
 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

อำเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี 

สมัยสามัญ   สมัยท่ี 4/2562 (ครั้งท่ี 1) 

วันอังคารท่ี  26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

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

 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 

1. นายวินัย  ไชยแสง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

2. นายจำลอง  ชวยณรงค  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

3. นายคมสัน   สุขสวัสดิ ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 1 

4. นายไสว   พรมอุทิศ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 1 

5. นายเกษตรญาณ   เพ็งแพง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 2 

6. นายประสพโชค  อบเชย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 3 

7. นายทองรกั  ชัยเนตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 4 

8. นางอุษณี   คัมภิราบุตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 5 

9. นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 5 

10. นางสมใจ   สิงหชัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 6 

11. นายมนัส  พระวิจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 8 

12. นายวิหาร  ทองสุข  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 8 

13. นางรัญจวน  โพธิ์ดวง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 9 

14. นายโสพล  เรียงไร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 9 

15. นายสุวิทย   พงษศรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 10 

16. นายประเสริฐ   บุตรดี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 11 

 

ไมมาประชุม  2  คน  คือ 

1. นายไพโรจน   คอบญุทรง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 3 

2. นางปราณีต   สุทธิโส  สมาชกิสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 4  

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายทนงยุทธ  จันทกูล  นายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

2. นายสนั่นศิลป   ดวงทอง รองนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

3. นายถนอม  ปานจะอำ  รองนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
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4. นายบุญหลั่น  เกตุวัต  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

5. นางจันที  สุทธิประภา  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ทาคลอ 

6. นางสาวจิรินทรรัฐ  ตั้งพัฒนาสมบุญ นักวิชาการศึกษา อบต.ทาคลอ 

7. นางสาวคุนัญญา  พวงแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผน อบต.ทาคลอ 

 

มีสมาชิกสภาฯ เขารวมประชุม จำนวน  16 ราย   ครบองคประชุม  

 

เปดประชุม   เวลา  10.15 น. 

 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว นายวินัย  ไชยแสง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอจึงเปด

ประชุม   และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ - กลาววา  วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี 4/2562 ครั้งท่ี 1 ในการประชุม

สภาฯ วันนี้เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอไดลากิจ  ขอใหทาง

สมาชิกสภาฯ พิจารณาเลือกสมาชิกสภาฯ ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการสภาฯ ดวย 

นายสุวิทย  พงษศรี - กลาวเสนอ  นายเกษตรญาณ  เพ็งแพง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทา 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10  คลอ หมูท่ี 2 ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาฯ - กลาวแจงเพ่ิมระเบียบวาระพิจารณา 4.3 เรื่อง บริจาค-อุทิศบานพักอาคารชั้นเดียว  

เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีดูแลและสูบน้ำชวยเกษตรกรภายในตำบลทาคลอพัก

อาศัย     

แจงใหท่ีประชุมทราบ  เรื่อง  เพลิงไหมอาคารกองชางท่ีผานมา  ทางหนวยงานได

ดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงและดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  

แตยังอยูระหวางการรอผลสรุปสำนวนคดีจากทางสถานีตำรวจภูธรหินซอนและ

ขอสรุปของหนวยงานตรวจสอบพิสจูนหลักฐานประกอบดวย   

เรื่อง  เอกสารประกอบการประชุมสภาฯ ท่ีเลือนราง  เนื่องจากเครื่องถายเอกสารมี

ปญหาก็ตองขออภัยไว ณ ท่ีนี้ดวย  ก็ขอใหทางฝายบริหารดำเนินการแกไขปรับปรุง

ตอไป 

เรื่อง  แจงขาราชการโอนยายมาปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงาน  จำนวน 2 ทาน  ขอให

แนะนำตัวตอท่ีประชุมสภาฯ แหงนี้ดวย  
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นางสาวคุนัญญา  พวงแกว- กลาวแนะนำตัว ดิฉันนางสาวคุนัญญา  พวงแกว  ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบาย 

นักวิเคราะหฯ และแผนชำนาญการ  โอนยายมาตั้งแตเดือนตุลาคมท่ีผาน  ก็จะปฏิบัติงานท่ีไดรับ

มอบหมายใหเต็มความสามารถท่ีมี   หากมีอะไรขาดตกบกพรองก็ขอใหตักเตือนหรือ

แนะนำได ขอบคุณคะ 

นางสาวจิรินทรรัฐ  ตั้งพัฒนาสมบุญ- กลาวแนะนำตัว ดิฉันนางสาวจิรินทรรัฐ  ตั้งพัฒนาสมบุญ  ตำแหนง 

นักวิชาการศึกษา วิชาการศึกษา ชำนาญงาน โอนยายมาจากอบต.หนองตะเคียน  ตำบลสองพ่ีนอง  

จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว (การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 

3/2562 ครั้งท่ี 1-2   เม่ือวันท่ี  14, 26  สิงหาคม  2562)  

ประธานสภาฯ        - กลาววา ตามสำเนารายงานการประชุมครั้งท่ีแลวเปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 

2 สมัยท่ี 3/2562  ครั้งท่ี 1-2   เม่ือวันท่ี  14, 26  สิงหาคม  2562  รายละเอียด

ตามเอกสารท่ีไดแจกใหกับสมาชิกสภาฯ ทุกทานแลวนั้นก็ขอใหไดตรวจสอบ และ

กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ วามีทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงขอความใด ๆ หรือไม  

 ถาหากไมมีทานใดแกไขเปลี่ยนแปลงก็ขอมติ  เพ่ือรับรองรายงานการ

ประชุมสภาฯ ดวย สมาชิกสภาฯ ทานใดใหการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

ขอใหยกมือดวย 

ท่ีประชุม - มีมติรับรองเปนเอกฉันทดวยคะแนน  15:0 เสียง ใหการรับรองรายงานการ

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2562 ครั้งท่ี 1-2   เม่ือวันท่ี  14, 26  สิงหาคม  

2562  เพ่ือมีผลบังคับใชตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เรงดวน 

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถาม  วามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องดวนหรือไม  หากไมมีผมซ่ึง

เปนตัวแทนชาวบาน หมูท่ี 2 ขอแจง เรื่องไฟฟาดับ  และขอใหอยูในวาระเรงดวน

ดวยเนื่องจากแจงมา 3 รอบแลว  แตไมเห็นดำเนินการใหสักที   

นายจำลอง  ชวยณรงค - กลาววา  เรื่องไฟฟา  ผมมีขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาไฟฟาดับ  แจงเขามา 

รองประธานสภาฯ รับทราบ  และออกไปดำเนินการซอม  แตทางเจาหนาท่ีผูเก่ียวของแจงวากระเชาเขา

ไม ถึงซอมไมได  หากซอมไมไดผมขอเสนอให เก็บซาก  เก็บวัสดุเอามาไวเลย  

ชาวบานจะไดไมตองถามอีก 

ประธานสภาฯ - กลาวสนับสนุนเห็นดีดวยกับทางทานรองประธานสภาฯ เสนอมา และสอบถาม 

รองสนั่นศิลปฯ  เรื่องลูกรังในพ้ืนท่ีตำบลทาคลอ  ไดเม่ือไหรและดำเนินการไปถึงไหน

แลว 
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นายสนั่นศิลป  ดวงทอง - กลาวชี้แจง เรื่อง ลูกรังในพ้ืนท่ีตำบลทาคลอไดทำสัญญาแลว  ดำเนินการไดเดือน 

รองนายกฯ หนาแนนอน 

นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ - กลาววา  เรื่องไฟฟา  หมูท่ี 5  เม่ือเชานี้ไฟดับ  เนื่องจากลมพัดกอไผพาดสายไฟ  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5 แรงสูง  เนื่องจากชวงนี้ลมพัดแรงมาก  ขอใหฝายบริหารหาวิธีแกไขดังกลาวดวย   

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

4.1 โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในหมวดคา

ครุภัณฑ  ท่ีดิน  และส่ิงกอสราง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธี

งบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ  27   

ประธานสภาฯ - กลาววา เชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายกฯ - กลาววา  เนื่องจากคณะผูบริหารทองถ่ินพิจารณาเห็นควรในการโอนลด-โอนเพ่ิม 

หมวดครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสรางในครั้งนี้   ซ่ึงโครงการบางโครงการมีความ

จำเปนหลังจากท่ีดำเนินการตั้งขอบัญญัติฯ  และมีความจำเปนในหมูบานท่ีตองนำไป

แกไขปญหาความเดือดรอนใหแกชาวบานตอไป   ทางคณะผูบริหารทองถ่ินพิจารณา

แลวเห็นควรในการโอนงบประมาณ ฯ จำนวน 11 รายการ คือ 

 หมวดครุภณัฑ  

 ครุภัณฑสำนักงาน (สำนักปลัด) 

 1. โพเดี๊ยม (แทนยืนบรรยาย) จำนวน 2 ตัว ๆ ละ  7,000  บาท ตั้งไว  14,000 

บาท 

 2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง ขนาดไมต่ำกวา 18,000 บีทียู 

จำนวน 1 เครื่อง  ตั้งไว  21,000 บาท 

 3. เครือ่งเจาะกระดาษและเขาเลม จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว  2,300 บาท 

 ครุภณัฑการแพทย (สำนักปลัด) 

 4.  รถเข็นพยาบาลและฐาน  พรอมตกแตงภายในรถพยาบาลผูปวยฉุกเฉิน จำนวน 

1 ชุด  ตั้ง ไว  64,200 บาท 

 ครุภณัฑคอมพิวเตอร (สำนักปลัด และกองการศึกษา) 

 5.เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สีชนิด Network แบบท่ี 2 ตั้งไว  27,000  บาท 

(สำนักปลัด) 

 6. เครื่องพิมพ (Multifunction) แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Thak 

Printer) จำนวน  1 เครื่อง ตั้งไว  8,000  บาท  (กองการศึกษา) 

 ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ (สำนักปลัด) 

 7. เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว  3,000 บาท 
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 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 8.โครงการซอมแซม  ปรับปรุงถนนลาดยาง  หมูท่ี 3  ตั้งไว  122,000 บาท 

 9.โครงการปรับปรุง/ตอเติมหองเก็บของ อบต.ทาคลอ ตั้งไว  450,000 บาท 

 10.โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลทา

คลอ  ตั้งไว  111,000 บาท 

 11. โครงการวางทอระบายน้ำซอยหลังโรงเรียนวัดถ้ำเตา  ตั้งไว  75,000 บาท 

 ซ่ึงการโอนงบประมาณฯ ในครั้งนี้  โอนเพ่ิม 11 รายการ โอนลด 7 รายการ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไปแลวนั้น  ก็ขอให

สมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาตอไป 

นายคมสัน  สุขสวัสดิ์ - กลาวนำเสนอคณะผูบริหารทองถ่ิน ท่ีจะนำไปปรับปรุงหองกองชางนั้น ผมขอเสนอ  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1 ใหทำอาคาร 2 ชั้น เพ่ือเตรียมรองรับการขยายของหนวยงาน  ดูจากเจาหนาท่ี  

เอกสารในแตละหองเดินแทบจะไมได เพราะเอกสารท่ีจะทำลายนั้นเปนระยะเวลา

สิบป  และในสวนหองเก็บเอกสารผมขอเสนอใหมีอุปกรณดับไฟท่ีตองติดตั้งไวบาง

อยางลูกบอลดับไฟ  หากเปนน้ำจะไมเหมาะถาเกิดเพลิงไหมข้ึนมาเอกสารจะ

เสียหายได   ในสวนของทางหองชางถาเปนไปไดนาจะปรับเปน 2 ชัน้ไดหรือไม 

นายกฯ - กลาวชี้แจง  เนื่องจาก อาคาร 3 ชั้นจะทำบริเวณหองปองกันท่ียกข้ึนสูง  แตหอง

ชางนั้นจะติดอยูกับโดมก็อยางท่ีทานประธานสภาฯ แจงใหทราบแลววาอยูในชวง

ของการรอผลจากทางกองพิสูจนหลักฐานและสรุปสำนวนคดีจากสถานีตำรวจภูธร

หินซอน  ศูนยสงเคราะหฯ ท่ีจะดำเนินการจะใชพ้ืนท่ีของโรงปูนนครหลวง  สวนหอง

ดานลางของอาคารประชุมนี้จะใชเปนหองเก็บของ 2 หอง   

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยอะไรหรือไม  เม่ือไมมีจึงขอมติ

เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในหมวดคา

ท่ีดินและสิง่กอสราง  โดยการยกมือ 

ท่ีประชุม -  มีมติ เห็นชอบเปน เอกฉันทดวยคะแนนเสียง 15 : 0 เสียง ในการโอน

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ตามรายละเอียดบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โอนครั้งท่ี 1/2563  โดยโอนเพ่ิม 11 รายการ โอนลด 7 รายการ เปนเงินท้ังสิ้น 

897,500 บาท โดยไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท้ังสิ้น 
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4.2 แกไข  เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2563   ใน หมวดค าค รุ ภั ณ ฑ   ท่ี ดิ น   แ ละ ส่ิ งก อ ส ร า ง   ต าม ระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2541 ขอ  29   

ประธานสภาฯ - กลาววา เชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดการแกไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายกฯ - กลาววา  เนื่องจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

กองสวัสดิการสังคม หมวดครุภัณฑสำนักงาน  รายการจัดซ้ือโตะพับเอนกประสงค

หนาฟอเมกา  ขาชุปโครเม่ียม ท่ีตั้งไวรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑดังกลาว

ผิด  จึงขอแกไขรายละเอียดหนวยวัด จาก เซนติเมตร  เปน เมตร แทน   

 และโครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง หมูท่ี 3  เนื่องจากงบประมาณบางสวนโอนลดไป

แกไขปญหาความเดือดรอนในหมูบานตามโครงการซอมแซม  ปรับปรุงถนนลาดยาง  

หมูท่ี 3  ยอดงบ  122,000 บาท  จึงทำใหปริมาณงานตองลดลงตามงบประมาณท่ี

เหลือดวย 

 ซ่ึงการแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ในครั้งนี้มี จำนวน 2 รายการ รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารท่ีแจกใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไปแลวนั้น  ก็ขอใหสมาชิกสภาฯ 

ไดพิจารณาตอไป 

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยอะไรหรือไม  เม่ือไมมีจึงขอมติ

เห็นชอบการแกไข  เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  ในหมวดคาครุภัณฑ  โดยการยกมือ 

ท่ีประชุม -  มีมติ เห็นชอบเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 15 : 0 เสียง ในการแกไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดคา

ครุภัณฑ ตามรายละเอียดบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเงินงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  โอนครั้งท่ี 1/2563  จำนวน 2 รายการ โดยไมมี

การแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

4.3 บริจาค/อุทิศบานพักอาคารช้ันเดียวใหองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

ประธานสภาฯ - กลาววา   เชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดการบริจาค/อุทิศบานพักอาคารชั้นเดียว 

นายกฯ - กลาววา เนื่องจากบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แจงความประสงค 

บริจาค/อุทิศมีบานพักอาคารชั้นเดียว  ลักษณะโครงสรางคอนกรีต ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว  6 เมตร  มีเนื้อท่ีประโยชนใชสอย 24 ตารางเมตร มูลคาโดยประมาณ 

100,000 บาท เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีดูแลและสูบน้ำชวยเหลือเกษตรกร

ภายในพ้ืนท่ีตำบลทาคลอ รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหสมาชิกสภาฯ ทุกทาน
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แลวนั้น  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบการรับบริจาค/อุทิศบานพักอาคารชั้นเดียวให

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอสำหรับชวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ี  และมอบเปน

ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอตอไป 

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยอะไรหรือไม  เม่ือไมมีจึงขอมติ

เห็นชอบในการรับบริจาค/อุทิศบานพักอาคารชั้นเดียวใหองคการบริหารสวนตำบล–

ทาคลอ  เพ่ือใหเปนทรพัยสินของหนวยงานตอไป โดยการยกมือ 

ท่ีประชุม - มติเห็นชอบเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 15 : 0 เสียง ในการรับบริจาค/อุทิศ

บานพักอาคารชั้นเดียวใหองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถามี) 

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมอะไรหรือไม   

นายกฯ - กลาวแจง เรื่อง ผูวาราชการจังหวัด ออกเยี่ยมพบปะทองถ่ิน วันท่ี  11 ธันวาคม  

2562  ชวงเวลา  08.30 น. เปนตนไปพรอมกันท่ี อบต.ทาคลอ  ขอใหแตง

เครื่องแบบกากีแขนยาว  ก็จะ อปท.พ้ืนท่ีอ่ืนเขารวมตอนรับในครั้งนี้ดวยอยาง อบต.

สองคอน  อบต.เตาปูน  อบต.หินซอน  และ อบต.บานปา   

 เรื่อง  ท่ีสูบน้ำฯ บานทาเกวียน ตอนท่ีดำเนินการกอสรางนั้นอยูในพ้ืนท่ีสาธารณะฯ 

บานทาเกวียน  เสาไฟฟาท่ีมานั้นไมสมบูรณทางผูรับเหมาไดใหการไฟฟาฯ มาปกเสา

ไฟเพ่ิมอีกจำนวน  1 ตน ราคาประมาณ  15,000 บาทหลังจากท่ีชลประทานโอน

ทรัพยสินมาใหกับ อบต.ทาคลอไมมีหนี้สินใด ๆ  แตทางไฟฟาฯ ไดติดตามทวงถาม

หนี้กับทางชลประทานซ่ึงทางชลประทานไดปฏิเสธเนื่องจากโอนมาให อบต.ทาคลอ

แลว  ซ่ึงเหตุการณนั้นเกิดข้ึนกอนป 2558 กอนท่ีจะมีการถายโอนภารกิจมา  เรารับ

โอนมาป 2559 อบต.ก็ไมสามารถจายหนี้ยอนหลังใหได  การไฟฟาฯ จำเปนตองมา

ถอนคืนไป  ก็ขอแจงใหทานสมาชิกสภาฯ ทราบขอมูลเพ่ือท่ีเวลาชาวบานสอบถาม

มาจะไดชี้แจงได 

 เรื่อง  ทัศนศึกษาของผูนำชุมชนฯ  จะจัดชวงเดือนมกราคม  เนื่องจากผมไดทำเรื่อง

ของงบจากหนวยงานเอกชนโดยผานคณะกรรมการท่ีกำนัน/ผูใหญบานเปนนั้นมา

สวนหนึ่ง  เพ่ือนำงบประมาณมารวมกัน  เปาหมายท่ีจะไปนั้นจะไปจังหวัดสตูลท่ี

เกาะหลีเปะ  ขอแจงใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานแจงชื่อเขารวมกิจกรรม  เนื่องจากตอง

ทราบยอดท่ีชัดเจน   

 เรื่อง   ทะเบียนของผูดอยโอกาสในหมูบาน  ผานการประชุมของคณะกรรมการ

หมูบาน  เนื่องจากทางหนวยงานมีรถกูชีพ (ฉุกเฉิน) ในการใหบริการอยู  ใหทำ

หนังสือพรอมแนบทะเบียนรายชื่อขอความอนุเคราะหในการชวยเหลือรับ-สงผูปวย 

ก็ขอความรวมมือทุกหมูดำเนินการใหดวย 
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 เรื่อง  ภัยแลง  ตอนนี้ทางรัฐบาลไมสงเสริมใหเกษตรกรทำนาปรัง  หากผลผลิตไดรับ

ความเสียหายจะไมไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐ  แตหนังสือเพ่ิงมาแจง

ภายหลังซ่ึงเกษตรกรบางสวนไดทำการหวานขาวไปแลว  ในชวงเดือนพฤศจิกายนท่ี

ทำนาปรังก็ขอแจงใหเกษตรกรมาชึ้นทะเบียนแจงไว  การใชน้ำหากมีการสั่งหามสูบ

น้ำเกษตรกรก็รับทราบแลวตองหาวิธีการแกไขหรือบรรเทาตอไป 

 เรื่อง ท่ีดินสาธารณะประโยชน 13 ไร 3 งาน 40 ตารางวา หมูท่ี 1 (บริเวณแมน้ำปา

สัก) เนื่องจากทางเจาของนั้นไดไปออก นค. 1 มา หลังจากมีประชุมกรรมการฯ เม่ือ

ตนปมานั้นไดมีการแจงใหยกเลิก นค.1 ตอนหลังไดมีการแจงข้ึนทะเบียนเปนท่ี

สาธารณะประโยชน  โดยทางอำเภอไดแจงใหทางหนวยงานประสานแจงทางนิคมฯ  

และท่ีดินในการยกเลิก นค. 1 ตอไป   ก็แจงใหทานสมาชิกสภาฯ ทราบ  และท่ี

สาธารณะประโยชนอีกแปลงหนึ่งท่ี หมูท่ี 6 คลองยายชี ตอนนี้มีผูไปครอบครองอยู 

เหมือนกัน  หากพบท่ีดินสาธารณะใหแจงทางหนวยงานจะไดทำเรื่องแจงข้ึนเปนท่ี

สาธารณะท่ีอำเภอตอไป  แตอยาง หมูท่ี 6 นั้นไมทราบวาเปนท่ีสาธารณะจริง ๆ จน

รางวัดท่ีดินมาแจงวาท่ีตรงนี้เปนท่ีสาธารณะ  ก็ตองไปชี้พ้ืนท่ีรวมกัน ก็แจงใหทาน

สมาชิกสภาฯ ทราบในเรื่องดังกลาว   

 เรื่อง  SCG  นำเด็กเยาวชนตำบลทาคลอ  ไปทำกิจกรรมฝายชะลอน้ำท่ีบานสามขา  

จังหวัดลำปาง  ในวันท่ี  29-30 พฤศจิกายน 2562   

นายจำลอง  ชวยณรงค - กลาววา  เรื่อง  รถกูชีพ  ก็เปนโครงการท่ีดีท่ีมีการใหบริการพ่ีนองในตำบลของเรา   

รองประธานสภาฯ ขอใหฝายท่ีควบคุมดูแลชวยตรวจตราดูแลใหดีดวย  ผมก็มีเรื่องเลาสูกันฟงผมไดโทร

แจงรถฉุกเฉินผานทานรองถนอม  เนื่องจากนายศรเพชร  สวางศรี ชาวบานหมูท่ี 7 

เกิดอาการชัก   จาก อบต.- หมูท่ี 7 ใชเวลาครึ่งชั่วโมงจนรอไมไหวผมกับสมาชิกสภา

ฯ สมบัติ ตองเอารถสวนตัวนำสงโรงพยาบาลพระพุทธบาท  ก็เขาใจวาบางครั้งรถไม

วางก็ขอใหบอก  เพ่ือท่ีจะไดวางแผนวาจะตองทำอยางไรตอไปเพราะเปนนาทีชีวิต 

 เรื่อง  กอสรางสะพานหลังโรงเรียนวัดถ้ำเตา หมดสัญญาแลวงานยังไมถึง 30% 

ผูรับเหมาเสียคาปรับไหม 

 เรื่อง รถบรรทุกน้ำ  ท่ีบริการเติมน้ำสระในชวงกิจกรรมลอยกระทง  ทางหมูบานก็

ตองขอขอบคุณทางฝายบริหารดวย 

นายสมบัติ  ยอดสุวรรณ - กลาวสอบถามฝายบริหาร   

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5 เรื่อง  ท่ีดินสาธารณะประโยชน หมูท่ี 5  มีหนังสือแจงมาวาในพ้ืนท่ีมีท่ีสาธารณะ

ประโยชน  9 ไร แตไมรูวาอยูตรงไหน  เราตองทำอยางไรถึงจะทราบได 
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เรื่อง  เสียงไรสาย  ของเราดำเนินการถึงไหนแลว  รูสึกวาซอมแซมหลายครั้งแลวแต

ยังเหมือนเดิม 

นายสวุิทย  พงษศรี - กลาววา  เรื่อง  เสียงไรสาย  ผานมาหลายสมัยแลวแตยังไมเห็นดีข้ึน 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 เรื่อง  ขอลูกรัง  หมูท่ี 10 (บริเวณบานนายสมัผัส) ซ่ึงไดยกใหเปนทางสาธารณะแลว

ก็ขอใหทางฝายบริหารพิจารณาดำเนินการดวย 

นายคมสัน  สุขสวัสดิ์ - กลาวขอนำเสนอ ตามท่ีทานรองประธานสภาฯ ไดพูกเรื่อง รถกูชีพ  กรณีฉุกเฉิน 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1 แบบนี้เจอมาหลายเคสแลว  ก็ขอนำเสนอใหหนวยงานจะจัดอบรมใหผูนำชุมชน  

สมาชิกสภาฯ ในการชวยเหลือชีวิตเบื้องตน  ก็มีความเปนหวง  หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

แลวทำอะไรไมไดหรือชวยเหลือไมถูกวิธีอาจสงผลกระทบตอผูบาดเจ็บได 

เรื่อง งานประเพณีลองแพไฟ  ในสวนการจัดงานก็เรียบรอยเปนไปไดดวยดี  แตจะมี

ปญหาเล็กนอย เรื่องอาหารของนักแสดง  ผูสูงอายุท่ีมีไมเพียงพอนาท่ีจะตองจัดแยก

ไวสำหรับนักแสดง  ก็ขอฝากไวหากมีการจัดงานในครั้งตอไป 

นายประสพโชค  อบเชย - กลาววา  เรื่อง  โครงการลูกรงั ท่ี อบต. ดำเนินการไปถึงไหน  พอดีเห็นชางแจงวา  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 จะนำลูกรังลงในหมูบานแลว ทางหมูท่ี 3 จะนำไปแกไขปญหาความเดือดรอนให

ชาวบานเนื่องจากทางข้ึน-ลงถนนเปนหลุมเปนบอ และโครงการถนนลาดยางใหมท่ี

เสร็จแลวเห็นตะแกรงเหล็กวางระเนระนาด  ไมเห็นไปเก็บสักทีก็ขอใหดำเนินการ

จัดเก็บดวย 

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมอะไรหรือไม  เม่ือไมอะไร

จึงขอปดการประชุม 

 

ปดการประชุม  เวลา  11.20  น. 

   (ลงชื่อ)      เกษตรญาณ เพ็งแพง ผูบันทึกฯ  

                   (นายเกษตรญาณ   เพ็งแพง)  

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 2      

      ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เม่ือวันท่ี  3 ธันวาคม 2562 

 

(ลงชื่อ)      เกษตรญาณ เพ็งแพง      (ลงชื่อ)       มนัส พระวิจิตร    

            (นายเกษตรญาณ   เพ็งแพง)                   (นายมนัส   พระวิจติร) 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 2     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 8 

 

 



 

. 

10 

 

    (ลงชื่อ)          ประเสริฐ บุตรด ี     

         (นายประเสริฐ   บุตรดี)          

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 11 

 

 ไดรับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1/2563  ครั้งท่ี   1 ลงวันท่ี. 

27  กุมภาพันธ 2563  แลว 

 

    (ลงชื่อ)           วินัย ไชยแสง        

              (นายวินัย   ไชยแสง) 

                  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
 


