(สำเนำ)
บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖3
วันที่ 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ

----------------------------------------

ผู้เข้ำประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
๑2.
๑3.
๑4.
๑5.
16.
๑7.
๑8.
๑9.
20.
21.
22.
๒3.

จำนวน ๒3 คน

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
นำยอุเทน พระนคร
นำยอำทิตย์ คำเถื่อน
นำยอุทิศ ดอนมืด
นำงสุขีวัลย์ หมั่นบุญ
นำงสำวดำรำวรรณ ไข่มุก
นำยอดุลย์ โคตมี
นำยรัศมี ศรีนำค
นำยวิทยำ ธำตุลม
นำยบุญเพ็ง อ่อนน้อม
นำยเทพเทวัญ แก้วกัญญำ
นำยตัน นันทะถิน
นำยตุ้มทอง อภัยโส
นำงสมคิด สุวรรณกลำง
นำยเดชำธร จู่มำ
นำยสนั่นดี ศรีพุทธำ
นำยเกริกฤทธิ์ มำตรขำว
นำงทองศร ทองสำ
นำงสุชำดำ เดี่ยวคำมำ
นำยสงกรำนต์ ลำพุทธำ
นำยประเสริฐ เกิดศักดิ์
นำยถำวร สุกัญญำ
นำยสมภำร เพ็ชรสมบัติ

ประธำนสภำ อบต.ท่ำดอกคำ
รองประธำนสภำ อบต.ท่ำดอกคำ
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๒
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๒
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๓
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๔
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๔
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๕
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 5
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๖
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๗
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๗
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๘
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๘
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๙
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๐
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๐
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 11
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๒
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๓
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๓

ผู้ไม่มำประชุม จำนวน 1 คน
๑.

นำงประหยัด อุ่นทะ

สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 9

๒
ผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน 17 คน
๑.
๒.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นำยประสงค์ เวฬุวนำธร
นำยสินไชย เชื้อคำจันทร์
นำยสำนำน แสวงวงค์
นำยกฤษณะ จันทร์สว่ำง
นำยปรีชำ กงภูธร
นำยมนตรี ศรีมงคล
นำยณัฐวุฒิ แพงจันทร์
นำงปำริชำติ แสนทวีสุข
นำงอนงค์ ไวมุงคุณ
นำยณพกร สอนสกุล
นำงสำวสำยสมร นันทะถิน
นำงสำวมธุรดำ สีนำค
นำงสำวปิยะฉัตร ศรีน้อย
นำงสำวอำทิตยำ พงค์ชยุดำ
นำงสำวนงลักษณ์ แสนวงษำ
นำยภควัต นำมสุโพธิ์
นำงสำวอุไร ดวงจันทร์

นำยก อบต.ท่ำดอกคำ
รองนำยก อบต.ท่ำดอกคำ
รองนำยก อบต.ท่ำดอกคำ
เลขำนุกำรนำยกอบต.ท่ำดอกคำ
ปลัด อบต.ท่ำดอกคำ
รองปลัด อบต.ท่ำดอกคำ
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ
ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรฯ
หัวหน้ำสำนักงำนปลัดฯ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นิติกร
นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร
เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร

๓
เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐ น.
-เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ประธำน
ในที่ประชุมได้อ่ำนประกำศเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ สมัยสำมัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖3
พร้อมกล่ำวเปิดกำรประชุม และดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ประธำนแจ้งเรื่องกำรจัดงำนกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอำเภอบึงโขงหลง “งำน
ขึ้นภู ดูบึง ทึ่งวัฒนธรรม” ระหว่ำงวันที่ 6-13 มีนำคม 2563 ณ ตลำดสดเทศบำล
ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ เพื่อส่งเสริมและประชำสัมพันธ์
ด้ำนกำรท่องเที่ยวอำเภอบึงโขงหลง และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์ของ
อำเภอบึงโขงหลง

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ สมัยสำมัญ
สมัยที่ 4/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖2
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

รับรอง
๒3 เสียง
ไม่รับรอง
- เสียง
งดออกเสียง - เสียง

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง กำรรับมอบสิ่งก่อสร้ำงและครุภัณฑ์ของระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ของ
โครงกำรส่งเสริมศิลปำชีพบ้ำนโชคอำนวย
ประธำนสภำฯ
(นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์)

- ต่อไปจะได้ให้ท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ได้นำเรียนถึง
รำยละเอียดกำรพิจำรณำกำรรับมอบสิ่งก่อสร้ำงและครุภัณฑ์ของระบบผลิต
ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ของโครงกำรส่งเสริมศิลปำชีพบ้ำนโชคอำนวย เพื่อให้
ท่ำนสมำชิกได้รับทรำบถึงข้อดี-ข้อเสีย ของกำรรับมอบหรือไม่รับมอบสิ่งก่อสร้ำง
และครุภัณฑ์ของระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ดังกล่ำว ขอเรียนเชิญ
ท่ำนนำยกฯครับ

นำยก อบต.ท่ำดอกคำ
(นำยประสงค์ เวฬุวนำธร)

-เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
สืบเนื่องจำกทำง อบต.ท่ำดอกคำ ได้รับหนังสือจำก กอ.รมน. ที่ นร
5100/715 เรื่อง ขอให้พิจำรณำยืนยันกำรรับมอบสิ่งก่อสร้ำงและครุภัณฑ์ของ
ระบบไฟฟ้ำตำมโครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนของ กอ.รมน.

๔
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ซึ่งโครงกำรส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์
แสงอำทิตย์ ภำยในศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในโครงกำรส่งเสริมศิลปำชีพบ้ำนโชคอำนวย ซึ่งอยู่
ในพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ และกรณีนี้ผมได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรพิจำรณำถึงข้อดี-ของเสียของกำรรับมอบ ซึ่งมีนำยปรีชำ กงภูธร
ปลัด อบต.ท่ำดอกคำ เป็นประธำน ซึ่งต่อไปจะได้มอบหมำยให้คณะทำงำนได้นำ
เรียนให้ทุกท่ำนได้รับทรำบรำยละเอียด ขอเรียนเชิญครับ
นำยปรีชำ กงภูธร
ปลัด อบต.ท่ำดอกคำ

-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนนำยกฯและท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนครับ ใน
เรื่องนี้มีระเบียบ ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำรบริหำรรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 ข้อ 9 ใน
กรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้ำกำรกระทำ
ดังกล่ำวมีเงื่อนไขหรือมีภำระติดพัน หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นจะรับ
เอำพัสดุหรือสิทธินั้นๆได้ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำของหน่วยกำร
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นนั้น
2. พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ พ.ศ. 2560 มำตรำ 122 ให้
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และ
บรรดำระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ข้อบัญญัติและข้อกำหนดใดๆเกี่ยวกับพัสดุ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำนของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภำยใต้
บังคับของระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือ
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2549 แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำนของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับพระรำชบัญญัตินี้ จนกว่ำจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกำศในเรื่อง
นั้นๆ ตำมพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
3. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์
2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3 กรณีกำรรับโอนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินกำรดังนี้ 3.2 กำรรับโอนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรคำนึงถึงควำมจำเป็นในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินที่จะรับ
โอนมำ สภำพทรัพย์สิน อำยุกำรใช้งำน กำรซ่อมแซมและกำรบำรุงรักษำ ขีด
ควำมสำมำรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร เช่น ควำม
พร้อมด้ำนบุคลำกร งบประมำณ สถำนที่ เป็นต้น
กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชกำรอำณำจักร (กอ.รมน.)ได้
ดำเนินกำรจ้ำงติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ สำหรับโครงกำร
ส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์ ภำยในศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจ

๕
พอเพียงภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม
2560 และมีควำมประสงค์ที่จะส่งมอบสิ่งก่อสร้ำงและครุภัณฑ์ของระบบผลิต
ไฟฟ้ำฯ ให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ดูแลเพื่อบริหำรจัดกำรให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด จึงได้มีหนังสือสอบถำม เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำ
ดอกคำ พิจำรณำยืนยันควำมพร้อมในกำรรับมอบสิ่งก่อสร้ำงและครุภัณฑ์ของ
ระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ของโครงกำรส่งเสริมศิลปำชีพบ้ำนโชค
อำนวย ไว้ใช้งำนต่อไป
ดังนั้น จึงเรียนมำเพื่อให้ที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ได้
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ก่อนรับโอนทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งสำธำรณูปโภคให้เป็น
สำธำรณประโยชน์ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วย
กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.
2558 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2554 เพื่อ
จะได้มีหนังสือแจ้งกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชกำรอำณำจักร
(กอ.รมน.) ทรำบต่อไป
ต่อไปจะได้มอบหมำยให้นำงสำวปิยะฉัตร ศรีน้อย นิติกรชำนำญกำร ในฐำนะ
เลขำนุกำรคณะทำงำน ได้ชี้แจงให้สมำชิกสภำฯ ได้ทรำบถึงขอดี-ข้อเสียของกำร
รับโอนสิ่งก่อสร้ำงและครุภัณฑ์ของระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ขอเรียน
เชิญครับ
นำงสำวปิยะฉัตร ศรีน้อย
นิติกร ชำนำญกำร

-เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯท่ำนสมำชิกสภำฯและผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน ในส่วนกำรรับมอบสิ่งก่อสร้ำงและครุภัณฑ์ของระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ นั้นจำกกำรศึกษำของคณะกรรมกำรพบว่ำ มีข้อดี-ข้อเสียดังนี้
ข้อดี
1. มีไฟฟ้ำส่องสว่ำง ประชำชนมีควำมสะดวกในกำรใช้ชีวิตประจำวัน
2. กำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์(โซล่ำเซลล์)ทำให้ภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนค่ำไฟฟ้ำของโครงกำรส่งเสริมศิลปำชีพบ้ำนโชคอำนวยลดลง
3. เปิดโอกำสให้กลุ่มอำชีพต่ำงๆสำมำรถเข้ำถึงและใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำก
โครงกำรฯได้ และสำมำรถส่งเสริมและพัฒนำโครงกำรหรือกลุ่มอำชีพต่ำงๆ ที่
จำเป็นต้องใช้พลังงำนไฟฟ้ำเพื่อกำรต่อยอดในอุตสำหกรรมขนำดเล็ก หรือ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่ำงๆ ได้
ข้อเสีย
1. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์(โซล่ำเซลล์)ดังกล่ำวไม่
สำมำรถผลิตพลังงำนกระแสไฟฟ้ำได้เพียงพอต่อกำรใช้งำนประจำวัน(ใช้งำนได้
ประมำณ 6 ชั่วโมง) ทำให้ต้องใช้ไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคควบคู่ไปกับ
ระบบฯเช่นเดิม
2. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ไม่มีอำนำจในกำรจัดกำรบริหำรศูนย์
กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงกำรส่งเสริมศิลปำ
ชีพบ้ำนโชคอำนวยโดยตรง เนื่องจำกมีหน่วยงำนอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดูแลอยู่แล้ว

๖
จึงไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรใช้งำนดังกล่ำวให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำรฯที่กำหนดไว้ได้
3. กำรใช้งำนระบบฯดังกล่ำว ถือเป็นกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่ง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และควำมเชี่ยวชำญในกำรใช้เทคโนโลยีดังกล่ำว
4. กำรบำรุงรักษำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ มีเจ้ำหน้ำที่ที่สำมำรถ
ดูแลระบบฯ ได้เพียงเบื้องต้นเท่ำนั้น เช่น กำรตรวจสอบแบตเตอรี่,กำรตรวจ
สภำพภำยนอกฯลฯ
5. หำกเกิดควำมเสียหำยกับระบบฯ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ไม่มี
เจ้ำหน้ำที่ ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและเทคโนโลยีในกำรซ่อมบำรุง เนื่องจำก
ระบบฯดังกล่ำวเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงและรำคำแพง จึงจำเป็นต้องจ้ำงช่ำงผู้มี
ควำมรู้เฉพำะทำงด้ำนเทคโนโลยีของระบบฯ เข้ำมำดูแล ตรวจสอบและ
ซ่อมแซม ตำมรอบที่กำหนด
6. ด้วยข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ เมื่อองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
รับมอบสิ่งก่อสร้ำงและครุภัณฑ์ของระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แล้ว จะ
ทำให้กระทบกับงบประมำณรำยจ่ำยขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล เนื่องจำก
ต้องจัดหำงบประมำณส่วนหนึ่งไว้เป็นค่ำบำรุง รักษำ และซ่อมแซมระบบผลิต
ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ จะทำให้ไม่มีงบประมำณเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหำให้
ประชำชนในพื้นที่ได้อย่ำงเพียงพอและทั่วถึง
ประธำนสภำฯ
(นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์)
สมำชิกสภำฯหมู่ที่ 13
(นำยสมภำร เพชรสมบัติ)

สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 12
(นำยประเสริฐ เกิดศักดิ์

- ท่ำนสมำชิกสภำฯทุกท่ำนคงได้รับทรำบที่มำที่ไป ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
และข้อดี-ข้อเสีย ของกำรรับมอบสิ่งก่อสร้ำงและครุภัณฑ์ของระบบผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ แล้วนะครับ มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะสอบถำม หรือ
แสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯท่ำนสมำชิกสภำฯและผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน จำกกำรพิจำรณำระเบียบ กฎหมำย ข้อดี-ข้อเสียแล้ว ถ้ำหำกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ รับมอบมำแล้วจะทำให้กระทบงบประมำณของพวก
เรำ โดยส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วยที่จะรับมอบ และดูแล้วกำรใช้ประโยชน์ก็ไม่น่ำจะ
คุ้มค่ำเพรำะว่ำต้องพึ่งกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอยู่ และยังต้องจ่ำยค่ำกระแสไฟฟ้ำ
อยู่ และก็ไม่สำมำรถใช้งำนได้ตลอดระยะเวลำ 24 ชั่วโมง จึงดูว่ำจะไม่คุ้มค่ำที่
จะรับมอบมำใช้ประโยชน์ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหำ ควำมยุ่งยำกในกำรซ่อมบำรุง
รักษำในอนำคตต่อไป
เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯท่ำนสมำชิกสภำฯและผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน จำกกำรพิจำรณถึงข้อดี-ข้อเสีย และควำมคุ้มค่ำแล้ว จะเห็นว่ำตลอด
ระยะเวลำที่ก่อสร้ำงติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และทดลองใช้
งำนมำ จะพบว่ำไม่สำมำรถใช้งำนได้จริงในช่วงอยู่ในระยะเวลำประกันสัญญำ
2 ปี ทำงโครงกำรส่งเสริมศิลปำชีพบ้ำนโชคอำนวย ยังต้องเสียค่ำกระแสไฟฟ้ำ
อยู่ และยังเสียในอัตรำที่สูงอยู่ จึงเห็นว่ำไม่มีควำมคุ้มค่ำที่จะรับโอนมำบริหำร
จัดกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตำมโครงกำรได้ ซึ่งตำมโครงกำร และงบประมำณ

นำยก อบต.ท่ำดอกคำ
(นำยประสงค์ เวฬุวนำธร)

ประธำนสภำฯ
(นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์)

๗
ขนำดนี้ มันสำมำรถใช้ไฟฟ้ำได้ทั้งหมู่บ้ำน นี่เฉพำะโครงกำรส่งเสริมศิลปำชีพ
บ้ำนโชคอำนวย ยังไม่สำมำรถใช้กระแสไฟฟ้ำที่เพียงพอตลอด 24 ชั่วโมงเลย
และจะบริหำรจัดกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่ำงไร
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนสมำชิกสภำฯทุกท่ำน จริงๆแล้วก็อยำกจะให้
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ รับมอบสิ่งก่อสร้ำงและครุภัณฑ์ของระบบ
ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ มำบริหำรจัดกำรให้เกิดประโยชน์กับโครงกำร
ส่งเสริมศิลปำชีพบ้ำนโชคอำนวย และพี่น้องประชำชน กลุ่มอำชีพต่ำงๆในพื้นที่
ตำบลท่ำดอกคำ แต่ด้วยข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ ซึ่งถ้ำรับโอนมำจะทำให้
กระทบกับงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ของเรำซึ่งมีไม่เพียงพออยู่
แล้ว ประกอบกับอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ และควำมพร้อมของ
เจ้ำหน้ำที่ที่จะทำกำรดูแล บำรุงรักษำ ผมเห็นว่ำ ถ้ำหน่วยงำน กอ.รมน.จะโอน
สิ่งก่อสร้ำงและครุภัณฑ์ของระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ มำ ควรที่จะ
โอนงบประมำณในส่วนที่จะใช้ในกำรดูแล บำรุงรักษำและซ่อมแซมมำด้วย จึงจะ
ทำให้หน่วยงำนรับมอบ จะกล้ำที่จะรับมอบมำใช้ประโยชน์ โดยส่วนตัวผมเห็น
ว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ของเรำ ยังไม่มีควำมพร้อมที่จะรับมอบ
สิ่งก่อสร้ำงและครุภัณฑ์ของระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ไว้ใช้งำน
-ท่ำนสมำชิกสภำฯ ก็ได้แสดงควำมคิดเห็น และแลกเปลี่ยน เสนอแนะมำ
พอสมควรแล้ว ต่อไปผมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ในกำร
รับมอบสิ่งก่อสร้ำงและครุภัณฑ์ของระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ หรือไม่
มติที่ประชุม

รับมอบ
- เสียง
ไม่รับมอบ 23 เสียง
งดออกเสียง - เสียง

สรุปที่ประชุม มีมติยังไม่มีควำมพร้อมในกำรรับมอบสิ่งก่อสร้ำงและครุภัณฑ์ของ
ระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ โครงกำรส่งเสริมศิลปำชีพบ้ำนโชคอำนวย
ไว้ใช้งำน ซึ่งผมจะได้แจ้งมติที่ประชุมให้กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน
รำชอำณำจักร ทรำบต่อไป
3.2 ร่างข้อบัญญัติตาบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .............
ประธำนสภำฯ
(นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์)
นำยก อบต.ท่ำดอกคำ
(นำยประสงค์ เวฬุวนำธร)

- ต่อไปจะเป็นกำรพิจำรณำญัตติร่ำงข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กำรควบคุมกำร
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ....... ขอเชิญท่ำนนำยกฯได้นำเรียนหลักกำรและ
เหตุผลแห่งร่ำงข้อบัญญัติให้สมำชิกสภำฯได้รับทรำบ ขอเรียนเชิญครับ
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนสมำชิกสภำฯทุกท่ำน หลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ
ตำบล ก็คือ เพื่อให้มีข้อบัญญัติว่ำด้วยกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
ส่วนเหตุผล ก็คือ กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บำงชนิดหรือบำง
ประเภทให้เหมำะสมกับสภำพกำรใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในชุมชนจะสำมำรถ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำเหตุเดือดร้อนรำคำญจำกสัตว์เพื่อประโยชน์ในกำร

๘
รักษำสภำวะควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรดำรงชีพของประชำชน และ
สำมำรถป้องกันอันตรำยจำกเชื้อโรคที่เกิดจำกสัตว์ สมควรกำหนดเขตควบคุม
กำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ จึงตรำข้อบัญญัตินี้ ซึ่งจะได้มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบได้นำเรียนให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ ได้รับทรำบถึงรำยละเอียดแห่งร่ำง
ข้อบัญญัติเป็นรำยข้อ ขอเรียนเชิญนิติกร ครับ
นำงสำวปิยะฉัตร ศรีน้อย
นิติกำรชำนำญกำร

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

-เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนนำยกฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบล กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. ....... มีทั้งหมด 12 ข้อ ซึ่งจะได้นำเรียนรำยละเอียดเป็นรำยข้อให้ทุกท่ำนได้
รับทรำบร่วมกัน (นิติกร อ่ำนรำยละเอียดร่ำงข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กำรควบคุม
กำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ............. ให้สภำฯรับทรำบ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม หมายเลข 1)
- -ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านคงได้รับทราบถึงหลักการและเหตุผล ในร่ำง
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .......ตามที่ท่าน
นายก อบต.ท่าดอกคา และนิติกร นาเรียนแล้วนะครับ ญัตติร่างข้อบัญญัติตาบล
เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .......นี้ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ผมจึงขออนุญาตปรึกษาหารือท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ขอ
อนุญาตพิจารณาเป็นสามวาระรวดไปเลย ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นเป็น
อย่างไรบ้าง และมีท่านผู้ใดจะสอบถามเพิ่มเติมในร่างข้อบัญญัติหรือไม่ครับ
มติที่ประชุม

นำยสมพำน เพ็ชรสมบัติ
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ ๑๓
นำยตุ้มทอง อภัยโส
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7

นำยประสงค์ เวฬุวนำธร
นำยก อบต.ท่ำดอกคำ

เห็นชอบให้พิจำรณำสำมวำระรวด จำนวน ๒3 เสียง
ไม่เห็นชอบให้พิจำรณำสำมวำระรวด จำนวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน - เสียง

-เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนปลัดฯ รองปลัดฯ และเจ้ำหน้ำที่
ทุกท่ำน ผมอยำกจะสอบถำมเกี่ยวกับกำรควบคุมหรือปล่อยสัตว์ เมื่อข้อบัญญัติ
ตำบล นี้ มีผลบังคับใช้แล้ว ถ้ำชำวบ้ำนไม่มีคอกสัตว์จะมีควำมผิดหรือไม่
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนปลัดฯ รองปลัดฯ และเจ้ำหน้ำที่
ทุกท่ำน ผมเห็นว่ำกำรออกข้อบัญญัติในลักษณะนี้จะสร้ำงปัญหำให้กับพี่น้อง
ประชำชน ถ้ำมีกำรบังคับใช้อย่ำงจริงจัง ชำวบ้ำนจะได้รับควำมเดือดร้อน และ
ขอให้ทำงรำชกำรเอำจริงเอำจังและช่วยแก้ไขปัญหำกำรปล่อยช้ำงภูวัวด้วยนะ
ครับ
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯทุกท่ำนครับ ผมขออนุญำตตอบข้อ
กังวลของเพื่อนๆ สมำชิกสภำฯ นะครับ จริงๆแล้วข้อบัญญัติเกี่ยวกับกำรควบคุม
และกำรปล่อยสัตว์ ทำงรำชกำรได้เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งออก
ข้อบัญญัติให้สอดคล้องและเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสำธำรณสุข พ.ศ. 2535
ซึ่งเนื้อหำสำระก็เพื่อป้องกันระงับโรคติดต่อที่มีสัตว์เลี้ยงเป็นพำหะ จะสังเกตสัตว์

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

๙
เลี้ยงที่ควบคุม จำนวน 14 ประเภท ถ้ำชำวเลี้ยงต้องแจ้งทำงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้รับทรำบด้วย ส่วนมำกในพื้นที่ตำบลของพวกเรำที่มีปัญหำก็จะเป็นสัตว์
จำพวก สุนัข และแมว เมื่อทำกำรสำรวจแล้วชำวบ้ำนไม่ยอมแจ้ง ทำให้เกิดปัญหำ
ในกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำในทุกๆปี
-ท่ำนสมำชิกสภำฯก็ได้อภิปรำย ซักถำมมำพอสมควรแล้ว ลำดับต่อไปผมจะได้ขอ
มติที่ประชุมว่ำจะรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. .......หรือไม่
มติที่ประชุม

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

- รับหลักกำร จำนวน ๒3 เสียง
- ไม่รับหลักกำร จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน - เสียง

-ต่อไปจะเป็นกำรพิจำรณำในวำระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ซึ่งกำรพิจำรณำในญัตติร่ำง
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .......เป็นกำร
พิจำรณำ 3 วำระรวด จึงขอให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
ทุกท่ำนที่เข้ำประชุมเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำ ตำมนัยข้อ ๔๕ วรรค
สอง แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะ
ขอเสนอคำแปรญัตติหรือไม่ครับ
- ไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเสนอคำขอแปรญัตติ
- ในเมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดเสนอคำขอแปรญัตติ ผมก็จะดำเนินกำรประชุม
ต่อไปนะครับ ซึ่งต่อไปจะเป็นกำรพิจำรณำในวำระที่ ๓ ขั้นเห็นชอบให้ตรำเป็น
ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือขั้นลงมติ ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ
มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
จำนวน ๒3 เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน - เสียง

สรุปที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตาบล เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ....... ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ นะครับ
3.3 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประธำนสภำฯ
(นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์)
นำยประสงค์ เวฬุวนำธร
นำยก อบต.ท่ำดอกคำ

- ต่อไปจะเป็นกำรพิจำรณำญัตติญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ขอเชิญท่ำน
นำยกฯได้นำเรียนรำยละเอียดโครงกำร งบประมำณที่ขออนุมัติจ่ำยขำดจำกเงิน
สะสมให้สมำชิกสภำฯได้รับทรำบ ขอเรียนเชิญครับ
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯทุกท่ำนครับ เนื่องจำกได้ตรวจสอบ
กับทำงกองคลัง แล้วว่ำมีงบประมำณส่วนหนึ่งที่จะสำมำรถนำไปใช้จ่ำยในกำร
แก้ไขปัญหำให้กับพี่น้องประชำชนในพื้นที่ ที่ได้รับควำมเดือดร้อน หรือควำม

๑๐
จำเป็นเร่งด่วน ซึ่งแต่ละหมู่ได้ก็ได้ส่งโครงกำรมำแล้ว ผมขอสรุปโครงกำรที่จะขอ
อนุมัติจ่ำยขำดจำกเงินสะสม ดังนี้
1. โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อกำรเกษตร จำนวน 6 โครงกำร
ประกอบด้วย
1.1 โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อกำรเกษตร บ้ำนท่ำดอกคำ หมู่ที่ 1 สำย
หมู่ที่ 1 – รพ.สต.ท่ำดอกคำ โดยลงลูกรังผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 220
เมตร โดยมีปริมำตรลูกรังไม่น้อยกว่ำ 898 ลูกบำศก์เมตร พร้อมลงท่อระบำยน้ำ
คสล. ขนำด 0.30x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน งบประมำณ 100,000 บำท
(หนึ่งแสนบำทถ้วน)
1.2 โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อกำรเกษตร บ้ำนไทยเจริญ หมู่ที่ 3 สำย
บ้ำนไทยเจริญ หมู่ที่ 3 – บ้ำนหนองบัวเงิน โดยลงลูกรังผิวจรำจรกว้ำง 5.00
เมตร ยำว 12,000 เมตร โดยมีปริมำตรลูกรังไม่น้อยกว่ำ 910 ลูกบำศก์เมตร
งบประมำณ 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)
1.3 โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อกำรเกษตร บ้ำนหนองแสงพัฒนำ หมู่ที่ 4
โดยลงลูกรังผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 3,000 เมตร โดยมีปริมำตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่ำ 910 ลูกบำศก์เมตร งบประมำณ 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำท
ถ้วน)
1.4 โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อกำรเกษตร บ้ำนโนนสำ หมู่ที่ 5 สำยทำง
นำนำยสมพร โดยลงลูกรังผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 2,000 เมตร โดยมี
ปริมำตรลูกรังไม่น้อยกว่ำ 490 ลูกบำศก์เมตร พร้อมลงท่อระบำยน้ำ คสล.
ขนำด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 24 ท่อน งบประมำณ 100,000 บำท (หนึ่ง
แสนบำทถ้วน)
1.5 โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อกำรเกษตร บ้ำนหนองแสงพัฒนำ หมู่ที่ 11
โดยลงลูกรังผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 5,000 เมตร โดยมีปริมำตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่ำ 910 ลูกบำศก์เมตร งบประมำณ 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำท
ถ้วน)
1.6 โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อกำรเกษตร บ้ำนไทยเจริญ หมู่ที่ 12 โดยลง
ลูกรังผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 3,000 เมตร โดยมีปริมำตรลูกรังไม่น้อย
กว่ำ 865 ลูกบำศก์เมตร งบประมำณ 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)
2. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยู แบบมีฝำปิด
2.1 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยู แบบมีฝำปิด บ้ำนท่ำไร่
หมู่ที่ 2 ขนำด 0.40x0.35 เมตร ยำว 55 เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร
งบประมำณ 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)
3. โครงกำรซ่อมแซมเมรุเผำศพ บ้ำนฝอยลม หมู่ที่ 7 ตำมแบบแปลนและ
ประมำณกำรที่กำหนด สถำนที่ก่อสร้ำง บ้ำนฝอยลม หมู่ที่ 7 งบประมำณ
300,000 บำท (สำมแสนบำทถ้วน)
4. โครงกำร ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน
4.1 ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนท่ำดอก
คำ หมู่ที่ 9 สำยข้ำงวัดท่ำดอกคำ หมู่ที่ 9 ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ยำว
43.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 215 ตำรำงเมตร พร้อม

๑๑
ลงท่อระบำยน้ำ และป้ำยโครงกำร จำนวน 1 ป้ำย งบประมำณ 100,000 บำท
(หนึ่งแสนบำทถ้วน)
4.2 ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนโชค
อำนวย หมู่ที่ 10 สำยหน้ำวัดโชคอำนวยเหนือ ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร
ยำว 55.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 220 ตำรำงเมตร
พร้อมลงท่อระบำยน้ำ และป้ำยโครงกำร จำนวน 1 ป้ำย งบประมำณ
100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)
5. โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ำ ขนำดยำว 9.00 เมตร กว้ำง 2.70 เมตร ณ ที่ทำ
กำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ โดยก่อสร้ำงตำมแบบแปลนที่ อบต.
กำหนด พร้อมป้ำยโครงกำร จำนวน 1 ป้ำย งบประมำณ 270,000 บำท (สอง
แสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน)
รวมจำนวนเงินสะสมที่ขออนุมัติจ่ำยขำดทั้งสิ้น 1,470,000 บำท (หนึ่งล้ำนสี่
แสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) ส่วนระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องจะได้ท่ำนปลัด อบต.
ท่ำดอกคำ ในฐำนะเลขำนุกำรสภำฯนำเรียนให้ทุกท่ำนได้รับทรำบ ขอเรียนเชิญ
ท่ำนปลัดฯครับ
นำยปรีชำ กงภูธร
ปลัด อบต.ท่ำดอกคำ

-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนนำยกฯและสมำชิกสภำฯทุกท่ำน กำรจ่ำยขำดเงิน
สะสมนั้นมีระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน
กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจ
ใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทาได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพิ่มพูน
รำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกำรที่จัดทำเพื่อบำบัดควำม
เดือดร้อนของประชำชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตำมที่กฎหมำยกำหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท ตำมระเบียบแล้ว
(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือน
และกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรงำนและกรณีที่มีสำธำรณภัยเกิดขึ้น
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หำกไม่
ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่กำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐำนะกำรเงิน
กำรคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภำพในระยะยำว

๑๒
ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภำรกิจตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำลหรือ
กระทรวงมหำดไทย และจำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดำเนินกำร โดยมีควำมจำเป็นต้องใช้จ่ำยจำก งบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและงบประมำณดังกล่ำวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไข กำรใช้
จ่ำยเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมตำมข้อ 87 และข้อ 89
ปลัดกระทรวงมหำดไทย อำจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำย
จำกเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ โดยควำมเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

-ท่ำนสมำชิกสภำฯทุกท่ำนคงได้รับทรำบรำยกำรขออนุมัติจ่ำยขำดจำกเงินสะสม
ตำมที่ท่ำนนำยกฯขออนุมัติ และตำมเอกสำรที่แจกจ่ำยให้ทุกท่ำนแล้ว มีท่ำนใด
จะสอบถำมเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
-ไม่มี
-ถ้ำไม่มีผู้สอบถำม ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่ำจะเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม
จำนวน 11 โครงกำร จำนวนงบประมำณ 1,470,000 บำท(หนึ่งล้ำนสี่แสน
เจ็ดหมื่นบำทถ้วน)หรือไม่
มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
จำนวน ๒3 เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน - เสียง

สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม จำนวน 11 โครงกำร จำนวน
งบประมำณ 1,470,000 บำท(หนึ่งล้ำนสี่แสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) ด้วยคะแนน
เป็นเอกฉันท์นะครับ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

- ในระเบียบวำระที่ 4 เรื่องอื่นๆ มีท่ำนใดจะสอบถำม เสนอแนะ หรือมีเรื่องจะ
หำรือที่ประชุมไหมครับ ขอเรียนเชิญครับ

นำยถำวร สุกัญญำ
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 13

-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนนำยกฯและเพื่อนๆสมำชิกสภำฯทุกท่ำน ผมขอ
อนุญำตแจ้งปัญหำควำมเดือดร้อนของพี่น้องบ้ำนหนองฮู หมู่ที่ 13 เนื่องจำก
ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังถนนเส้นทำงเข้ำหมู่บ้ำน จึงอยำกจะขอควำมกรุณำ
ท่ำนนำยกฯได้พิจำรณำหำงบประมำณมำช่วยแก้ไขปัญหำให้ด้วยนะครับ
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนนำยกฯและเพื่อนๆสมำชิกสภำฯทุกท่ำน ผมขอ
อนุญำตสอบถำมเรื่องกำรเก็บค่ำน้ำประปำ เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ได้ไปถอดมิเตอร์
ผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 3 และได้แจ้งให้เขำเสียค่ำน้ำที่ค้ำงชำระ และบอกว่ำถ้ำตรวจสอบ

นำยอดุลย์ โคตมี
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3

นำยณัฐวุฒิ แพงจันทร์
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง

นำยประสงค์ เวฬุวนำธร
นำยก อบต.ท่ำดอกคำ

นำยประเสริฐ เกิดศักดิ์
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 12
นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

-ปิดประชุมเวลำ

๑๓
แล้วไม่ถูกต้องก็จะส่งเงินค่ำน้ำประปำคืนให้ ผมจึงอยำกจะให้ท่ำนนำยกฯ
ตรวจสอบให้ด้วยครับ
- เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนนำยกฯและเพื่อนๆสมำชิกสภำฯทุกท่ำน ผมขอ
อนุญำตชี้แจงในเรื่องกำรเก็บค่ำน้ำประปำตำมที่ท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 3 ท่ำน
อดุลย์ โคตมี ได้สอบถำม จริงๆแล้วทำงเจ้ำหน้ำที่กิจกำรประปำได้ตรวจสอบแล้ว
พบว่ำมีกำรใช้น้ำตำมหน่วยที่ปรำกฏในมิเตอร์น้ำจริง หรือแม้กระทั่งได้ถอด
มิเตอร์น้ำให้ใหม่แล้วพบกว่ำมิเตอร์ก็เดินปกติไม่ได้ผิดปกติแต่อย่ำงใด ผู้ใช้น้ำก็
จะต้องชำระค่ำน้ำตำมหน่วยที่ปรำกฎในมิเตอร์ ตำมระเบียบกำรใช้น้ำปกติครับ
ส่วนกำรถอดมิเตอร์นั้น ทำงผู้ใช้น้ำได้แจ้งให้ถอดมิเตอร์เนื่องจำกจะขุดเจำะบ่อ
บำดำลใช้เอง ซึ่งทำงเจ้ำหน้ำที่ก็ได้ให้เซ็นต์รับทรำบกำรถอดมิเตอร์น้ำด้วยแล้ว
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนสมำชิกสภำฯทุกท่ำน ในกรณีที่ท่ำนสมำชิกสภำฯ
หมู่ที่ 3 แจ้งกำรถอดมิเตอร์ผู้ใช้น้ำหมู่ที่ 3 นั้น พบขอตรวจสอบรำยละเอียดจำก
ผู้ดูแลกิจกำรประปำก่อนนะครับ จึงจะให้คำตอบในกำรประชุมครำวถัดไป
-เรื่องกำรแจ้งเข้ำร่วมโครงกำรงำนศพปลอดเหล้ำ ท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดมี
ผู้เสียชีวิตในหมู่บ้ำน และประสงค์จะเข้ำร่วมโครงกำร ขอให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่
ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบด้วยนะครับ
-เรื่องงำนประเพณีที่ได้รับกำรสนับสนุน จำกงบประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลท่ำดอกคำ อยำกจะให้ท่ำนสมำชิกสภำฯในหมู่บ้ำน แจ้งให้ผมรับทรำบด้วย
นะครับ ผมว่ำงผมจะไปร่วมงำนประเพณีด้วย
เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนนำยกฯและเพื่อนๆสมำชิกสภำฯทุกท่ำน ผมขอให้
ทำงผู้รับผิดชอบงำนกิจกำรประปำพิจำรณำหำเสำปูนไปเปลี่ยนเป็นเสำไฟฟ้ำหอ
ประปำ หมู่ที่ 12 ด้วยนะครับ
-เรียนท่ำนนำยกฯ ผมขออนุญำตเสนอให้ท่ำนนำยกฯจัดเตรียมหรือแจ้งเจ้ำหน้ำที่
ที่จะไปร่วมงำนตำมโครงกำรงำนศพปลอดเหล้ำ ให้เตรียมตัวให้พร้อมไว้ทุกท่ำน
ถ้ำงำนไหนเข้ำร่วมโครงกำรก็ให้ไปร่วมอำนวยควำมสะดวกได้เลยครับ
-มีท่ำนใดจะเสนอ หรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
-ไม่มี
-ผมต้องขอขอบคุณท่ำนนำยกฯท่ำนสมำชิกสภำฯและเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนที่เข้ำร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอปิดกำรประชุมครับ
12.30 น.
ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม

(นำยปรีชำ กงภูธร)
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์)
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ

๑๔
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่.............................................................................................

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นำยบุญเพ็ง อ่อนน้อม)
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นำงสุขีวัลย์ หมั่นบุญ)
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นำยเกริกฤทธิ์ มำตรขำว)
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

