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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. นายวิหาร  ทองสุข  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 8 

15. นางรญัจวน  โพธิ์ดวง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 9 

16. นายโสพล  เรียงไร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 9 

17. นายสุวิทย   พงษศรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 10 

18. นายประเสริฐ   บุตรดี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 11 

 

ไมมาประชุม  1  คน  คือ 

1. นายมนัส  พระวิจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 8 (ลาปวย) 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายทนงยุทธ  จันทกูล  นายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

2. นายสนั่นศิลป   ดวงทอง รองนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
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3. นายถนอม  ปานจะอำ  รองนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

4. นายบุญหล่ัน  เกตุวัต  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

5. นางจันที  สุทธิประภา  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ทาคลอ 

6. นางกรวรรณภรณ  จิตดี นักวิชาการเกษตร อบต.ทาคลอ 

7. นางสาวรสรินทร  สุวรรณพัฒน นักทรัพยากรบุคคล อบต.ทาคลอ 

8. นายประสิทธิ์  อินทโชติ ผูจัดการฝายการไฟฟาสวนภูมิภาคแกงคอย 

9. นายสุรสิทธิ์  ปตติทายัง วิศวกรการไฟฟาสวนภูมิภาคแกงคอย 

 

มีสมาชิกสภาฯ เขารวมประชุม จำนวน  17 ราย   ครบองคประชุม  

 

เปดประชุม   เวลา  10.10  น. 

 เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว นายวินัย  ไชยแสง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอจึงเปด

ประชุม   และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ - กลาววา  วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี 2/2563 ครั้งท่ี 1  มีเรื่องแจงให

ท่ีประชุมสภาฯ ทราบทางสภาฯ ไดเชิญทางการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอแกงคอยเขา

รวมประชุมฯ ในครั้งนี้ดวยและไดรับเกียรติจากเจาหนาท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคแกง

คอยเขารวมดวย เรื่องระบบการใชไฟฟา ไมวาจะเปนไฟตก ไฟดับ เนื่องจากมี

สมาชิกสภาฯ ไดนำเสนอ เพื่อใหเขารวมประชุมปรึกษา-หาแนวทางแกไขปญหา และ

ทำความเขาใจปญหาท่ีเกิดข้ึน จึงขอเรียนเชิญไดแนะนำตัวตอท่ีประชุมสภาฯ ตอไป

ดวย 

นายประสิทธิ์ อินทรโชติ -กลาวแนะนำตัว กระผมนายประสิทธิ์ อินทรโชติ  ตำแหนงผูชำนาญการการไฟฟา 

ตัวแทนการไฟฟาฯ  สวนภูมิภาคอำเภอแกงคอย 

นายสุรสิทธิ์  ปตติทายัง -กลาวแนะนำตัวกระผมนายสุรสิทธิ์ ปตติทายัง ตำแหนงวิศวกรไฟฟาสวนภูมิภาค 

ตัวแทนการไฟฟาฯ อำเภอแกงคอย 

ประธานสภาฯ -กลาววา ขอบคุณทางตัวแทนของการไฟฟาฯ ท้ัง 2 ทานท่ีเขารวมประชุมสภาฯ ใน

ครั้งนี้ดวย  และสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอปรึกษา หรือปญหาเกี่ยวกับไฟฟา

ในตำบล เรียนเชิญสอบถามได 

นายคมสัน  สุขสวัสด์ิ -ขอนำเรียนปรึกษา ในสวนการใชไฟฟา โซนหมูท่ี 1, 2, 4, 6 ในสวนของสาย  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1 ไฟฟาแรงสูง หมูท่ี 1 เช่ือมตอหมูท่ี 4 ท่ีมีใชมาต้ังแตป 2526 การไฟฟาไดเริ่มมีการ

ตอสายเพื่อกระจายใหผูใชไฟซึ่งเปนสายเปลือย ในเขตชุมชนตอนนั้นก็ไมมีปญหา แต

หลังจากท่ีมีชาวบานเขามาพักอาศัยอยู ไดปลูกไมยืนตนท้ังพืชกินตนหรือไมผลรวม
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ท้ังตนไมเพื่อใหความรมเงา อาจทำใหเส่ียงตอการไปเกี่ยวสายไฟฟาแรงสูงท่ีเปนสาย

เปลือย ทำใหเกิดการชอต  ไฟฟาดับ บริเวณระหวางหนาวัดหาดสองแคว และราน

สะดวกซื้อเกิดมีการระเบิดบอยครั้ง 

 อีกจุดหนึ่ง  เรื่องหมอแปลง หมูท่ี 1-หมูท่ี 4 เลยกำแพงวัดหาดสองแควนิดหนึ่ง เมื่อ 

2-3 ปท่ีแลว ทางการไฟฟาฯ ไดออกมาสำรวจ  ชวงใชไฟพรอมกันมักจะทำใหเกิด

ไฟฟาตก และทำใหเครื่องใชไฟฟาเกิดความเสียหาย อยางปมน้ำประปาหมูบานไดรับ

ความเสียหายจากกระแสไฟฟาตกทำใหใชการไมได  

นายประสิทธิ์  อินทโชติ - กลาวช้ีแจง  เรื่อง ปญหากระแสไฟฟาตก  ทางการไฟฟาฯ ก็ไมไดนิง่นอนใจ วันนี ้

ตัวแทนการไฟฟาฯ รูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่งในการท่ีไดเขารวมประชุมกับผูนำท่ีเปนตัวแทนของ

ชาวบาน จริง ๆ ทางการไฟฟาฯ อยากมีโอกาสอยางนี้ เอาวาระของปญหามาพูดคุย

กันเพราะตางคนตางทำงานก็ไมมีเวลาท่ีจะมาพูดคุยกัน เรื่องไฟตกอยากใหเขาไป

พูดคุยกันเปนจุดๆ ถาพูดคลุมท้ังตำบลก็หาจุดไดอยากและไมชัดเจน เพื่อจะได

แกปญหาใหถูกจุด  ชัดเจน  หากผานไปทางการไฟฟาก็สามารถเขามาพูดคุยกันได

เพราะท่ีทำการไฟฟาฯ จะมีขอมูล  ผังบริเวณจุดจะไดเห็นภาพชัดเจน  แกไขได

ถูกตองตรงจุดมากข้ึน 

 เรื่อง สายแรงสูงท่ีเปลือยนั้น  หลังจากวางระบบ 115 เสร็จเรียบรอยจะปรับปรุงเปน

สายหุมท้ังหมด แตในไลนแยกหมูบานเปนสายเปลือยก็จะคอยๆ ปรับปรุงกันไป  

เพราะการปรับปรุงใชงบประมาณคอนขางสูง 

 สวนการระเบิดท่ีเกิดจากฟวสขาด เปนการปองกันระบบหลังจากตัวมันเองช็อต ให

ฟวสตก เพื่อตัดวงจรไมใหอุปกรณไฟฟาเกิดความเสียหาย ซึ่งกระแสไฟฟาตกมีหลาย

สาเหตุ คือ กิ่งไมโดนระบบไฟฟาแรงสูงท่ีเปนสายเปลือยบาง  โรงไฟฟามีกันหลาย

โรงอยางตอนนี้มีการจายไฟมาจากทางนิคมฯ ประสานเขามาระบบเราก็จะนิ่งพอเคา

จายไฟมาไมเพียงพอ ทำใหตัดระบบออกเองบาง การไฟฟาตองปรบัระบบไฟฟาให

นิ่ง แตตองใชระยะเวลา โดยในปนี้ทางการไฟฟาฯ มีนโยบายท่ีจะแกไขเรื่อง

กระแสไฟฟาตกใหมากท่ีสุด ถาหมูไหนพบปญหา อยากใหทำเรื่องแจงเปนกลุมหรือ

จุดไป และระบุสามารถติดตอสอบถามใครได เพื่อปรึกษาหารือ และต้ังงบประมาณ

เพื่อจะดำเนินการใหตอไป 

นายสุรสิทธิ์  ปตติทานัง -กลาวสอบถามเพิ่มเติม หมอแปลงบริเวณวัดหาดสองแควท่ีมีปญหากระแสไฟฟาตก  

ตัวแทนทางการไฟฟาฯ เปนชวงเฉพาะเวลา  หรือเปนตลอดเวลา  

นายคมสัน  สุขสวัสด์ิ -กลาวข้ีแจง  กระแสไฟฟาตกนั้นเปนบางชวงเวลาเทานั้น  สวนใหญชวงกลางวันไมม ี

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1 ใครอยูบานการใชไฟนอยก็ไมมีปญหา สวนชวงเย็นหลังจากเลิกงานแลวมีการใช

ไฟฟามากข้ึนท้ังไฟฟาและน้ำประปาสม่ำเสมอตอเนื่องตลอด ทางประปาหมูบานไดมี
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การตรวจสอบกำลังไฟฟาแลว และไดประสานทางไฟฟาฯ ใหทราบแลวเมื่อ 2-3 ปท่ี

ผานมา จะมาเพิ่มหมอแปลงใหใหญข้ึนตรงบริเวณวัดหาดสองแคว 

นายสุรสิทธิ์  ปตติทานัง -กลาววา  คาดการณวากระแสไฟฟาตกนาจะเกิดจากการใชปริมาณไฟพรอมกันก็จะ 

ตัวแทนทางการไฟฟาฯ ใหชางแกไขปรับเพิ่มแรงดัน ตรวจเช็คแรงดันเบ้ืองตนหมอแปลงท่ีจายไฟ รวมท้ังจะ

มีแผนการปรับปรุง  เพือ่ใหการใชไฟฟามีประสิทธิภาพมากข้ึน  

นายคมสัน  สุขสวัสด์ิ -กลาวสอบถามเพิ่มเติม  เรื่องติดต้ังเครื่องปรับอากาศ บริเวณวัดหาดสองแควท่ีศูนย 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1 หองปฏิบัติธรรมไว ไมทราบวากระแสไฟฟาไมพอหรืออยางไรไมสามารถเปด

เครื่องปรับอากาศได  ก็ขอฝากเรื่องนี้ไวดวย 

นายวิหาร  ทองสุข -กลาวสอบถาม  ชวงประมาณ ตี 1-2 รูสึกไฟฟาติดๆ ดับๆ เดือนนี้บอยครั้ง เด๋ียว  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8 เครื่องปรับอากาศจะพัง ทุกปไมเคยเปน 

เรื่อง เสาไฟฟาหัก หมูท่ี 8 (บริเวณหนาวัดทาศาลา) รถชนเสาหัก  เกรงวาเสาไฟฟา

จะลม ขอให กฟภ.อำเภอแกงคอย พิจารณาเปล่ียนเสาไฟฟามาใหใหมดวย 

นายสุวิทย  พงษศรี -กลาววา  เรื่องกระแสไฟฟาตกเปนทุกโซน หรือเปนเฉพาะหมูท่ี 3, 8, 9, 10  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10  ดับแลวติด   ถ่ีเกินไปเครื่องใชไฟฟาจะไดรับความเสียหาย 

นายประสิทธิ์  อินทโชติ -กลาวช้ีแจง เรื่องกระแสไฟฟาตกก็จะทำการเคลียรท้ังไลนของไฟแรงสูง จะประสาน 

ตัวแทนทางการไฟฟาฯ  แจงใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเตรวจสอบอยางเขมขน สวนเรื่องเสาไฟฟาท่ีหักจะแวะ

ดูชวงขากลับหลังจากประชุมสภาฯ   

นายสมบัติ  ยอดสุวรรณ -กลาววา โซน หมู 5, 7, 11 ไฟตก กระพริบบอย เคยประสานแจงท่ี อบต. แลวให 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5  ดำเนินการแจงการไฟฟา  แตการไฟฟายังไมไดเขาไปดูเลยหรือมาวัดในชวงกลางวัน

ทำใหไมพบปญหาท่ีเกิด และบริเวณจุดซอย 3 หนาฟารมคำใหญ กระแสไฟฟาไม

เพียงพอท้ังๆ ท่ีมีบานเรือนนอยไมกี่หลังคาเรือน  แตไฟยังตกอยู  ถามีการเปล่ียน

หมอแปลงจะมีคาใชจายไหม  อีกเรื่องกรณีผูรับเหมาตัดตนไม บางครั้งตัดตนไมแลว

ไมดูแลหลังตัดใหเรียบรอย 

นายประสิทธิ์  อินทโชติ - กลาววา  ทุกทานท่ีพบปญหาจะขอช่ือและเบอรโทรศัพทติดตอหลังจบการประชุม 

ตัวแทนทางการไฟฟาฯ  สภาฯ  สวนผูรับเหมาท่ีตัดตนไมก็เปนปญหาซึ่งไดมีการเรียกพูดคุยกันหลายครั้งก็

เปนปญหาภาพกวาง อยางตนไมนี้ก็จะปญหาหลายอยางเกี่ยวกับกฎหมาย ตัดแลวก็

มีปญหากับเจาของบานหรือพื้นท่ีนั้นทางการไฟฟาฯ ก็ไมสามารถดำเนินการได  ซึ่ง

จริง ๆ แลวเจาของตองดูแลตัดตนไมเพื่อไมใหเกี่ยวพาดสายไฟเองแตทางการไฟฟาฯ 

ก็เขามาดูแลชวยใหเพื่อความปลอดภัยแตก็ยังปญหาหลายประการ  ก็ขอฝากทาง

บริหารทองถ่ิน   สภาทองถ่ินชวยประชาสัมพันธทำความเขาใจในสวนนี้ดวย 

ในสวนของกระแสไฟฟาตกบริเวณหนาฟารมคำใหญท่ีมีบานเรือนไมกี่หลังคาเรือน

กระแสไฟฟาไมนาตก  อาจจะเปนชวงตอท่ีหลวมทำใหไฟฟาเดินไมสะดวกก็จะให
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เจาหนาท่ีเขามาตรวจสอบเพื่อดำเนินการแกไขตอไปก็ขอขอบคุณท่ีทุกทานได

สะทอนปญหา 

นายจำลอง  ชวยณรงค   -กลาวสอบถาม  เรื่อง ไฟตกไฟกระพริบนั้นเปนท่ัวถึงท้ังหมด อยางหมู 7 เปน 

สมาชิกสภาฯ หมู 7  หมูบานชายแดน  ชางไฟฟาประจำหมูบานวัดไฟได 70 โวลทตกใจมากวามาได

อยางไรพัดลมหมุนแทบไมไหวอยางนี้ก็พังหมด ขอใหตรวจสอบในหมูบานถ้ำเตาซึ่ง

กำลังวางระบบต้ังเสาไฟท้ัง 2 ขางทาง แตมีตนหนึ่งเสาไฟฟาปกเสาลงกลางคลองเลย

จะทำใหน้ำเปล่ียนทางมาเซาะถนน หากเกิดความเสียหายใครจะเปนผูรับผิดชอบ

สอบถามทางผูรับเหมาเคาใหถามทางการไฟฟาฯ สวนตนไมขางทางกเ็ปนปญหา

เหมือนกันตนท่ีใหตัดไมตัด  ไปตัดตนท่ีไมใหตัด  หรือไมเกะกะเลย และเรื่องคาไฟฟา

สูง  ท้ังๆ ท่ีมีอยูเดือนหนึ่งท่ีทางการไฟฟาดับไฟเประมาณ 3-4 วัน ก็คิดวาคาไฟไม

แพงหรอกเพราะดับหลายวัน  ผลปรากฎวาหนวยไฟท่ีใชเยอะกวาเดิมอีกท้ังท่ีของ

เหมือนเดิมการใชเหมือนเดิมแตคาไฟแพงกวาเดิม การท่ีมิเตอรหมุนไวจะทำใหหนวย

ไฟเยอะกวาเดิมหรือไม 

นายประสิทธิ์  อินทโชติ -กลาวสอบถามวา การประชุมวันนี้มีการจดรายงานการประชุมสภาฯ หรือไม  หากมี  

ตัวแทนทางการไฟฟาฯ  ขอรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ดวย เพื่อจะไดนำเขาท่ีประชุมการไฟฟา และ

วางแผนแกไขในเรื่องนี้ตอไป    สำหรับเรื่องคาไฟแพงนั้น  การท่ีไฟตกไฟดับไมไดทำ

ใหคาไฟฟาแพงข้ึน  จะเปนสวนในการใชไฟฟาจริง ๆ แลวเดือนท่ีคาไฟแพงประจำ

ทุกปคือเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม เนื่องจากอากาศรอนถึงรอนมาก  เด็กๆ 

ลูกหลานปดเทอม เปดทีวี  ตูเย็น  เครื่องปรับอากาศ ประกอบกับปนี้มีโรคโควิท-19 

ตองกักตัว  หรือหยุดอยูกับบาน  อาจะทำใหใชไฟฟามากข้ึนเทาตัว  

เรื่อง มาตรการชวยเหลือคาไฟฟา  นโยบายรัฐบาลมีการชวยคาไฟฟา ตามจำนวน

แอมปท่ีแตละบานใช  หากผูท่ีใชไฟ ประเภท 1115 ใหใชฟรี หากเปนประเภท 1125

ก็ใหใชฐานคาไฟเดือนกุมภาพันธ  หากใชนอยกวาปกติก็จายตามนั้น  หากใช

มากกวาเดือนกุมภาพันธแตไมเกิน 800 หนวย ลดให 50%  หากเกิน 800 ไมเกิน 

3000 หนวย ลดให 70%  หากเกิน 3000 หนวยข้ึนไป ลดให 80% จากสวนท่ีเกิน

ไมใชท้ังหมด  เพื่อความชัดเจนตองนำบิลจายคาไฟฟามาตรวจสอบเปนรายไปเพราะ

สวนลด/จำนวนหนวยไมเทากัน 

เรื่อง คืนคาหลักประกันมิเตอรไฟฟานั้น ตองเปนเจาของผูใชเทานั้น เปนไปตาม

ข้ันตอน  การยื่นลงทะเบียนไมมีวันหมดอาย ุ

นายสุรสิทธิ์  ปตติทานัง - กลาววา จากการท่ีประชุมสภาฯ ครั้งนี้ท่ีรับขอมูลไปก็จะนำไปพิจารณาแกไขใหดี 

ตัวแทนทางการไฟฟาฯ  ยิ่งข้ึน เราไดรับการสะทอนปญหา เพื่อใชในการแกไขใหถูกจุด หากมีขอสงสัยในเรื่อง

คาไฟฟา ทางหนวยงานมีแอพพลิเคช่ันสำหรับผูใชโทรศัพทสมารทโฟน สามารถ
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ตรวจสอบคาไฟฟาได  สวนเบอรติดตอ 036262131  ชองทางสายดวน 1129 หรือ  

facebook การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอแกงคอย ได 

ประธานสภาฯ - กลาวขอบคุณทางตัวแทนการไฟฟาฯ ท่ีเขารวมประชุมสภาฯ ในครั้งนี้  เพื่อรับฟง

ปญหา  ตอบขอสงสัย-ปรึกษางานของการไฟฟาท่ีเกี่ยวของของพื้นท่ีตำบลทาคลอ  

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว (สมัยสามัญท่ี 1/2563  ครั้งท่ี 1 ลงวันท่ี  

27  กุมภาพันธ  2563)  

ประธานสภาฯ        - กลาววา ตามสำเนารายงานการประชุมครั้งท่ีแลวเปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 1/2563 ครั้งท่ี 1  เมื่อวันท่ี  27  กุมภาพันธ  2563 รายละเอียดตามเอกสาร

ท่ีไดแจกใหกับสมาชิกสภาฯ ทุกทานแลวนั้นก็ขอใหไดตรวจสอบ และกลาวสอบถาม

สมาชิกสภาฯ วามีทานใดจะแกไขเปล่ียนแปลงขอความใด ๆ หรือไม   

นายประเสริฐ  บุตรดี - กลาวนำเรียนถามในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อื่น ๆ  เรื่องจัดสรางศาลาพักผูโดยสาร  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 หมูท่ี 3 เขาท่ีประชุมสมัยท่ีแลว  และใหฝายบริหารไปดำเนินการใหเสร็จเรียบรอย 

ดังนั้นในวนันี้จนถึงบัดนี้ยงัไมไดรับรายงานวาเรียบรอย  ตอนนี้เริ่มมีรถมาจอดดวย  

นอนพักดวย  ผมมาทวงติงตรงนี้วาดานหนาไมหนาจะมาสราง  ดานขางไมวานี่บดบัง

หมด ถาอยางนี้ อบต.ทาคลอ นาจะสรางใหอยูอยางนี้ก็จะเปนแบบอยางหากไม

จัดการใหเขาออก  ถาตรงนี้ทางทานสมาชิกสภาฯ ทานใดรับรอง หรือทานไม

ดำเนินการแกไขอีกแตสวนนี้ผมไมรับรองรายงานประชุมสภาฯ ครั้งนี้  เพราะเห็นกับ

ตาทุกวัน 

นายเขมชาติ  วิริยะพาณิชย – กลาววา  หลังจากปดประชุมสภาฯ แลวจะลงพื้นท่ีเขาไปพูดคุยกับทางชาวบาน  

ปลัด อบต.ทาคลอ ท่ีเขาไปพักอาศัยอยูท่ีศาลาพักผูโดยสาร หมูท่ี 3 ใหยายออกอีกครั้ง 

ประธานสภาฯ        - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ วามีทานใดจะแกไขเปล่ียนแปลงขอความใด ๆ หรือไม 

ถาหากไมมีทานใดแกไขเปล่ียนแปลงก็ขอมติ เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

ดวย สมาชิกสภาฯ ทานใดใหการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ขอใหยกมือดวย 

ท่ีประชุม - มีมติรับรองเปนเอกฉันทดวยคะแนน 16:0 เสียง ใหการรับรองรายงานการ

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2563  ครั้งท่ี 1  เมื่อวันท่ี  27  กุมภาพันธ  

2563   เพื่อมีผลบังคับใชตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เรงดวน 

ประธานสภาฯ  - กลาวสอบถาม  วามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องดวนหรือไม  

นายคมสัน  สุขสวัสด์ิ -กลาววา  ฝากใหฝายบริหารพิจารณาใหกองชางไปสำรวจทางลงแมน้ำปาสัก หมูท่ี 1  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1 ตอนปลายถนน คสล. ยื่นลงแมน้ำปาสัก ชวงน้ำข้ึนน้ำลงเกิดน้ำกัดเซาะทำใหหักลงก็

ขอใหฝายบริหารพิจารณาแกไขตอไปดวย  



 7 

นายวินัย   ไชยแสง -กลาวนำปรึกษา  เรื่อง  เสียงตามสาย หมูท่ี 2 เสียท้ังระบบชาวบานบน 

ประธานสภาฯ ประชาสัมพันธอะไรกไ็มไดยนิ ก็จะมีวิธีแกโดยใชงบประมาณพัฒนาของบริษัทปูนซิ

เมนตนครหลวง  หากรองบจาก อบต. เปล่ียนใหมท้ังหมดก็จะเยอะ  ตอนนี้แกไข

ฉุกเฉินใชลำโพงเสียงไรสายของ อบต. ซึ่งไดยินเฉพาะบริเวณนั้นเทานั้นไมท่ัวถึง  ก็

อยากจะรบกวนใหทางทานประเสริฐตรวจสอบใหเบ้ืองตนกอน 

นายประเสริฐ  บุตรดี -กลาวแนะนำ เรื่อง  เสียงตามสายนั้นอยาลืมสายไฟนัน้จะมีไฟวิ่งลงตลอดจะสะทอน  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 เขาตูดฮอรน  ลำโพงตองเปล่ียนตูดฮอรน หากมีตัวหนึ่งไมติดตองเปล่ียนท้ังสาย ท้ัง

ชุด  อยางหมู 11 เครื่องขยายไมเกิน  500 วัตต ไดยินท่ัวท้ังหมูบาน  หากมีปญหา

อะไรสามารถแจงได 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1 ญัตติเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมและ

แกไข คร้ังท่ี 1 ป 2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยจัดทำ

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 (และแกไขเพิ่มเติมฉบับ

ท่ี 3 พ.ศ. 2561) ขอ  5   

ประธานสภาฯ - กลาวเชิญ นายกฯ ช้ีแจงรายละเอียดในเรื่องดังกลาว 

นายกฯ - กลาวช้ีแจง  โดยใหทบทวนจัดทำจากแผนเดิมท่ีมีอยูและปรับใหเปนปจจุบัน  ซึ่งใน

ตนปงบประมาณการทำแผนชุมชนนั้นเปนหนาท่ีของชุมชน  เมื่อบรรจุในแผนพัฒนา

ทองถ่ินแลวก็ใหเกียรติ 

   1. ตอนทำแผนพัฒนาทองถ่ินจะมีการเรียงลำดับปญหาความสำคัญ 1 2  3  ไว 

2. เมื่อมีงบประมาณเขามาเพียงพอหรือจายขาดเงินสะสม  ก็จะแจงสมาชิกสภาฯ

เพื่อนำไปพิจารณาและแกไขปญหาความเดือดรอนตอไป ซึ่งตองมีโครงการรองรับอยู

ในแผนพัฒนาทองถ่ินดวยหากไมมีในแผนฯ ก็ไมสามารถดำเนินการได  ก็ขอใหทาง 

สมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาเห็นชอบในรางแผนพัฒนา 5 ป พ.ศ. (2561-2565) ในครั้ง 

นี้ดวย รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดแจกใหสมาชิกสภาฯ ทุก ทานไปแลวนั้ 

ประธานสภาฯ  -กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยอะไรหรือไม  เมื่อไมมีจึงขอมติเห็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ชอบการเห็นชอบในรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม

และแกไข ครั้งท่ี 1 ป 2563  โดยการยกมือ 

ท่ีประชุม  -  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 16 : 0 เสียง  ไมเห็นชอบ  0 เสียง  

งดออกเสียง 0 เสียง  ในรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ

เพิ่มเติมและแกไข ครั้งท่ี 1 ป 2563  โดยไมมีการแกไขเปล่ียนแปลงใด ๆ ท้ังส้ิน 
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 4.2 ญัตติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในหมวดคา

ครุภัณฑ  ท่ีดิน  และสิ่งกอสราง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธี

งบประมาณองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541 ขอ 27 

ประธานสภาฯ - กลาวเชิญ นายกฯ ช้ีแจงรายละเอียดในเรื่องดังกลาว 

นายกฯ -กลาววา  เนื่องดวยในการประชุมครั้งนี้ทางคณะผูบริหารมีความจำเปนในการโอน

งบประมาณต้ังงบประมาณรายการใหม  เนือ่งจากมีความจำเปนท่ีตองใชงบประมาณ

ขอนำเรียนวางบประมาณในปนี้ของภาครัฐท่ีจะเขามาหนวยงานไมสม่ำเสมอ  เรื่อง 

ถนนเลาะภูเขา หมูท่ี 1-11 ไดรับโอนงบอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ 7 ลานกวา

บาท  ท่ีใดจะมีการจัดซื้อจัดจางรับเหมาใหยืดเวลาทำเดือนกรกฎาคม  ส่ิงหนึ่งขอ

เรียนวาภาษีมูลคาเพิ่มท่ีภาครัฐจัดสรรใหทองถ่ิน แตเกิดโรคระบาดอาจทำใหได

จัดสรรภาษีนอยลง จึงเห็นควรพิจารณาขอโอนงบประมาณท่ีจำเปน ในหมวด

ครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง  จำนวน 4 โครงการ ดังนี ้

 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทคาครุภัณฑสำนักงาน 

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน  ขนาด 30,000 

บีทียู  จำนวน 1 เครื่อง ต้ังไว  40,200 บาท 

 

 กองชาง 

หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทคาครุภัณฑสำนักงาน 

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน  ขนาด 30,000 

บีทียู  จำนวน 2 เครื่องๆ ละ  40,200 บาท ต้ังไว  80,400 บาท 

 

หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน  หมูท่ี  2 (บานทาสบก) ต้ังไว  

360,000  บาท 

 

หมวดเงินอุดหนุน (โอนลดมาจากหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง) 

ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ 

รายการ เงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) สาขาแกงคอย  เพื่อจายเปนคา

ขยายเขตไฟฟา ชาวบานกลุมชุมชนบานหินดาด ซ.2 หมูท่ี 11 ต้ังไว   633,100  

บาท 
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 ในรายการดังกลาวรวมการโอนงบประมาณฯ ในครั้งนี้ โอนเพิ่ม 4 รายการ โอนลด 3 

รายการ งบประมาณ 1,113,700 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกให

สมาชิกสภาฯ ทุกทานไปแลวนั้น  ก็ขอใหสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาตอไป 

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยอะไรหรือไม  เมื่อไมมีจึงขอมติ

เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในหมวดคา

ท่ีดินและส่ิงกอสราง  โดยการยกมือ 

ท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 16 : 0 เสียง ไมเห็นชอบ  0 เสียง  

งดออกเสียง 0 เสียง ในการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 โอนคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ตามรายละเอียดบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งท่ี     /2563 โอนเพิ่ม 4 รายการ  โอนลด  

3 รายการ เปนเงินท้ังส้ิน 1,113,700 บาท โดยไมมีการแกไขเปล่ียนแปลงใด ๆ 

ท้ังส้ิน 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อื่น ๆ (ถามี) 

ประธานสภาฯ  - กลาวสอบถาม มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถาม  หรอืเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม 

นายกฯ - กลาวช้ีแจง ตอนนี้ส่ังขาวสารมาพรอมแลว จำนวนครัวเรือนท่ีอยูในบัญชีรายช่ือท่ี

แจงใหเจาหนาท่ีมานั้นมียอดการชวยเหลือครัวเรือนท้ังหมดในพื้นท่ี จำนวน 1,388 

ครัวเรือน ขอใหสมาชิกสภาฯ ชวยตรวจสอบ  สำรวจวามีขอบกพรองตกหลนอยู

หรือไมจะไดใสเพิ่มเติมตอนนี้เลยเด๋ียวจะมีประเด็นวาไดไมครบ ขอหารือในการแจก

ขอกำหนดเปนจุดตามหมูบาน  เพื่อความสะดวก/ท่ัวถึง บานเลขท่ีละ 1 ถุง ตาม

ลักษณะผูท่ีอยูในครัวเรือนนั้น จะมีประเภทการชวยเหลือเพิ่มเติมคือ  ผูพิการ/ผูปวย

ติดเตียง เด็กแรกเกิดท่ีข้ึนทะเบียนไวท่ี อบต. ซึ่งกลุมดอกไมจันทนตำบลทาคลอ 

คณะบริหารทองถ่ิน หัวหนาสวนราชการ  เจาหนาท่ีท่ีรวมกันสมทบงบประมาณใน

การจัดซื้อของชวยเหลือในกิจกรรมครั้งนี้เพิ่มเติม ในสวนการกำหนดวันการมอบของ

ชวยเหลือในพื้นท่ีหมูบานใหแจงเจาหนาท่ี  เพื่อท่ีจะประสานการดำเนินการตอไป 

นายวิหาร  ทองสุข - กลาววา  ขอนำปรึกษาทางไปหาดสองแควมีการซื้อท่ีดินไวแลว  มีตนมะเกลือ 2 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8 ตนอยูพื้นท่ีทางหลวง สามารถตัดตนมะเกลือไดไหม 

รองสนั่นศิลป  ดวงทอง - กลาวช้ีแจง  การตัดตนไมท่ีอยูพื้นท่ีทางหลวงนัน้ตองทำหนังสือขออนุญาตทางรอง

นายกฯ   หลวงกอนถึงจะดำเนินการตัดได 

นายกฯ - กลาวแจงขาวประชาสัมพันธหนวยงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของ คนพิการท่ี

ข้ึนทะเบียนและไดรับเบ้ียยังชีพกับทาง อบต. กอนเดือนมีนาคม 2563 จะมีการโอน
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เงินของรัฐบาลเขาบัญชีโดยตรง เพื่อเปนการชวยเหลือกลุมคนพิการท่ีไดรับ

ผลกระทบโควิท-19 จำนวน 1 ครั้ง 1,000 บาท สำหรับคนท่ีลงทะเบียนคนพิการ

รายใหม มี 2 ราย  

อีกสวนการปรับเบ้ียยังชีพผูพิการเด็กท่ีอายุไมเกิน 18 ป  และผูพิการท่ีมีบัตร

สวัสดิการของรัฐ  จากท่ีไดรับเดือนละ 800 บาท ปรับเปน 1,000 บาท เริ่มเดือน

ตุลาคม 2563 เปนตนไป 

เรื่อง ผูสูงอายุท่ีมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐเสียชีวิต สามารถลงทะเบียนขอรับเงินคาทำ

ศพตามประเพณีไดรายละ 3,000 บาท โดยยื่นภายใน 6 เดือนนับจากวันท่ีเสียชีวิต 

ก็ขอแจงใหทราบเพื่อใหเปนการรักษา 

นายประเสริฐ  บุตรดี - กลาวนำเรียน ชาวบานฝากแจงมาเวลามาติดตอราชการท่ี อบต. ไมมีขาราชการ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 บางทานอยูเลย มาสาย ดังนั้นทำใหติดตอไมได  ขาราชการบางทานมาสายแตลง

เวลาในสมุดปฏิบัติงาน 8.30 น. ทุกคนอยางนี้ถือวาปฏิบัติงานดีหรือไม  ก็ขอฝากไว

วาอยาใชคำวาประชาชนตองมากอน  ไมถูกก็ขอฝากคณะผูบริหารทองถ่ินชวยดูแล

ดวยวาเจาหนาท่ีบางทานมาสายแลวลงเวลาปฏิบัติงาน 8.30 น. อยางนอย 8.45 น. 

อันนี้ไมไดละราบละลวงแตเปดดูเห็นตัวเลขเวลาลงปฏิบัติงาน  ชาวบานก็ไดแจงให

นำเรียนผูบริหาร  เพื่อใหดูแลตรงนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับพี่นองประชาชน  

เพราะวาเจาหนาท่ีทุกคนนั้นรับเงินเดือนจากภาษีประชาชน  

นายสุวิทย  พงษศรี - กลาววา ตอนนี้มีโครงการขยายถนน เริ่มถมทับคลองทำการเกษตร  ไมทราบพอมี 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 การถมทับคลองทำการเกษตรโครงการทอระบายน้ำของเราจะมีเกิดข้ึนไหม  เพราะ

ตอไปหากเกษตรกรมีการสูบน้ำ  ไมมีคลองแลวจะสูบน้ำไดจากท่ีไหน 

เรื่อง โครงการตัวนี้ทับกับโครงการท่ีไดเสนอไวของปท่ีผาน  คือโครงการกอสราง

ถนนระวางคลอง เพื่อทำท่ีจอดรถหนาวัดทาคลอเหนือ  เพราะโครงการตัวนี้กำลัง

ดำเนินการมีการขยายถนนมาแลวซึ่งเปนโครงการทับซอนกันกับทางหมูบานท่ีมีอยู  

มีวิธีการแกไข  หรือตองดำเนินการอยางไร 

นายกฯ - กลาวช้ีแจงวา   โดยหลักการพูดคุยเบ้ืองตนเคาจะมีรัศมีวางทอของเราอยูแลว  

เพราะกอนท่ีเราจะดำเนินการวางทอเราตองขออนุญาตทางหลวงชนบทโดยเคาจะ

กันรัศมีใหเราไวอยูแลว   ซึ่งทางเราไดมีการประสานไวแลวในเรื่องการวางทอระบาย

น้ำ ต้ังแตหมูท่ี 8 

นายสมบัติ  ยอดสุวรรณ - กลาวสอบถาม  เรื่องโครงการจัดเก็บน้ำขนาดเล็กของกระทรวงเกษตร  ในไลนกลุม 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5 เกษตรมีโครงการใหเกษตรกรมีบอน้ำ  หรือขุดเจาะน้ำ บาดาล ทุกครัวเรือน  

โครงการนี้ใหเฉพาะเกษตรกรท่ีเขาเปนกลุมหรือแปลงหรือเขาในโครงการอุทกพัฒน

หรือทุกครัวเรือนสามารถขอไดหรือไม  สอบถามทางการเกษตรแลวก็ไมสามารถให
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คำตอบได  และจากการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแลวท่ีขอลูกรังไว  เพื่อถมตามไหลทาง

เนื่องจากผูรับเหมาทำถนนใหม  แตไมไดทำทางลงใหก็ขอใหดำเนินการใหดวย 

นายคมสัน  สุขสวัสด์ิ - กลาวสอบถาม  เรื่อง ถนนลูกรัง หมูท่ี 2 ทางเขาไรของยายจง  เปนงบประมาณหมู 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1  ท่ี 2 หรือไม  เพราะมุมปลายทางท่ีเกิดปญหาของมุมท่ีของยายจงเปนทางน้ำท่ีวาโคง

น้ำโคงถนนตรงกนัจะหาวิธีการเปล่ียนหลบเสนทางน้ำนาจะประมาณ 2-3 เมตรก็

นาจะพน  เนื่องจากบริเวณตรงนี้ลงลูกรังไปเทาไหรก็ไมเหลือ   

นายกฯ    - กลาวช้ีแจง เรื่อง ถนนลูกรัง  หมูท่ี 2 นั้นทางเจาชองบอลูกรังเปนผูดำเนินการให 

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอหรือเพิ่มเติมอะไรหรือไม    เมื่อไมมี

อะไรจึงขอปดการประชุม 

 

ปดการประชุม  เวลา  12.05  น. 

   (ลงช่ือ)      เขมชาติ   วิริยะพาณิชย ผูบันทึกฯ  

                   (นายเขมชาติ   วิริยะพาณิชย)  

         เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตำบลทาคลอ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เมื่อวันท่ี........1..มิถุนายน..2563.................................. 

 

(ลงช่ือ)  เกษตรญาณ   เพ็งแพง   (ลงช่ือ)      มนัส   พระวิจิตร       

       (นายเกษตรญาณ   เพ็งแพง)                   (นายมนัส   พระวิจิตร) 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 2     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 8 

 

    (ลงช่ือ)        ประเสริฐ   บุตรดี     

         (นายประเสริฐ   บุตรดี)          

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 11 

 

 ไดรับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสภาฯ สมัย..สามัญ.................สมัยท่ี...3/2563........ครั้งท่ี

......1...........ลงวันท่ี.....14..สิงหาคม..2563............แลว 

 

    (ลงช่ือ)  วินัย   ไชยแสง        

              (นายวินัย   ไชยแสง) 

                  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 
 


