
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 

สมัยสามัญ   สมัยท่ี 4/2565 (ครั้งที่ 1) 
วันพุธที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 

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

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายคมสัน   สุขสวัสดิ ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
2. นายจำลอง  ช่วยณรงค์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
3. นายเขมชาติ   วิริยะพาณิชย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
4. นายรุ่งโรจน์   สวุรรณรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 2 
5. นายประสพโชค  อบเชย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 3 
6. นายทองรัก  ชัยเนตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 4 
7. นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 5 
8. นางสมใจ   สิงห์ชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 6 
9. นายมนัส  พระวิจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 8 
10. นางสายทอง  แก้วสีหมอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 9 
11. นายสุวิทย์   พงษ์ศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 10 
12. นางทองดี  จันทนาก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 11 
 
ไม่มาประชุม  -  คน  คือ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายทนงยุทธ  จันทกูล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
2. นายสนั่นศิลป์   ด้วงทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
3. นายถนอม  ปานจะอำ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
4. นายบุญหลั่น  เกตุวัต  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
5. นางไพรินทร์   มานะการ ผู้อำนวยการคลัง อบต.ท่าคล้อ 
6. นางจันที   สุทธิประภา  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  อบต.ท่าคล้อ 
7. จ.ส.อ.อนุสรณ์  พระโป๊ะ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าคล้อ 
8. นางสาวรสรินทร์  สุวรรณพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ท่าคล้อ 
9. นายทศพร  บุษบงค์  ผู้อำนวยการกองข่าง  อบต.ท่าคล้อ 
10. นส.ริลาวรรณ   สารางคำ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
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เปิดประชุม   เวลา  14.15 น. 
 เมื่อทีป่ระชุมพร้อมแล้ว นายคมสัน   สุขสวัสดิ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ จึงเปิด
ประชุม   และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ - กล่าวว่า  วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการ

ประชุมสภาฯ  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  โดยได้มีการส่งร่างช้อบัญญัติฯ พร้อมหนังสือนัดประชุมประกอบในการ
พิจารณาไปแล้วนั้น   ในระเบียบนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ทาง อบต. ได้มี
ข้าราชการสายงานผู้บริหารมาดำรงตำแหน่งใหม่  และข้าราชการที่บรรจุแต่งตั้งใหม่
ก็ขอเชิญแนะนำตัวต่อที่ประชุมสภาฯ ด้วย   

จ.ส.อ.อนุสรณ์  พระโป๊ะ - แนะนำตัว กระผม จ.ส.อ.อนุสรณ์  พระโป๊ะ  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วโดย 
หัวหน้าสำนักปลัด สอบสายงานผู้บริหารได้และขอเข้ารับตำแหน่งใหม่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด 

อบต.ท่าคล้อ 
นส.ริลาวรรณ   สารางคำ - แนะนำตัว  ดิฉัน นางสาวริลาวรรณ  สารางคำ  มาบรรจุในตำแหน่งนักพัฒนา 
นักพัฒนาชุมขน ชุมชนปฏิบัติการ  เคยทำงานอยู่ที่ทางหลวงชนบท จ.เพชรบุรี  ก็ขอฝากเนื้อฝากตัว

หากมีอะไรก็สามารถแนะนำได้ค่ะ 
ประธานสภาฯ - กล่าวขอแสดงความยินดี-ต้อนรับข้าราชการที่ได้เลื่อนดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  และ

ข้าราชการที่เข้ารับการบรรจุใหม่  เพื่อพัฒนาตำบลท่าคล้อของเราให้ดียิ่งขึ้น 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 

3/2565 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2565)  
ประธานสภาฯ        - กล่าวว่า ตามสำเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  

สมัยที่ 3/2565  ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2565  รายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้วนั้นก็ขอให้ได้ตรวจสอบ และกล่าว
สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ หรือไม่   

นายสุวิทย์  พงษ์ศรี - กล่าวขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2565  หน้า 6 จาก “นายจำนงค์  เนาวะศรี”  

เป็น  นายจำนงค์  ท้าวธรรมศรี  และ”นางน้ำอ้อย  วินัย”  เป็น  นางน้ำอ้อย  สนิท
ชัย 

นางทองดี  จันทนาก - กล่าวขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2565  หน้า 6 “นางสมร”  เป็น นายสมาน   
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ประธานสภาฯ        - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ หรือไม่  
ถ้าหากไม่มีท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ขอมติ  เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
ด้วย สมาชิกสภาฯ ท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ขอให้ยกมือด้วย 

ที่ประชุม - มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 10:0 เสียง ให้การรับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  
2565 เพ่ือมีผลบังคับใช้ต่อไป  โดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายงานการประชุมสภา
ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  26 พฤษภาคม  2565  หน้า 6 

       “นายจำนงค์  เนาวะศรี”  เป็น  นายจำนงค์  ท้าวธรรมศรี   
      “นางน้ำอ้อย  วินัย”  เป็น  นางน้ำอ้อย  สนิทชัย 
      “นางสมร”  เป็น นายสมาน   

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เร่งด่วน 
ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถาม  ว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องด่วนหรือไม่   
นายรุ่งโรจน์  สุวรรณรัตน์ - กล่าวเสนอเรื่องเร่งด่วน ขอให้ท่านนายกฯ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่ส่งช่างไปดู  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 แก้ปัญหาบ้าน อสม. หมู่ที่ 2  พอฝนหยุดแล้วน้ำไม่ลดลง  ท่วมขังอยู่ไม่ยุบลงหรือ

แห้งลงเลย  
นายมนัส  พระวิจิตร์ - กล่าวเสนอเรื่องเร่งด่วน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 เรื่อง เครื่องสูบน้ำ  เวลาน้ำท่วมทีไรช่างไปยืมเครื่องสูบน้ำของชาวบ้านทุกครั้งเลย  

อบต. อยากให้พิจารณาจัดซื้อไว้สำหรับมาสูบน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้
ชาวบ้าน 
เรื่องเครื่องบัคกรี  แต่ละหมู่บ้านใช้ท่อ PE กันทุกหมู่บ้าน  เวลาแตกเสียหายไม่มี
เครื่องบัคกรีมาซ่อมหรือตัด  อยากให้ฝ่ายบริหารพิจารณาจัดหา/ซื้อมาไว้บ้าง 
เรื่อง คลองส่งน้ำ  หมู่ที่ 8  หญ้าขึ้นรกมาก  ขอให้ทางฝ่ายบริหารจัดช่างเข้าไปดูแล
และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการด้วย 

นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ์ - กล่าวเสนอเรื่องเร่งด่วน   ขอให้ช่างไปดู-เปลี่ยนท่อทางข้าม บริเวณทางเข้าไร่  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 นายทองใบ  นันลังกา  เพราะช่วงนี้ฝนตกน้ำไหลแรง  ท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดเล็ก

ทำให้ระบายน้ำไม่ทัน 
นายจำลอง  ช่วยณรงค์ - กล่าวว่าหน้านี้เป็นฤดูฝน  ผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก  ทำให้ถนนหนทางเข้าไร่   
รองประธานสภาฯ เข้านา  เข้าสวนได้รับความเสียหาย  บางจุดดินทรายไหลมาทำให้ตื้นเขิน  อยาก

เรียนท่านประธานสภาฯ ไปถึงฝ่ายบริหารให้จัดช่างเข้าไปสำรวจลอกคลอง ซอย 3, 
4, 5 ในส่วนที่คลองตื้นเขิน  และทำความสะอาดคลอง 
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นางทองดี   จันทนาก - กล่าวว่า  เกิดปัญหาผู้รับเหมาที่ทำโครงการชลประทานทำไว้  เนื่องจากถนน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 คอนกรีตทางเข้าวัดถ้ำประกายแก้วที่ทำไว้  ตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว  รถวิ่งส่งน้ำ เป็น

ประจำ  เกษตรกรเข้าไปเฝ้าลิงมีการเข้า-ออกทุกวัน  ทำให้ถนนบริเวณนั้นลึกก็ขอว
ฝากคณะบริหารช่วยติดตามแก้ไขปัญหาให้ด้วย รวมทั้งกรณีทรัพย์สินพืชไร่ที่ทาง
ชลประทานทำไว้รายนายศรีบุญทัน  ดีผิว  นั้นยังไม่ได้รับค่าชดเชยความเสียบหายก็
ขอฝากคณะผู้บริหารช่วยติดตามให้ด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

4.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2566  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 45, 47, 47 (ขั้นรับ
หลักการ) 

ประธานสภาฯ - กล่าวเชิญ  ผู้บริหารท้องถิ่นได้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว 
นายกฯ - กล่าวชี้แจง  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อจะ

ได้เสนอ ร่างข้อบัญญัติขอประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าคล้อครั้งนี้ 
ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อจึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธาน  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการ  
และแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 

   1.สถานะการคลัง 
1.1งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30  กันยายน 
พ.ศ. 2565  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

    1.เงินฝากธนาคาร จำนวน  152,567,947.08 บาท 
    2.เงินสะสม  จำนวน  137,869,605.57 บาท 
    3.เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  39,575,228.07 บาท 

 4.รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   จำนวน 15 
โครงการ รวม 4,224,790.31 บาท 

    5.รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 20 โครงการ รวม  
   1,526,980.43 บาท 

   1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน  0.00  บาท 
 
   2.การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2564   
   2.1รายรับจริง จำนวน  70,341,808.49 บาท ประกอบด้วย 
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   หมวดภาษีอากร     จำนวน    176,023.37 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต   จำนวน    465,155.63 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จำนวน     510,826.53 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จำนวน     145,640.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน      254,750.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน    จำนวน            610.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน  48,582,892.52 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุน    จำนวน  20,205,912.44 บาท 
   2.2เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน  5,275,800.00 บาท 
   2.3รายจ่ายจริง จำนวน  41,952,049.23 บาท  ประกอบด้วย 
   งบกลาง      จำนวน  11,725,305.08 บาท 
   งบบุคลากร     จำนวน  16,264,231.63 บาท 
   งบดำเนินงาน     จำนวน  10,347,805.49 บาท 
   งบลงทุน     จำนวน    2,080,647.03 บาท 
   งบเงินอุดหนุน     จำนวน    1,534,060.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น     จำนวน               0.00 บาท 

2.4รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  
385,800.00 บาท 
2.5รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 22,320.00 
บาท 

   2.6รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  0.00 บาท 
   2.7รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จำนวน  0.00  บาท 
 ซึ่งในปี  66  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  

85,000,000 บาท ที่คาดว่าน่าจะได้รับ ซึ่งแยกตามรายจ่าย ดังนี้  
  งบกลาง      14,641,096 

 งบบุคลากร       22,697,470  
  งบดำเนินงาน     33,127,264 
  งบลงทุน      12,504,170 
  งบเงินอุดหนุน       2,000,000 
  งบรายจ่ายอื่น                     30,000 
 ในปี 2566  ได้  ตามระเบียบของทางราชการขอให้ท่านประธานสภาท้องถิ่น  และ

สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่านได้พิจารณาร่วมกันรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อไป 
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ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ว่าท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติม  
เสนอแนะอะไรอีกหรือไม่   

นายจำลอง  ช่วยณรงค์ - กล่าวว่า  ตามท่ีนายกฯ  แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 66  85 ล้านบาท   
รองประธานสภาฯ งบกลาง  14,641,096 ล้านเอาไปทำอะไรบ้าง 
 งานบริหารงานทั่วไป  แผนงานรักษาความสงบภายใน  ตั้งไว้   4,697,000 บาท นั้น

เป็นอย่างไร 
 แผนงานสาธารณสุข  ตั้งไว้  1,470,000 บาท  ด้านสาธารณสุขถือว่าสำคัญเป็นช่วง

ที่บ้านเมืองเรามีโรคร้ายระบาด  งบประมาณที่ตั้งไว้จะเพียงพอหรือไม่ 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ก็ถือว่าสำคัญมาก  ตั้งไว้  5 แสนบาทเองจะ

เพียงพอหรือไม่ 
 แผนงานการเกษตร  6,790,000 บาท ท่านนำมาช่วยเหลือเกษตรกรเป็นเงิน

ช่วยเหลือเกษตรกรในด้านใดบ้าง 
นายกฯ - กล่าวชี้แจงว่า   
 งบกลาง  14 ล้านบาทที่ตั้งไว้เป็นเงินสมทบประกันสังคม  เงินสมทบกองทุนทดแทน  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังขีพคนพิการ  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  เงินสำรองสาธารณ
ภัย เป็นต้น 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน  ตั้งไว้เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  ต้องตั้ง
ครอบคลุมการเบิกจ่ายทั้งหมดเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ อปพร. 

 แผนงานสาธารณสุข   นั้นเรามีงบประมาณด้วยกันหลายส่วนอย่างกองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพที่นำมาใช้จ่ายปีละประมาณ  6 แสนกว่าบาท  งบหลักประกันสุขภาพ   
งบคลินิกชุมชน  คาดว่ามีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขใน
พ้ืนที่แล้ว 
แผนงานการเกษตร  ตั้งงบประมาณไว้ประมาณ 6 ล้านกว่าบาทก็จะเป็นรายละเอียด
ตั้งรับไว้ก็ดำเนินการเบิกจ่ายตามจริง 

ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ว่าท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติม  
เสนอแนะอะไรอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีจึงขอมติสภาฯ ในการเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในขั้นรับหลักการ  โดยการยก
มือ 

ที่ประชุม - มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 10:0 เสียง  ไม่เห็นด้วย - เสียง  งดออก
เสียง - เสียง  ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ไม่เห็นชอบในการรับหลักการไม่มี 

ประธานสภาฯ - กล่าวว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 45 วรรคสาม  กำหนดญัตติร่าง



 

. 

7 

ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระ
ที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น   และข้อ 50 ซึ่งกำหนด
ไว้ว่าเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม
ร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  
ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นนั้นส่งรายงานนั้น
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน ข้อ 103,  104 และ 105 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น   
เพ่ือให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะมีจำนวนกี่ท่าน 

ที่ประชุม  - มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 ท่าน   
ประธานสภาฯ   - กล่าวว่า เมื่อที่ประชุมได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  ก็ ขอให้

สมาชิกสภาฯ พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน 5 ท่าน ตามลำดับ
ด้วยกัน  โดยให้มีผู้เสนอชื่อจำนวน 1 คน  และผู้รับรอง จำนวน 2 คน ขอเรียนเชิญ
ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 1-5 ได้ 

นายรุ่งโรจน์   สุวรรณรัตน์- กล่าวเสนอ นางสมใจ  สิงห์ชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 
นายทองรัก  ชัยเนตร์ - ผู้รับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
นางสายทอง  แก้วสีหมอก - ผู้รับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
ที่ประชุม - มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 10:0 เสียง  ไม่เห็นด้วย - เสียง  งดออก

เสียง - เสียง ให้ความเห็นชอบนางสมใจ  สิงห์ชัยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 1   

นายประสพโชค  อบเชย - กล่าวเสนอนางทองดี   จันทนาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11 
นายรุ่งโรจน์   สุวรรณรัตน์- ผู้รับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
นายสุวิทย์  พงษ์ศรี - ผู้รับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
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ที่ประชุม - มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 10:0 เสียง  ไม่เห็นด้วย - เสียง  งดออก
เสียง - เสียง ให้ความเห็นชอบนางทองดี  จันทนาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 11 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 2   

นายมนัส  พระวิจิตร์ - กล่าวเสนอ นายสุวิทย์  พงษ์ศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 
นายทองดี  จันทนาก - ผู้รับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
นายประสพโชค  อบเชย - ผู้รับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
ที่ประชุม - มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 10:0 เสียง  ไม่เห็นด้วย - เสียง  งดออก

เสียง - เสียง ให้ความเห็นชอบนายสุวิทย์  พงษ์ศรี    สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 3   

นายทองรัก  ชัยเนตร์ - กล่าวเสนอ นายสมบัติ  ยอดสุวรรณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 
นายสุวิทย์  พงษ์ศรี - ผู้รับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
นางสมใจ  สิงห์ชัย - ผู้รับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
ที่ประชุม - มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 10:0 เสียง  ไม่เห็นด้วย - เสียง  งดออก

เสียง - เสียง ให้ความเห็นชอบนายสมบัติ ยอดสุวรรณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ลำดับที่ 4   

นางสมใจ  สิงห์ชัย - กล่าวเสนอ นายประสพโชค  อบเชย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 3 
นางสายทอง  แก้วสีหมอก - ผู้รับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ์ - ผู้รับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
ที่ประชุม - มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 10:0 เสียง  ไม่เห็นด้วย - เสียง  งดออก

เสียง - เสียง ให้ความเห็นชอบนายประสพโชค  อบเชย สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 5   
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ประธานสภาฯ - กล่าวว่า  จากผลการพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 ท่าน เรียง
ตามลำดับ  มีดังนี ้

  ลำดับที่ 1 นางสมใจ  สิงห์ชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 6 
  ลำดับที่ 2 นางทองดี  จันทนาก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 11 
  ลำดับที่ 3 นายสุวิทย์   พงษ์ศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 10 
  ลำดับที่ 4 นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 5 
  ลำดับที่ 5 นายประสพโชค  อบเชย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 3 

เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติจึงขอความเห็นชอบที่ประชุมต่อไปเมื่อสภาฯ 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  และในวาระที่ 2  เมื่อสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าคล้อท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอขอแปรญัตติ ขอให้ที่
ประชุมได้พิจารณาร่วมกันในการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ   

ที่ประชุม    - มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 10:0 เสียง  ไม่เห็นด้วย - เสียง  งดออก
เสียง - เสียง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่   10 - 13  
สิงหาคม  2565  ไม่เห็นชอบไม่มี ต้ังแต่เวลา  08.30 – 16.30 น. 

นายเขมชาติ   วิริยะพาณิชย์  - กล่าวว่า เพื่อเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการที่ได้กำหนด   
ปลัด อบต.ท่าคล้อ ไว้ ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  ผมขอนัดให้คณะกรรมการแปร

ญัตติที่ได้รับการคัดเลือก ประชุมพร้อมกันในวันที่  9 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  เพ่ือทำการคัดเลือกประธาน  
และเลขานุการแปรญัตติต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อื่น ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมอะไรหรือไม่  ขอ 
นายกฯ -กล่าวแจ้งผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565  จากการบันทึกช้อมูลแบบออนไลน์
ทางเว็ปไซด์สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จำนวน 8 ด้าน  64 ตัวชี้วัด  เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพิจารณาจัดตั้งเงิน
อุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการ
สาธารณะ และนำไปใช้เป็นสัดส่วนคะแนนประกอบการส่งประกวด อปท.ที่มีการ
บริหารจัดการที่ดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ได้
แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น  

ประธานสภาฯ - กล่าวแจ้งประกาศแจ้งเตือนจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ฝากแจ้งประชาสัมพันธ์พ่ีน้อง
ตำบลท่าคล้อที่มีพ้ืนที่ติดริมแม่น้ำป่าสัก  ทางเขื่อนฯจะเปิดการระบายน้ำ 120 
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ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยทำการเปิดตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันมาแล้วก็ขอให้ เฝ้าระวัง  
เตรียมการรับมือปริมาณน้ำด้วย   

นายประสพโชค  อบเชย - กล่าวฝากไปถึงฝ่ายบริหารอยากให้ศึกษาข้อมูลว่าทำแบบไหน  วิธีไหนได้บ้างที่จะ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ทำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง  โบราณสถานเขาคอกให้ดีขึ้น  ให้ทางฝ่ายบริหาร

สอบถามหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยไม่อยากให้อยู่ในสภาพนั้นอยากให้ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น 

นายทศพร  บุษบงค ์ -กล่าวชี้แจงว่า กำแพงของกรมศิลปากรนั้นเราทำอะไรไม่ได้  เพราะจะเปลี่ยน 
ผอ.กองช่าง อบต.ท่าคล้อ รูปแบบรายการจะต้องให้เค้าเข้ามาดำเนินการเอง   โบราณสถานปกติแล้วจะไม่เข้า

ไปดำเนินการอะไรทั้งสิ้นเพราะเป็นความรับผิดชอบของกรมศิลปากร 
นายจำลอง  ช่วยณรงค์ - กล่าวสอบถามงบประมาณปี 65  โครงการของหมู่บ้านเริ่มทำแล้วหรือยังผมยังรอ 
รองประธานสภาฯ  อยู่นะครับ 
นายกฯ - กล่าวแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทัศนศึกษาดูงานผู้นำชุมชน ในระหว่างวันที่  8-9 

กันยายน  2565 จังหวัดระยอง  ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือแจ้งสอบถามความ
ประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อตอบรับการเข้าร่วมโครงการต่อไป 

ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมอะไรหรือไม่  เมื่อไม่มีจึง
นัดประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2 วันที่  17  สิงหาคม  2565  เวลา  12.00 น.  ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  โดยแต่งกายเครื่องแบบ  เมื่อไม่มี
อะไรจึงขอปิดการประชุม 

 
ปิดการประชุม  เวลา  15.30  น. 
 

   (ลงชื่อ)       เขมชาติ วิริยะพาณิชย์ ผู้บันทึกฯ  
                   (นายเขมชาติ   วริิยะพาณิชย์) 
            เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าคล้อ 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่..................................................... 
 
(ลงชื่อ)         รุ่งโรจน์ สุวรรณรัตน์    (ลงชื่อ)        มนัส พระวิจิตร์ 
             (นายรุ่งโรจน์   สวุรรณรัตน์)                     (นายมนัส   พระวิจิตร์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 2     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 8 
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    (ลงชื่อ)        ทองดี จันทนาก      
         (นางทองดี   จันทนาก)          
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 11 
 
 ได้รับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสภาฯ สมัย.........................สมัยที่....................ครั้งที่
.................ลงวันที่...............................................แล้ว 
 
    (ลงชื่อ)  คมสัน สุขสวัสดิ์        
                (นายคมสัน   สุขสวัสดิ์) 
                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


