
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 

สมัยวิสามัญ   สมัยที่ 1/2565 (ครั้งที่ 2) 
วันจันทร์ที่  26  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

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

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายคมสัน   สุขสวัสดิ ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
2. นายจำลอง  ช่วยณรงค์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
3. นางภาราดา  แดนวงศ์  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. นางจันที   สุทธิประภา  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  อบต.ท่าคล้อ 
6. นางสาวรสรินทร์  สุวรรณพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ท่าคล้อ 
7. นายชาตรี  ปลอดโปร่ง  ตัวแทนบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 
8. นายสมเกียรติ  บัวอินทร์ ตัวแทนบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 
9. นายสาโรจน์  ทิยพ์ขันธ์ ตัวแทนบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 
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เปิดประชุม   เวลา  10.10 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายคมสัน   สุขสวัสดิ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ จึงเปิด
ประชุม   และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ - กล่าวว่า  วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 ในระเบียบ

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาฯ  
และเจ้าหน้าที่ได้จัดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ หมู่ที่ 1 บริเวณสามแยก
บ้านหาดสองแควก็ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย  และ
ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงชาวบ้านเรื่องการขับรถให้ระมัดระวังด้วย  เนื่องจาก
ประชาชนเดินทางกลับต่างจังหวัดในเส้นเลี่ยงถนนมิตรภาพ  ช่วยกันดูแลความ
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่  และเมาไม่ขับ   

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภาฯ        - กล่าวว่า  ยกยอดไปรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  พิจารณา 
   3.1ญัตติการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  
พุทธศักราช  

2484 มาตรา 54  
ประธานสภาฯ - กล่าวเชิญ ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว 
นายกฯ - กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในการที่สถานที่ราชการหรือ

หน่วยงานใดที่เป็นที่ของป่าไม้ต้องดำเนินการขออนุญาต    ในส่วนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสองแคว ที่ปรากฎอยู่ในแผนที่ของสำนักงานจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งได้จัดตั้งมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว  
เพราะฉะนั้นทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอยได้ทำเรื่องเข้ามาขอเอกสาร
ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้มานานแล้วตั้งแต่เดือน
กันยายน 2565 แต่เนื่องจากยังไม่อยู่ในสมัยประชุมสภาฯ   ซึ่งในวันนี้ทางคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงมีความจำเป็นดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนทางราชการที่
กำหนด  ให้ทางสมาชิกสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ให้กับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสองแคว  
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น 
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ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดสงสัยอะไรอีกหรือไม่เมื่อไม่มีจึงขอมติสภา
ฯ เพ่ือเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  
พุทธศักราช 2484  เพ่ือเป็นสถานที่ตั้งบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลหาดสองแคว  ตำบลท่าคล้อ  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี โดยการยกมือ  

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 10 : 0 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  

งดออกเสียง 0 เสียง ให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพ่ือเป็นสถานที่ตั้งบริการสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสองแคว  ไม่ให้ความเห็นชอบไม่มี 

  

3.2ญัตติเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 2 

พ.ศ. 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 

2561) ข้อ 22  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

ประธานสภาฯ - กล่าวเชิญ ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว 
นายกฯ - กล่าวว่า ด้วยคณะผู้บริหารมีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชนจึงได้กำหนดและแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯ และ

คณะกรรมการหมู่บ้านได้พิจารณาทำแผนพัฒนาเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการพัฒนา

หมู่บ้าน/ตำบลต่อไป  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่  หรือส่วนต่างๆ และ

เพ่ือความเหมาะสมให้เป็นปัจจุบัน  โดยคณะกรรมการพัฒนาได้มีการประชุม

พิจารณาตามที่ทางหมู่บ้านได้เสนอโครงการเพ่ิมเติมเข้ามาแล้วนั้น  ขอให้สมาชิก

สภาฯ ทุกท่านตรวจทานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในหมู่บ้านของท่านที่ได้นำเสนอ

ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  หากไม่มีจะได้เพ่ิมเติม  หากครบถ้วนแล้วก็ขอมติ

พิจารณาจากที่ประชุมในการเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป                                                                                                                                                                                      

ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอะไรอีก

หรือไม่   

นายประสพโชค  อบเชย - กล่าวเพ่ิมเติมโครงการ  รั้วกั้นทางรถไฟ หมู่ที่ 3  และบล็อคที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รถไฟ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ที่ทำการระบายน้ำ  สามารถดำเนินการทันทีได้หรือไม่   ขอให้ทางฝ่ายบริหารชี้แจง

ด้วย 
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นายก - กล่าวชี้แจงว่า เรื่องบล็อค  และติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติ หมู่ที่ 3  อยู่ในระหว่าง

ขั้นตอนการพิจารณาจากทางสภาฯ เรียบร้อยแล้วก็จะดำเนินการทำเรื่องขออนุญาต

กับทางรถไฟต่อไป  ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกันเบื้องต้นแล้ว  ในส่วนการทำบล็อค

ดำเนินการในพื้นที่ที่ทางหน่วยงานได้ทำการเช่าพ้ืนที่ทางการรถไฟไว้แล้ว  แต่ตอนนี้

อยู่ระหว่างการทำแบบ  เมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็จะทำหนังสือขออนุญาตในการดำเนินการ

ต่อไป 

นายสุวิทย์  พงษ์ศรี - กล่าวสอบถามว่า หน้าที่ 15 โครงการ หมู่ที่ 10 พิมพ์ไม่ครบมีแต่ชื่อสถานที่แต่ไม่มี 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 ชื่อโครงการ  ขอให้แก้ไขเป็นโครงการท่อระบายน้ำทิ้งภายใน หมู่ที่ 10 

นายมนัส  พระวิจิตร์ - กล่าวเสนอโครงการเพ่ิมเติม  โครงการซ่อมแซมถังแขมเปญ หมู่ที่ 8                        

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 

นางทองดี  จันทนาก - กล่าวเสนอโครงการเพ่ิมเติม  หมู่ที่ 11 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 โครงการที่ 1 ย้ายหอถังเชมเปญ  เนื่องจากเจาะบ่อน้ำ (ใหม่) ได้แล้วแต่ระยะทาง

จากบ่อน้ำไปหอถังส่งน้ำอยู่ไกลมาก  อยากให้เพ่ิมโครงการย้ายหอถังเชมเปญไปบ่อ

น้ำที่เจาะน้ำได้ใหม่ 

 โครงการที่ 2 ถนน คสล. (เส้นบ้านนางแสงจันทร์เข้าไปในไร่นางระวาง  จินณวงษ์) 

จำนวน 1 เส้น 

นายสมบัติ  ยอดสุวรรณ์ - กล่าวเสนอโครงการเพิ่มเติม หมู่ที ่5  

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 1.ก่อสร้างแพในพ้ืนที่  เพ่ือใช้สำหรับในการจัดงานประเพณีลอยกระทงของ 

บ้านคำใหญ่ 

 2. น้ำการเกษตรภายในหมู่บ้าน 

ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดสงสัยอะไรอีกหรือไม่   เมื่อไม่มีจึงขอมติ

สภาฯ เพ่ือเห็นชอบเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 โดยการยกมือ  

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 10 : 0 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  

งดออกเสียง 0 เสียง ให้ความเห็นชอบเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566  ไม่ให้ความเห็นชอบไม่มี 
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3.3 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  ข้อ 27 

ประธานสภาฯ - กล่าวเชิญ นายกฯ ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว 
นายกฯ -กล่าวว่า  ด้วยทางคณะผู้บริหารมีความจำเป็นขอโอนงบประมาณ  และตั้ ง

งบประมาณเพ่ิม  เพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นการตั้งรายการใหม่ ในส่วนสำนัก
ปลัด  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ  
จัดซื้อห้องสุขาเคลื่อนที่  เนี่องด้วยหน่วยงานเราไม่มีซึ่งทุกครั้ งจะทำเรื่องขอ
อนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่นแต่ปีนี้ชำรุดไม่สามารถใช้การได้  จึงมีความจำเป็นจัดซื้อ
ห้องสุขาเคลื่อนที่ สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน  ซึ่งโครงการดังกล่าว
ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯ มีความจำเป็นต้องโอนเพ่ิม (ตั้งรายการใหม่) จำนวน 1 
โครงการ จึงเห็นควรพิจารณาขอโอนงบประมาณที่จำเป็น ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 

 สำนักปลัด  โอนเพิ่ม  
หมวด ค่าครุภัณฑ์   
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
รายการ  ค่าจัดซื้อห้องสุขาเคลื่อนที่ 80,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อห้องสุขาเคลื่อนที่จำนวน 2 หลังๆ ละ 40,000 บาท เพ่ือใช้ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน  มีรายละเอียดคุณลักษณพ้ืนฐานราคาตาม
ท้องตลาด/ท้องที่   เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 แบบ ผอ 3 
หน้าที่ 23 ลำดับที่ 1 
รวมการโอนงบประมาณฯ ในครั้งนี้  โอนเพ่ิม 1 รายการ โอนลด 1 รายการ 
งบประมาณ 80,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านไปแล้วนั้น  ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่  เมื่อไม่มีจึงขอมติ
เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ในหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยการยกมือ 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 10 : 0 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
งดออกเสียง 0 เสียง ในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 โอนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามรายละเอียดบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 1/2566 โอนเพ่ิม 1 รายการ  โอนลด  1 
รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น 

 3.4ญัตติการขอประทานบัตรเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน

เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ รวมจำนวน 4 คำขอในพื้นที่ตำบลท่าคล้อ ของ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 

ประธานสภาฯ - กล่าวเชิญ ตัวแทนบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ 
เพ่ือชี้แจงข้อสงสัยได้แนะนำตัวต่อที่ประชุมสภาฯ ด้วย 

นายสมเกียรติ  บัวอินทร์ - กล่าวแนะนำตัว  กระผม   นายสมเกียรติ  บัวอินทร์  เป็นตัวแทนบริษัทปูนซิเมนต์ 
ตัวแทนบริษัทฯ ไทย (แก่งคอย) จำกัด 
นายชาตรี  ปลอดโปร่ง - กล่าวแนะนำตัว  กระผม   นายชาตรี  ปลอดโปร่ง  เป็นผู้จัดการดูแลงานเหมือง   
ตัวแทนบริษัทฯ งานเจาะ  งานระเบิด  และงานสิ่งแวดล้อมชุมชน 
นายสาโรจน์  ทิพย์ขันธ์ - กล่าวแนะนำตัว  กระผม   นายสาโรจน์  ทิพย์ขันธ์  เจ้าหน้าที่ CSR ตัวแทนบริษัท 
ตัวแทนบริษัทฯ ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 
ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระนี้ที่ทางบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ได้เข้าขอประทาน

บัตรเหมืองแร่ฯ ในพื้นที่ตำบลท่าคล้อ ในส่วนขั้นตอนการนำเข้า  การจัดรับฟังความ
คิดเห็นของชุมชนในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตรก็ได้ดำเนินการไปแล้วที่โรงเรียนวัดหาด
สองแคว  และเข้าไปชมเหมืองหรือพ้ืนที่ดำเนินการ  ก็ขอเชิญทางตัวแทนบริษัทฯ ได้
ชี้แจงรายละเอียด 

นายสมเกียรติ  บัวอินทร์ - กล่าวว่า  ในระเบียบวาระนี้ทางบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ได้มายื่นขอ 
ตัวแทนบริษัทฯ มติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  ซึ่งเป็นการยื่นขอประทานบัตรในพ้ืนที่

เดิมไม่ได้ขยายขอบเขตออกไปด้านนอก  เป็นการขออนุญาต/ต่ออายุเพราะอายุเดิม
จะหมดปี 2570  และขั้นตอนการขอมีหลายขั้นตอนต้องใช้เวลา  ในวาระนี้จะเป็น
ขั้นต้นซึ่งต้องมีการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปอีก  ในส่วนกระบวนการทำเหมืองได้
เชิญทางคณะกรรมการ  และสมาชิกสภาฯ เข้าไปดู กระบวนการทำเหมือง  
กระบวนการผลิต  ซึ่งกระบวนการทำเหมืองของเราดำเนินการด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง การทำงานจะมีวิศวกรควบคุมเหมืองแร่  ทำตามแบบ ทำตามนโยบายที่
ทางราชการกำหนด   มีการเซ็นต์รับรอง  มีการรายงาน  มีการจ่ายค่าเหมืองแร่
ครบถ้วนตามกระบวนการ  ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้โอกาสทางบริษัทฯ เข้ามา
ชี้แจง  เข้ามาทำงาน  เข้ามาทำกิจกรรมในพ้ืนที่ตำบลท่าคล้อ  เพ่ือพัฒนาชุมชน
ตำบลท่าคล้อร่วมกัน 

ประธานสภาฯ -กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ 
นายประสพโชค  อบเชย -กล่าวสอบถาม  หากเราจะขอรับการสนับสนุนกิจกรรมนอกเหนือจากบันทึก  
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สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ข้อตกลง  กรณีส่วนรวมของหมู่บ้านหรือตำบล  เช่น  ผู้รู้ทางด้านกีฬา  ครูฝึกสอน
ดนตรี  เราอยากให้เด็กเยาวชนมีศักยภาพ   บางทีเด็กเยาวชนมีพรสวรรค์อาจทำให้
เป็นการเปิดอาชีพการงาน  หรือทางเลือกเพ่ิมขึ้น  เกิดความมั่นใจมากขึ้น  ก็
อยากจะขอความร่วมมือในส่วนตรงนี้และให้ความสำคัญกับชุมชน   

นายสมเกียรติ  บัวอินทร์ - กล่าวว่า  โครงการที่ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอมานั้นก็ดี ทำแล้วก็จะได้กับเด็กใน 
ตัวแทนบริษัทฯ ชุมชนของเรา ผมคิดว่าในโอกาสนี้ ไม่น่าจะติดขัดอะไรถ้าไม่ เกินอำนาจของ

ผู้บังคับบัญชาดูแลอยู่ก็ยังสามารถดำเนินการได้  ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็ก
เยาวชนได้รับการส่งเสริมก็จะได้นำเรียนผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อไป 

นางสมใจ  สิงห์ชัย - กล่าวสอบถามข้อสงสัย  บริษัท ECO ที่เป็นตัวแทนเข้ามาติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น
บางครั้ง 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 เป็นเครื่องชุดเล็ก  ชุดใหญ่   ซึ่งผลการวิจัยว่าในเขตชุมชนมีการประเมินผลเป็น
อย่างไรบ้างนั้นยังไม่เคยทราบผลเลย   ขอเสนอให้ทางบริษัทฯ ส่งผลวิจัยแจ้งมาให้
ทาง อบต. และผู้นำชุมชนทราบบ้าง  เพ่ือที่สมาชิกสภาฯ จะได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบ
ในวันประชุมประจำเดือนต่อไปได ้

นายชาตรี  ปลอดโปร่ง - กล่าวชี้แจง  เรามีการตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง  ผลการตรวจวัดจะมีการติดประกาศไว้  
ตัวแทนบริษัทฯ ของตำบลท่าคล้อมี 2 แห่ง คือ ที่ทำการกำนันตำบลท่าคล้อ  และโรงเรียนวัดหาด

สองแคว  หากต้องการจะให้เพ่ิมเติมจุดติดประกาศก็ยินดี 
นายรุ่งโรจน์   สุวรรณรัตน์  - กล่าวว่า  ผมเข้ามาครั้งแรกก็ได้ทำงานร่วมกับ SCG ก็ได้ขออนุเคราะห์หิน  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 จำนวน 10 รถ ก็ได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีก็ขอขอบพระคุณด้วย  ผมก็ยินดีในการ

เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของท่าน 
นายชาตรี  ปลอดโปร่ง - กล่าวชี้แจง ทางบริษัทฯ ก็มีความยินดีขอให้แจ้งความประสงค์เข้ามาหากจะขอหิน  
ตัวแทนบริษัทฯ หากมีก็ยินดีในการให้การสนับสนุนอยู่แล้ว 
นายจำลอง  ช่วยณรงค์ - กล่าวว่า  ขอฝากการรับเด็กในพื้นที่เข้าทำงาน  แต่ก็น้อยมากที่จะเข้าทำงานใน  
รองประธานสภาฯ SCG  ไดก้็อยากให้ช่วยดูแลเด็กในพ้ืนที่ด้วย   
นายสมเกียรติ  บัวอินทร์ - กล่าวชี้แจง การรับเด็กในพื้นที่เข้าทำงานทางบริษัทฯ รับเด็กเรียนจบ ปวส. เป็น 
ตัวแทนบริษัทฯ หลัก  หากระดับปริญญาตรีรับสมัครที่ส่วนกลางเท่านั้น  ในห้วง 5 ปีที่ผ่านมายังไม่มี

การรับสมัครพนักงานเพ่ิมเติม เด็กในชุมชนผู้บริหารก็รับไปบ้างแล้วทางทีมบริหาร
ของบริษัทฯ เห็นพ้องกันเสมอมาว่าเด็กในชุมชนของเราถ้าอยู่ในเกณฑ์  อยู่ในกติกาก็
จะให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ผมยืนยันได้ ไม่ต้องกังวลว่าเด็กในพ้ืนที่เราจะไม่ได้
ทำงานใกล้บ้าน  ผมคือตัวอย่างหนึ่ ง  เป็น เด็กบ้านป่า  ไม่มี เส้นก็สอบตาม
กระบวนการผ่านกระบวนการคัดสรรมาเหมือนกัน  

นายชาตรี  ปลอดโปร่ง - กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติม  เรื่อง การรับเด็กในชุมชนเข้าทำงาน  ช่วงแรกเราจะรับเดก็ท่ี 
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ตัวแทนบริษัทฯ เรียนจบ ม. 6  น้อง ๆ มาทำงานกันเยอะ  หากเราไม่พิจารณากันดีๆ  ตอนนี้ปัญหาที่
เจอน้องบางคนทำงานมา 24-25 ปียังไม่มีการปรับขั้นเลย  และโอกาสที่เค้าจะมา
ทำงานค่อนข้างน้อยด้วยความรับผิดชอบของเด็กๆ ค่อนข้างมีปัญหา  พอมาตอน
หลังจะต้องมีความละเอียดมากขึ้น บางครั้งสาขาที่เราต้องการกับทางน้องๆ จบมา
นั้นไม่ตรงกัน ผมเคยเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกพนักงานทางผู้บังคับบัญชาจะ
ส่งเข้ามาเลยเป็นหัวข้อถ้าเป็นคนในพ้ืนที่เราจะให้คะแนนมาก่อนเลยก็ขอนำเรียน
เบื้องต้นประมาณนี้ 

ประธานสภาฯ - กล่าวขอเพ่ิมเติม  ในส่วนของโครงการศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เสนอเพ่ิม
ภาษาจีน  และสอบถามกิจกรรมรองเท้าของหนูยังดำเนินการอยู่หรือไม่ 

นายสมเกียรติ  บัวอินทร์ - กล่าวชี้แจง  ในส่วนภาษาจีนจะได้นำเรียนทางผู้ บริหารต่อไป  ส่วนเรื่องกิจกรรม 
ตัวแทนบริษัทฯ รองเท้าของหนูที่หายไปด้วยสภาวะหลายอย่างด้วยกันก็ต้องขอโทษด้วยแต่ถ้ามี

โอกาสก็อยากให้พิจารณานำเข้าไปด้วยก็ต้องขอดูงบประมาณก่อนว่าจะมีส่วนไหนที่
เพ่ิมเติมได้บ้าง 

นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ์ - กล่าวสอบถาม  โครงการ OCOP ยังทำอยู่หรือไม่  ไม่ทราบไปทำอยู่ที่ไหน  ขอให้ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ชี้แจงด้วย 
นายสมเกียรติ  บัวอินทร์ - กล่าวชี้แจง โครงการ OCOP  ยังดำเนินการอยู่แต่เปลี่ยนชื่อเป็น OV ด้วย 
ตัวแทนบริษัทฯ สถานการณ์โควิด  พนักงานส่วนหนึ่งของทางบริษัทฯ ลดลงค่อนข้างเยอะ  และมี

การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการทำงานไปต่างพ้ืนที่ด้วย ในตำบลท่าคล้อคุณสาโรจน์จะ
เป็นผู้ประสานงาน 

ประธานสภาฯ - กล่าวว่า  เรื่องกิจกรรม OCOP การดำเนินการที่ผ่านมาทางสมาชิกสภาฯ ในพ้ืนที่
นั้นไม่ทราบเลยก็รู้สึกน้อยใจเหมือนกัน   

นายกฯ -กล่าวชี้แจง  บันทึกข้อตกลงนี้ต้องแยกจากงบประมาณของกองทุนเหมืองแร่  แต่

เป็นงบประมาณอีกส่วนหนึ่งที่ต้องนำมาพัฒนา-ดูแลชุมชนตำบลท่าคล้อ  หากมี

ผู้บริหารเปลี่ยนชุดใหม่เข้ามาบริหารงานจะได้เข้าใจตรงกัน 

นายสมเกียรติ  บัวอินทร์ - กล่าวว่า  ประเด็นนี้ขอรับไว้ยังคงเหมือนเดิม   
ตัวแทนบริษัทฯ  

นายจำลอง  ช่วยณรงค์ - กล่าวขอนำปรึกษาหารือ  เรื่อง สระบ่อพวง  งบประมาณที่ดำเนินการเป็นล้านไม่ 
รองประธานสภาฯ เกิดประโยชน์เพราะน้ำไม่ไหลเข้า  เราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรที่จะสามารถแก้ไข

ปัญหาให้น้ำไหลเข้าเพ่ือทำการกักเก็บไว้ได้  
นายสาโรจน์  ทิพย์ขันธ์ - กล่าวชี้แจงว่า  สระบ่อพวง  เกิดจากการน้ำที่เราทำฝายชะลอน้ำนั้นทำให้เส้นทาง 
ตัวแทนบริษัทฯ น้ำเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำ  ได้ประสานอุทกพัฒน์และเข้าไปดูพ้ืนที่แล้วก็จะ

ติดตามเรื่องให้  
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นายสมบัติ  ยอดสุวรรณ์ - กล่าวเสนอ  เรื่อง คลองคำใหญ่  ช่วงหน้าฝนน้ำเยอะแต่ช่วงหน้าแล้งน้ำไม่มี  ก็ขอ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 เสนอทาง SCG ช่วยประสานในการทำฝายกักเก็บน้ำในคลองคำใหญ่  เราทำแต่การ

ลอกคลองแต่ไม่ได้มีวิธีการกักเก็บน้ำ 
 
นายสาโรจน์  ทิพย์ขันธ์ - กล่าวว่า  การกักเก็บน้ำในคลองคำใหญ่นี้กม็องเห็นปัญหานี้มาหลายปีแล้ว  ในส่วน 
ตัวแทนบริษัทฯ งบประมาณ ก็ขอนำปรึกษาทางผู้ บ ริห ารก่อน   ซึ่ งตอนนี้ ได้ท ำ  MOU กั บ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับฝาย มข. ซึ่งเป็นฝายกักเก็บน้ำแบบถาวรซึ่งมีลักษณะ
ลำห้วยตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ 

ประธานสภาฯ - กล่าวว่า  เราได้มีการประชุมสภาฯ มาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว  ก่อนที่จะลงมติใน

ระเบียบวาระนี้ขอพักการประชุมสภาฯ 10 นาที 

ที่ประชุม - รับทราบ 

 พักการประชุมสภาฯ   10 นาที 

ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่  เมื่อไม่มีจึงขอมติ
เห็นชอบการขอประทานบัตรเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน
เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ รวมจำนวน 4 คำขอ  ในพ้ืนที่ตำบลท่าคล้อ ของบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ 
ไปแล้วนั้น  โดยการยกมือ 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 10 : 0 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
งดออกเสียง 0 เสียง ในการขอประทานบัตรเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
และหินดินดานเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คำขอประทานบัตรเลขที่ 2/2564, 
3/2564, 4/2564 และ 6/2564 รวมจำนวน 4 คำขอในพ้ืนที่ตำบลท่าคล้อ ของ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 

นายสมเกียรติ  บัวอินทร์ - กล่าวว่าในนามตัวแทนบริษัทฯ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาฯ  
ตัวแทนบริษัทฯ ทุกท่านที่ให้โอกาสทางบริษัทฯ เข้ามาชี้แจง  พบปะพูดคุย ทำความเข้าใจ สิ่งหนึ่งสิ่ง

ใดที่ผ่านมาขาดตกบกพร่องก็ต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย  และในโอกาสต่อๆ ไป

ก็ขอโอกาสทำงานร่วมกันกับชุมชนตำบลท่าคล้อ  เพ่ือให้ชาวบ้าน  เด็กเยาวชนใน

พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ได้รับสิ่งดีๆ กับกิจกรรมเพ่ือชุมชน ทางเราพร้อมทีมงานก็

ขอขอบพระคุณทุกท่าน          

 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  อื่น ๆ (ถ้ามี) 
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 4.1 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2565 ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และแก้ไข 

 
เพิ่มเติม มาตรา 58/5 วรรคห้า  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม 

ประธานสภาฯ - กล่าวเชิญ นายกฯ ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว 
นายกฯ -กล่าวว่า  ด้วยตามระเบียบขององค์กรปกครองท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณต้องมี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งจะมีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท่าคล้อ จำนวน 11 ท่าน  สมาชิกสภาฯ ที่สภาท้องถิ่น 
3 ท่าน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 2 ท่าน ผู้แทนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 2 ท่าน  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือก
กันเอง 2 ท่าน  และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 2 คน    โดยมีท่าน
ภูมินทร์  ฐานะวิเศษ  เป็นประธานกรรมการ  และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
อบต.ท่าคล้อประจำปี 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านไปแล้วนั้น  เพ่ือแจ้งให้สภาฯ ทราบ 

ประธานสภาฯ - กล่าวว่า  การรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละปีเป็นไปตามระเบียบทางราชการ  
สอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมอะไรหรือไม่  

นายจำลอง  ช่วยณรงค์ - กล่าวว่า  เรื่อง ซ่อมไฟฟ้า   ผ่านมา 1 อาทิตย์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมขอให้ท่านรอง
สนั่น 

รองประธานสภาฯ ศิลป์จัดการระบบใหม่  เพราะน่าจะมีปัญหาที่ระบบของเก่ายังติดไม่หมดเลยของใหม่
ดับอีกแล้ว 

นายสนั่นศิลป์  ด้วงทอง - กล่าวชี้แจงว่า  ผมคุยกันแล้วก็กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  จะเริ่มปี 2566  เมื่อ 
รองนายก อบต.ท่าคล้อ ดำเนินการซ่อมเสร็จแล้วสมาชิกสภาฯ จะต้องลงชื่อรับทราบด้วยทุกครั้งที่เข้าแก้ไข

ในหมู่บ้านของตนเองคาดว่าปัญหาจะลดน้อยลง 
ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมอะไรหรือไม่   เมื่อไม่มี

อะไรจึงขอปิดการประชุม 
 
ปิดการประชุม  เวลา  13.15  น. 
 

   (ลงชื่อ) ภาราดา แดนวงศ์ ผู้บันทึกฯ  
                     (นางภาราดา  แดนวงศ์) 
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่..................................................... 
 
(ลงชื่อ)             รุ่งโรจน์ สุวรรณรัตน ์   (ลงชื่อ)        มนัส พระวิจิตร ์          
               (นายรุ่งโรจน์   สวุรรณรัตน์)                   (นายมนัส   พระวิจติร์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 2     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 8 
 
    (ลงชื่อ)           ทองด ีจันทนาก     
         (นางทองดี   จันทนาก)          
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 11 
 
 ได้รับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสภาฯ สมัย.........................สมัยที่....................ครั้งที่
.................ลงวันที่...............................................แล้ว  
 
    (ลงชื่อ)  คมสัน สุขสวัสดิ์        
                (นายคมสัน   สุขสวัสดิ์) 
                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


