
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1/2565 (ครั้งที่ 1) 
วันศุกร์ที่  16  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

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

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายคมสัน   สุขสวัสดิ ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
2. นายจำลอง  ช่วยณรงค์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
3. นายประสพโชค  อบเชย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 3 
4. นายทองรัก  ชัยเนตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 4 
5. นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 5 
6. นางสมใจ   สิงห์ชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 6 
7. นายมนัส  พระวิจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 8 
8. นางสายทอง  แก้วสีหมอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 9 
9. นายสุวิทย์   พงษ์ศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 10 
10. นางทองดี  จันทนาก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 11 
 
ไม่มาประชุม  1  คน  คือ 
1. นายรุ่งโรจน์   สวุรรณรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 2 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายทนงยุทธ  จันทกูล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
2. นายสนั่นศิลป์   ด้วงทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
3. นายถนอม  ปานจะอำ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
4. นายบุญหลั่น  เกตุวัต  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
5. นางภาราดา  แดนวงศ์  ปลัด อบต.ท่าคล้อ 
6. นางไพรินทร์   มานะการ ผู้อำนวยการคลัง อบต.ท่าคล้อ 
7. นางจันที   สุทธิประภา  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  อบต.ท่าคล้อ 
8. นายทศพร  บุษบงค์  ผู้อำนวยการกองข่าง  อบต.ท่าคล้อ 
9. นายนพพร  วัชรินทร์  นายช่างไฟฟ้า อบต.ท่าคล้อ 
10. นางสาวชลดา   ภูผาน ี นักวิชาการเกษตร  อบต.ท่าคล้อ 
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เปิดประชุม   เวลา  10.15 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายคมสัน   สุขสวัสดิ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ จึงเปิด
ประชุม   และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ - กล่าวว่า  วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 ซึ่งทางฝ่าย

บริหารได้ทำเรื่องได้ทำเรื่องขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อนายอำเภอแก่งคอย มี
กำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565  เพ่ือพิจาณาร่างระเบียบสภา
ท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ. 2565,พิจารณายกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพ้ืนที่จัดการขยะมูลฝอย (Clusters) กลุ่มท่ี 
1 ของจังหวัดสระบุรี  โดยเทศลบาลเมืองสระบุรีเป็นเจ้าภาพหลัก  และเรื่องอ่ืนๆ 
ตามอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ในระเบียบวาระนี้มีเรื่องแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ  ทาง อบต. ได้มีข้าราชการที่โอนย้าย 2 ท่าน  และข้าราชการที่
บรรจุแต่งตั้งใหม่ 1 ท่าน ก็ขอเชิญแนะนำตัวต่อที่ประชุมสภาฯ ด้วย   

นางภาราดา  แดนวงศ์ - กล่าวแนะนำตัว ดิฉัน นางภาราดา  แดนวงศ์  ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่าคล้อ  ย้าย
มา 

ปลัด อบต.ท่าคล้อ เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม  2565 ค่ะ 
นางสาวชลดา  ภูผาน ี - กล่าวแนะนำตัว  ดิฉัน นางสาวชลดา  ภผูานี  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ค่ะ 
นักวิชาการเกษตร  
ประธานสภาฯ - กล่าวว่า อีกท่านหนึ่ง นางสาวสุธาสินี  จันทกูล  ตำแหน่งนิติกรที่โอนย้ายมาจาก

เทศบาลนครนนทบุรีอยู่ระหว่างการรักษาตัวเนื่องจากตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 
ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับข้าราชการ
ที่ได้โอนย้ายมา  และข้าราชการที่เข้ารับการบรรจุใหม่  เพ่ือพัฒนาตำบลท่าคล้อของ
เราให้ดียิ่งขึ้น  ในระเบียบวาระนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2565 
ประกาศ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565  เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบฯ ดังกล่ าว 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายและการปฏิบัติหน้าที่ของสภาท้องถิ่นในปัจจุบัน 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น  ก่อนที่จะ
ดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป   เนื่องจากนายเขมชาติ   วิริยะพาณิขย์  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ซึ่งดำรงตำแหน่งปลัด อบต.ท่าคล้อ
ได้เกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 แล้วนั้น  เพ่ือให้การประชุมสภา
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ฯ ดำเนินการต่อไปจึงขอเลื่อน ระเบียบวาระที่ 3 การพิจารณา  3.1 พิจารณาเลือก
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2565 ข้อ 13 ขึ้นมาประชุมก่อน  

ที่ประชุม เห็นชอบการเลื่อนระเบียบวาระที่ 3 การพิจารณา  3.1 พิจารณาเลือกเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

 
3.1 เรื่อง เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565  ข้อ 13 

ประธานสภาฯ - กล่าวว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 13 วรรคหนึ่ง  บัญญัติว่า “วิธีเลือกเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม”  ข้อ 14 บัญญัติว่ า “ในการ
เลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือก” และข้อ 18 บัญญัติว่า “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็น
เลขานุการสภาท้องถิ่น” วรรคสอง บัญญัติว่า “สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล 
พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึง ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลเท่านั้น” 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะ
เป็นเลขานุการสภาฯ พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อได้ครับ 

นายสมบัติ  ยอดสุวรรณ์ - กล่าวเสนอ  นางภาราดา  แดนวงศ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
นางทองดี  จันทนาก - ผู้รับรอง  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
นางสายทอง  แก้วสีหมอก - ผู้รับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
ประธานสภาฯ  - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯมีท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรจะเป็น 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้ออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอแสดงความ

ยินดีกับท่านภาราดา  แดนวงศ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  ให้ถือว่า
ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  ก็ขอแสดงความ
ยินดีกับท่านและขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 

4/2565 ครั้งที่ 1,2  เมื่อวันที่  10, 17  ธันวาคม  2565)  
ประธานสภาฯ        - กล่าวว่า ตามสำเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  

สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1,2  เมื่อวันที่  10, 17  ธันวาคม  2565รายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้วนั้นก็ขอให้ได้ตรวจสอบ และกล่าว
สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ หรือไม่   

ที่ประชุม - มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 10 :0 เสียง ให้การรับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1,2  เมื่อวันที่  10, 17  ธันวาคม  
2565  เพ่ือมีผลบังคับใช้ต่อไป   

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  พิจารณา 

3.2  พิจารณาร่างระเบียบท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถาม  ว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องด่วนหรือไม่   
นายกฯ   - กล่าวว่า ตามหนังสืออำเภอแก่งคอย ที่ สบ 0023.8/ว 0570 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  

2565 ได้รับแจ้งจากจังหวัดสระบุรีว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า พรบ.
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ต่อไปได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
จึงได้พิจารณาจัดทำร่างแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพ่ือให้การดำเนินการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นของประชาชนเป็นต้นไปตามวัตถุประสงค์ของกฏหมาย จึงแจ้งให้ 
อปท.พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ.การเข้าเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.
2565 ต่อไป จึงได้พิจารณาจัดทำร่างฯ ดังกล่าวขึ้น รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปแล้วนั้น 

ประธานสภาฯ   -กล่าวว่า สาระสำคัญเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารงานท้องถิ่น 
ท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

นายสมบัติ ยอดสุวรรณ    -กล่าวสอบถาม ข้อ 4, ข้อ 11 หมายความอย่างไร 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
นายกฯ - กล่าวว่า  การแจ้งชื่อ ไม่น้อยกว่า  1  คน ไม่น้อยกว่ากฎหมายกำหนด คือไม่น้อย

กว่า 2 คน 
ประธานสภาฯ - กล่าวขอมติเห็นชอบร่างระเบียบท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ

เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
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มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 9 : 0 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งด
ออกเสียง 0 เสียง ในการร่างระเบียบท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนใน
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565  เพ่ือให้มีผลใช้บังคับต่อไป 

 
 3.3 พิจารณายกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะมูลฝอย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพื้นที่จัดการขยะมูลฝอย (Clusters) กลุ่มที่ 
1 ของจังหวัดสระบุรี โดยเทศบาลเมืองสระบุรีเป็นเจ้าภาพหลัก 

ประธานสภาฯ -กล่าวเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อชี้แจง 
 นายกฯ -เนื่องจากทางคณะผู้บริหารมีความจำเป็นที่ เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ  1/2565 

ครั้งที่ 1  โดยใช้อำนาจการพิจารณาของสภาฯ ยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพ้ืนที่จัดการ
ขยะมูลฝอย (Clusters)  กลุ่มที่ 1  ของจังหวัดสระบุรี โดยเทศบาลเมืองสระบุรีเป็น
เจ้าภาพหลัก  ทางคณะกรรมการจัดการขยะระดับจังหวัด จะประชุมในวันที่ 19 
ธันวาคม 2565    การยกเลิกโดยทิ้งขยะที่เดิมจนกว่าทางที่ใหม่จะพิจารณาการร่วม
กลุ่มพ้ืนที่โดยเทศบาลเมืองสระบุรี  

ประธานสภาฯ -กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ว่าท่านใดมีข้อสงสัยเรื่องการยกเลิกบันทึกข้อตกลง 
(MOU) 

นายประสพโชค อบเชย -ขอคำอธิบายชี้แจง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทิ้งขยะเทศบาลเมืองสระบุรี มีค่าใช้จ่าย    
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ประมาณตอ่เดือนเท่าไหร่ 
นายจำลอง ช่วยณรงค์   - กล่าวว่า  เทศบาลทับกวาง  มีรายได้  ซึ่งทางเทศบาลมีการเปิดมานานแล้ว 
รองประธานสภาฯ 
นายกฯ -กล่าวว่า  บริษัททีพีไอ นำไปท้ิงไว้เฉยๆ ไม่ได้ดำเนินการใดๆ ตอนนี้เป็นโรงไฟฟ้าก็มี 
 การผลิตกระแสไฟฟ้า ที่บ้านธาตุนำส่งบางส่วนมาจากห้วยแห้ง ทางอบต.เราต้องจ่าย

ให้เทศบาลเมืองสระบุรี เพ่ือกำจัดขยะมูลฝอย 
ประธานสภาฯ -กล่าวว่า  การคัดแยะขยะได้มีการณรงค์มาหลายครั้งแล้ว  แต่ตอนนี้ก็เทรวมกัน

เหมือนเดิม เมื่อขยะไม่ได้เกิดการคัดแยกก็ทำให้เกิดการเพ่ิมน้ำหนักซึ่งทำให้ต้องมี
รายจ่ายเพ่ิมขึ้นในส่วนการณรงค์คัดแยกขยะ ในการคัดแยกขยะมีการณรงค์ทั้งขยะ
เปียกขยะทั่วไป, ขยะรีไซเคิล สถานประกอบการแห่งหนึ่งในพ้ืนที่นำขยะไปทิ้งเป็น
พ้ืนที่ของส่วนบุคคลเอง(ผู้รับจ้าง) 

นายกฯ -กล่าวว่า  ฝากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ชาวบ้านให้ทำขยะเปียก 
เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาล  เพราะมีการเมินที่ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทำ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ชาวบ้านคัดแยกขยะ ให้ถูกต้อง เพราะจะ
บริหารจัดการขยะให้เป็นระบบในอนาคตต่อไป 
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ประธานสภาฯ -กล่าวขอมติการยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพ้ืนที่จัดการขยะมูลฝอย (Clusters)  
กลุ่มท่ี 1 ของจังหวัดสระบุรี โดยเทศบาลเมืองสระบุรีเป็นเจ้าภาพหลัก 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 9 : 0 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งด
ออกเสียง 0 เสียง ยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพ้ืนที่จัดการขยะมูลฝอย (Clusters)  
กลุ่มที่ 1 ของจังหวัดสระบุรี โดยเทศบาลเมืองสระบุรีเป็นเจ้าภาพหลักเพ่ือให้มีผลใช้
บังคับต่อไป 

 
3.4 พิจารณาขอเข้าร่วมกลุ่มพื้นที่จัดการขยะบันทึกข้อตกลง (MOU) การจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพื้นที่จัดการขยะมูลฝอย 
(Clusters) กลุ่มที่ 4 ของจังหวัดสระบุรี โดยเทศบาลเมืองทับกวางเป็นเจ้าภาพ
หลัก 

ประธานสภาฯ -กล่าวเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อชี้แจง 
 นายกฯ -เนื่องจากทางคณะผู้บริหารมีความจำเป็นที่เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ  1/2565 

ครั้งที่ 1  โดยใช้อำนาจการพิจารณาของสภาฯ ขอเข้าร่วมกลุ่มพ้ืนที่จัดการขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพ้ืนที่จัดการขยะมูลฝอย (Clusters)  กลุ่ม
ที่  4 ของจังหวัดสระบุรี  โดยเทศบาลเมืองทับกวางเป็นเจ้าภาพหลัก   ทาง
คณะกรรมการจัดการขยะระดับจังหวัด จะประชุมในวันที่ 19 ธันวาคม 2565     

ประธานสภาฯ -กล่าวขอมติการเข้าร่วมกลุ่มพ้ืนที่จัดการขยะบันทึกข้อตกลง (MOU) การจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น กลุ่ม พ้ืนที่ จัดการขยะมูลฝอย 
(Clusters)  
กลุ่มท่ี 4 ของจังหวัดสระบุรี โดยเทศบาลเมืองทับกวางเป็นเจ้าภาพหลัก   

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 9 : 0 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งด
ออกเสียง 0 เสียง ในการเข้าร่วมกลุ่มพ้ืนที่จัดการขยะบันทึกข้อตกลง (MOU) การ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพ้ืนที่จัดการขยะมูลฝอย 
(Clusters) กลุ่มท่ี 4 ของจังหวัดสระบุรี โดยเทศบาลเมืองทับกวางเป็นเจ้าภาพหลัก   
เพ่ือให้มีผลใช้บังคับต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมอะไรหรือไม่   
นายกฯ -กล่าวแจ้ง บริษัท SCG อบต.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือเข้าร่วมตรวจพื้นที่ในการ

ประทานบัตร วันที่  20  ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. สมาชิกสภาฯ ท่านใดเข้า
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ร่วมก็ขอเรียนเชิญวันที่ 19 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ช่วงบ่ายโมงเรื่องการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 -เรื่องปืนหน้าผา คนมีรายได้ ถ้ามีพ้ืนที่อยู่ในพ้ืนที่เรา ต้องเก็บภาษี  ส่วนเรื่องประตูที่
ไม่ให้คนภายนอกเข้าทำเพ่ือป้องกันความปลอดภัย แต่ทางอบต.ไม่ได้ให้ใบอนุญาติ 
-เรื่องหมู ่9 ทางเข้าทางออก  คนเป็นเจ้าของที่ออกตารางวัด 2 งานที่เหลือเศษ ทาง
ผมขอนิคมสร้างตนเองขอทำทางเพ่ือเชื่อมต่อบ้าน เจ้าของที่ดินไปฟ้องศาล ทนาย
ไม่ได้เรียกคนไปเป็นพยาน  ศาลตัดสินว่าให้ทางสาธารณะ เพราะขั้นตอนในการขอ
นิคมนิคมสร้างตนเองต้องใช้เวลา   
-เรื่องลุงดำเส็ง   อยู่ในที่สาธารณะ ทางอบต.ได้รับหนังสือกระทรวงมหาดไทย
นโยบายรัฐบาล ให้อปท.แจ้งที่อำเภอ  ถ้าประชากรอยู่ในที่สาธารณะให้แจ้งที่ไป
อำเภอแก่งคอย  จัดให้คนไม่มีที่ดินทำกันอยู่อาศัย  แต่ไม่ได้ให้ที่ดิน   และพ้ืนที่ใดท่ี
รกร้างว่างเปล่า ให้ประชาชนทำการเกษตรหรือมีสิ่งก่อสร้าง  ถ้าไม่ได้ทำอะไรจะเสีย
ภาษีท่ีดินแพง  

นายสมบัติ ยอดสุวรรณ    -กล่าวสอบถามจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 1.เรื่องไฟส่องสว่าง  ทางผมได้แจ้งไฟฟ้าดับประมาณ 10 หลอด ตั้งแต่งบประมาณปี

ที่แล้ว ปัจจุบันยังไม่ได้รับการซ่อมไฟฟ้า อยากทราบว่าติดขัดอะไร ถึงยังไม่มีการซ่อม
สักที 

 2.เรื่องลงลูกรัง  สอบถามชาวบ้าน หมู่ 5 ได้รับการเดือดร้อนที่ต้องการลูกรังเพ่ือ
ซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน 

 จนปัจจุบันยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเรื่องลูกรัง อยากทราบว่าติดขัดเรื่องอะไร 
นายประสพโชค อบเชย   -กล่าวสอบถามจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  1.เรื่องไฟส่องสว่าง ได้แจ้งไฟฟ้าดับแจ้งทางเข้าบ้านสมาชิกฯ แล้วยังไม่ได้รับการ

ซ่อมเปลี่ยนแปลง  
  2.เรื่องลงลูกรัง  ทางหมู่ที่ 3 มีปัญหาเหมือนหมู่ที่ 5  อยากให้ทางคณะผู้บริหาร

ชี้แจงว่าทำไมการของลูกรังที่ดำเนินการล่าช้า 
  3.เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า ของหมู่ที่ 3 ของให้ฝ่ายบริหารไปสำรวจเรื่องการขยาย

เขตไฟฟ้า งบประมาณที่ผ่านมาผมไม่ได้รับการขยายเขตไฟฟ้า 
นายสุวิทย์   พงษ์ศรี -กล่าวสอบคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10  1.เรื่องไฟส่องสว่าง ทางผมได้แจ้งไฟฟ้ามาซ่อม แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำการมาซ่อม 
 ยกเว้นคนที่โทรไป ถึงจะมาซ่อม ให้เจ้าหน้าที่กองช่างทำตารางการซ่อมไฟฟ้าก่อนจะ

ไป  ถ้าท่านไปเปลี่ยนหลอดแล้วให้โทรแจ้งสมาชิกฯมาเซ็นต์ชื่อหลังก็ได้ 
 2.เรื่องหลอดไฟ LED ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ไดม้าตรฐาน ขั้วหลุด  อยากให้ตั้ง

งบประมาณในการซ่อมแซมหลอด LED ไว้ 
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 3.โครงการพัฒนาหมู่บ้านแต่ละปี ควรจะเสร็จสิ้นแต่ละปีงบประมาณ ทำให้โครงการ
พัฒนาหมู่บ้านบางโครงการตกหาย 

 4.ฝาตะแกรงเหล็กหน้าโรงเรียนวัดท่าคล้อ ฝากให้ท่านสมาชิกไปทำการตรวจสอบ
โดยด่วน 

นายมนัส พระวิจิตร -กล่าวสอบถามจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8  1.เรื่องตลิ่งพังมีประมาณ 6-7 หลังคาเรือน ท่านผู้บริหารเข้าไปดูแค่ของนายทอง

หล่อ แค่หลังเดียว  อยากให้ฝ่ายผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไป ตรวจสอบทุกหลัง เรือนที่
ได้รับความเดือนร้อน 

  1.เรื่องไฟส่องสว่างทางเข้ารีสอร์ทติดแค่ 3 ดวง  ไฟเข้าไปในป่า คอไฟหักบ้าง งอ
บ้าง  ทางผมได้แจ้งซ่อมไฟฟ้าแต่ยังไม่มีการซ่อม อยากให้ฝ่ายผู้บริหารท่านเข้าไป
ตรวจสอบ    

นายจำลอง ช่วยณรงค์ -กล่าวเสนอเรื่องเร่งด่วน 
รองประธานสภาฯ  1.เรื่องลอกคลอง ซอย 3,4,5 ท่านได้ไปทำการสำรวจและดูแลให้ทางหมู่ผมด้วย 

 2.เรื่องซ่อมไฟส่องสว่าง  ทางผมได้แจ้งซ่อมไฟฟ้าอยากให้ท่านซ่อมให้ทางหมู่ผมให้
เสร็จก่อน ไม่ใช่ไปซ่อมกระโดดไปหมู่อ่ืนก่อนแล้วมาซ่อมให้หมู่ผมทีหลัง จึงขอฝากให้
ท่านผู้บริหารช่วยชี้แจงด้วย 

นางสายทอง แก้วสีหมอก -กล่าวเสนอเรื่องเร่งด่วน 
สมาขิกสภาฯ หมู่ที่ 9  1.เรื่องไฟส่องสว่างจากทางโค้งไปหาเขตท่าตูม ของติดเพ่ิม และซอยหลังวัด และ

ซอยทางเข้าบ้านผู้ใหญ่จำเริญขอเสาไฟฟ้าเพ่ิม     
ประธานสภาฯ - กล่าวว่า เรื่องการซ่อมไฟฟ้า  เจ้าหน้าที่ควรทำตารางการทำงานการซ่อมก่อนทุก

ครั้งที่จะไปซ่อมไฟ  และสำหรับหลอดไฟ LED  ขอให้เน้นคุณภาพ วัสดุนำมาติดตั้ง
ขอให้มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคา  

นางทองดี จันทนาก - กล่าวเสนอเรื่องเร่งด่วน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11  1.เรื่องลงลูกรัง ช่วงฝนตกทำให้น้ำเซาะคอนกรีตทางรถไฟพรมประสิทธิ์ จึงให้ท่าน 

ผู้บริหารช่วยเร่งพิจารณาลงลูกรัง 
 2.เรื่องช่วยเร่งออกโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหมู่ที่ 11 

ให้หน่อยนะค่ะ 
นางสมใจ สิงห์ชัย - กล่าวเสนอเรื่องเร่งด่วน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  1.เรื่องโครงการพัฒนาหมู่บ้านเงินโรงปูนนครหลวงฯ  ขอความชัดเจนเรื่องเอกสารมี

การเพ่ิมเติม ขอให้ฝ่ายตรวจสอบให้ตรวจเรื่องเอกสารให้ชัดเจน ว่าต้องใช้อะไร ทำ
ให้เกิดความล่าช้า  

 2.เรื่องลงลูกรงั ขอให้ท่านผู้บริหารช่วยเร่งเรื่องลงลูกรังให้ทางหมู่ 6 ด้วยนะค่ะ 



 

. 
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นายกฯ -กล่าวชี้แจง  เรื่องลงลูกรัง  เราใช้ลูกรังปริมาณเยอะทางผู้รับเหมาไม่รับและลงลูกรัง
ให้ไม่ทัน  เราจะเปลี่ยนเป็นหินคลุกแทน เราต้องไปซื้อที่หน้าพระลานเป็นฝุ่น พอ
ปลายปีที่แล้วโรงโม่ผลิตไม่ทันเลยไม่ได้ทำ  
-เรื่องโครงการงบประมาณในแต่ละปี งบประมาณที่ทำโครงการต่างๆ  จะทำได้
ปลายปีเพราะเงินเข้ามาปลายปี   ส่วนใช้เงินที่เหลือเราจะเอามาจ่ายขาด 18 
โครงการ ต้องทยอยทำ ต้องทำความเข้าใจ โครงการทั้งหมดเรากำลังเร่งดำเนินงาน
ตามข้ันตอนต่อไป 
-เรื่องหลอด LED ถ้าสองสองสามเดือนจะอยู่ในระหว่างประกัน 
-เรื่องฝาตะแกรงโรงเรียนวัดท่าคล้อ ทางอบต.จะรีบดำเนินการซ่อมให้ 
-เรื่องลอกคลอง ซอย 3,4,5  ของหมู่ 7 จะดำเนินการให้ในช่วงหน้าแล้ง 

นายทศพร บุษบงค์        - กล่าวชี้แจงเรื่องการซ่อมไฟฟ้าทางอบต.ได้อุปกรณ์ไฟฟ้ามาเมื่ออาทิตย์ก่อน เรา  
ผอ.กองช่าง  พยายาม เร่งซ่อมไฟฟ้าให้แต่ละหมู่  ปัญหาตอนนี้คือรถกระเช้าของอบต.ท่าคล้อมี
คัน  

เดียว ทางกองช่างจะทำตารางแผนงานให้ท่านสมาชิกแต่ละหมู่ซ่อมให้จบแต่ละหมู่ 
ตารางเสนอสมาชิกแต่ละหมู่วันนี้จะเข้าไปซ่อมทางหมู่ใหน หลอดไฟอบต.ตอนนี้มี
เพียงพอ ผมจะทำตางรางแต่ละวันเสนอสมาชิกเซ็นต์รับทราบในใบการปฏิบัติงาน   
อยากขอ ปีงบประมาณหน้าขอรถกระเช้าเพ่ิมเป็น 5 ตัน  ยาว 12 เมตร  จะใช้งานได้
กว่าคันนี้ 

นายสนั่นศิลป์ ด้วงทอง -ขอชี้แจงขยายเขต หมู่ที่ 5 เหลือหม้อแปลงยังติดอยู่  การขยายเขตไฟฟ้า 
รองนายก อบต.ท่าคล้อ หมู่ที่ 3 ต้องไปสำรวจพ้ืนที่ทางการไฟฟ้าจะมาคิดราคาใหม่  ส่วนเรื่องซ่อมไฟฟ้าหมู่  
   10  ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมให้แล้ววันนี้   ฝากถึงนายนพพร วัชรินทร์ นายช่างไฟฟ้า 
   สมาชิกมาแจ้งซ่อมไฟฟ้า ให้ช่างชี้แจงใบงานซ่อมให้กับลูกน้องทุกเช้า ก่อนไปซ่อมไฟ 
   เรื่องไฟหมู่ที ่8 ไฟดับและไม่ติด รถกระเช้าเข้าไม่ถึงมีแต่เถาวัลย์รก รถไม่สามารถ 
   เข้าไปซ่อมได้   หมู่ที่ 9 ไฟแสงสว่างเป็นไฟทางหลวง ถ้าทางหลวงไม่มาดำเนินการให้ 
   ทางอบต.จะจัดการให้  หมู่ที่ 1 ไฟดับและหลอดที่ไม่ติด เจ้าหน้าที่เข้าไปทำแล้ว 
                              ไฟที่ไม่ได้ใช้ให้ถอดออก  หมู่ที่ 11 เรื่องลูกรังกำลังดำเนินการให้อยู่ เรื่องถนนหมู่ 11          
   ซอยบ้านป้าหวิง ของบ อบจ.ซึ่งขอถนนที่ไม่ซอยเชื่อมต่อของบอบจ.ไปแล้ว 
            จากท่านผู้อำนวยการกองช่างทำตารางการซ่อมไฟฟ้า ทีละหมู่  ให้ช่างไฟฟ้าส่งงาน                                               
   ให้ลูกน้องทุกเช้า  ขอฝากไว้ด้วย  
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ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมอะไรหรือไม่  เมื่อไม่มีจึ ง

นั ดประชุมสภาฯ ครั้ งที่  2 วันที่    26  ธันวาคม  2565  เวลา  10.00 น .   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  โดยแต่งกายเครื่องแบบ   
เมื่อไม่มีอะไรจึงขอปิดการประชุม 

 
ปิดการประชุม  เวลา  13.30  น. 
 

   (ลงชื่อ)      ภาราดา  แดนวงศ ์    ผู้บันทึกฯ 
                          (นางภาราดา  แดนวงศ์) 

 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่..................................................... 
 
(ลงชื่อ) รุ่งโรจน์ สุวรรณรัตน ์    (ลงชื่อ) มนัส พระวิจิตร์ 
       (นายรุ่งโรจน ์  สุวรรณรัตน์)             (นายมนัส   พระวิจิตร์)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 2     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 8 
 
    (ลงชื่อ)        ทองด ีจันทนาก 

      (นางทองดี   จันทนาก)     
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 11 
 
 ได้รับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสภาฯ สมัย.........................สมัยที่....................ครั้งที่
.................ลงวันที่...............................................แล้ว 
 
 
    (ลงชื่อ) นายคมสัน   สุขสวัสดิ์ 
                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

 
 
 
 
 
 

 


