
             รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 

สมัยสามัญ   สมัยที่ 3/2563 (คร้ังที่ 1) 
วันพุธท่ี  14  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
.......................................... 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวินัย  ไชยแสง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
2. นายจำลอง  ช่วยณรงค์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
3. นายเขมชาติ  วิริยะพาณิชย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
4. นายคมสัน   สุขสวัสด์ิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 1 
5. นายไสว   พรมอุทิศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 1 
6. นายเกษตรญาณ  เพ็งแพง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 2 
7. นายไพโรจน์  คอบุญทรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 3 
8. นายประสพโชค  อบเชย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 3 
9. นางปราณีต   สุทธิโส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 4 
10. นายทองรัก  ชัยเนตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 4 
11. นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 5 
12. นางอุษณี   คัมภิราบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 5 
13. นางสมใจ   สิงห์ชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 6 
14. นายบุญธรรม   ยอดสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 7 
15. นายมนัส  พระวิจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 8 
16. นายวิหาร  ทองสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 8 
17. นางรัญจวน  โพธิ์ด้วง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 9 
18. นายโสพล  เรียงไร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 9 
19. นายชาติชาย   วิเศษภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 11 
20. นายประเสริฐ   บุตรดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 11 
 
ไม่มาประชุม  1  คน  คือ 
1. นายสุวิทย์   พงษ์ศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 10 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายทนงยุทธ   จันทกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
2. นายสนั่นศิลป์   ด้วงทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
3. นายถนอม  ปานจะอำ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  
4. นายบุญหล่ัน  เกตุวัต  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
5. นางจันที  สุทธิประภา  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าคล้อ 
6. นายทศพร  บุษบงค์  ผู้อำนวยการกองช่าง  อบต.ท่าคล้อ 
7. นายศราวุธ   ศรีพัก  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  อบต.ท่าคล้อ 
8. นางสาวรสรินทร์  สุวรรณพัฒน์   นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ท่าคล้อ 
9. นางสาวมยุรา  ชำนาญกิจ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ท่าคล้อ 

 
มีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน  19 ราย   ครบองค์ประชุม  

 
เปิดประชุม   เวลา  10.05  น. 
 เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายวินัย  ไชยแสง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  จึงเปิดประชุม   
และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ - กล่าวว่า  วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี 3/2563 ครั้งท่ี 1 ในระเบียบวาระนี้ไม่มี

เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

เรื่อง  พนักงานส่วนตำบลโอน (ย้าย) มาใหม่  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาชุมชน  ก็ขอเชิญแนะนำตัวต่อท่ีประชุมสภาฯ  

นายศราวุธ   ศรีพัก   - กล่าวแนะนำตัว ผม  นายศราวุธ   ศรีพัก  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและ  

หน.ฝ่ายสวัสดิการฯ พัฒนาชุมชน โอนย้ายมาจากดำรงตำแหน่งใหม่ท่ี อบต.ท่าคล้อ เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม   

   2563 

ประธานสภาฯ - กล่าวว่า  หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย-ปัญหาในเรื่องการพัฒนาชุมชนก็สามารถ
ติดต่อสอบถามได้  ทางสภาฯ ยินดีต้อนรับสำหรับท่ีทำงานใหม่ขอให้ช่วยกันทำงาน  เพื่อ
พัฒนาให้องค์กรดียิ่งขึ้น 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว (การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2563
ครั้งท่ี 1   เมื่อวันท่ี  26  พฤษภาคม  2563 ) 

ประธานสภาฯ        - กล่าวว่า ตามสำเนารายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 
2/2563 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี  26  พฤษภาคม  2563 รายละเอียดตามเอกสารท่ีได้แจกให้กับ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้วนั้น  ก็ขอให้ได้ตรวจสอบ และกล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามี
ท่านใดจะแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อความใด ๆ หรือไม่  ถ้าหากไม่มีท่านใดแก้ไขเปล่ียนแปลงก็ขอ
มติ  เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ด้วย สมาชิกสภาฯ ท่านใดให้การรับรองรายงาน
การประชุมสภาฯ ขอให้ยกมือด้วย 

ท่ีประชุม - มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน  18:0 เสียง ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2563 ครั้งท่ี 1   เมื่อวันท่ี  26  พฤษภาคม  2563  เพื่อมีผลบังคับ
ต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เร่งด่วน 
ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องเรื่องด่วนหรือไม่  
นายคมสัน   สุขสวัสด์ิ - กล่าวเสนอ  เรื่องเร่งด่วน  ขอฝากบริหารช่วยประสานกรมทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 1  แขวงการทาง เส้นแก่งคอย-แสลงพัน เมื่อวานมีพายุทำให้เกิดฝนตกประมาณช่ัวโมงหนึ่งทำ

ให้น้ำไหลมาจากเขาทางโรงปูนฝนตกมาหลายรอบแล้วเกิดการชะล้างหน้าดินทับถมบริเวณ
ข้างทาง  เมื่อก่อนทางหลวงจะขุดเป็นคลองระบานน้ำแต่ชาวบ้านท่ีทำไร่ทำนาบริเวณนั้นก็ไป
ไถทำให้หน้าดินเปิดและถูกการชะล้างคลองด้านข้างเป็นประจำ  จนสะสมมาเรื่อยๆ ทำให้
ตอนนี้เสมอเท่ากับถนนแล้ว ทำให้น้ำป่าไหลท่วมบ่าเป็นช่วง ๆ  บริเวณท่ีเกิดเป็นประจำคือ
ทางโค้งถ้ำสิงห์  ซึ่งบริเวณนั้นมีท่อลอดทางข้าม ประมาณ  1.00 เมตร ประกอบกับตรงนั้น
เป็นท่ีรวมน้ำของทุกสายและเป็นพื้นท่ีต่ำสุดถ้าน้ำมากจะไหลข้ามถนน หากควบคุมรถไม่ดี
หรือไม่รู้สภาพพื้นท่ีจริงอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้  และอีกจุดคือทางบ้านของรองนายก อบต.
บ้านป่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งท่ีน้ำไหลข้ามถนน  ก็ขอให้ช่วยประสานในการแก้ไขปัญหาให้ด้วย 

 เรื่อง  ประสานเจ้าหน้าท่ีตำรวจหินซ้อน  ในเรื่องการขนดินของผู้รับเหมาท่ีได้ร่วมกับเจ้าของ
ท่ีเขากบฎ  การขนดินทำการเร่งเท่ียวให้ได้มาก ๆ  เกรงว่าจะเกิดอันตราย  ประกอบกับเป็น
พื้นท่ีชุมชน  รวมทั้งมีเศษดินเศษหินติดล้อมาตลอดบนถนน ซึ่งทางผู้รับเหมาก็ทำการล้างแต่
ก็ทำได้เพียงบางส่วนเท่านั้นก็อาจจะทำให้ถนนล่ืนได้สำหรับผู้ท่ีใช้เส้นทางสัญจรไปมา  แต่ใน
ส่วนของความเร็วก็ขอให้เจ้าหน้าท่ีตำรวจประสานแจ้งในเรื่องความเร็วกับทางผู้ท่ีขับ
รถบรรทุกดินด้วย 

นายมนัส   พระวิจิตร์ - กล่าวว่า  เรื่อง  วางท่อระบายน้ำ หมู่ท่ี 8 (หน้าสถานีอนามัยท่าคล้อ)  ตอนนี้ถนนสูงกว่า 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 8 ท่อระบายน้ำแล้ว  จำนวน 4-5 บ่อ ก็ขอให้ช่างเข้าไปดูพื้นท่ีด้วย 
 เรื่อง  เครื่องออกกำลังกายชำรุด  
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 เรื่อง  ขอให้ย้ายเบรกเกอร์ไฟฟ้าท่ีติดหน้าวัดท่าศาลา   ใกล้ถนนมากเกรงว่ารถจะเฉ่ียวชน
เสียหายได้  ขอให้ทำการย้ายไปจุดใหม่ท่ีปลอดภัยด้วย 

นายจำลอง  ช่วยณรงค์ - กล่าวว่า  เนื่องจากช่วงท่ีผ่านมาฝนตก   ทำให้ถนนลูกรัง หมู่ท่ี  7 (ซอย 5-เลาะภูเขา)   
รองประธานสภาฯ น้ำไหลเซาะถนนเป็นร่อง  ขอลูกรงั  จำนวน  10 รถ  เพื่อใช้ในการบรรเทาปัญหาความ

เดือดร้อนให้ชาวบ้านด้วย 
 เรื่อง  ขอท่ีกั้นช่วงทางโค้งกนัรถตก  เนื่องจากเมือ่คืนนี้เกิดอุบัติเหตุรถตกโค้งบริเวณโค้งหน้า

โรงเรียนวัดถ้ำเต้า  ก็ขอฝากฝ่ายบริหารแจ้งประสานงานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
นายคมสัน   สุขสวัสด์ิ - กล่าวเสนอ  ถนนทางเข้าไร่  หมู่ท่ี 2  (บริเวณไร่นางบรรจง  การีหว่าง)  ท่ีผู้รับเหมาถม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 1 ลูกรังให้  ตอนนี้พอพายุเข้าฝนตกน้ำก็ไหลเซาะขาดหมดแล้ว ความลึกประมาณ  60-70  

เซนติดเมตร ขอลูกรังแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยตอนนี้ไม่สามารถสัญจรเข้า-ออกพื้นท่ีทำ
การเกษตรได้แล้ว  

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2541 ข้อ 21 (ขั้นรับหลักการ) 

ประธานสภาฯ - กล่าวเชิญ  ผู้บริหารท้องถิ่นได้ช้ีแจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว 
นายกฯ   - กล่าวช้ีแจง  บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อจะได้เสนอ

  ร่างข้อบัญญัติขอประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อครั้งนี้ 
   ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อจึงขอช้ีแจงให้ท่าน 

  ประธาน  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการ  และ 
  แนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

   1.สถานะการคลัง 
    1.1งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 30  กันยายน

  พ.ศ. 2563  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี ้
    1.เงินฝากธนาคาร จำนวน  121,871,737.09 บาท 
    2.เงินสะสม  จำนวน  55,849,489.51 บาท 
    3.เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  24,788,430.48 บาท 
    4.รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จำนวน 11 โครงการ 

  รวม 2,345,400.00 บาท 
    5.รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 42 โครงการ รวม   

  5,579,145.96 บาท 
    1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน  0.00  บาท 
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   2.การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2563  ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2563 
    1.รายรับจริง จำนวน  64,906,325.01 บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร     จำนวน    113,347.80 บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต   จำนวน    158,850.59 บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จำนวน     732,029.48 บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จำนวน     151,264.00 บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน      237,790.00 บาท 
    หมวดรายได้จากทุน    จำนวน         4,200.00 บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน 46,137,439.92 บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    จำนวน 17,371,403.22 บาท 
    2.เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน  45,419.00 บาท 
    3.รายจ่ายจริง จำนวน  33,437,233.49 บาท  ประกอบด้วย 
    งบกลาง      จำนวน    8,051,895.00 บาท 
    งบบุคลากร     จำนวน  13,725,521.00 บาท 
    งบดำเนินงาน     จำนวน    7,766,037.49 บาท 
    งบลงทุน     จำนวน    2,721,100.00 บาท 
    งบเงินอุดหนุน     จำนวน    1,172,680.00 บาท 

 4.รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 
45,419.00 บาท 

    5.รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 958,000.00 บาท 
    6.รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  0.00 บาท 
    7.รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้  จำนวน  0.00  บาท 
 ซึ่งในปี  64  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน  81,000,000 

บาท ท่ีคาดว่าน่าจะได้รับ ซึ่งแยกตามด้าน ดังนี้ ด้านบริหารท่ัวไป 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป     23,127,300 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน     1,250,000  
 ด้านบริการชุมชนและสังค 
  แผนงานการศึกษา       7,968,900 
  แผนงานสาธารณสุข       1,014,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์       4,885,800 
  แผนงานเคหะและชุมชน               16,408,600 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     5,100,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ       995,000 
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 ด้านการเศรษฐกิจ 
  แผนงานการเกษตร       6,578,400 
  แผนงานการพาณิชย์          394,000 
 ด้านการดำเนินงานอื่น 
  แผนงานงบกลาง       13,278,000 
 ในวันนี้คณะผู้บริหารท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีตามระเบียบของทางราชการให้ท่านประธานสภาท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ทุกท่านได้พิจารณาร่วมกันรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2564 ต่อไป 

 กล่าวขอเพิ่มเติม-ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีบำรุงท้องท่ีในปีนี้  พื้นท่ีเกษตรกรได้รับการยกเว้น  
ส่วนภาษีท่ีดินและส่ิงก่อสร้างเฉพาะปีนี้ลด 90%   แต่ในปีต่อๆ ไป โดยกรมธนารักษ์จะคิด
คำนวณการเสียภาษีของท้องถิ่น  ของท่ีดินท้ังหมด เช่นปีนี้ทุกคนท่ีเป็นผู้ท่ีต้องเสียภาษี
ท้ังหมดต้องชำระภายในวันท่ี  31  สิงหาคม  2563  โดยติดต่อได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าคล้อ  หากเกินจะเสียค่าปรับ  10%   ถ้าในวันท่ี 1 มกราคมของทุกปี  บุคคลใดมี
ช่ืออยู่ในท่ีดินแปลงใดต้องเป็นผู้ท่ีต้องเสียภาษีในปีนั้นๆ ด้วยเป็นกฎหมายท่ีตราเป็น
พระราชบัญญัติใช้ท่ัวประเทศ ต่อไปการเสียภาษีจะไม่คิดเป็นแปลง/ไร่แล้ว  แต่จะคิดเป็น
ตารางเมตร/ตารางวาแทน 

ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ว่าท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติม  เสนอแนะอะไร
อีกหรือไม่   

นายประเสริฐ   บุตรดี - กล่าวสอบถาม  หน้าท่ี  22  มี  2 ประเด็น  คือ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  11 ประเด็นท่ี 1 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อต้ังซื้อวัสดุการเกษตร 
 ประเด็นท่ี 2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อต้ังวัสดุเครื่องแต่งกาย  แต่เนื้อหาสาระเป็น

ค่าใช้จ่ายวัสดุท้ังหมดทำไม่ต้ังเป็นวัสดุเครื่องแต่งกาย 
นายกฯ - กล่าวชี้แจงว่า  ค่าวัสดุการเกษตร เป็นการรายการท่ีต้ังไว้ใช้ในส่วนการทำกิจกรรมต้องต้ัง

รายการให้ตรงวัสดุท่ีต้องใช้  เพื่อทำการเบิกจ่ายได้ 
 วัสดุแต่งกาย  เป็นในส่วนเจ้าหน้าท่ีป้องกันบรรเทาฯ /คนงานประจำรถขยะ  ซึ่งเป็นชุด

เฉพาะ  ก็จัดซื้อตามท่ีจำเป็นเท่านั้น 
 ข้อบัญญัติฯ นั้นต้องทำให้ครอบคลุมละเอียดทุกส่วนทุกรายการ  รายละเอียดท้ังหมดใน

ข้อบัญญัตินี้ต้องทำการบันทึกในระบบฯ  ต้องทำให้ครอบคลุมและทำตามแนวทางท่ีทาง
ราชการกำหนดมา 

นายสมบัติ  ยอดสุวรรณ์ - กล่าวสอบถาม หน้าท่ี  111  โครงการวางท่อน้ำประปา PVC หมู่ท่ี 5 (บ้านคำใหญ่) รวม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5 อุปกรณ์ต่อเช่ือมเข้าบ้านให้ด้วยหรือไม่ 
นายกฯ - กล่าวชี้แจง ไม่รวมการต่อเข้าบ้านให้  แต่ทำการวางท่อประปาปาให้ส่วนต่อจ๊ัมเข้าบ้านนั้น

ต้องดำเนินการเอง 
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นายประเสริฐ   บุตรดี - กล่าวสอบถาม  หน้าท่ี  25 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  11 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน  ในปีท่ีแล้วก็ต้ังไว้ทำไมปีนี้ต้องต้ังไว้อีก   
นายกฯ - กล่าวชี้แจง  ในส่วนของเก้าอี้ท่ีต้ังไว้จะมีด้วยกัน 2 ส่วน  คือ   
 เก้าอี้โครงเหล็กท่ีนั่งบุนวม  เพื่อใช้ในการจัดประชุมและกิจกรรมของหน่วยงาน 
 ส่วนเก้าอี้ปฏิบัติงานบุนวม  เป็นเก้าอี้เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี   
 ซึ่งมีต้องทำการตั้งรายการไว้หากมีความจำเป็นหรือภารกิจท่ีเร่งด่วน   หากไม่ได้ต้ังไว้ก็ทำ

การจัดซื้อไม่ได้  หรือต้องนำเข้าพิจารณาขอความเห็นชอบต่อท่ีประชุมสภาฯ ก่อนเนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ 

นายคมสัน  สุขสวัสด์ิ - กล่าวสอบถาม ข้อสงสัย หน้าท่ี  116 1)โครงการส่งเสริม-สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  1 ตำบลท่าคล้อ  ต้ังไว้  100,000 บาท หน้าท่ี  117 3)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน

ตำบลท่าคล้อ  ต้ังไว้  280,000 บาท แยกส่วนกันใช่ไหม 
 หน้าท่ี  119 โครงการบรรพชาสามเณร  และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน  เป็นโครงการใหม่

หรือไม ่
นายกฯ - กล่าวชี้แจง กิจกรรมหน้าท่ี  116 กีฬาท่ีทางจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดและส่งนักกีฬาตำบล

เข้าร่วม   เป็นการร่วมในภาพของตำบลก็จะดำเนินการส่วนตรงนี้  อีกส่วนหนึง่เป็นการจัด
กิจกรรมภายในตำบลท่าคล้อ  ส่วนกิตกรรมบรรพชาสามเณร  และบวชศลีจาริณีภาคฤดูร้อน  
ทำร่วมกับหน่วยงงานท่ีเกี่ยวข้อง  

นายประเสริฐ   บุตรดี - กล่าวสอบถามงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    หน้าท่ี  41  โครงการจัดต้ังป้องกันภัยฝ่ายพล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  11 เรือนและตำรวจชุมชน  เป็นการจัดต้ังใหม่  รับสมัครใหม่  หรือเป็นการทบทวน  หน้านี้ขอ

สอบถามท้ังหน้าเลย 
นายกฯ - กล่าวชี้แจง  โครงการจัดต้ังป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและตำรวจชุมชน เป็นการรองรับการทำ

กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  รวมทั้งเป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงานส่วนกลางกำหนดให้
ทำด้วย  แต่ในส่วนของหน่วยงานเรานั้นมีการจัดต้ังแล้ว 

นายประเสริฐ   บุตรดี - กล่าวสอบถาม  หน้าท่ี  26 รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จัดซื้อตู้เหล็กทำไมซื้อทุกปีจะ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  11 เอาไปไว้ ตรงไหน ขนาดท่ีนั่งของเจ้าหน้าท่ีก็แน่นแล้ว   
นายกฯ - กล่าวชี้แจง  เนื่องจากห้องเช่าท่ีไฟไหม้จะทำการปรับปรุง  และส่วนหนึ่งก็จะเป็นห้องใน

การจัดเอกสาร   โดยเอกสารท่ีวางอยู่แต่ละห้องพอส้ินปีต้องนำลงไปเก็บ  สำหรับใช้
ตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีระยะเวลาการจัดเก็บหลายปีด้วย  ในส่วนของตู้เหล็กเก็บ
เอกสารนั้นจำเป็นต้องจัดซื้อทุกปี  ในส่วนของเครื่องปรับอากาศก็ตั้งไว้หากมีความจำเป็นก็
ดำเนินการได้ 

นายสมบัติ  ยอดสุวรรณ์ - กล่าวสอบถาม หน้าท่ี  125, 126  เราต้ังโครงการปลูกป่า  เพาะพันธุ์  ต้ังไว้ทุกปี  แต่  
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5  ทำไมไม่มีงบดูแลรักษาด้วย   
นางรัญจวน  โพธิ์ด้วง - กล่าวสอบถาม  หน้าท่ี 108  โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินชนิด  490,000 บาท สร้าง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9  ไว้จุดไหน 



 

8 

 

นายกฯ - กล่าวชี้แจงว่าต้ังแต่ปีท่ีผ่านมาเราพยายามปลูกป่าเป็นจุด  แต่จะบำรุงดูแล  ปลูกเพิ่มเติม
ในส่วนท่ีทำไว้แล้ว  ก็จะมีการทำอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว 

 เรื่อง  ธนาคารน้ำใต้ดิน  เป็นโครงการท่ีเราจะขุดเป็นล่อง  เป็นโครงการท่ีดีและมีประโยชน์  
มาก  รวมทั้งได้เห็นผลท่ีเกิดขึ้น  ทำให้มีการกักน้ำเกิดความชุ่มช้ืนของดินเป็นบริเวณกว้าง  
เกิดความเปล่ียนแปลงทางระบบนิเวศน์ได้   

นายคมสัน  สุขสวัสด์ิ - กล่าวสอบถาม  แผนงานสาธารณสุข หน้าท่ี  67  3) โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 1 จากโรคพิษสุนัขบ้า  ซึ่งต้ังค่าใช้จ่ายไว้สำรวจข้อมูลและค่าวัคซีน  ต้ังไว้  120,000 บาท   

และในหน้าท่ี 69  วัสดุวิทยาศาสตร์  ต้ังไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไข้เลือดออก  และวัคซีน
ป้องกันพิษสุนัขบ้าน   ซ้ำกันหรือไม ่

นายกฯ - กล่าวชี้แจง  ในกิจกรรมแรกนั้นเป็นส่วนของการดำเนินการโครงการท่ีต้องทำทุกปีอยู่แล้ว  
ประกอบเป็นโครงการท่ีเป็นเงินอุดหนุนทางด้านงานสาธารณสุขท่ีต้องให้ดำเนินการ   แต่ใน
ส่วนหลังนั้นเป็นการป้องกนัโรคระบาดได้ 

ประธานสภาฯ  - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ว่าท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติม  เสนอแนะ 
   อะไรอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีจึงขอมติสภาฯ ในการเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในขั้นรับหลักการ  โดยการยกมือ 
ท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน  18 : 0 เสียง ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไม่เห็นชอบในการรับหลักการไม่มี 
ประธานสภาฯ  - กล่าวว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
   2547  ตามข้อ 45 วรรคสาม  กำหนดญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
   รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่
   น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
   และข้อ 50 ซึ่งกำหนดไว้ว่าเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง 
   ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม  และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม  พร้อมท้ังรายงานและบันทึก 
   ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการ
   แก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยว
   ด้วยการแปรญัตตินั้นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการ
   สงวนคำแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นนั้นส่งรายงานนัน้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
   ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
   เพื่อให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  จึง 
   ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะมีจำนวนกี่ท่าน 
ท่ีประชุม  - มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 ท่าน   
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ประธานสภาฯ   - กล่าวว่า เมื่อท่ีประชุมได้มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ 
พิจารณาเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 ท่าน ตามลำดับด้วยกัน  โดยให้มีผู้
เสนอช่ือจำนวน 1 คน  และผู้รับรอง จำนวน 2 คน ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือ
คณะกรรมการแปรญัตติลำดับท่ี 1-5 ได้ 

นางปราณีต  สุทธิโส - กล่าวเสนอ นางอุษณี   คัมภิราบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 4 
นายทองรัก  ชัยเนตร์ - ผู้รับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 4 
นางสมใจ  สิงห์ชัย - ผู้รับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 6 
ท่ีประชุม  - มติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน  18 : 0 เสียง  ให้ความเห็นชอบนางอุษณี   คัมภิราบุตร 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับท่ี 1   
ไม่เห็นชอบไม่มี 

นายประสพโชค  อบเชย - กล่าวเสนอนายไพโรจน์  คอบุญทรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 3 
นายเกษตรญาณ  เพ็งแพง - ผู้รับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 2 
นายไสว  พรมอุทิศ - ผู้รับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 1 
ท่ีประชุม  - มติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน  18 : 0 เสียง  ให้ความเห็นชอบนายไพโรจน์  คอบุญทรง
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับท่ี 2 

ไม่เห็นชอบไม่มี 
นายเกษตรญาณ  เพ็งแพง- กล่าวเสนอ นายวิหาร  ทองสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 2 
นายประเสริฐ   บุตรดี - ผู้รับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 11 
นายมนัส  พระวิจิตร์ - ผู้รับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 8 
ท่ีประชุม  - มติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน  18 : 0 เสียง  ให้ความเห็นชอบนายวิหาร  ทองสุข   

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 8 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับท่ี 3   
ไม่เห็นชอบไม่มี 

นายประเสริฐ  บุตรดี - กล่าวเสนอ นางสมใจ  สิงห์ชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 11 หมู่ท่ี 6 
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นายคมสัน  สุขสวัสด์ิ - ผู้รับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 1 
นางอุษณี  คัมภิราบุตร - ผู้รับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5 
ท่ีประชุม  - มติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน  18 : 0 เสียง  ให้ความเห็นชอบนางสมใจ  สิงห์ชัย   
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับท่ี    

4 ไม่เห็นชอบไม่มี 
นางสมใจ  สิงห์ชัย - กล่าวเสนอ นายคมสัน   สุขสวัสด์ิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 1
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 6 
นางอุษณี  คัมภิราบุตร - ผู้รับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5 
นายโสพล  เรียงไร - ผู้รับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9 
ท่ีประชุม  - มติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน  18 : 0 เสียง  ให้ความเห็นชอบนายคมสัน   สุขสวัสด์ิ   
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับท่ี 5   

ไม่เห็นชอบไม่มี 
ประธานสภาฯ - กล่าวว่า  จากผลการพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 ท่าน เรียง

ตามลำดับ  มีดังนี้ 
   ลำดับท่ี 1 นางอุษณี   คัมภิราบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 5 
   ลำดับท่ี 2 นายไพโรจน์  คอบุญทรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 3 
   ลำดับท่ี 3 นายวิหาร  ทองสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 8 
   ลำดับท่ี 4 นางสมใจ  สิงห์ชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 6 
   ลำดับท่ี 5 นายคมสัน   สุขสวัสด์ิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ 
วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 1 
   เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการแปรญัตติจึงขอความเห็นชอบท่ีประชุมต่อไป  เมื่อสภาฯ ได้
   แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  และในวาระท่ี 2  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
   ตำบลท่าคล้อท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะเสนอขอแปรญัตติ ขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณา 
   ร่วมกันในการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ   
ท่ีประชุม    - มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 18:0 เสยีง  ไม่เห็นด้วย - เสียง  งดออกเสียง - 

เสียง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ต้ังแต่วันท่ี 15 - 20 สิงหาคม 2563 ไม่เห็น 
ชอบไม่มี ต้ังแต่เวลา  9.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

นายเขมชาติ   วิริยะพาณิชย์ - กล่าวว่า เพื่อเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการท่ีได้กำหนดไว้    
ปลัด อบต.ท่าคล้อ ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  ผมขอนัดให้คณะกรรมการแปรญัตติท่ีได้รับ
   การคัดเลือก  ประชุมพร้อมกันในวันท่ี  14  สิงหาคม 2563  เวลา  16.00 น.  ณ ห้อง 
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   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  เพื่อทำการคัดเลือกประธาน  และเลขานุการ
   แปรญัตติต่อไป  
 
 3.1 แก้ไข  เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 ข้อ  29   

ประธานสภาฯ - กล่าวว่า เชิญนายกฯช้ีแจงรายละเอียดการแก้ไข เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายกฯ -กล่าวช้ีแจง  เนื่องจากการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผ่านมาได้มีการโอนต้ังรายการใหม่ในส่วนของ
แผนงานเคหะชุมชน  และแผนงานการศึกษา รายการครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบต้ังพื้นหรือแบบแขวนขนาด 30,000 บีทียู 
ท่ึได้ต้ังโอนงบประมาณรายจ่ายใหม่ข้ึนนั้น  แต่เนื่องจากการพิมพ์ข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ทางด้านคุณลักษณะไม่สมบูรณ์ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ จึงมีความ
จำเป็นต้องแก้ไข เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 ข้อ  29  เพื่อขออนุมัติความเห็นชอบจากทางสภาฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ี
แจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปแล้วนั้น  ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป  

ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่  เมื่อไม่มีจึงขอมติเห็นชอบการ
แก้ไข เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ในหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ  โดยการยกมือ 
ท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบเปน็เอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 18 : 0 เสียง ในการแก้ไข เปล่ียนแปลงคำ

ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ตามรายละเอียดบัญชีแก้ไข เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ครั้งท่ี      /2563  จำนวน 2 รายการ โดยไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงใดๆ ท้ังส้ิน 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง  อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือเพิ่มเติมอะไรหรือไม่  
นายสมบัติ  ยอดสุวรรณ์ - กล่าวว่า  เรื่อง ไฟฟ้าดับ  กระพริบบ่อย  ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาหลังจากท่ีตัวแทนการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5  ไฟฟ้าเข้าร่วมประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผ่านมา 
 เรื่อง  ลิงลงกินข้าวโพด  ชาวบ้านเดือดร้อนและท้วงติงมาว่าทางป่าไม้ทำอ่างน้ำ-อาหารข้าง

ไร่ไว้ให้ลิง  ต่อไปลิงก็จะมาอยู่ตลอดหรือไม่ ก็ขอให้ทางฝ่ายบริหารประสานกับทางป่าไม้ด้วย 
 เรื่อง  ติดตามลูกรังลงไหล่ทาง หมู่ท่ี 5  เงียบไปอีกแล้ว 
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นายจำลอง  ช่วยณรงค์ - กล่าวปรึกษาฝ่ายบริหาร  สืบเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อต้ังงบประมาณ 
รองประธานสภาฯ ทำถนนลาดยางท่ี 7  (ซอย 5)  งบประมาณ  6  ล้าน  ผู้รับเหมาได้ดำเนินการแล้วแต่ไม่มี

ไหล่ทาง  เนื่องจากในแบบไม่มี  ก็มีความสงสัยว่าต้ังงบไว้ทำไมไม่มไีหล่ทาง  เราจะแก้ไข
ปัญหานี้อย่างไร  ทางเข้าบ้าน  ทางเข้าไร่  ผู้รับเหมาจะมีลูกรังลงให้สำหรับทางลงเข้าบ้าน  
เข้าไร่  ถ้าผู้รับเหมาไม่ทำให้ผู้บริหารจะแก้ไขอย่างไร  ช่างลืมหรืออย่างไรถึงไม่มไีหล่ทาง  ก็
ขอให้ทางฝ่ายบริหารได้พิจารณาแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวให้ด้วย 

นายกฯ - กล่าวช้ีแจงว่า  ถนนลาดยาง  หมู่ท่ี 7 (ซอย 5)  ต้องให้เค้าดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อย
ก่อน  ส่งมอบงานให้เสร็จส้ินก่อน ในส่วนท่ีขาดหายไปเราไม่ได้คิดไว้ในแบบก่อสร้าง  ก็จะหา
วิธีการแก้ไขให้ต่อไป 

นายทศพร  บุษบงค์ -กล่าวชี้แจงว่า  โครงการถนนลาดยาง  หมู่ท่ี 5 ไม่คิดจะให้ผู้รับจ้างกลบไหล่ด้านข้างแบบ  
ผอ.กองช่าง ปกติไหล่ทางไม่คิดให้  เพราะขนาดถนนบังคับด้วยแบบเนื่องจากด้านข้างถูกน้ำในคลองกัด

เซาะไปเยอะแล้ว 
นายจำลอง  ช่วยณรงค์ - กล่าวว่า  เรื่อง กล้องวงจรปิด  ต้ังไว้ตั้งแต่ปี  2562  จนถึงปี  2563  ได้สอบถามทางช่าง  
รองประธานสภาฯ แจ้งว่างบเกิน  500,000 บาท  ก็โอนออกไปเหลือ  400,000 แต่ติดระเบียบท่ีมีขั้นตอนมาก   

งบท่ีเหลือถ้าไม่ทำโครงการนี้สามารถโอนไปทำโครงการอื่นได้หรือไม่  ก็จะได้ทำการปรึกษา
ทางหมู่บ้าน  

นายกฯ - กล่าวชี้แจงว่า เรื่องกล้องวงจรปิด  ต้องเสนอผ่านทางคณะกรรมการจังหวัดในการพิจารณา
ก่อนดำเนินการ  ส่วนใหญ่กล้องวงจรปิดจะเป็นเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ประธานสภาฯ - กล่าวปรึกษาทางฝ่ายบริหาร  เรื่อง  ถนนเช่ือมทางแยกวัดถ้ำสิงห์  ตอนนี้น้ำเซาะเป็นร่อง
ลึก  ขอยางมะตอยลงร่องน้ำเซาะ  เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 

นายประสพโชค  อบเชย - กล่าวว่า  เรื่อง  ไฟฟ้าตก  หลังจากประชุมกับทางการไฟฟ้าฯ  วันนัน้จะมีผลกระทบกับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 3  เครื่องใช้ไฟฟ้าวันหนึ่งๆ ตกหลายรอบ  เมื่อก่อนไม่เคยเกิดปัญหานี้เลยก็ขอให้ประสานแจ้ง

ทางการไฟฟ้าให้ปรับปรุงด้วย 
 เรื่อง  ติดตามลูกรังท่ีติดค้าง   
ประธานสภาฯ - สอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือเพิ่มเติมอะไรหรือไม่ จึงนัดประชุมสภาฯ ครั้ง

ต่อไปในวันท่ี  25  สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ท้ังนี้  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแต่ง
กายเครื่องแบบ   เมื่อไม่มีอะไรอีกจึงขอปิดการประชุม 

 
ปิดการประชุม  เวลา  12.00  น. 
 

   (ลงช่ือ)     เขมชาติ   วิริยะพาณิชย์ ผู้บันทึกฯ  
                  (นายเขมชาติ   วิริยะพาณิชย์)          
                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เมื่อวันท่ี....28..สิงหาคม..2563............... 
 
(ลงช่ือ)        เกษตรญาณ   เพ็งแพง   (ลงช่ือ)       มนัส   พระวิจิตร์             
    (นายเกษตรญาณ   เพ็งแพง)           (นายมนัส   พระวิจิตร์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 2     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 8 
 
    (ลงช่ือ)        ประเสริฐ   บุตรดี     
         (นายประเสริฐ   บุตรดี)          
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 11 
 
 ได้รับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสภาฯ สมัย....สามัญ.............สมัยท่ี....4/2563.........ครั้งท่ี..........
1.......ลงวันท่ี....26..พฤศจิกายน..2563................แล้ว 
 
    (ลงช่ือ)          วินัย   ไชยแสง        
              (นายวินัย   ไชยแสง) 
                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อายประเสริฐ   บุตรดี) 
          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


