รับทราบ 

 

5.3 ญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี 2563 (คร้ังที่ 1)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ  89   

ประธานสภาฯ - กลาวเชิญ นายกฯ กลาวช้ีแจงจายขาดเงินสะสม ประจำป 2563 (ครั้งท่ี 1)  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 

ขอ  89   

นายกฯ - กลาววา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  

การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไข

เพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ  89  เพื่อเปนการเตรียมพรอมรองรับ-แกไขปญหาภัยแลงท่ีจะถึงนี้  

คณะผูบริหารจึงมีความจำเปนในการขอจายขาดเงินสะสม  ประจำป 2563 (ครั้งท่ี 1) 

จำนวน  3 โครงการ  รวมยอดงบประมาณท้ังส้ิน  1,857,000 บาท ดังนี้ 

 1. โครงการขุดลอกคลอง หมูท่ี 5, 7 ต้ังไว  500,000  บาท 

 2. โครงการธนาคารน้ำใตดิน  ต้ังไว  487,000  บาท 

 3. โครงการวางทอสงน้ำ หมูท่ี 8 ต้ังไว  870,000 บาท 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไปแลวนั้น  ก็ขอใหสมาชิก

สภาฯ ไดพิจารณาตอไป 

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยอะไรหรือไม  เมื่อไมมีจึงขอมติเห็นชอบการ

จายขาดเงินสะสม ประจำป 2563 (ครั้งท่ี 1)  โดยการยกมือ 

ท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 18 : 0 เสียง  ไมเห็นชอบ  0 เสียง  งด

ออกเสียง 0 เสียง ในการจายขาดเงินสะสม ประจำป 2563 (ครั้งท่ี 1)  จำนวน 3 รายการ 

รวมยอดงบประมาณท้ังส้ิน  1,857,000 บาท โดยไมมีก ารแกไขเปล่ียนแปลงใด ๆ ท้ังส้ิน 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อื่นๆ (ถามี) 

ประธานสภาฯ  - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอหรือเพิ่มเติมอะไรหรอืไม   

นายประเสริฐ  บุตรดี - กลาวขออนุญาตนำเรื่อง เขาสูสภาฯ หากมีขอความใดพาดพิงทาน  หมูของทาน ก็ขอ  
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สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 อนุญาตไวตรงนี้และขอถอนคำพูดไวกอน เรื่อง การต้ังจุดตรวจชวงปใหม  เมื่อวันท่ี  27  

ธันวาคม  2562ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกับฝายปกครอง  ก็ถือวาเปนโครงการท่ี

ดีท่ีบริการใหกับผูท่ีใชเสนทางสัญจรไปมาจนส้ินสุดเมื่อวันท่ี 2  มกราคม 2563  เหตุไมนา

เกิดข้ึนก็เกิดข้ึนฝายปกครองจะทำใหฝายทองถ่ินเสียหายได  ชวงกลางคืนวันปดจุดบริการ

ฝายปกครองนำพรรคพวกเลนการพนันท่ีเตนทดานหลังจุดบริการ  และเกิดการเสียกันเจามือ

คือผูใหญบานรีบกลับบานและนำปนมายิง  มีผูใหญบานหลายหมูท่ีนั่งอยูก็เริ่มแตกกระจาย

หนี เหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยางนี้ฝายปกครองจะทำใหฝายทองถ่ินเสียหาย  ก็ขอใหหาวิธีการ

แกไข-ปรับปรุง-หามาตรการปองกันไมใหเกิดข้ึน 

 เรื่อง ศาลาท่ีพักผูโดยสารเปนท่ีพัก/รานคา  ตามท่ีสมาชิกสภาฯ ไดของบไปลงหมูบาน

จัดสรางศาลาท่ีพักผูโดยสาร  เพื่อใหผูท่ีใชเสนทางสัญจรไปมาไดพักอยางสวยงาม  แตตอนนี้

ไดเปนรานคาไปแลวมีเจาของพักอยูอยางนี้ใครจะเปนผูรับผิดชอบ  หรือมีสวนเกี่ยวของตอง

พิจารณาหาแนวทางแกไข 

ประธานสภาฯ - กลาววา  หมูไหนท่ีมีเหตุการณอยางนี้ขอใหมีการพูดคุยทำความเขาใจในระดับหมูบานกัน

กอน 

นายประสพโชค  อบเชย - กลาววา  เรื่อง  ศาลาท่ีพักผูโดยสารเปนท่ีพัก/รานคานั้น สวนตัวกไ็มเห็นดวย  ขอสอบถาม 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 วาเมื่อใชงบประมาณของหนวยงานไปแลวใครหรือหนวยงานไหนจะเปนผูรับผิดชอบในการ

ไปบอกกลาวหรือตักเตือน   

นายเขมชาติ   วิริยะพาณิชย - กลาวแนะนำใหผูนำในหมูบานไปเจรจาพูดคุยดีดีกันกอน  หากยังไมสามารถ 

ปลัด อบต.ทาคลอ ดำเนินการแกไขไดใหแจงท่ี อบต. หากจะดำเนินการตามกฎหมายนั้นสามารถทำไดอยูแลว 

นายคมสัน  สุขสวัสด์ิ - กลาวขอสนับสนุนสมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 เรื่องจุดบริการประชาชนชวงปใหม  ก็ให 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1 เกียรติกับทุกฝายอยางฝายปกครองก็จะทำงานรวมกันกับเราอยูแลว  บางครั้งอาจจะมีเกิน

เลยไปบาง ก็ควรท่ีจะใหผูนำของแตละสวนตักเตือนกันเอง  ดูแลกันเองก็เหมือนเปนพี่เปน

นองกันมากกวา เพื่อไมใหเกิดเหตุการณอยางนี้ 

 และกิจกรรมงานวันเด็กท่ีผานมาก็มีนอง ๆ เด็กนกัเรียน  ผูปกครองบางทานไดตำหนิของ

รางวัลการแสดงบนเวทีของท่ีมอบใหนั้นไมเหมาะสมเพราะอุปกรณบางอยางท่ีเปนโลหะท่ีข้ึน

สนิม  หรือนำมาใชจริงไมได  ก็สงสารเด็กนักเรียนท่ีมาแสดงท่ีตองซอม  ตองต่ืนแตเชา ก็

ฝากใหทางฝายบริหารไดพิจารณาดวย 

นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ - กลาวทวงถาม  เรื่อง หมอแปลงไฟฟา  หมูท่ี 5  ไฟตกทำใหชาวบานเดือดรอนมาก 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5 ชาวบานเคาถามมาวาทำไมไมมาทำใหกอนเวลาไปทัศนศึกษาไปไดเวลาอยางนี้ไมทำ 

 ในเรื่องภัยแลงนั้นขอเสนอใหทำการกักเก็บน้ำไว  เพื่อใชในหนาแลง  ก็ขอใหทางฝายบริหาร

พิจารณาในเรื่องการไปชวยทำฝายใหดวย 

 เรื่อง ถนนภายในหมูบานชาวบานตอวามามากไหนวางบ อบจ. ทำไมได  ทำไมไปทำทาง

เลาะเขาได  แทบจะไมมีผูใชสัญจรเลยแตเสนในหมูบานเหมือนถนนคนเดินเลย 
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นายก - กลาวช้ีแจง  งบฉุกเฉิน  วันนั้นไดสอบถามคลองท่ีไมมีน้ำตรงนั้นมพีี่นองท่ีทำผักอยูเทาไหร 

ผักท่ีกำลังเก็บเกี่ยวและเสียหายนั่นเรียกวาฉุกเฉิน  แตถาหากยังทุเลาพอไปใชงบไมได 

สวนถนนเลาะเขานั้นเปนงบ อบจ. และถนนลาดยางเสนบานยายจันนั้นท่ีไดเปนงบของปนี้  

และยังมีงบ อบจ. บางสวนท่ีติดคางอยูท่ียังไมไดทำเนื่องจากปญหาภายในเคาเอง  

เรื่อง เผา  ขอใหสมาชิกสภาฯ ชวยแจงประชาสัมพันธในหมูบานทราบดวย รถน้ำตอนนี้ 

อบต.มี 2 คัน ซึ่งใชวิ่งสงน้ำอุปโภค-บริโภคดวยหากไมอยูรถบรรทุกน้ำจะไปไมทัน 

 เรื่อง  การเยี่ยมเยียนและมอบนโยบายผูวาราชการจังหวัดสระบุรี  วันท่ี  11 มีนาคม 2563 

ขอใหสมาชิกสภาฯ เตรียมตอนรับโดยพรอมเพรียงกันและแตงกายชุดปฏิบัติการกากี 

 เรื่อง การมอบทุนการศึกษา  คาดวานาจะประมาณเดือนเมษายน 2563  ไดทำเรื่องไปทาง

บริษัทเซเม็กซฯ แลว 

 เรื่อง การฝกงานของบุตรหลานของตำบลทาคลอ  ขอใหแจงต้ังแตตนฤดู  โดยตองแจงตอ 

อบต. เพื่อประสานในการทำเรื่องไปยังสถานท่ีฝกงาน  และทางโรงเรียนเพื่อขอหนังสือ

ฝกงาน  พรอมท้ังแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ในการฝกงานใหครบถวนเรียบรอยกอนจะ

สงไปยังสถานท่ีฝกงาน  เพราะมีปญหาในการติดตามเอกสารทุกป 

นายประสพโชค  อบเชย - กลาววา  เรื่อง จัดซื้อท่ีดิน เนื่องจากท่ีประชุมประชาคมหมูบานไดมีมติใหขยายเขตศาลา  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 ประชาคมเพิ่มเติม  ซึ่งเปนท่ีดินสวนบุคคลอยากใหทาง อบต. ไดศึกษากรณีนี้ใหกับทางหมูท่ี 

3 ดวยเกี่ยวกับประเมินราคาท่ีดินราคาเทาไหร  อยางวิธีแกของหมูบานท่ีพูดคุยกันจะให 

อบต. ประเมินราคาท่ีดินท่ีติดกับศาลาประชาคมเปนเงนิเทาไหร  โดยท่ีหนวยงานจะชวยได

เทาไหรสวนท่ีเหลือทางหมูบานจะพิจารณาใชงบพัฒนาจากโรงปูนเพิ่มเติมเอา  เพราะจะเกิด

กับผลประโยชนสวนรวมตอหมูบานจะไดมีพื้นท่ีจอดรถเวลาท่ีมีการประชุม  เนื่องจาก

สถานท่ีเดิมนั้นคับแคบ 

นายกฯ - กลาวช้ีแจง  เรื่อง จัดซื้อท่ีดิน  การประเมินราคาหนวยงานท่ีดินฯ ตองเปนหนวยงาน

ประเมินราคาให  การใชงบ อบต. สวนใหญไมซื้อกันและมีปญหาซับซอนยุงยากมาก  เส่ียง

ตอการท่ี สตง. เรียกเงินคืน 

นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ - กลาวขอบคุณนายก ต.ทาคลอ  ต.หินซอน  ต.ทาตูม ท่ีเขาชวยในการดับไฟไหมพื้นท่ี 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5 การเกษตร  การจุดไฟเกษตรกรตกเปนผูตองหาเรื่องฝุน  แตชวง 2-3 วันท่ีผานมานี้ชวงเย็นมี

ฝุนมากแทบจะมองใมเห็น 

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอหรือเพิ่มเติมอะไรหรือไม  ถาไมมีอะไรเพิ่มเติม

จึงขอปดการประชุม  
 

ปดการประชุม  เวลา  12.25 น. 
 

   (ลงช่ือ) เขมชาติ   วิริยะพาณิชย ผูบันทึกฯ  

                   (นายเขมชาติ   วิริยะพาณิชย)  

                  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
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    (ลงช่ือ)         วินัย   ไชยแสง        

              (นายวินัย   ไชยแสง) 

                  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 


