
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 

สมัยสามัญ   สมัยที่ 3/2563 (คร้ังที่ 2) 
วันท่ี  25  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. นายทองรัก  ชัยเนตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 4 
9. นางปราณีต   สุทธิโส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 4 
10. นางอุษณี  คัมภิราบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 5 
11. นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 5 
12. นางสมใจ   สิงห์ชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 6 
13. นายวิหาร  ทองสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 8 
14. นางรัญจวน  โพธิ์ด้วง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 9 
15. นายโสพล  เรียงไร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 9 
16. นายสุวิทย์   พงษ์ศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 10  
17. นายประเสริฐ   บุตรดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 11   
 
ไม่มาประชุม  2   คน  คือ 
1. นายประสพโชค  อบเชย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 3 
2. นายมนัส  พระวิจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 8 

 
 
 

 



2 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายทนงยุทธ  จันทกูล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
2. นายสนั่นศิลป์   ด้วงทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
3. นายถนอม  ปานจะอำ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
4. นายบุญหล่ัน  เกตุวัต  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
5. นางจันที  สุทธิประภา  ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าคล้อ 
6. นางสาวรสรินทร์  สุวรรณพัฒน์ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ท่าคล้อ 
7. นางสาวมยุรา  ชำนาญกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ท่าคล้อ  

มีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน  16 ราย ครบองค์ประชุม  
 
เปิดประชุม   เวลา  10.05  น. 
 เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายวินัย  ไชยแสง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อจึงเปิดประชุม   
และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ - กล่าวว่า  วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี  3/2563 ครั้งท่ี 2   ในระเบียบวาระนี้

ขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบทางผู้บริหารท้องถิ่นได้แจ้งยื่นเรื่องขอเพิ่มระเบียบวาระในการ
ประชุมสภาณ ครั้งนี้  เพื่อขอความเห็นชอบจากทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  
พิจารณาจำนวน 2 เรื่อง ในระเบียบวาระท่ี 3.5  ขยายเวลาการเบิกจ่าย (รายจ่ายค้างปี 
2562)    

ท่ีประชุม -รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
ประธานสภาฯ        - กล่าวว่า  ยกยอดไปรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
 3.1 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  

และสิ่งก่อสร้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 ข้อ  27   

ประธานสภาฯ - กล่าวว่า เชิญนายกฯ ช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

นายกฯ -กล่าวว่า ด้วยทางคณะผู้บริหารมีจำเป็นโอนเพิ่ม-โอนลดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2563  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ซึ่งบางรายการไม่สามารถ 
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ดำเนินการได้  และมีโครงการท่ีโอนต้ังรายการใหม่ทางคณะผู้บริหารจึงมีความจำเป็นต้อง
โอนต้ังรายการใหม่ข้ึนเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านต่อไป  โดย
อำนาจของคณะผู้บริหารไม่สามารถดำเนินการได้จึงต้องให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาโดยต้ัง
รายการใหม่ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 

 1. โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสาย  หมู่ท่ี 7 ต้ังไว้ 275,000  บาท 
 2. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ช้ัน 3 หมู่ท่ี 7 (บ้านถ้ำเต่า) ต้ังไว้ 150,000 บาท 
 3. โครงการก่อสร้างราวสะพาน หมู่ท่ี 7 (บ้านถ้ำเต่า) ต้ังไว้  40,000 บาท 
 4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง-ไหล่ทางภายในตำบลท่าคล้อ  ต้ังไว้  235,000 บาท 
 ในบางรายการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  มีรายจ่ายประจำท่ีต้องจ่ายอยู่

ตกเดือนละ  9 แสนกว่าบาท  ซึ่งรวมเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  เบ้ียยังชีพคนพิการ  เบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์  อาหารเสริม (นม)  อาหารกลางวันโดยเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไป ตกประมาณ  1.8 
ล้านบาทต่อเดือน จึงขอให้ทางสมาชิกสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในรายการต่าง ๆ 
รวมการโอนงบประมาณฯ ในครั้งนี้ โอนเพิ่ม 4 รายการ โอนลด 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน  
700,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปแล้วนั้น  ก็
ขอใหส้มาชิกสภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 

นายประเสริฐ   บุตรดี - กล่าวว่าส่ิงท่ีจะกล่าวนั้นหากมีส่วนหนึ่งส่วนใดพาดพิงสมาชิกสภาฯ ท่านหนึ่งท่านใดก็ต้อง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 11 ขออภัย  และขอถอนคำพูดไว้ก่อน  ขอเรียนถาม  เรื่องติดต้ังระบบเสียงสาย  หมู่ท่ี 7  นั้น 

เท่าท่ีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านนี้มานาน  เครื่องขยายเสียงมีขนาดใหญ่  1500 
วัตต์  นั้นไม่เป็นประโยชน์ใช้ไม่ได้ผลสาเหตุด้วยระยะทางพื้นท่ีไกล  และใช้เครื่องเหนี่ยวนำ
ไฟเครื่องขยายใหญ่ลำโพงไม่สัมพันธ์กับเครื่องขยายทำให้ไฟตีกลับ  ทำให้เกิดความเสียหาย
ได้  โครงการนี้ถือว่าดีแต่สามารถทำแยกสายได้ไหม  ถ้าไม่แยกไม่ดังด้วยระยะทางไกล ก็ขอ
นำเรียนปรึกษาว่าทำแล้วจะดีไหม  ขอนำเสนอในการติดต้ังหากติดต้ังท่ีบ้านผู้ใหญ่บ้านซึ่งอยู ่ 
ซอย 3 นั้นศูนย์กลางจะไกลกันเกินไป  หากติดต้ังท่ีบ้านท่านรองประธานสภาฯ ซึ่งอยู่ตรง
กลางจะทำให้เครื่องขยายทำงานได้ง่ายข้ึน 

นายกฯ - กล่าวขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ผู้อาวุโสและท่านผู้มีประสบการณ์ทางด้านเสียงตามสายท่ี
ได้ช้ีแนะ  แนะนำ  รายละเอียดท้ังหมด  ตรงนี้ขอเรียนว่าในรายละเอียดท้ังหมด ณ วันนี้เป็น
การทำโครงการกองช่างได้ไปทำการสำรวจ  ทำโครงการ  ก่อนท่ีจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท่ีหน่วยงานจะได้รับมากท่ีสุดหากมีการเปล่ียนใดๆ 
ก็ต้องขอผ่านทางสภาฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่  เมื่อไม่มีจึงขอมติเห็นชอบการ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
โดยการยกมือ 
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ท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 15:0 เสียง ในการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตามรายละเอียดบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งท่ี    /2563 โอนเพิ่ม 4 
รายการ โอนลด 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท โดยไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงใด 
ๆ ท้ังส้ิน 

 
 3.2 เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 59 

ประธานสภาฯ -กล่าวว่า เชิญนายกได้ช้ีแจงรายละเอียดเบิกตัดปีฯ ในครั้งนี้ 
นายกฯ - กล่าวช้ีแจงว่า  เนื่องจากโครงการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2563 มีบางโครงการท่ีต้ังไว้

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปื พ.ศ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการและโดยวิธี
งบประมาณหากโครงการใดท่ีได้ทำการประกาศสอบราคาไปแล้วก็จะทำการเบิกเหล่ือมปีไว้  
หากโครงการใดยังไม่ได้ประกาศก็ให้อำนาจทางสภาในการพิจารณาอนุมัติการกันเงิน  กรณี
ท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ข้อ 59 รวมกิจกรรมโครงการท่ีโอนตามระเบียบวาระ 3.1 นัน้  ซึ่งในปนีี้มีด้วยกัน จำนวน 25 
โครงการรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปแล้วนั้น 

ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อติดใจสงสัยอะไรหรือไม่มีจึงขอมติเห็นชอบใน
การเบิกตัดปีกรณีท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 25 
โครงการ เป็นจำนวนเงิน  7,168,400 บาท จึงขอมติรับรองจากท่ีประชุมสภาฯ โดยการยก
มือด้วย 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 15 ต่อ 0 เสียง ในการเบิกตัดปีกรณีท่ียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 25 โครงการ เป็นจำนวนเงิน  
7,168,400 บาท 

 
3.3 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 
ข้อ 21 (ขั้นแปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ - กล่าวขอนำเสนอว่า  วันนี้เป็นการอภิปรายหรือแปรญัตติทางสภาฯ ก็ได้รับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติฯ ไปแล้วเมื่อการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 3/2563 ครั้งท่ี 1  วันนี้ก็จะเป็นขั้นแปร
ญัตติ ซึ่งทางสภาฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 ท่านเมื่อการประชุมสภาฯ 
ครั้งท่ีผ่านมา  โดยได้กำหนดให้เสนอแปรญัตติได้ต้ังแต่วันท่ี 15-19 สิงหาคม 2563 และได้มี 
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 การประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 พร้อมท้ังทำรายงาน
การประชุมและบันทึกเสนอประธานสภาฯ นั้น ก็ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้
แถลงประกอบรายงานร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

นายคมสัน  สุขสวัสด์ิ - กล่าวว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามท่ีทางสภาฯ ได้กำหนดระยะเวลา 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 1 การรับแปรญัตติ ในวันท่ี 15-19 สิงหาคม 2563 นั้น  เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฎว่าไม่

มีสมาชิกสภาท่านใดยื่นหนังสือเสนอขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนั้น
คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาร่วมกันตามท่ีทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ดังกล่าวไปแล้วนั้น 

ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ 
นายจำลอง   ช่วยณรงค์ - กล่าวสอบถาม ด้านสาธารณสุข  หน้า 67  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย  เพื่อจ่าย 
รองประธานสภาฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดักล่าว ต้ังไว้ทุกปี  แล้วการกำจัดยุงลายต้ังงบไว้ หน้าท่ี 

69 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้ังงบไว้ทำไมถึงไม่มีการพน่ยุงภายในหมู่บ้าน  เสนอหา
วิธีการจ้างเหมาผู้รับเหมาใดมาทำการฉีดพ่นยุงลายได้หรือไม่  อยากเสนอให้ฝ่ายบริหารดูแล
เรื่องกำจัดยุงลายด้วย 

นายกฯ - กล่าวชี้แจงว่า  ยุงลายชิกุนคุนย่าเป็นโรคท่ีเกิดจากยุงลาย  และขอช้ีแจงเพิ่มเติมครั้งท่ีแล้ว
ท่านสมาชิกสภาฯ สมบัติ ท่ีตอบข้อมูลไปผิดพลาดสอบถามเรื่องทรายอะเบท  1 ถัง นั้นมี
จำนวน  500 ห่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อได้ทำการจัดซื้อและส่งมอบให้ทาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นท่ีไปแล้ว จำนวน  22 ถัง เฉล่ียตกประมาณบ้านละ 12 
ซอง  โดยสามารถประสานผ่านทาง อสม. ในหมู่บ้านได้โดยตรง 

 เรื่อง การพ่นหมอกควัน  มีการบริการให้กับทุกหมู่บ้านหากมีการแจ้งเรื่องเข้ามาโดยฝ่าย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะจัดทีมงานออกไปให้บริการ  ซึ่งต้องมีสาเหตุการเกิดของ
โรคไข้เลือดออกก่อนทางเราถึงจะออกไปทำการฉีดพ่นให้ได้และต้องทำการประสานในพื้นท่ี
ให้ทราบก่อนเพื่อเตรียมความพร้อม  ทุก ๆ หมู่สามารถแจ้งได้หากเกิดมีชาวบ้านเป็นโรค
ไข้เลือดออกส่วนใหญ่ในการออกฉีดพ่นก็จะเป็นช่วงเช้า   

 เรื่อง  โรคพิษสุนัขบ้า  ทุก ๆ ปีเราจะมีโครงการจัดฝึกอบรมในการทำความเข้าใจในการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  และฉีดวัคซีนให้กับสุนัข  แมวในพื้นท่ี  แต่ในปีนี้เป็นการส่งมอบ
วัคซีนแก่ผู้ท่ีดูแลสัตว์เล้ียงเป็นผู้ฉีดวัคซีนเองหรือประสานกับทางตัวแทนหมู่บ้านฉีดให้  
กิจกรรมนี้ต้องทำทุกปี  ประกอบกับเป็นโครงการพระราชดำริฯ ในการป้องกัน-แก้ไขปัญหา
โรคพิษสุนัขบ้าท่ีดำเนินการทุกปี 

นายประเสริฐ   บุตรดี - กล่าวสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการพ่นหมอกควัน มีเสียงสะท้อนจาก อสม. หมู่ท่ี 11  ถามว่า 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 11 ทำไมต้ังงบประมาณไว้แล้วถึงไม่ฉีด  ทำไมเหตุเกิดก่อนแล้วถึงทำการฉีดพ่นอย่างนี้ชาวบ้านก็

เสียชีวิตก่อน 
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นายกฯ - กล่าวชี้แจงว่า  การพ่นหมอกควันไข้เลือดออกหากไม่มีการเกิดโรคไข้เลือดออก  โดย
ระเบียบปฏิบัติไม่สามารถทำได้  เพราะหมอกควันนั้นไม่เป็นประโยชน์อย่างผู้สูงอายุ  ผู้ป่วย
ติดเตียง  คนพิการ  หรือผู้ท่ีเจ็บป่วยทางการหายใจให้ทำการฉีดเฉพาะพื้นท่ีๆ ท่ีเกิดโรคได้
เท่านั้น  ต้องทำการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับพื้นท่ีได้ทราบก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จัดเก็บข้าวของในบ้านได้  อย่างท่ีเกิดหมู่ท่ี 11 ครั้งท่ีผ่านมาก็เกิดเหตุแล้วถึงได้มีการ
ดำเนินการป้องกัน หากเกิดเหตุขึ้นภายในหมู่บ้านสามารถทำการแจ้งทางหน่วยงานทราบ
ด้วย 

นายคมสัน  สุขสวัสด์ิ -กล่าวสอบถาม แผนงานบริหารงานท่ัวไป  หน้าท่ี 28  ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุดๆ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 1 ละ 7,500 บาท ราคาท่ีต้ังนี้สามารถซื้อได้หรือไม่ หากเป็นไม้สักราคาสูงกว่านี้ปีท่ีแล้วตั้งไว้

หรือไม่  และครั้งนี้เห็นต้ังซื้อ 2 ชุด  
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จัดซื้อชุดลำโพง  พร้อมไมโครโฟนไร้สาย  อุปกรณ์เป็นแบบไหน  มี

การใช้งาน ราคานี้น่าจะตัวใหญ่พอสมควร  และในส่วนหน้าท่ี  88  ก็ตั้งไว้เหมือนกันแต่คน
ละส่วนงาน 

นายสุวิทย์   พงษ์ศรี - กล่าวสอบถาม หน้าท่ี  26  ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ  หากการทำความสะอาดนิ้ว 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 10 มือไม่ดี จะบันทึกลายมือไม่ติด ซึ่งเกิดปัญหาในหลาย ๆ หน่วยงานด้วยกัน  หากเป็นบัตร

อิเล็กทรอนิกส์น่าจะดีกว่า  แต่จะมีข้อเสียท่ีสามารถนำไปสแกนแทนกันได้  ก็ขอฝากได้
พิจารณาด้วย 

นายคมสัน  สุขสวัสด์ิ - กล่าวสอบถาม  หน้าท่ี 125  ค่าสาธารณูปโภค  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 1 น้ำด้วย ไฟฟ้า  3 สถานี ต้ังไว้ 3,500,000 บาท  ซึ่งถือว่าสูงมาก ขอสอบถามในส่วนของการ

เก็บเงินของผู้ใช้น้ำมาช่วยในส่วนของค่ากระแสไฟฟ้านั้นเท่าไหร่ 
นายกฯ - กล่าวชี้แจงว่า  เรื่อง ชุดลำโพงพร้อมไมโครโฟนไร้สาย ต้ังไว้ 2 ส่วนด้วยกัน  โดยปกติท่ี

ผ่านๆ มาเราต้ังไว้แต่ไม่ได้ซื้อ  ทำไมต้องต้ังเพื่อเป็นการรองรับกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 เรื่อง เครื่องสแกนบัตร  ตามท่ีทุกๆ ท่านเห็นว่าสมุดเซ็นช่ือบางทีลืมเซ็นช่ือหรือเซ็นต์เวลาไม่

ตรงบ้าง  หากเป็นเครื่องสแกนมาเมื่อไหร่ก็ต้องสแกนเข้า-ออกในการทำงาน  หากทำการ
สแกนไม่ทันก็สาย  หรือขาดกันไป  หากใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีปัญหาในการฝากสแกน
กันได้ก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 10 ท่ีเสนอแนะ 

 เรื่อง  ค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า  ในส่วนของเกษตรกรเก็บได้ปีละ
ไม่เท่าไหร่ ด้วยปัญหาสภาพพื้นท่ีของตำบลเราจะมีภูมิประเทศท่ีต้ังไม่เหมือนกันบางพื้นท่ีจะ
ใช้เวลาสูบน้ำเกือบท้ังวันยังไปไม่ถึงเลยเพราะว่าเป็นพื้นท่ีสูง ค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบ
น้ำตกปีละล้านกว่าบาท  ส่วนหนึ่งได้รับเงินอุดหนนุจากรัฐ แต่ ณ วันนี้ท้องถิ่นเราต้องจ่ายค่า
ไฟฟ้าก่อนเมื่อส้ินปีงบประมาณทำเรื่องรายงานเข้ากรมส่งเสริมการปกครอง  เพื่อท่ีขอรับเงิน
ส่วนท่ีหน่วยงานได้ทำการเบิกจ่ายไปก่อนได้หลังตุลาคม  และอีกส่วนหนึ่งตอนนีไ้ด้ทำการ
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ปรึกษาหารือกับทางการไฟฟ้าอยู่ว่าจะขอเปล่ียนแปลงมิเตอร์อุตสาหกรรมเป็นการทำเกษตร
ได้หรือไม่  เพื่อท่ีจะทำให้ค่ากระแสไฟฟ้าลดน้อยลง 

นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ์ - กล่าวสอบถาม  หน้าท่ี  13   ค่าติดต้ังประปา  ต้ังไว้  300,000 บาท  ท่ีต้ังไว้ทำตรงไหน   
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5 ถ้าท้ังตำบลนั้นน้อยไปหรือไม่   
นายกฯ - กล่าวชี้แจงว่า  ประปาหมู่บ้านท้ังในพื้นท่ีตำบลท่าคล้อเป็นประปาหมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้าน

จะรับผิดชอบซ่อมกันเอง  หากมีหมู่บ้านท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือวิกฤตจะได้ใช้งบส่วนนี้ในการ
แก้ไขปัญหาได้ 

นายประเสริฐ   บุตรดี - กล่าวสอบถาม หน้าท่ี  126  โครงการปรับภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม  ขอถามว่า ภูมิทัศน์คือ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 11  ถนนใช่หรือไม่   ส่ิงแวดล้อมคือส่ิงปฏิกูลใช่หรือไม่ ในส่วนโครงการนี้ต้ังไว้สูงมากขอนำเรียน

สอบถามทางฝ่ายบริหาร  
นายกฯ - กล่าวว่า  แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  ต้ังไว้  300,000 บาท มีรายละเอียด

โครงการดังนี ้
 1.โครงการพระราชเสาวนีย์  100,000 บาท 
 2.โครงการรักษ์น้ำ  รักป่า  รักแผ่นดิน  100,000 บาท 
 3.โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช  100,000 บาท 
 โครงการปรับภูมิทัศน์นั้นเป็นไปแนวนโยบายของรฐับาลท่ีส่ังการมาให้ดำเนินการ   
นายประเสริฐ  บุตรดี - กล่าวสอบถาม  หน้าท่ี  111  โครงการย้ายหอถังเหล็กเก็บน้ำแชมเปญ หมู่ท่ี 11  
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 11 รายละเอียดพิมพ์ผิดหรือไม่ ขนาดสูง 15 เมตร พร้อมถังกรองสนิม  โครงการนี้เป็นการย้าย

สถานท่ีซึ่งเป็นถังเก่าน่าจะทาสีถังพร้อมทาสนิมมากกว่า  เพื่อความสบายใจ   
ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดสงสัยอะไรอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติสภาฯ เพื่อ

เห็นชอบในการคงร่างเดิมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ท่ีประชุม - มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 15 ต่อ 0 เสียง  ใหค้วามเห็นชอบคงร่างเดิม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ไม่ให้ความเห็นชอบไม่มี 
 

  พักการประชุม 15 นาที 
 
 3.4 ร่างขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบ   

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 
ข้อ 21 (ขั้นลงมติ) 

ประธานสภาฯ - กล่าวว่าในวันแรกก็มีมติรับหลักการ  ส่วนวันนี้เราก็แปรญัตติและมีมติให้คงร่างเดิมซึ่งก็ได้
มีการพักการประชุม 15 นาที  ต่อไปก็จะเป็นวาระท่ี 3 (การลงมติ) เพื่อจะให้คณะผู้บริหาร
ตราเป็นข้อบัญญัติเพื่อบังคับใช้ต่อไป  จึงกล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดสงสัยอะไร
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อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติสภาฯ เพื่อเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564   

ท่ีประชุม - มีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 15:0 เสียง ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติฯ และบังคับใช้ต่อไป  

 
 3.5 ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (รายจ่ายค้างปี 2562)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคสอง 

ประธานสภาฯ - กล่าวเชิญ นายกฯ กล่าวชี้แจงรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (รายจ่ายค้างปี 
2562)  

นายกฯ - กล่าวว่า  เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547   
ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพนั ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึง่ปี
ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
ซึ่งมีโครงการก่อสร้างท่ีจะขออนุมัติให้กันเงนิรายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562 กรณีก่อหนี้ผูกพัน 
(เฉพาะท่ีวางฎีกาแล้วแต่เบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  จำนวน 5 โครงการ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 2,353,409 บาท ดังนี้ 

   1.โครงการหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปเชมเปญ หมู่ท่ี 2 (บ้านท่าสบก) 
   2.โครงการหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปเชมเปญ หมู่ท่ี 6 (บ้านท่าเกวียน) 
   3.โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ท่ี 9 (บ้านท่าคล้อใต้) 
   4.โครงการขุดสระกักเก็บน้ำดิบประปาตำบลท่าคล้อ หมู่ท่ี 2 (บ้านท่าสบก) 
   5.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 9 (บ้านท่าคล้อใต้) 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปแล้วนั้น  ก็ขอให้สมาชิก 
สภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อติดใจสงสัยอะไรหรือไม่มีจึงขอมติเห็นชอบใน
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (รายจ่ายค้างปี 2562)กรณีก่อหนี้ผูกพัน (เฉพาะท่ีวางฎีกาแล้วแต่
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เบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 5 โครงการ 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 2,353,409 บาท จึงขอมติรับรองจากท่ีประชุมสภาฯ โดยการยกมือด้วย 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบอนุมัติเปน็เอกฉันท์ด้วยคะแนน  15:0 เสียง ในการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
(รายจ่ายค้างปี 2562) กรณีก่อหนี้ผูกพัน (เฉพาะท่ีวางฎีกาแล้วแต่เบิกจ่ายไม่ทันภายใน
ปีงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 5 โครงการ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 
2,353,409 บาท  

                                                                                                     
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง  อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือเพิ่มเติมอะไรหรือไม่  
นายกฯ - กล่าวว่า  มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 3 เรื่อง 
 เรื่อง สถานีสูบน้ำท่าคล้อ  เมื่อวานได้คุยกับทางกรมชลประทานและได้รับคืนยัน  หากไม่มี

อะไรเปล่ียนแปลงตำบลเราจะได้สถานีสูบน้ำเพิ่มอีก  1 จุด  ได้ประสานทางผู้ใหญ่ หมู่ท่ี 10 
ไปแล้วให้เคลียร์พื้นท่ีในการสร้างบ้านพักพนักงานสำหรับดูแลเครื่องสูบน้ำ   

 เรื่อง  กรมทรัพยากรน้ำ   แจ้งว่าตำบลท่าคล้อได้บ่อบาดาล 2 บ่อ คือ จุด หมู่ท่ี 7  และหมู่ท่ี 
11  จุดละ  600,000 กว่าบาท  เมื่อวานได้ทำหนังสือแจ้งยืนยันไปแล้วว่ามีความต้องการก็
ขอให้เจ้าของพื้นท่ีได้เคลียร์พื้นท่ีด้วยว่าจะให้ลงบริเวณใด 

 เรื่อง  ประปาตำบลท่าคล้อ  เริ่มต้นต้องมีการทำประชาคม  หมู่ท่ี 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11  
เพื่อร่วมกันในการรับฟงัปัญหาความเดือดร้อน  โดยจะมีจุดบ่อพัก  วัดถ้ำประกายแก้ว  
จำนวน 1 บ่อพัก  วัดเขาหินดาด  2 บ่อพัก  ต่อไปอนาคตปัญหาเรื่องน้ำจะมีน้อยลง 

นายคมสัน  สุขสวัสด์ิ - กล่าวสอบถาม  เรื่อง ประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 2  (ด้านหน้าถ้ำสิงห์-วัดป่าดงพญาเย็น)  ทำ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 1 เรื่องโอนให้ อบต. รับผิดชอบดูและตอนนี้มีปัญหาการใช้น้ำ  คือไร่ผมมีมาตรน้ำ 4 มาตร  

เมื่อก่อนเปิดน้ำ  6,000 ลิตร ใช้เวลา  7 นาที โดยท่อน้ำประมาณ  1 นิ้ว  แต่ตอนนี้ครึ่ง
ช่ัวโมงยังไม่เต็มเลย  และน้ำก็มีสีขุ่นแดง  ก็ขอให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณาดำเนินการ 

ประธานสภาฯ - กล่าวช้ีแจงว่าเรื่องประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 2  ยังไม่ได้ทำการโอนให้ อบต. เลยเนื่องจาก
เอกสารยังไม่สมบูรณ์  ปั๊มซัมเมอร์สด้านล่างเสีย น้ำท่ีใช้ในไร่ตอนนี้เปิดน้ำมาจากหมู่บ้านให้
ใช้อยู่ตอนนี้  รองบประมาณของปูนนครหลวงเข้ามาจะจัดซื้อซัมเมอร์สใหม่  2 ตัว   

นางจันที   สุทธิประภา - กล่าวแจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นรับรองสถานะบญัชีธนาคารผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ อาทิ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม   เช่น  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ในช่วงเดือนกันยายน  ท้ังรายเดิมท่ีได้รับเบี้ยยังชีพ

อยู่แล้ว และรายใหม่ท่ีจะได้รับในงบหน้านี้  เพื่อเป็นการรองรับการจ่ายเงินสงเคราะห์ใน
ปีงบประมาณ  2564  รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเองเพราะหากไม่มายื่นรับรองการมี
ชีวิตจะต้องระงับการจ่ายไว้ก่อนจนกว่าผู้ได้รับสิทธิ์นั้นจะมายื่นแสดงตัวตน   ประกอบกับ
การจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  และผู้พิการงบหน้านี้ทางกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ดำเนินการ
จ่ายเองโดยผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น   



10 

 

นายกฯ - กล่าวสอบถาม เรื่อง กฐินปีนี้วัดไหนท่ียังไม่มีเจ้าภาพแจ้งด้วย  เพื่อท่ีจะได้ทำการจับสลาก
มีกฐินปูนนครหลวง  และกฐินปูนซิเมนต์ไทย  กองละ 100,000 บาท 

ท่ีประชุม - วัดท่ียังไม่มีเจ้าภาพกฐินปีนี้ มี  4 วัด  คือ  วัดท่าศาลา   วัดท่าสบก  วัดเขาหินดาด  วัดถ้ำ
ประกายแก้วจึงจับสลากเจ้าภาพกฐินผลปรากฏดังนี้ วัดเขาหินดาดได้เจ้าภาพกฐินปูนนคร
หลวง   วัดเขาหินดาดได้เจ้าภาพกฐินปูนซิเมนต์ไทย    

ประธานสภาฯ  - กล่าว สอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือเพิ่มเติมอะไรหรือไม่  เมื่อไม่มีอะไรอีกจึง
   ขอปิดการประชุม 
 
ปิดการประชุม  เวลา  13.30  น.  
 
             (ลงช่ือ)    เขมชาติ  วิริยะพาณิชย์ ผู้บันทึกฯ  
                  (นายเขมชาติ  วิริยะพาณิชย์)          
                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
 
 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.....25...พฤศจิกายน..2563.................แล้ว 
 
    งช่ือ)  วินัย   ไชยแสง        
              (นายวินัย   ไชยแสง) 
                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
 

 


