
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 

สมัยสามัญ   สมัยท่ี 4/2565 (ครั้งที่ 2) 
วันพุธที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 

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

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายคมสัน   สุขสวัสดิ์  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 
 



2 

 

มีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน  11 ราย   ครบองค์ประชุม  
 
เปิดประชุม   เวลา  12.10  น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายคมสัน   สุขสวัสดิ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อจึงเปิดประชุม   
และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ - กล่าวว่า  วันนี้ เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่  4/2565 ครั้งที่ 2   ขอเพ่ิมระเบียบ

วาระที่ 3  เพ่ือพิจารณา   3.10  การบริจาคทรัพย์สิน (เรือยนต์) หมู่บ้านหาดสองแควใต้ หมู่
ที่ 4 ตำบลท่าคล้อ  จากงบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ 35 แปลงของ
บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  เพ่ือไว้ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ผู้
ประสบเหตุทางน้ำ  และงานสาธารณภัยในพื้นท่ีตำบลท่าคล้อ  

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภาฯ        - กล่าวว่า  ยกยอดไปรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา  

3.1 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 50, 51 (ขั้นแปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ - กล่าวขอนำเสนอว่า  วันนี้เป็นการอภิปรายหรือแปรญัตติทางสภาฯ ก็ได้รับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติฯ ไปแล้วเมือ่การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 4/2565 ครั้งที่ 1  วันนี้ก็จะเป็นขั้นแปร
ญัตติ ซึ่งทางสภาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 ท่านเมื่อการประชุมสภาฯ 
ครั้งที่ผ่านมา  โดยสภาฯได้กำหนดให้ยื่นเสนอแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่ 10-13 สิงหาคม 2565 
และได้มี การประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 14 สิงหาคม 2565 พร้อมทั้งทำ
รายงานการประชุมและบันทึกเสนอประธานสภาฯ นั้น ก็ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติได้แถลงประกอบรายงานร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  

นายประสพโชค  อบเชย - กล่าวว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามท่ีทางสภาฯ ได้กำหนดระยะเวลา 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 การรับแปรญัตติ ในวันที่ 10-13 สิงหาคม 2565 นั้น  เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฎว่าไม่

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นหนังสือเสนอขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนั้น
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณา สรุปได้ว่าร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้มีความ
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เหมาะสมและครอบคลุมทุกแผนงานรวมทั้งโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ-ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามว่ามสีมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม ่
นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ์ - กล่าวสอบถาม  หน้าที่ 52/142 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าเรามีการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ฝึกอบรมการป้องกันไฟแต่เรามีชุดให้ดับเพลิงหรือไม่  เพราะในหน้า 53/142  วัสดุเครื่อง

แต่งกาย ตั้งไว้  200,000 บาท  ในส่วนนี้เอาไปใช้อะไรบ้าง  เป็นงบของ อปพร.  หรือฝ่าย
ดับเพลิง  แล้วก็มีงบบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบภายในหน่วยงาน   ของเรา
เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่แต่ยังไม่มีชุดป้องกัน ชุดผจญเพลิง  ขอให้ทางฝ่ายบริหารพิจารณา  
จัดซื้อชุดผจญเพลิงให้เจ้าหน้าที่  เพราะอัคคีภัยเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ไม่
สามารถล่วงรู้ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่  ก็ขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นจัดซื้อชุดผจญเพลิง  หรือชุด
ดับเพลิงทั้งภายนอก  ภายในอาคาร  รถบรรทุกน้ำหน่วยงานก็มี 2 คันแต่ไม่มีชุดให้เจ้าหน้าที่
ใช้ในการปฏิบัติงานเลย 

นายประสพโชค  อบเชย - กล่าวเสนอในส่วนงบประมาณว่าสถานที่หน่วยงานเราคับแคบ ขอให้พิจารณาในการจัดซื้อ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  ที่ดินเพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดสงสัยอะไรอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติสภาฯ เพ่ือ

เห็นชอบในการคงร่างเดิมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โดยการยกมือ  

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 10 : 0 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งดออก
เสียง 0 เสียง ให้ความเห็นชอบคงร่างเดิมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566   ไม่ให้ความเห็นชอบไม่มี 

 
3.2 ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 ข้อ 29 

ประธานสภาฯ - กล่าวเชิญ นายกฯ ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว 
นายกฯ -กล่าวว่า เนื่องด้วยในการประชุมครั้งนี้ทางคณะผู้บริหารมีความจำเป็นในการแก้ไขแปลงคำ

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในหมวดค่ าครุภัณฑ์  ที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง  เนื่องจากการพิมพ์ข้อความผิดพลาด เพ่ือให้สามารถดำเนินการโครงการใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านได้  จึงเห็นควรพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงฯ ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน 2  โครงการ ดังนี้ 
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 กองช่าง 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. หมู่ที่ 3 (บ้านท่าคล้อกลาง)  ตั้งไว้ 120,000 บาท 
ข้อความเดิม ขนาดสูง  4.00 เมตร  ยาว  31.50 เมตร   
ข้อความใหม่ ขนาดสูง  1.80 เมตร ยาว 31.50 เมตร  
 
ประเภท โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที่ 3 (บ้านท่าคล้อกลาง) ตั้งไว้  210,000 บาท 
ข้อความเดิม  ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หนา 0.10   
ข้อความใหม่ ก่อสร้างลาน คสล. หนา 0.10 เมตร  
ในรายการดังกล่าวรวมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณฯ ในครั้งนี้ จำนวน 2 
โครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปแล้วนั้น  ก็ขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่  เมื่อไม่มีจึงขอมติเห็นชอบการ
แก้ไขแปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในหมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยการยกมือ 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 10 : 0 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งดออก
เสียง 0 เสียง ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โอนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามรายละเอียดบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565  จำนวน  2 โครงการ 
โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
3.3 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  ข้อ 27 

ประธานสภาฯ - กล่าวเชิญ นายกฯ ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว 
นายกฯ -กล่าวว่า  ในส่วนสำนักปลัด  เนี่องด้วยรถบรรทุกชยะคันเล็ก (สีเขียว) เกิดปัญหาระบบ

ไฮโดรลิกเสีย   จึงมีความจำเป็นดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเนื่องจากครั้งที่
แล้วที่โอนไว้นั้นไม่เพียงพอต้องตั้งโอนงบประมาณเพ่ิม   เพ่ือเป็นซ่อมแซมรถบรรทุกขยะคัน
เล็ก (สีเขียว) ให้ใช้ได้ตามปกติ ส่วนกองสวัสดิการสังคม  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องเนื่องจากเครื่องเดิมใน
ห้องทำดอกไม้จันทน์ชำรุดและไม่สามารถซ่อมได้เพราะอายุการใช้งานนานมากแล้ ว  และ
เก้าอ้ีสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว  ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯ มีความ
จำเป็นต้องโอนเพ่ิม (ตั้งรายการใหม่) และกองช่างโอนฯ งบประมาณตั้งรายการใหม่ จำนวน 
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2 โครงการ จึงเห็นควรพิจารณาขอโอนงบประมาณที่จำเป็น ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 

 สำนักปลัด  โอนเพิ่ม  
หมวด ค่าครุภัณฑ์   
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ  ค่าปรับปรุง-ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ   300,000 บาท 
 
กองสวัสดิการสังคม (โอนตั้งรายการใหม่) 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีที 
ยู จำนวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้  16,800 บาท 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้  6,500 บาท 
 
กองช่าง (โอนตั้งรายการใหม่) 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
รายการ  โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  หมู่ที่ 3 (บ้านท่าคล้อกลาง) ตั้งไว้  
314,000 บาท 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
รายการ  โครงการปรับปรุงสภาพพ้ืนที่  หมู่ที่ 3 (บ้านท่าคล้อกลาง) ตั้งไว้  56,000 บาท 
รวมการโอนงบประมาณฯ ในครั้งนี้ โอนเพ่ิม 5 รายการ โอนลด 6 รายการ งบประมาณ 
693,300 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปแล้วนั้น  ก็
ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่  เมื่อไม่มีจึงขอมติเห็นชอบการ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
โดยการยกมือ 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 10 : 0 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งดออก
เสียง 0 เสียง ในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ตามรายละเอียดบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
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2565 โอนครั้งที่ 7/2565 โอนเพ่ิม 5 รายการ  โอนลด  6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 693,300 
บาท โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
3.4 จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  ข้อ 89 

ประธานสภาฯ - กล่าวเชิญ นายกฯ ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว 
นายกฯ -กล่าวว่า  เนื่องด้วยในการประชุมครั้งนี้   ทางคณะผู้บริหารได้พิจารณาและขออนุมัติเสนอ

ญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  ข้อ 89 (1) ดำเนินการอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  ซึ่งมียอดเงินสะสมทั้งหมด  
89,791,203.11 บาท กัน เงินสำรองจ่ าย  13,000,000 บาท  ยอดเงินที่ จ่ ายได้   
76,791,203.11 บาท  ขอจ่ายขาดในครั้งนี้   7,474,000 บาท  จำนวน  18 โครงการ  
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปแล้วนั้น  เพ่ือใช้ประกอบในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1) ต่อไป 

ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่  เมื่อไม่มีจึงขอมติเห็นชอบการ
จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1)  โดยการยกมือ 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 10 : 0 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งดออก
เสียง 0 เสียง ในการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 18 โครงการ  
งบประมาณ  7,474,000,000 บาท โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น   

 
    3.5 เบิกตัดปี (กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน ข้อ 59 

ประธานสภาฯ -กล่าวว่า เชิญนายกได้ชี้แจงรายละเอียดเบิกตัดปีฯ ในครั้งนี้ 
นายกฯ - กล่าวชี้แจงว่า  ตามระเบียบการทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน   

การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 59 เบิกตัดปีกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งในปีนี้มีด้วยกัน จำนวน 23 โครงการ 10,789,980 บาท 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปแล้วนั้น 
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ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่มีจึงขอมติเห็นชอบในการ
เบิกตัดปีกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 23 โครงการ  
10,789,980 บาท จึงขอมติรับรองจากที่ประชุมสภาฯ โดยการยกมือด้วย 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 10 : 0 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งด
ออกเสียง 0 เสียง ในการเบิกตัดปีกรณีที่ยังมก่ิอหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

                                ได้ จำนวน 23 โครงการ  10,789,980 บาท   
 

3.6 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 52  (ขั้นลงมติ) 

ประธานสภาฯ - กล่าวว่าในวันแรกก็มีมติรับหลักการ  ส่วนวันนี้เราก็แปรญัตติและมีมติให้คงร่างเดิมต่อไปก็
จะเป็นวาระที่ 3 (การลงมติ) เพ่ือจะให้คณะผู้บริหารตราเป็นข้อบัญญัติเพ่ือบังคับใช้ต่อไป  
จึงกล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดสงสัยอะไรอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติสภาฯ เพ่ือ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

ที่ประชุม - มีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 10:0 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งด
ออกเสียง 0 เสียง ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติฯ และบังคับใช้ต่อไป  

 
    3.7 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน

อาคาร พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 45, 47, 49 (ขั้น
รับหลักการ) 

ประธานสภาฯ - กล่าวเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565   

นายกฯ - กล่าวว่าตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ
เสียในอาคารตามเอกสารที่ได้ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปแล้วนั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ
เงื่อนไขประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ วันนี้ไม่ว่าจะเป็นใน
สังคมเมืองหรือสังคมชนบทที่มีปัญหาน้ำเสียที่มีการก่อสร้างอาคาร  และต่อไปจะมีปัญหาใน
อนาคตการระบายน้ำของชุมชนเช่น ณ วันนี้ที่ตำบลเราก็เกิดขึ้นแล้ว  เช่น หมู่ที่ 2, 4, 6  
ที่เกิดขึ้นและเห็นได้ชัด  การระบายน้ำไปตามช่องทางต่าง ๆ มันก็จะมีปัญหาการระบายน้ำ
ทำให้เกิดน้ำเสีย  น้ำท่วม  ซึ่งการระบายน้ำนั้นจะเป็นการระบายน้ำลงไปสู่ทางน้ำสาธารณะ
กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดให้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามแนวทางปฏิบัติ
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ต่อไป  ณ วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจังหวัดสระบุรีสมาร์ทซิตี้เป็นการวางแผนในการดำเนินงาน
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งกำหนดไว้เพราะฉะนั้นมีความจำเป็นในการจัดทำร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565  
ขึ้นรายละเอียดตามเอกสารที่ได้ให้สมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น  เพ่ือให้สภาฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป 

ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดสงสัยอะไรอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติสภาฯ เพ่ือ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. 2565 (ข้ันรับหลักการ) 

ที่ประชุม - มีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 10:0 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งด
ออกเสียง 0 เสียง รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565   

ประธานสภาฯ - กล่าวว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 45 วรรคแรก  และวรรคสอง ญัตติ
ร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้   และการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 2 นั้นให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ก็ขอให้ทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณา 

นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ์ - กล่าวเสนอ ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  การติดตั้งบ่อ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565  โดยพิจารณาสามวาระรวดเดียว  และในส่วน

การแปรญัตติเป็นแบบกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ   

ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดสงสัยอะไรอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติสภาฯ เพ่ือ
เห็นชอบการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  และแปรญัตติแบบกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  
โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   

ที่ประชุม - มีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 10:0 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออก
เสียง 0 เสียง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565  สามวาระรวดเดียว  และแปรญัตติแบบกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   

ประธานสภาฯ  - แจ้งพักการประชุมสภาฯ  15 นาที 
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3.8 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 50, 51 (ขั้นแปร
ญัตติ) 

ประธานสภาฯ - กล่าวว่าในระเบียบวาระที่ 3.7 ก็ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ ไปแล้วนั้น  โดยให้ที่
ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือพิจารณามติให้คงร่างเดิมต่อไป จึงกล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ 
ว่ามีท่านใดสงสัยอะไรอีกหรือไม่  

นายจำลอง  ช่วยณรงค์ - กล่าวสอบถาม  บ่อบำบัดในอาคารต่อไปหากมีการสร้างอาคารหรือบ้านเรือนต้องติดตั้งบ่อ 
รองประธานสภาฯ บัดทุกบ้านหรือไม่  หรือติดตั้งเฉพาะอาคารหรือตึกเท่านั้น  รวมทั้งบ้านที่อยู่มาก่อนต้องมี

การติดตั้งเพ่ิมเติมหรือไม ่
นายกฯ - กล่าวชี้แจงว่า  สมมุติวางท่อระบายน้ำใหม่น้ำที่จะระบายลงในท่อนั้นต้องให้ทุกครัวเรือน

ติดตั้งบ่อดักไขมันก่อนการทำการระบายน้ำ  หากขออนุญาตก่อสร้างบ้านใหม่ต้องมีระบบ
ติดตั้งบ่อดักไขมันด้วย  แต่อย่าง หมู่ที่ 5, 7, 11 น้ำที่ระบายไหลไปไหนเพราะตอนนี้ไม่ได้รับ
ผลกระทบเนื่องจากบ้านเรือนอยู่ห่างไกลกัน   แต่หากอยู่ในพ้ืนที่แออัดกันก็ต้องมีการติดตั้ง
บ่อดักไขมันก่อนที่จะทำการระบายน้ำ   

ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดสงสัยอะไรอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติสภาฯ เพ่ือ
เห็นชอบคงร่างเดิมร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565     

ที่ประชุม - มีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 10:0 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง   
งดออกเสียง 0 เสียง  คงร่างเดิมร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565   

 
3.9 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 52  (ขั้นลงมติ) 

ประธานสภาฯ - กล่าวว่า  ระเบียบวาระนี้เป็นการการลงมติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง 
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565   เพ่ือจะให้คณะผู้บริหารตราเป็น
ข้อบัญญัติเพ่ือบังคับใช้ต่อไป  จึงกล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดสงสัยอะไรอีก
หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติสภาฯ เพ่ือเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง 
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565     
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ที่ประชุม - มีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 10:0 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง   
งดออกเสียง 0 เสียง ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565    เพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติฯ และบังคับใช้ต่อไป  

 
 3.10  การมอบทรัพย์สิน (เรือยนต์) หมู่บ้านหาดสองแควใต้ 
ประธานสภาฯ - กล่าวเชิญ นายกฯ กล่าวชี้แจงการมอบทรัพย์สิน (เรือยนต)์ ของหมู่บ้านหาดสองแควใต้ 
นายกฯ -  กล่าวว่า  เนื่องจากทางคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 (บ้านหาดสองแควใต้) ได้รับ

งบประมาณกองทุนพัฒนารอบพ้ืนที่เหมืองแร่ 35 แปลงฯ ของบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง 
จำกัด (มหาชน) ในการจัดซื้อเรือชนิดติดตั้งเครื่องยนต์  งบประมาณ  166,500 บาท 
ประเภทของเรือ  ตัวเรืออลูมิเนียม ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 3.70 เมตร จำนวน 1 ลำ  
เครื่องยนต์เรือ ยี่ห้อ MARINER ขนาด 25 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง  พร้อมเทลเลอร์ 2 ล้อ 
สำหรับขนย้ายลากจูงเรือ จำนวน 1 คัน  เพ่ือไว้ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  และผู้
ประสบเหตุทางน้ำเนื่องจากชุมชนในตำบลท่าคล้อเป็นชุมชนขนาดใหญ่  ประชาชนส่วนใหญ่
ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยทั้งสองฝั่งของแม่น้ำป่าสัก  มีอาชีพทำไร่  ทำนา  และหาปลาในแม่น้ำ  
จึงมีความจำเป็นในการใช้เรือ  เพื่อเอาไว้ช่วยเหลือชาวบ้าน  รวมถึงนักท่องเที่ยวจากจังหวัด
ต่าง ๆ ที่เข้ามาท่องเที่ยวและล่องแพในแม่น้ำ  ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุทางน้ำเนื่องจากแม่น้ำป่า
สักเป็นแม่น้ำที่มีขนาดกว้าง  ลึก  น้ำไหลเชี่ยว  หากเกิดอุบัติเหตุหรือมีผู้ประสบภัยทางน้ำ
เกิดขึ้น  หากไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ดีเข้าให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีก็อาจจะเกิดการ
สูญเสียได้  จึงขอให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สิน 
(เรือยนต์) สำหรับไว้ใช้ประโยชน์ส่วนรวมในพ้ืนที่ต่อไป  

ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อติดใจสงสัยอะไรหรือไม่ 
นายจำลอง  ช่วยณรงค์ - สอบถามการดูแล  การบำรุงรักษา  หากเกิดความเสียหายหรือมีเหตุเกิดข้ึนหน่วยงานที ่
รองประธานสภาฯ ต้องรับผิดชอบคือใคร 
นายประสพโชค  อบเชย - กล่าวว่า  การรับมอบเรือยนต์นี้ก็เห็นดีด้วย ถ้าจะต่อยอดซ้ือเพ่ิมเติมใหม่เป็นเรือลมก็ขอ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เรียนสอบถามหากเป็นเรือขนาดกะทัดรัดที่สามารถไปที่ เกิดเหตุได้ไวก็ต้องสอบถามงาน    

สาธารณภัย โดยที่เป็นเรือที่คล่องตัว  ทันสมัยกว่านี้สามารถทำได้  หรือพอที่จะเป็นไปได้
หรือไม่ 

นายกฯ - กล่าวชี้แจง  ผู้ที่จะขอยืมนั้นต้องดำเนินการยืมตามระเบียบของทางราชการ เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมจะนำไปใช้ส่วนตัวไม่ได้  ซึ่งจะการสอบถามเบื้องต้นทางชลประทานมานั้นในการใช้
เรือนั้นเรือจะต้องมีการจดทะเบียนที่ถูกต้อง ผู้ขับจะต้องมีใบอนุญาตและใบควบคุมเรือ ซึ่งผู้
ยืมหรือผู้ขับเรือต้องมีใบอนุญาตในการขับเรือยนต์ด้วยหากเกิดการชำรุดเสียหายผู้ยืมจะต้อง
รับผิดชอบชดใช้หรือซ่อมแซมให้เหมือนเดิมก่อนการส่งคืนให้แก่หน่วยงาน  
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ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อติดใจสงสัยอะไรหรือไม่มีจึงขอมติเห็นชอบใน
รับมอบทรัพย์สิน (เรือยนต์) หมู่บ้านหาดสองแควใต้  เพ่ือใช้ประโยชน์ส่วนรวม จึงขอมติ
รับรองจากท่ีประชุมสภาฯ โดยการยกมือ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 10:0 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งดออกเสียง 0 
เสียง  รับมอบทรัพย์สิน (เรือยนต)์ หมู่บ้านหาดสองแควใต้  เพ่ือใช้ประโยชน์ส่วนรวมต่อไป   

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมอะไรหรือไม่  
นายกฯ - กล่าวแจ้งงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในปี 2566 ตำบลท่าคล้อได้ถนน

มา 3 เส้น  คือ  เส้นนาคอก หมู่ที่ 3-5 งบประมาณ 10 ล้านบาท  เส้นเขาขุย-วัดถ้ำสะอาด   
งบประมาณ 5 ล้านบาท  และเส้นวัดถ้ำประกายแก้ว-ซอยอยู่ดีมีสุข  งบประมาณ 11 ล้าน  
ในส่วนซอย 4-ต.ท่าตูม-ต.สองคอน  ทำถนนพร้อมปรับปรุงไฟแสงสว่าง  ส่วนของหมู่ที่ 7 จะ
ดำเนินการให้ทันในปีนี้ 3 เส้น  

นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ์ - กล่าวว่างบประมาณก็ผ่านไปได้ด้วยดี  เรื่อง  วัสดุการแพทย์  ทรายอะเบทนั้นหวัง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5  ว่าทรายอะเบทจะพอแจกให้กับชาวบ้าน  เรื่อง  งบลอยกระทงปีนี้  อย่างสงกรานต์ปีนี้ตั้งไว้  

110,000 แต่ลอยกระทงยัง 55,000 ก็อยากให้พิจารณาเท่าๆ กัน และอีกเรื่องชาวบ้านฝาก
ไว้ให้คิดเกี่ยวกับการทำนา  ฝั่งหนึ่งทำนาได้แต่ทำนาน้ำฝน  แต่อีกฝั่งได้น้ำชลประทานงบสูบ
น้ำปีหนึ่งเราก็ตั้งไว้มาก 

รองสนั่นศิลป์  ด้วงทอง - ขอสอบถามชื่อผู้ถามว่าได้เป็นเกษตรกรที่ทำนาหรือไม่  เพ่ือที่จะได้ตรวจสอบรายชื่อ 
รองนายก อบต.ท่าคล้อ เกษตรกรให้อีกครั้ง 
นายสุวิทย์  พงษ์ศรี - กล่าวสอบถาม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 เรื่อง  โครงการวางท่อ หมู่ที่ 10  เนื่องจากผู้รับเหมา บ่อพักแตกยกเลิกทำบ่อพักแล้วทำท่อ

ต่อ  แต่ได้แจ้งประสานช่างเข้าไปดำเนินการแก้ไขให้แล้ว  และการวางท่อ แทนที่จะเทดินใช้
แผ่นซีเมนต์ไว้ด้านข้างเพ่ือไม่ให้ท่อทรุดลงไป   แต่เอาดินโกยมากดๆ และก็เอาท่อลงเลย  
ผมก็ต้องแจ้งกองช่าง ผู้รับเหมาทำผิดแบบ-ลักไก่  และก็รีบทำมากเพ่ือไม่ให้เราตรวจสอบ
ตรงนั้นได้  ในส่วนปัญหาตรงนี้ทางช่างก็ให้รื้อและทำใหม่ให้ถูกต้องแล้ว 

 เรื่อง  โครงการลูกรังเข้าซอย  ผู้รับเหมาเอาลูกรังขึ้เป็ดมาลงพอฝนตกทำให้ถนนเละ และอีก
เรื่อง ช่วงเขต หมู่ที่ 9 ประมาณ 4-5 ทุ่ม เหมือนมีเด็กส่งยาตรงศาลา 1 จุด  และเลยบ่อน้ำ 
1 จุด พอเราถามมันบิดรถหนีเลยมีอยู่ประมาณ 3-4 คันก็ขอฝากให้ดูแลจุดเสี่ยงนี้ด้วย 

นางทองดี  จันทนาก - กล่าวขอบคุณทางคณะผู้บริหารท้องถิ่น  และท่านรองสนั่นศิลป์  ที่ติดตามผู้รับเหมามา 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 ดำเนินการ ถนน คสล. หน้าวัดถ้ำประกายแก้ว ให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ประธานสภาฯ  - กล่าว สอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมอะไรหรือไม่  เมื่อไม่มีอะไรอีกจึง
   ขอปิดการประชุม  
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ปิดการประชุม  เวลา  14.40  น.  
 
        (ลงชื่อ) เขมชาติ วิริยะพาณิชย์  ผู้บันทึกฯ  
                   (นายเขมชาติ   วริิยะพาณิชย์) 
                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่..................................................... 
 
(ลงชื่อ)       รุ่งโรจน์ สุวรรณรัตน ์   (ลงชื่อ)          มนัส พระวิจิตร์      
            (นายรุ่งโรจน์   สุวรรณรัตน์)                     (นายมนัส   พระวิจิตร์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 2         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 8 
 
    (ลงชื่อ)          ทองดี จันทนาก      
         (นางทองดี   จันทนาก)          
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 11 
 
 ได้รับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสภาฯ สมัย.........................สมัยที่....................ครั้งที่.................ลง
วันที่...............................................แล้ว 
 
    (ลงชื่อ)  คมสัน สุขสวัสดิ์        
                (นายคมสัน   สุขสวัสดิ์) 
                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 


