
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

อำเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี 

สมัยสามัญ   สมัยท่ี 4/2563 (คร้ังท่ี 1) 

วันพฤหัสบดีท่ี  26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

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

 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

1. นายวินัย  ไชยแสง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

2. นายจำลอง  ชวยณรงค  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

3. นายคมสัน   สุขสวัสด์ิ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 1 

4. นายไสว   พรมอุทิศ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 1 

5. นายเกษตรญาณ   เพ็งแพง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 2 

6. นายประสพโชค  อบเชย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 3 

7. นางปราณีต   สุทธิโส  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 4  

8. นางอุษณี   คัมภิราบุตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 5 

9. นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 5 

10. นางสมใจ   สิงหชัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 6 

11. นายมนัส  พระวิจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 8 

12. นายวิหาร  ทองสุข  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 8 

13. นางรัญจวน  โพธิ์ดวง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 9 

14. นายโสพล  เรียงไร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 9 

15. นายสุวิทย   พงษศรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 10 

16. นายประเสริฐ   บุตรดี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 11 

 

ไมมาประชุม  2  คน  คือ 

1. นายไพโรจน   คอบุญทรง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 3 

2. นายทองรัก  ชัยเนตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 4 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายทนงยุทธ  จันทกูล  นายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

2. นายสนั่นศิลป   ดวงทอง รองนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

3. นายถนอม  ปานจะอำ  รองนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
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4. นายบุญหล่ัน  เกตุวัต  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

5. นางจันที  สุทธิประภา  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ทาคลอ 

6. นางสาวรสรินทร  สุวรรณพัฒน นักวิเคราะหนโยบายและแผน อบต.ทาคลอ 

 

มีสมาชิกสภาฯ เขารวมประชุม จำนวน  16 ราย   ครบองคประชุม  

 

เปดประชุม   เวลา  10.15 น. 

 เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว นายวินัย  ไชยแสง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จึงเปด

ประชุม   และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ - กลาววา  วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี 4/2563 ครั้งท่ี 1 ในการประชุม

สภาฯ วันนี้เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอไดติดภารกิจในการ

นำพาเจาหนาท่ีจากกรมปาไมเขาตรวจสอบพื้นท่ีหมูท่ี 2 (บานทาสบก) จึงขอใหทาง

สมาชิกสภาฯ พิจารณาเลือกสมาชิกสภาฯ ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการสภาฯ ดวย 

นายสุวิทย  พงษศรี - กลาวเสนอ  นายคมสัน  สุขสวัสด์ิ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10  หมูท่ี 1 ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาฯ - กลาวแจงใหท่ีประชุมทราบ   

 เรื่อง  การยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดวยสำนักงาน

สงเสริมการปกครองทองถ่ินอำเภอแกงคอยไดรับแจงจากสำนักงานสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสระบุรีวา สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรีแจงวา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2561 ไดบัญญัติใหผูบริหารทองถ่ิน  รองผูบริหารทองถ่ิน  ผูชวยผูบริหาร

ทองถ่ิน  และสมาชิกสภาทองถ่ิน  ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด  มีหนาท่ี

ตองยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของตน  คูสมรส  และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  

รวมท้ังหลักฐานการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ในรอบปภาษีท่ีผาน

มา  เมื่อเขารับตำแหนงและพนจากตำแหนงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซี่งสำนักงาน 

ป.ป.ช. ในฐานะท่ีมีอำนาจหนาท่ีตรวจสอบบัญชีทรัพยสินและหนี้สินดังกลาวพบวามี

ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินสวนหนึ่ง  ไมไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาตอกรมสรรพากร  ทำใหการยื่นบัญชีดังกลาวมีเอกสารหลักฐานท่ีไม

ครบถวนตามบทบัญญัติของกฎหมาย  จึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดำเนินการ ดังนี ้
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 1.กองคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการหักภาษี ณ ท่ีจาย และนำ

สงผานระบบอินเตอรเน็ตของกรมสรรพากร 

 2.ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินมีหนาท่ีตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน

ไดบุคคลธรรมดาประจำปในชองทางท่ีกรมสรรพากรกำหนด 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว (การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 

3/2563 ครั้งท่ี 1-2   เมื่อวันท่ี  14, 26  สิงหาคม  2563)  

ประธานสภาฯ        - กลาววา ตามสำเนารายงานการประชุมครั้งท่ีแลวเปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 3/2563  ครั้งท่ี 1-2   เมื่อวันท่ี  14, 26  สิงหาคม  2563  รายละเอียดตาม

เอกสารท่ีไดแจกใหกับสมาชิกสภาฯ ทุกทานแลวนั้นก็ขอใหไดตรวจสอบ และกลาว

สอบถามสมาชิกสภาฯ วามีทานใดจะแกไขเปล่ียนแปลงขอความใด ๆ หรือไม   

นายสมบัติ  ยอดสุวรรณ - กลาวขอแกไขเปล่ียนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2563 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี  14  สิงหาคม  2563 ดังนี้ 

 1. รายข่ือผูเขารวมประชุมสภาฯ ราย นายบุญธรรม ยอดสุวรรณ  และนายชาติชาย  

วิเศษภูมิ  ออก  เนื่องจากลาออกจากสมาชิกสภาฯ แลว 

 2. มติท่ีประชุมท้ังหมดตองมีการเปล่ียนแปลงดวย จาก 18:0 เสียง เปน 16:0 เสียง 

นายจำลอง  ชวยณรงค - กลาวขอแกไขเปล่ียนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2563 

รองประธานสภาฯ ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี  26  สิงหาคม  2563 เอกสารแนบทายรายงานการประชุมสภาฯ 

รายจายคางจายไมไดกอหนี้ผูกพัน ลำดับท่ี 8 โครงการติดต้ังโคมไฟแสงสวาง หมูท่ี 7 

(บานหาดสองแควใต) ช่ือหมูบานผิดตองเปนบานถ้ำเตา 

ประธานสภาฯ        - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ วามีทานใดจะแกไขเปล่ียนแปลงขอความใด ๆ หรือไม  

ถาหากไมมีทานใดแกไขเปล่ียนแปลงก็ขอมติ  เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

ดวย สมาชิกสภาฯ ทานใดใหการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ขอใหยกมือดวย 

ท่ีประชุม - มีมติรับรองเปนเอกฉันทดวยคะแนน 15:0 เสียง ใหการรับรองรายงานการ

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2563 ครั้งท่ี 1-2   เมื่อวันท่ี  14, 26  สิงหาคม  

2563  เพื่อมีผลบังคับใชตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เรงดวน 

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถาม  วามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องดวนหรือไม   

นายโสพล  เรียงไร - กลาวเสนอเรื่องเรงดวน ขอลูกรัง หมูท่ี 10 จำนวน 10 รถ ตรงขามทางรถไฟไป  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 9 บานตารอง  ถนนจะวิ่งไมไดแลว  

นายสมบัติ  ยอดสุวรรณ - กลาวเสนอเรื่องเรงดวน  ถนนภายในหมูบาน หมูท่ี 5 (ซอย 3-ฟารมคำใหญ- 
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สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5 เขาขุย) เปนหลุมเปนบอมาก  ขอใหทางชาง  และฝายบริหารพิจารณาแกไขปญหา

ความเดือดรอนใหแกชาวบานตอไปดวย   

นายวิหาร  ทองสุข - กลาวเสนอเรื่องเรงดวน  ขอลูกรัง หมูท่ี 8 (บริเวณหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8 ตำบลทาคลอ)  จำนวน 5 รถ เนื่องจากตอนท่ีเขามาจอดรถไปหาหมอนั้นเปนหลุมลึก

มาก 

นายคมสัน  สุขสวัสด์ิ - กลาววาเรื่องเรงดวนนี้เคยแจงไปแลวครั้งหนึ่งสมัยท่ีแลว  ท่ีผูรับเหมาจางปรับ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1 พื้นท่ี  ขนดิน  กิ่งไมตางๆ ท่ีมีนายทุนคณะหนึ่งมาปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อใชประโยชนตรง

นั้น ขอใหผูบริหารฯ ประสานสถานีตำรวจภูธรตำบลหินซอนดูแลควบคุมในสวนรถ

รวมบรรทุกดินเรงรัดเวลา  เพื่อท่ีจะทำเท่ียว  ทำเวลาใหไดมากตองขับข่ีดวย

ความเร็วสูงเกิน  เส่ียงการเกิดอุบัติเหตุ  และชวงท่ีผานมานั้นเปนหนาฝนถนนเกิด

การเละเทะบนพื้นถนนเศษดินเศษหินเต็มไปหมดถึงแมเคาจะดูแลทำความสะอาดแต

ฝุนก็ยังเยอะอยูเหมือนเดิม  ในชวงนี้ก็ยังดำเนินการอยู 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1 โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในหมวดคา

ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธี

งบประมาณองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ  27   

ประธานสภาฯ - กลาววา เชิญนายกฯ ช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายกฯ - กลาววา  เนื่องจากคณะผูบริหารทองถ่ินพิจารณาเห็นควรในการโอนลด-โอนเพิ่ม 

หมวดครุภัณฑ  ท่ีดินและส่ิงกอสรางในครั้งนี้  ซึ่งโครงการบางโครงการมีความ

จำเปนหลังจากท่ีดำเนินการต้ังขอบัญญัติฯ  และมีความจำเปนในหมูบานท่ีตองนำไป

แกไขปญหาความเดือดรอนใหแกชาวบานตอไป   ทางคณะผูบริหารทองถ่ินพิจารณา

แลวเห็นควรในการโอนงบประมาณ ฯ จำนวน 8 รายการ คือ 

 หมวดครุภัณฑ  

 1.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 

เครื่อง  ต้ังไว  30,300 บาท   

 2.จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร  สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบท่ี 2 

จำนวน 1 เครื่อง  ต้ังไว  29,000 บาท 

 3.จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 หลังๆ ละ 5,500 บาท ต้ังไว  16,500 บาท 

 4.จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปดกระจก จำนวน 2 หลังๆ ละ 6,000 

บาท ต้ังไว  12,000  บาท 

 5.จัดซื้อขาต้ังกลอง จำนวน 1 อัน ต้ังไว  7,000 บาท  
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 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 1.โครงการติดต้ังโคมไฟสองสวาง หมูท่ี 3 (บานทาคลอกลาง)  ต้ังไว  129,000 บาท 

 2.โครงการวางทอระบายน้ำ หมูท่ี 8 (บานทาศาลา) ต้ังไว  52,000 บาท 

3.โครงการปรับปรุงระบบจายน้ำและระบบผลิตน้ำประปาหมูบานทาสบก ต้ังไว  

130,800 บาท 

 ซึ่งการโอนงบประมาณฯ ในครั้งนี้ โอนเพิ่ม 8 รายการ โอนลด 4 รายการ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไปแลวนั้น  ก็ขอให

สมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาตอไป 

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยอะไรหรือไม  เมื่อไมมีจึงขอมติ

เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในหมวด

ครุภัณฑ  ท่ีดินและส่ิงกอสราง  โดยการยกมือ 

ท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 15:0 เสียง ในการโอนงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนหมวดครุภัณฑ  ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ตามรายละเอียดบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โอนครั้งท่ี 3/2564  โดยโอนเพิ่ม 8 รายการ โอนลด 4 รายการ เปนเงินท้ังส้ิน  

406,600 บาท โดยไมมีการแกไขเปล่ียนแปลงใดๆ ท้ังส้ิน 

 

4.2 พิจารณาบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) การจัดการขยะมูลฝอยของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมพื้นท่ี (Clusters) ท่ี 1 

ประธานสภาฯ - กลาววา เชิญนายกฯ ช้ีแจงรายละเอียด 

นายกฯ - กลาววา ตามท่ีเทศบาลเมืองสระบุรีไดมีหนังสือขอใหทางองคการบริหารสวนตำบล

ทาคลอพิจารณารางบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) การจัดการขยะมูลฝอยของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมพื้นท่ี (Clusters) ท่ี 1 โดยกระทรวงมหาดไทยได

แจงแนวทางการรวมกลุมพื้นท่ีในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใตการรวมกลุม

พื้นท่ีในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางเปน

รูปธรรม  มีความคุมคา  มีประสิทธิภาพ  เลือกใชวิธีการ  และพื้นท่ีกำจัดขยะท่ี

เหมาะสม  เกิดการยอมรับของประชาชนในพื้นท่ี 

  การรวมกลุมพื้นท่ีในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินของจังหวัดสระบุรี  ป  2563  ไดกำหนดการรวมกลุมออกเปน  4 กลุม โดย

องคการบริหารสวนตำบลทาคลออยูรวมภายในกลุมพื้นท่ี (Clusters) ท่ี 1 ซึ่ง

เทศบาลเมืองสระบุรีเปนเจาภาพหลัก  ดังนั้น  เพื่อใหการจัดการขยะมูลฝอยเปนไป
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ตามนโยบายการจัดการพื้นท่ีการแบงกลุมพื้นท่ี (Clusters) ของจังหวัดสระบุรี  และ

ขยะมูลฝอยไดรับการกำจัดอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  จึงเห็นควรใหมีการ

จัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  ซึ่งมีปริมาณขยะ

มูลฝอยประมาณ 1 ตัน/วัน โดยนำไปรวมท้ิงในศูนยกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง

สระบุรี  ซึ่งเปนระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  และมีการฝงกลบอยาง

ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  โดยชำระคาธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝง

กลบในอัตรา 500 บาท/ตัน  ขอใหทางสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ

พิจารณาใหความเห็นชอบในประเด็นดังตอไปนี ้

  1.การจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  โดยไปรวม

ท้ิงในศูนยกำจัดขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองสระบุรี 

  2.บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) การจัดการขยะมูลฝอยขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน กลุมพื้นท่ี (Clusters) ท่ี  1 ระหวางเทศบาลเมืองสระบุรีกับ

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  

 จึงนำเรียนใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดแจกให

แลวนั้น 

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยอะไรหรือไม เมื่อไมมีจึงขอมติ

เห็นชอบการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมพื้นท่ี 

(Clusters) ท่ี 1  โดยการยกมือ 

ท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 15 : 0 เสียง ในการการจัดการขยะ

มูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกลุมพื้นท่ี (Clusters) ท่ี 1 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อื่น ๆ (ถามี) 

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอหรือเพิ่มเติมอะไรหรือไม  ขอแจง

ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการเลือกต้ังสมาชิกสภาหรือผูบริหารทองถ่ิน ดวย

คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินของ

องคกรปกครองสวนจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกต้ังไดประกาศใหมีการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

โดยกำหนดใหวันอาทิตยท่ี 20 ธันวาคม 2563 เปนวันเลือกต้ังนั้น  สำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัดสระบุรี พิจารณาแลวเห็นวาพระราชบัญญัติ

การเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2562 มาตรา  34  

กำหนดหามขาราชการการเมือง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  

ผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีอื่นของรัฐกระทำการใดโดยมิ

ชอบดวยหนาท่ีและอำนาจอันเปนการกล่ันแกลงผูสมัคร  หรือดำเนินการท่ีเปนคุณ
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หรือโทษแกผูสมัคร และมาตรา  69  กำหนดหามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐใชตำแหนง

หนาท่ีกระทำการใดๆ อันเปนคุณหรือโทษแกผูสมัครเวนแตเปนการกระทำตาม

หนาท่ีและอำนาจ  เพื่อใหการเลือกต้ังสมาขิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเปนไป

ดวยความเรียบรอย จึงขอแจงแนวทางปฏิบัติใหทางผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภา

ทองถ่ินตอไป 

นายกฯ - กลาวเพิ่มเติม เรื่องการเลือกต้ัง อบจ. มีบัตรเลือกต้ัง 2 ใบ คือ บัตรสมาชิกฯ 1 ใบ  

บัตรนายก 1 ใบ กาไดใบละ 1 เบอรเทานั้น ก็ขอใหสมาชิกสภาฯ ประชาสัมพันธให

ชาวบานไดรับทราบดวย  

 เรื่อง ทัศนศึกษาผูนำตำบลทาคลอนั้น  ไปวันท่ี 22  ธันวาคม  2563 ณ จังหวัด

ชลบุรี  รวมกับฝายปกครองใชงบประมาณของหนวยงาน 

นายจำลอง  ชวยณรงค - กลาววา ฝากทานรองสนั่นศิลป  หมูท่ี 7 ซอยนิคม  เสาไฟฟาท่ีรถชน  และการ  

รองประธานสภาฯ  ไฟฟาไดมายกเสาออกไปแลวยังไมนำเสาใหมมาติดต้ังใหเลย ผานมาแลว 1 ปก็ฝาก

ใหทานรองสนั่นศิลปฯ ติดตามใหดวย 

เรื่อง  โครงการวางทอน้ำมัน (ซอย 5) ตอนนี้กำลังดำเนินการวางทอในคลองน้ำ

บริเวณต้ังแตซอย 5 – หนาโรงเรียนวัดถ้ำเตา ท่ีจะวางทอในคลองลึกจากกนคลองลง

ไป 3 เมตร และเมื่อวานนี้ผมกับผูใหญบานไดเขาไปคุยดวยในสวนของทอบริเวณ

หนาบาน  และบลอกคอนเวิรสเคาจะดำเนินการรื้อออกท้ังหมด  ยกเวนหนารานคา  

หนาโรงเรียนวัดถ้ำเตา  และรานคายายทุเรียน ก็อยากใหฝายบริหารเขาไปดูและ

ติดตามดวย  

นายโสพล  เรียงไร - กลาวฝากฝายบริหาร เรื่องไฟแสงสวาง หมูท่ี 9 (วัดทาคลอใต-ทาตูม) ไปถึงไหน 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 9 แลว  และอีกจุดหนึ่งท่ีอยู หมูท่ี 10 บริเวณกระทอมท่ีผมอยูตอนนี้ดับท้ังหมดเลย 

นายสุวิทย  พงษศรี - กลาววา เรื่อง ไฟแสงสวาง ของกรมทางหลวงทองถ่ิน  ทางเราไดเซ็นตรับงาน  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 มาแลวหรือยัง  ตอนนี้ไฟดับ-ขาด 3 ดวง ตองแจงท่ีไหนก็ฝากใหทางฝายบริหารดูแล

ดวย  

นายคมสัน  สุขสวัสด์ิ - กลาววา เรื่องไฟฟา  ผมไดแจงดวยวาจากับทางทานรองถนอมฯ ไปแลวรอบหนึ่ง   

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1 แลว ในการซอมไฟ โซนหมูท่ี 1 ท้ังการเปล่ียน - เพิ่มหลอดนั้น และเดือนกรกฎาคม  

2563 ไดแจงเปนหนังสือและมีเจาหนาท่ีเซ็นตรับเรียบรอยดวย  ขณะนี้เดือน

พฤศจิกายน 2563 แลวยังไมไดมีใครแจงประสานเขาไปเลยท้ังการซอมไฟ  และเพิ่ม

จุดแสงสวางของหมูท่ี 1  ก็ขอฝากติดตามเรื่องดังกลาวดวย 

นายกฯ - กลาวแจง  เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจำป  2563  

จำนวน ท้ังหมด   165   โครงการ จายขาดเงินสะสม  3 โครงการ  รวมท้ังส้ิน   168  

โครงการ  ดำเนินการแลวเสร็จ  79 โครงการ  และจายขาดเงินสะสม 3 โครงการ  
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รวมท้ังส้ิน  82 โครงการ  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารท่ีไดแจกใหทานสมาชิก

สภาฯ ทุกทานไปแลวนั้น 

นายจำลอง  ชวยณรงค - กลาววา มีชาวบานแจงมาฝากถึงรองสนั่นศิลปฯ เรื่อง ไฟฟา หมูท่ี 7 บริเวณริมเขา 

รองประธานสภาฯ  ซอย 3 สายไฟขาดก็แจงไฟฟาใหมาตอ  ทางการไฟฟาฯ มาเก็บไปเลยตอมาวันดีคืนดี

เสาไฟฟาหายไปอีก 4-5 เสา ผมขอฝากถากรณีอยางนี้หากมีชาวบานมาสรางบานอยู

อีกเราตองเสียงบประมาณในการขยายเขตไฟฟาอกีหรือไม  

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอหรือเพิ่มเติมอะไรหรือไม  เมื่อไมมี

อะไรจึงขอปดการประชุม 

 

ปดการประชุม  เวลา  11.15  น. 

 

   (ลงช่ือ) คมสัน   สุขสวัสด์ิ    ผูบันทึกฯ  

                   (นายคมสัน   สุขสวัสด์ิ)  

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 1     

      ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เมื่อวันท่ี.....30..พฤศจิกายน..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...1/2564.................

ครั้งท่ี........1.........ลงวันท่ี......24..กุมภาพนัธ..2564............แลว 

 

    (ลงช่ือ)          วินัย   ไชยแสง         

              (นายวินัย   ไชยแสง) 

                  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
 


