
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

อำเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี 

สมัยสามัญ   สมัยท่ี 1/2565 (ครั้งท่ี 2) 

วันอังคารท่ี   18  มกราคม  พ.ศ. 2565 

ณ หองประๆชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

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

 

รายช่ือผูมาประชุม 

1. นายคมสัน   สุขสวัสดิ ์  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

2. นายจำลอง  ชวยณรงค  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

3. นายเขมชาติ   วิริยะพาณิชย เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

4. นายรุงโรจน   สวุรรณรัตน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 2 

5. นายประสพโชค  อบเชย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 3 

6. นายทองรกั  ชัยเนตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 4 

7. นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 5 

8. นางสมใจ   สิงหชัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 6 

9. นายมนัส  พระวิจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 8 

10. นางสายทอง  แกวสีหมอก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 9 

11. นายสุวิทย   พงษศรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 10 

12. นางทองดี  จันทนาก   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 11 

 

ไมมาประชุม  -  คน  คือ 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายทนงยุทธ  จันทกูล  นายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

2. นายสนั่นศิลป   ดวงทอง รองนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

3. นายถนอม  ปานจะอำ  รองนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

4. นายบุญหลั่น  เกตุวัต  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

5. นางจันที  สุทธิประภา  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ทาคลอ  

 

มีสมาชิกสภาฯ เขารวมประชุม จำนวน  11 ราย   ครบองคประชุม  
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เปดประชุม   เวลา  13.35  น. 

 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว นายคมสัน   สุขสวัสดิ์  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอจึงเปดประชุม   

และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ - กลาววา  วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี 1/2565 ครั้งท่ี 2 มีเรื่องประธานแจงให

ท่ีประชุมทราบ  แจงเพ่ิมเติมระเบียบวาระท่ี 4.5  พิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ในหมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  

ท่ีประชุม  - รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

ประธานสภาฯ        - กลาววา  ยกยอดไปรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยถัดไป  

ท่ีประชุม  - รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เรงดวน 

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถาม  วามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องเรื่องดวนหรือไม    

นายรุงโรจน  สุวรรณรัตน - กลาววา เรื่อง เพ่ิมเสาไฟฟา หมูท่ี 2 (ซอยวัดถ้ำสิงห) จำนวน 2 ตน  เนื่องจากชวงหางของ  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 2 สายไฟหางกันมากเกินไป รวมท้ังระยะเวลาประมาณ 20 ปแลว  สายไฟหยอนลงมาก  เกรง

จะเกิดอันตรายตอประชาชน 

ประธานสภาฯ - กลาววา เรื่อง สายไฟฟาแรงสูงจุดท่ีเปนอันตราย บริเวณหมูท่ี 1 เชื่อมตอหมูท่ี 4 บริเวณ

หนาวัด-เขตชุมชน  สายไฟฟาเปนสายเปลือยไดแจงทาง กฟอ.แกงคอยไปแลว แตเรื่องเงียบ

หายไป   เพราะเกิดเหตุการณชอตหลายครั้งแลว  ขอฝากติดตามใหฝายบริหารดวย   

นางสายทอง  แกวสีหมอก – กลาววา เรื่อง สายไฟฟา หมูท่ี 9  ซอย 1  ขอใหยายสายไฟท่ีถอดไวบริเวณริมขางทาง 

สมาชิสภาฯ หมูท่ี 9 ใหออกจากหนาบานของชาวบานดวย 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 

4.1 คัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  และแกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2554 

ขอ 105  

ประธานสภาฯ - กลาวเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน 

 การประชุมดวย 

นายเขมชาติ   วิริยะพาณิชย - กลาวชี้แจงวา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  

เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2547  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  หมวดท่ี 8 คณะกรรมการสภา 

ทองถ่ิน ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี 2 ประเภท คือ 



 3 

(1)คณะกรรมการสามัญ  ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไม

เกินเจ็ดคน 

(2)คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบดวยสมาชกิสภาทองถ่ิน  หรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิก

สภาทองถ่ิน  มีจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

และขอ 105  ภายใตบังคับขอ 103 และขอ 104 สภาทองถ่ินมีอำนาจเลือกสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตางๆ ตาม

ความจำเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้ 

(2)คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ  -กลาววา  เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปตามระเบียบของทางราชการ ขอใหทานสมาชิกสภา

   องคการบริหารสวนตำบลทุกทาน พิจารณารวมกันวาจำนวนคณะกรรมการตรวจรายงาน 

   การประชุมวาจะมีก่ีทาน   

ท่ีประชุม -มีเห็นชอบเปนเอกฉันทดวยคะแนน  10:0  เสียง ใหคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมมีจำนวน 3 ทาน 

ประธานสภาฯ  - กลาววา เพ่ือการดำเนินการเปนไปตามระเบียบของทางราชการ  ขอใหสมาชิกสภาฯ 

   พิจารณาจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ   

ขอเชิญ  

นางทองดี  จันทนาก - กลาวเสนอ นายรุงโรจน สุวรรณรัตน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 2 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 

นายประสพโชค  อบเชย - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 

นางสายทอง  แกวสีหมอก - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 9 

นางสายทอง  แกวสีหมอก - กลาวเสนอ นายมนัส   พระวิจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 8 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 9 เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นายรุงโรจน  สุวรรณรัตน - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 2 

นางสมใจ  สิงหชัย - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 6 

นายสุวิทย   พงษศรี - กลาวเสนอ นางทองดี  จันทนาก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 11 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นายประสพโชค  อบเชย - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 

นางสายทอง  แกวสีหมอก- ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 9 
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ประธานสภาฯ - กลาววา จากผลการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 3  

 ทาน ดังนี้  

 1.นายรุงโรจน  สุวรรณรัตน  สมาชกิสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 2 

 2.นายมนัส   พระวิจิตร   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 8 

 3.นางทองดี  จันทนาก   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 11 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 

 

4.2คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับปจจุบัน 

ขอ 8 

ประธานสภาฯ - กลาวเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 ดวย 

นายเขมชาติ   วิริยะพาณิชย - กลาวชี้แจงวา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร  

เลขานุการสภาฯ ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติมฉบับปจจุบัน หมวด 1 องคกรจัดทำ

แผนพัฒนา ขอ 8 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 

 (3)สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลอืกจำนวนสามคน  กรรมการ 

 และตามขอ 10  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินมีอำนาจหนาท่ี  รายละเอียดตามเอกสารท่ีได

แจกใหทานสมาชิกสภาทองถ่ินทุกทานไปแลวนั้น    

ประธานสภาฯ - กลาววา  เพ่ือการดำเนินการเปนไปตามระเบยีบของทางราชการ  ขอใหสมาชิกสภาฯ 

พิจารณาจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จำนวน 3 

ทาน  ขอเชิญ 

นางทองดี  จันทนาก - กลาวเสนอ นายทองรัก  ชัยเนตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 4 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

นายประสพโชค  อบเชย - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 

นางสายทอง  แกวสีหมอก - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 9 

นายสุวิทย   พงษศรี   - กลาวเสนอ นายสมบัติ  ยอดสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 5 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

นายรุงโรจน  สุวรรณรัตน - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 2 

นางสมใจ  สิงหชัย - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 6 
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นายมนัส  พระวิจิตร - กลาวเสนอ นายสุวิทย   พงษศรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 10 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8 เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

นายประสพโชค  อบเชย - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 

นางสมใจ   สิงหชัย - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 6 

ประธานสภาฯ - กลาววา จากผลการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จำนวน 3  

 ทาน ดังนี้  

 1.นายทองรัก  ชัยเนตร   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 4 

 2.นายสมบัติ  ยอดสุวรรณ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 5 

 3.นายสุวิทย  พงษศรี   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 10 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 

 

4.3 คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2548  และแกไขเพ่ิมเติมฉบับปจจุบัน ขอ 28  

ประธานสภาฯ - กลาวเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 ดวย 

นายเขมชาติ  วิริยะพาณิชย- กลาวชี้แจงวา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร  

เลขานุการสภาฯ ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติมฉบับปจจุบัน หมวด 6 การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้ำ-ฟๆองถ่ิน ประกอบดวย 

 (1)สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน   

 และตามขอ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทองถ่ินมีอำนาจหนาท่ี  

รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดแจกใหทานสมาชิกสภาทองถ่ินทุกทานไปแลวนั้น  

ประธานสภาฯ - กลาววา  เพ่ือการดำเนินการเปนไปตามระเบียบของทางราชการ  ขอใหสมาชิกสภาฯ  

 พิจารณาจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ทองถ่ิน จำนวน 3 ทาน  ขอเชิญ 

นางทองดี  จันทนาก - กลาวเสนอ นางสมใจ  สิงหชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 6 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทองถ่ิน 

นายประสพโชค  อบเชย - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 

นางสายทอง  แกวสีหมอก - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 9 
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นายสุวิทย   พงษศรี   -กลาวเสนอ นางสายทอง แกวสีหมอก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 9 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทองถ่ิน 

นายรุงโรจน  สุวรรณรัตน - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 2 

นางสมใจ  สิงหชัย - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 6 

นายมนัส  พระวิจิตร - กลาวเสนอ นายจำลอง  ชวยณรงค  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 7 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8 เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทองถ่ิน 

นายประสพโชค  อบเชย - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 

นางสมใจ   สิงหชัย - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 6 

ประธานสภาฯ - กลาววา จากผลการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

 ทองถ่ิน  จำนวน 3 ทาน ดังนี้  

 1.นางสมใจ   สิงหชัย   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 6 

 2.นางสายทอง   แกวสีหมอก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 9 

 3.นายจำลอง  ชวยณรงค   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 7 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 

 

4.4 คัดเลือกคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลทาคลอ  ตามมาตรฐานการ

ดำเนินงานศนูยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย (จำนวน 3 ศูนยฯ ละ 1 ทาน) 

ประธานสภาฯ - กลาวเชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดการคัดเลือกคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบล 

 ทาคลอดวย 

นายทนงยุทธ   จันทกูล  - กลาวชี้แจงวา  ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน  

นายกฯ ทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย มาตรฐานท่ี 1 ดานการ

บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  1.5 คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ใหผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีจำนวน

คณะกรรมการไมนอยกวา 9 คน แตไมเกิน 15 คน (3) ผูแทนจากสมาชิกสภาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดแจกใหทานสมาชิกสภาทองถ่ินทุกทานไป

แลวนั้น  

ประธานสภาฯ - กลาววา  เพ่ือการดำเนินการเปนไปตามระเบยีบของทางราชการ  ขอใหสมาชิกสภาฯ  

 พิจารณาจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      

วัดทาคลอ ขอเชิญ 
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นางทองดี  จันทนาก - กลาวเสนอ นายประสพโชค  อบเชย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 3 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 เปนคณะกรรมการคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทาคลอ 

นายประสพโชค  อบเชย - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 

นางสายทอง  แกวสีหมอก - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 9 

ประธานสภาฯ - กลาววา  ขอใหสมาชิกสภาฯ พิจารณาจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นสมควรเปน 

 คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำเตา  ขอเชิญ 

นายสุวิทย   พงษศรี   -กลาวเสนอ นายจำลอง  ชวยณรงค  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 7 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 เปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำเตา   

นายรุงโรจน  สุวรรณรัตน - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 2 

นางสมใจ  สิงหชัย - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 6 

ประธานสภาฯ - กลาววา  ขอใหสมาชิกสภาฯ พิจารณาจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นสมควรเปน 

 คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสองแคว ขอเชิญ 

นายมนัส  พระวิจิตร - กลาวเสนอ นายทองรัก  ชยัเนตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 4 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8 เปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสองแคว   

นายประสพโชค  อบเชย - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 

นางสมใจ   สิงหชัย - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 6 

ประธานสภาฯ - กลาววา จากผลการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลทาคลอ   

 จำนวน 3 ศูนย ดังนี้  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทาคลอ 

 1.นายประสพโชค  อบเชย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 3 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำเตา 

 2.นายจำลอง  ชวยณรงค   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 7 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสองแคว 

 3.นายทองรัก   ขัยเนตร    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 4 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
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 4.5 ญัตติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในหมวดคาครุภัณฑ  

ท่ีดิน  และส่ิงกอสราง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2541 ขอ 27 

ประธานสภาฯ - กลาวเชิญ นายกฯ ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกลาว 

นายกฯ -กลาววา  เนื่องดวยในการประชุมครั้งนี้ทางคณะผูบริหารมีความจำเปนในการโอน

งบประมาณตั้งงบประมาณรายการใหม  เนื่องจากรถบรรทุกขยะชำรุดในสวนจัดเก็บน้ำขยะ

ไหลหยดจากสวนบรรทุก  ซ่ึงมีอายุการใชงานหลายปแลว จึงมีความจำเปนดำเนินการ

ปรับปรุง-ซอมแซมรถบรรทุกขยะ เพ่ือเปนการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนใหแก

ชาวบานตอไป ซ่ึงโครงการดังกลาวไมไดตั้งไวในขอบัญญัติฯ มีความจำเปนตองโอนเพ่ิม (ตั้ง

รายการใหม)  จึงเห็นควรพิจารณาขอโอนงบประมาณท่ีจำเปน ในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง  จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 

 สำนักปลัด  โอนเพ่ิม (ตั้งรายการใหม) 

หมวดคาครุภัณฑ   

ประเภท คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

รายการ  คาปรับปรงุ-ซอมแซมรถบรรทุกขยะ 

ในรายการดังกลาวรวมการโอนงบประมาณฯ ในครั้งนี้ โอนเพ่ิม 1 รายการ โอนลด 3 

รายการ งบประมาณ 500,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกใหสมาชิกสภาฯ 

ทุกทานไปแลวนั้น  ก็ขอใหสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาตอไป 

นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ - กลาวสอบถาม  เราไดขายขยะใหทางโรงปูนฯ อยูหรือไม 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5 

นายกฯ - กลาวชี้แจง  ทางบริษัทปูนทีพีไอ  ไมไดรับซ้ือขยะแลวและอีกสวนหนึ่งมลภาวะก็กลับมาท่ี

พ้ืนท่ีของเรา  ทางหนวยงานไดทำ MOU รวมกับเทศบาลเมืองสระบุรี  และนำขยะไปท้ิงท่ี

ทางหนวยงานเคากำหนดใหมีคาใชจายกิโลกรัมละ 50 สตางค            

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยอะไรหรือไม  เม่ือไมมีจึงขอมติเห็นชอบการ

โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  

โดยการยกมือ 

ท่ีประชุม -  มีมตเิห็นชอบเปนเอกฉนัทดวยคะแนนเสียง 10 : 0 เสียง ไมเห็นชอบ  0 เสียง  งดออก

เสียง 0 เสียง ในการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนคาท่ีดิน

และสิง่กอสราง ตามรายละเอียดบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 โอนครั้งท่ี 1/2565 โอนเพ่ิม 1 รายการ  โอนลด  3 รายการ เปนเงินท้ังสิ้น 500,000 

บาท โดยไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ (ถามี) 

ประธานสภาฯ  - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมอะไรหรอืไม 
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นายประสพโชค  อบเชย - กลาวสอบถาม  เรื่อง  ไฟฟาดับ สายเขาคอก  2 จุด  และบริเวณบานตากรวย  2 จุด 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 ขอใหเขาไปปรับปรุงแกไขใหดวย 

นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ - กลาวสอบถาม  เรื่อง ซัมเมอรส หมูท่ี 5 (บานคำใหญ)  ผูรับเหมาจะเอาตัวใหมมาใหแลว 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5 หรือยังเพราะไมแจงใหคณะกรรมการทราบ  หมดเวลาประกันแลวหรือยัง 

   เรื่อง เสาไฟ  เราทำหมายเลขตองขออนุญาตหรือไม  เพราะเราแจงชางไฟก็ไมรูวาทำเสาไหน 

นางทองด ี จันทนาก - กลาวสอบถาม  เรื่อง  ไฟไหม หมูท่ี 11 ใหดูแลอุปกรณท่ีใชในรถกูชีพใหพรอมดวย 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11  และรถบรรทุกน้ำใหดูแลดวย  เพราะวันนั้นมีไฟไหมแจงเหตุเขามากวาจะไปไดชามากหากไฟ 

ไหมแรงๆ คงไมทันแลว 

นายสุวิทย   พงษศรี - เรื่อง ทักทวง  เรื่องไฟฟาแสงสวาง  ก็ตองขอโทษไวดวยหากเปนการกาวกาย หมูท่ี 9 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 เรื่อง  ไฟฟาตั้งแตโคงทาคลอไปถึงโคงทาตูม  ชวงกลางคืนมืดมากมองไมเห็นอะไรเลย  

เนื่องจากถอดไฟไปแลวไมนำไปใสไว  เกรงวาชาวบานท่ีสัญจรไปมาชวงเวลากลางคืนจะเกิด

อันตรายได 

 เรื่อง สายโทรศัพท หรือสายอะไรตางท่ี ตองดำเนินการอยางไรเนื่องจากชาวบานแจงวาสาย 

หยอนลงมาต่ำมากเขาท่ีไรท่ีนาไมได  ขอฝากฝายบริหารดูแลดวย 

นายมนัส  พระวิจิตร -กลาววา เรื่อง  คันคลองเกษตร  หมูท่ี 8 (ทาสูบน้ำ)-หมูท่ี 10   หญาข้ึนรกมาก  ขอใหรถ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8 แมคโครเล็กดัน-ขุดลอกคลองใหสะอาดเปนหูเปนตาข้ึนบาง  ก็ขอฝากทางฝายบริหารได

พิจารณาดวย 

รองสนั่นศิลป  ดวงทอง -กลาวชี้แจง  เรื่อง  ซัมเมอรส (วัดคำใหญ) ผูรับเหมาแจงเขาไปเปลี่ยนใหมใหแลว 

รองนายก อบต. เรื่อง  คันคลองเกษตร หมูท่ี 8 (ทาสูบน้ำ) ติดเจาของพ้ืนท่ีไมใหดำเนินการ  ตองเคลียร

เจาของพ้ืนท่ี 

เรื่อง  ไฟฟาแสงสวาง หมูท่ี 9  ตอนนี้มีไฟฟาแรงสูงเทานั้น  ทำใหเราติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

ไมได  แตก็ไฟแสงสวางของทางหลวงเขามาและไมตลอดสาย 

เรื่อง  สายโทรศัพท  องคการโทรศัพทประสานแลวซ่ึงเคาไดชี้แจงวาไมไดดำเนินการ/ใชงาน

แลว  แตไมเขามาเก็บใหตองเขาไปคุยกับเจานายของเคา  และสายโทรศัพท  สายเคเบิลก็มี

หลายบริษัทเคาก็จะทำแตของเคาเทานั้นเอง   

นายประสพโชค  อบเชย - กลาววาขอใหทานรองสนั่นศิลปอธิบาย  เรื่อง  ไฟฟา (เขาคอก) ใหเขาใจเพ่ิมอีก  เพ่ือ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 ความสบายใจ   

รองสนั่นศิลป  ดวงทอง - เรื่อง  สายไฟเขาคอก หมูท่ี 3 ตั้งแตปากทางถึงเขาคอกใชไฟหลวงทำเรื่องไปแลว  จะ 

รองนายก อบต.  ดำเนินการกอนเมษายนนี้   

นายสุวิทย  พงษศรี - กลาวฝากโครงการพัฒนาหมูบาน  สิทธิ์โครงการหมูบานหายไปสอบถามมาก็ไมรูเงียบ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 หายไปก็ขอฝากฝายบริหารไวดวย 

รองสนั่นศิลป  ดวงทอง - กลาวชี้แจง  เรื่อง  ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี 10-8 ติดตอกัน  ไฟฟาชะลอยังไมไดทำให  เพราะ 

รองนายก อบต.  โครงการขยายเขตไฟฟาเสาใหญเขามาพอดี  ก็จะติดตามให 
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นายจำลอง  ชวยณรงค - กลาววา เรื่อง ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี 7 โครงการป 2564  ชางตีราคา 7 แสนแตเอา  

รองประธานสภาฯ หมอแปลงมาลง  ถามวาเอางบมาจากไหนก็ตอบไมได  ป 65 โครงการกอสราง  3 แสนกวา

บาท ท่ีเหลือเปนโครงการขยายเขตไฟฟาท้ังหมด  แตในป 65 มีโครงการขยายเขตไฟฟาแจง

มา  2 โครงการๆ ละ 1 แสนกวาบาท  ซ่ึงโครงการขยายเขตไฟฟาท่ีผานมานั้นผานประชาคม

มาก็ยังงงอยูวามายังไดอยางไร 

นายกฯ - กลาววา  เรื่อง ขยายเขตไฟฟานั้นจะสับสนกันอยูงบประมาณของป 2564 แตทางการ

ไฟฟาเขามาวัดและแจงหนีใ้นป 2565 ในสวนงบประมาณป 2565 เรื่องไฟฟานั้นงบประมาณ

ท่ีตั้งไวไมเพียงพอตองมีการโอนงบประมาณเพ่ิมเติม  ซ่ึงในชวงการทำงบประมาณกอนท่ี

หมดวาระตอนนั้นทางการไฟฟาไดเขาไปวัดประมาณการราคาขยายเขตไฟฟา หมูท่ี 5 ชวง

เดือนสิงหาคม 2564 และแจงหนี้ในป 2565 โครงการขยายเขตไฟฟาไมไดตกแตอยางใด  

เพียงแตลาชาในข้ันตอนการดำเนินการของการขยายเขตไฟฟาซ่ึงมีกระบวนการข้ันตอนของ

ทางการไฟฟา ในสวนโครงการของหมูท่ี 7 ป 2564 ไดมีการเปลี่ยนหมอแปลงใหม จำนวน 1 

จุด 

นายจำลอง  ชวยณรงค - กลาววาไมติดใจสงสัยในโครงการป 2564 ของหมูท่ี 7 แตมีการเปลี่ยนแปลงหมอแปลงใหม  

รองประธานสภาฯ จำนวน 1 จุดให 

นายสุวิทย  พงษศรี - กลาววา  หมายเลขเสาไฟฟาจางหายหมดแลว  เสนอขอเปลี่ยนแจงตามจุดเปนตาม 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 บานเลขท่ีไดหรือไม 

ประธานสภาฯ - กลาววา ในสวนไฟฟานั้นทางเจาหนาท่ีมีพิมพเขียวในแตละหมูบานอยูแลว  ในสวนการพน

สีสักระยะก็จะจางหายไป  การเบิกจายนั้นอยูท่ีเจาหนาท่ีระหวางชางกับพัสดุก็อยากใหมี

การบูรณาการการทำงานใหม  เพราะสมาชิกสภาฯ มาแจงไฟฟาเสียก็ไมทราบสาเหตุวาเกิด

จากอะไรแตไฟฟาไมติด  และสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมอะไร

หรือไม  ถาไมมีอะไรเพ่ิมเติมจึงขอปดการประชุม  
 

ปดการประชุม  เวลา  14.50 น. 
 

   (ลงชื่อ)    ผูบันทึกฯ  

                    (นายเขมชาติ   วิริยะพาณิขย)  

                       เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เม่ือวันท่ี..................................................... 

 

(ลงชื่อ)       (ลงชื่อ)                

    (นายรุงโรจน   สวุรรณรัตน)           (นายมนัส   พระวิจิตร) 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 2       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 8 
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    (ลงชื่อ)          

              (นางทองดี   จันทนาก) 

                      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 11 

 

ไดรับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสภาฯ สมัย.........................สมัยท่ี....................ครั้งท่ี.................ลงวันท่ี

...............................................แลว 

 

    (ลงชือ่)          

              (นายคมสัน   สุขสวัสดิ์) 

                  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  


