
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

อำเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี 

สมัยสามัญ   สมัยท่ี 2/2565 (ครั้งท่ี 1) 

วันท่ี  18 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

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

 

รายช่ือผูมาประชุม 

1. นายคมสัน   สุขสวัสดิ ์  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

2. นายจำลอง  ชวยณรงค  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

3. นายเขมชาติ   วิริยะพาณิชย เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

4. นายรุงโรจน   สวุรรณรัตน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 2 

5. นายประสพโชค  อบเชย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 3 

6. นายทองรกั  ชัยเนตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 4 

7. นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 5 

8. นางสมใจ   สิงหชัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 6 

9. นายมนัส  พระวิจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 8 

10. นางสายทอง  แกวสีหมอก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 9 

11. นายสุวิทย   พงษศรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 10 

12. นางทองดี  จันทนาก   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 11 

 

ไมมาประชุม  -  คน  คือ 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายทนงยุทธ  จันทกูล  นายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

2. นายสนั่นศิลป   ดวงทอง รองนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

3. นายถนอม  ปานจะอำ  รองนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

4. นายบุญหลั่น  เกตุวัต  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

5. นางเกษศิรินทร  ขุนพินิจ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ อบต.ทาคลอ 

6. นางสาวรสรินทร  สุวรรณพัฒน นักวิเคราะหนโยบายและแผน อบต.ทาคลอ 

7. นางสาวระพีพรรณ  มูลคำ นักทรัพยากรบุคคล อบต.ทาคลอ 

8. นางมยุรา  ชำนาญกิจ  ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน อบต.ทาคลอ 

9. นายสุดทวี  วานิชจรัสกิจ นักอุทกวิทยา (สำนักทรัพยากรน้ำ ภาค 2 จังหวัดสระบุรี) 
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10. นายทศพร  บุษบงค  ผูอำนวยการกองชาง อบต.ทาคลอ 

11. นางจันที  สุทธิประภา ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ทาคลอ 

 

มีสมาชิกสภาฯ เขารวมประชุม จำนวน  11 ราย   ครบองคประชุม  

 

เปดประชุม   เวลา  14.10  น. 

 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว นายคมสัน  สุขสวัสดิ์  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอจึงเปด

ประชุม   และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ - กลาววา วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี 2/2565 ครั้งท่ี 1 ประธานแจงให

ท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระท่ี 1  1.1 ปรึกษาหารือ-ชี้แจงรายละเอียดโครงการ

กองทุนเหมืองแรฯ ในพ้ืนท่ีตำบลทาคลอของหนวยงานภาคเอกชน   และวันนี้มี

ขาราชการใหม จำนวน 2 ทาน  ท่ียายเขามาปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงาน  ขอให

แนะนำตัวตอท่ีประชุมสภาฯ ดวย 

นางสาวระพีพรรณ  มูลคำ   - กลาวแนะนำ  ดิฉัน  นางสาวระพีพรรณ  มูลคำ  ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  ยายมาจากองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 

นางเกษศิรินทร  ขุนพินิจ - กลาวแนะนำ ดิฉัน  นางเกษศิรินทร  ขุนพินิจ  ยายมาจาก อบต.ทามะปราง มาท่ี  

นักวิชาการคลัง อบต.ทาคลอ เม่ือวันท่ี  1  กุมภาพันธ  2565  ตำแหนงนักวิชาการคลังปฏิบัติการ 

ประธานสภาฯ - กลาวยินดีตอนรับในการมาชวยเพ่ิมศักยภาพในการทำงานให อบต.ทาคลอ  ม่ันคง

แข็งแกรงเพ่ิมข้ึนใหอยูระดับตนของอำเภอแกงคอยตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว (สมัยสามัญท่ี 1/2565  ครั้งท่ี 1-2 ลง

วันท่ี  4, 18  มกราคม  2565)  

ประธานสภาฯ        - กลาววา ตามสำเนารายงานการประชุมครั้งท่ีแลวเปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 1/2565 ครั้งท่ี 1-2  เม่ือวันท่ี  4, 18  มกราคม  2565 รายละเอียดตาม

เอกสารท่ีไดแจกใหกับสมาชิกสภาฯ ทุกทานแลวนั้นก็ขอใหไดตรวจสอบ และกลาว

สอบถามสมาชิกสภาฯ วามีทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงขอความใด ๆ หรือไม 

นายประสพโชค  อบเชย - กลาวขอแกไข รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2565  ครั้งท่ี 1 ลง   

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 วันท่ี4  มกราคม  2565 หนาท่ี 9  ในสวนการปรึกษาหารือกองทุนพัฒนา  ขอใหตัด

คำวา (โรงไฟฟา) ออก  

นางทองดี  จันทนาก - กลาวขอแกไข รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2565  ครั้งท่ี 1 ลง  



 3 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11  วันท่ี  4  มกราคม  2565   หนาท่ี 9 “ซัมเมอรสเสีย” แกไขเปน ปริมาณน้ำใตดิน

ไมเพียงพอ 

ประธานสภาฯ        - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ วามีทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงขอความใด ๆ หรือไม 

ถาหากไมมีทานใดแกไขเปลี่ยนแปลงก็ขอมติ เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

ดวย สมาชิกสภาฯ ทานใดใหการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ขอใหยกมือดวย 

ท่ีประชุม - มีมติรับรองเปนเอกฉันทดวยคะแนน 10:0 เสียง ใหการรับรองรายงานการ

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2565 ครั้งท่ี 1-2  เม่ือวันท่ี  4, 18  มกราคม  

2565 เพ่ือมีผลบังคับใชตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เรงดวน 

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถาม  วามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องดวนหรือไม   

นายรุงโรจน   สุวรรณรัตน – กลาวเสนอ  เรื่อง เครื่องสูบน้ำ (แรงดันสูง)  สำหรับใชบรรเทาสาธารณภัย  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 2 ในพ้ืนท่ีตำบลทาคลอ   

เรื่อง ฝาทอระบายน้ำ หมูท่ี 2  เนื่องจากชำรุดเปนท่ีสุมเสี่ยงการสัญจรของชาวบาน 

บริเวณขางบานฤทัย  ไชยแสง,  ซอยวัดทาสบกบานลุงอำนวย ตรีมุข  และทางเขา

บานลุงอำนวย  บริรักษ  

นายมนัส  พระวิจิตร - กลาววา  เรื่อง ขยะเต็มทุกถัง ถึงเวลาไปเก็บชาวบานนำขยะใสถุงดำบางทีก็ไมเก็บ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8 ขนข้ึนรถ   ขอใหฝายบริหารดูแลเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดวย 

นางทองดี  จันทนาก - กลาววา  เรื่อง โครงการวางทอน้ำมัน  เริ่มเขาหนาฝนแลว  ทำใหเกิดปญหา  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ื 11 ทางเขา-ออกบานเรือนของชาวบาน  มีดินโคลน และทางเขา-ออกลำบากแลว   ทาง

คณะผูบริหารไดพูดคุยกับทางผูรับเหมาแลวหรือยัง  ก็ขอนำเรียนฝายบริหารชวย

พิจารณาและหาทางแกไขปญหาใหกับชาวบานในเรื่องนี้  และบริเวณ 4 แยก ซอย 2 

ตัดขาม  ถนนยุบลงมากแลวก็ขอฝากชวยแกไขปญหาใหชาวบานดวย 

นางสายทอง  แกวสีหมอก - กลาววา  ขอใหแกไขไฟฟาแสงสวาง หมูท่ี 9  ตั้งแตเขตติดตอ หมู 3 เกิดจาก 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 9 สาเหตุใดแกไขแลวติดแลวก็ดับอีก 

ประธานสภาฯ - กลาววา เรื่อง ไฟฟาแสงสวาง หมูท่ี 1 ฝากดวย  เหมือนกันกับทางหมูท่ี 9 

นายกฯ - กลาวชี้แจง เรื่อง  ฝาทอระบายน้ำ หมูท่ี 2 วันนั้นไปประชุมประชาคมมาไมนาจะมี

ปญหาก็จะดำเนินการ 

 เรื่อง เครื่องสูบน้ำ  ท่ีจะดำเนินการจัดซ้ือเปนแบบไดรโว   เพราะน้ำมีอยูตามจุด 

ตอนนี้ไดทำบันทึกแลวทางลัดนา  ขุดลอก  เพ่ือแกไขปญหานี้กอน   อบต.ทาคลอจะ

ดำเนินการไมไดหากชาวบานไมใหความรวมมือใหน้ำระบายไปได  เนื่องจากพ้ืนท่ี

ท้ังหมดนั้นมีเอกสารสิทธิ์แตละคน ในการท่ีรวมกันแกไขเพ่ือใหคนสวนมากใน

หมูบาน หากไมมีการเสียสละ อบต.ก็ไมสามารถดำเนินการใดๆ ไดเลยเพราะ 
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เจาของท่ียินยอมอนุญาตกอน  วันนั้นท่ีมีการประชุมประชาคมเพ่ือเปนการประกาศ

ใหชาวบานไดรับทราบปญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือแกไขปญหารวมกันเห็นชอบรวมกัน   ซ่ึง

การแกไขปญหาในเรื่องนี้จะดำเนินการแกไขใหเสร็จสิ้นภายในปนี้    

 เรื่อง ปญหาวางทอน้ำมัน  ขอนำเรียนตามขอเท็จจริงเวลาทางผูประกอบมาใหนัดกัน

มาพูดคุยรวมกันการประชุมครั้งสุดทายนี้มีมาไมก่ีราย สวนเรื่องถนนยุบเปน

เง่ือนไขถนนท่ีตัดทางยุบมี 2 เสนบางเสนเปนของ อบจ. ท่ีผูประกอบการไปขอ

อนุญาตในการวางทอนั้น  ระหวางทางเชื่อมระหวางบานนั้นผูประกอบการพูดคุยกับ

ชาวบานเองทาง อบต. ไมทราบวาตกลงกันอยางไรแตรูตอนท่ีเกิดปญหาแลว ณ วันนี้

เคยแนะนำใหบานใดก็แลวแตท่ีมีความเดือดรอนจากการวางทอน้ำมันใหเขียนปญหา

ท่ีเกิดข้ึนลงในสำเนาบัตรประชาชนของตนเอง และรวบรวมสงมาท่ี อบต. เพ่ือท่ี

หนวยงานจะไดจัดทำหนังสือสงถึงนายอำเภอ และแจงทางบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง 

 เรื่อง ไฟแสงสวาง  มีดวยกัน 2 สวน  ของทางหลวงชนบท  และของ อบต.ในสวน

ของ อบต. ท่ีดำเนินการไมไดตอนนี้  เพราะเคารื้อสายระบบเกายังไมสำเร็จเลยถาเรา

ทำก็จะมารื้ออีก  แตพอดีมีไฟฟาอยูแตติดบอยดับบอยก็ตองหาวิธีแกไขนาจะอยูใน

ระหวางการประกันอยูทาง อบต. จะทำการประสานงานแจงปญหาท่ีเกิดข้ึนตอไป 

 เรื่อง ขยะ  ดำเนินการแจงเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหทราบ 2 ครั้งแลว  แตรถบรรทุก

ขยะเล็กอัดไดไมเต็มท่ี 

นายรุงโรจน  สุวรรณรัตน - กลาววา เรื่อง ไฟแสงสวาง หมูท่ี 2  บริเวณตอจากทาสบกท่ีผานไปทางไรทาน 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 2 ประธานสภาฯ ดวย ไฟไมติด-ดับมานานแลว  ขอใหดำเนินการแกไขดวย 

นายทศพร   บุษบงค - กลาวชี้แจง  เรื่องไฟฟาแสงสวางไดดำเนินการแกไขซอมใหทุกหมู แลว  แตกำลัง 

ผอ.กองชาง  ไลดูในสวนไฟฟาท่ีดับยาวๆ อยู 

นายประสพโชค  อบเชย - กลาววา  เรื่อง  ไฟฟา  หมูท่ี 3 ท่ีวาจบนั้นยังไมจบ  เพราะหมูท่ี 3 ยังไมไดซอม 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 แจงไวแลวแตวันนั้นบอกวารถเสียยังไมไดรับการแกไข จำนวน 2 จุด บริเวณบาน

อำนวย กับโคงถนนนาคอกก็ขอใหเขาไปดำเนินการแกไขปรับปรุงดวย 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

 4.1 ขอความเห็นชอบโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 

สำหรับพ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัย-ดินถลมในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา บานถ้ำเตา 

ตำบลทาคลอ 

ประธานสภาฯ -กลาวเชิญ  ตัวแทนสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2 สระบุรี ชี้แจงรายละเอียดในเรื่อง

ดังกลาว 

นายสำเริง  ณรงคเดชา - กลาวแนะนำตัว กระผม นายสำเริง  ณรงคเดชา  ในนามตัวแทนของสำนักงาน 
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นายชางโยธาอาวุโส ทรัพยากรน้ำ ภาค 2  ซ่ึงหนวยงานมีพ้ืนท่ีตั้งอยู  ต.หนองยาว  จ.สระบุรี  รับผิดชอบ

พ้ืนท่ีหลักอยู 3 ลุมน้ำ  คือ 

 ลุมน้ำท่ี 1  แมน้ำเจาพระยา  รับผิดชอบจังหวัดนครสวรรค  ชัยนาท  สิงหบุร ี 

อางทอง  พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี   สมุทรปราการ 

 ลุมน้ำท่ี 2  แมน้ำสะแกกรัง  รับผิดชอบจังหวัดนครสวรรคบางสวน  อุทัยธานี 

 ลุมน้ำท่ี 3  แมน้ำปาสัก   รับผิดชอบสระบุรี  ลพบุรี 

 ในสวนของสำนักงานทรัพยากรน้ำ จังหวัดสระบุรีนั้นรับผิดชอบดูแลแมน้ำปาสัก  ซ่ึง

ทางหนวยงานไดมาดำเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนาท่ีบานถ้ำเตา  ตั้งแตป 

2558 แลว  โดยมีอดีตผูใหญบาน  นายถุงเงิน  ศรีมาลา  เปนผูดูแล  ซ่ึงในปจจุบันนี้

การท่ีหนวยงานของรัฐ  หรือเอกชนท่ีมาทำสิ่งปลูกสรางในพ้ืนท่ีใดตองแจงใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินทราบ  หากดำเนินการในพ้ืนท่ีปาไมตองขออนุญาตวาการติดตั้ง

ระบบเตือนภัยลวงหนานี้มีประโยชนตอทองถ่ินหรือไม  ในสวนรายละเอียดตางๆ  

จะใหทางเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบชี้แจงรายละเอียด  เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภา

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 

นายสุดทวี  วานิชจรัสกิจ -กลาวแนะนำตัว  นายสุดทวี  วานิชจรัสกิจ  ตำแหนงอุทกวิทยา  กรมทรัพยากรน้ำ 

อุทกวิทยาฯ เปนวิทยากรในการบรรยายโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา  สำหรับพ้ืนท่ีเสี่ยง

อุทกภัย-ดินถลมในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา  บานถ้ำเตา   เนื่องดวยพ้ืนท่ี

ชุมชนเปนท่ีราบเชิงเขาจะมีปญหาดวยกัน 2 สวน คือ  นำ้ทวม  และดินโคลนถลม  

ซ่ึงเปนการเกิดปญหาแบบฉับพลัน  หากเกิดข้ึนแลวจะทำใหเกิดความเสียหายแก

ชีวิตและทรัพยสินของพ่ีนองประชาชนเปนอยางมาก  ในการเตรียมตัวหรือรับรูมี

โอกาสนอยท่ีจะหลบหลีกหนีไดทัน  ดวยเหตุผลนี้ทางทรัพยากรน้ำจึงไดติดตั้งระบบ

เตือนภัยลวงหนาข้ึนมา  เพ่ือเตือนภัยใหแกพ่ีนองประชาชนท่ีอยูบริเวณพ้ืนท่ีราบเชิง

เขาใหรูไดอยางทันทวงทีและหลบหลีกได  ในสวนรูปแบบสถานีเตือนภัยลวงหนามี 2 

รูปแบบ ดวยกัน 

รูปแบบท่ี 1 สถานเีตือนภัยดวยปริมาณน้ำฝน 

รูปแบบท่ี 2  สถานีเตือนภัยดวยระดับน้ำและปริมาณน้ำฝน 

ซ่ึงสถานีเตือนภัยบานถ้ำเตาเปนรูปแบบท่ี 1 ท่ีใชปริมาณน้ำฝนในการแจงเตือน  

สำหรับสถานีเตือนภัยดวยปริมาณน้ำฝนท่ีติดตั้งบานถ้ำเตา ใชพ้ืนท่ีโดยประมาณ 

2.40 ตารางวา  หรือ ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร  โดยมีข้ันตอนการเฝาระวังและแจง

เตือนภัยใหแกประชาชนไดทราบก็คือ  เม่ือเกิดฝนตกมีปริมาณน้ำฝนถึงปริมาณ

น้ำฝนท่ีตองแจงเตือนใหแกผูดูแลในพ้ืนท่ีทราบ  พรอมท้ังสถานีเตือนภัยสงสัญญาณ

เขาไปท่ีกรมทรัพยากรน้ำเชนกันและประสานงานแจงเตือนใหแกผูรูอาสาสมัคร  

ผูนำชุมชนท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของปริมาณน้ำฝน และทำ
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การประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเตรียมความพรอมในการใหความชวยเหลือ

ตอไปหากเกิดภัยพิบัติข้ึนจริง  และมีการลงขอมูลในแอปพริเคชั่นเพ่ือประชาสัมพันธ

ใหชาวบานท่ีสนใจเขาถึงตลอดเวลา  สำหรับสัญญาณไฟการแจงเตือนมี 3 ระดับคือ  

สีเขียว (เฝาระวัง)  สีเหลือง (เตรียมพรอม)  และสีแดง (อพยพ) สถานีเตือนภัย

ลวงหนา  ตั้งอยู  บานถ้ำเตา  หมูท่ี 7  ตำบลทาคลอ  มีคุณถุงเงิน  ศรีมาลา  ผูรู

ประจำสถานีเตือนภัยบานถ้ำเตา ระบบแจงเตือนครอบคลุม 2 หมูบาน  คือ ชุมชน

บานถ้ำเตา และชุมชนบานคำใหญ  ในสวนคำขอนุญาตเขาทำประโยชนในเขตปา 

ตามมาตรา 54  แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช  2484 ซ่ึงเปนเหตุผลหลักท่ี

ทางหนวยงานขอเขารวมประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากหนวยงานไดเขามา

ติดตั้งสถานีเตือนภัยเม่ือป 2558  และปรากฎในภายหลังวาอยูในเขตปาไมฯ ตองให

ทำการขออนุญาตยอนหลัง รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหทางทานสมาชิกสภาฯ 

นั้น   

ประธานสภาฯ -กลาววา  ตามท่ีทางตัวแทนสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2 สระบุรี ไดนำเสนอไป

แลวนั้น  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยสอบถามอะไรหรือไม 

นายจำลอง  ชวยณรงค - กลาวสอบถาม  สถานีเตือนภัยไดติดตั้งท่ีบานคุณถุงเงินและดำเนินการไปแลว  

รองประธานสภาฯ หรือไม  ติดตั้งไวท่ีใด  และการขออนุญาตนั้นสรางมานานแลวแตเพ่ิงเขามาขอ

อนุญาต  และสถานีฯ ก็ไมไดอยูในพ้ืนท่ีปาไมแตอยูในพ้ืนท่ีบานเรือนชาวบาน 

นายสุดทวี  วานิชจรัสกิจ - กลาวชี้แจงวา  ดำเนินการติดตั้งไปแลวในป 2558 ท่ีบานนายถุงเงิน  ศรีมาลา   

อุทกวิทยาฯ เบื้องตนตรวจพิกัดฐานขอมูลอยูในเขตพ้ืนท่ีปาไมฯ ตามมาตรา 54  ก็ตองขออนุญาต

ตามกฎหมาย 

ประธานสภาฯ -กลาวสอบถามวาติดตั้งมาตั้งแตป 2558  ก็เห็นวาฝนตกหนัก  น้ำหลากบอยอยาก

ทราบวาประสิทธิภาพในการตรวจสอบขอมูลหรือประมวลผลการแจงเตือนภัย

มาแลวก่ีครั้ง  สังเกตดูวา หมูท่ี 7 และหมูท่ี 5 เวลามีฝนตกหนักทีไรน้ำหลากมาเกือบ

ทุกครั้งเห็นทางคณะผูบริหาร  เจาหนาท่ี อบต. ชาวบานรวมลงไปสำรวจพ้ืนท่ีทุก

รอบ   อยากทราบวาไดมีการเตือนภัยบางแลวหรือยังตั้งแตติดตั้งมา    และ

งบประมาณท่ีดำเนินการเปนงบประมาณจากสวนไหน 

นายจำลอง  ชวยณรงค - กลาวสอบถาม  ตั้งแตติดตั้งมาไมเคยไดยินเสียงเลยก็อยากทราบวาสถานีเตือนภัยมี 

รองประธานสภาฯ เสียงในการแจงเตือนดวยหรือไม 

นายสุดทวี  วานิชจรัสกิจ - กลาววา  จากขอมูลสถิติของสถานแีจงเตือนภัยบานถ้ำเตาเขามาอยูในระดับสีเขียว   

อุทกวิทยาฯ สีเหลืองเทานั้นเอง  ในชวงหนาฝนระหวางเดือนสิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  

ระดับสีเขียวบอยครั้ง สีเหลืองมีบาง  สวนสีแดงไมเคยมี  การสงสัญญาณแสงสี

ออกมา  และเสียงการแจงเตือนดวยแตระดับเสียงไมดังมากลำโพงขนาด 20 วัตตจะ
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ไดยินในระยะ 300 เมตรซ่ึงจะทำใหผูรูทราบเพ่ือประชาสัมพันธแจงเตือนได  ในสวน

งบประมาณติดตั้งสถานีเตือนภัยใชงบของกรมทรัพยากร  200,000 ตอสถานี 

นายจำลอง  ชวยณรงค - กลาวสอบถามวากอนท่ีจะมาสรางนั้น  ทางกรมทรัพยากรไดสำรวจความเหมาะสม  

รองประธานสภาฯ ของพ้ืนท่ีหรือไมวาจะสรางตรงไหนท่ีจะเหมาะสม เพราะถาดูตามลักษณะตรงจุดท่ี

สรางไมมีความเหมาะสมเลย  น้ำหลากมาจากบนเขาถาไปติดท่ีใกลๆ ตนน้ำ  หากน้ำ

หลากมาเครื่องก็จะเตือนภัยดานลางก็จะรับรู  แตนี่มาอยูตรงปลายทางหากเครื่อง

เตือนภัยขางบนก็เรียบรอยแลว  ผมก็อยากทราบวาเวลามาสำรวจกอนกอสรางนั้นใช

วิธีสำรวจอยางไร 

นายสุดทวี  วานิชจรัสกิจ - กลาวชี้แจงวา  ในเบื้องตนทางกรมทรัพยากรน้ำไดวาจางทางท่ีปรึกษาเขาในการ 

อุทกวิทยาฯ สำรวจดูลักษณะภูมิประเทศท่ีจะสรางสถานีเตือนภัยกอนท่ีจะดำเนินการกอสรางจริง

ก็จะตองมีการประเมินวามีผูดูแลสถานีนั้นหรือไม ไฟฟาเขาถึงหรือไม สัญญาณ 

Internet ท่ีตองสงขอมูลได  ตามท่ีทานรองประธานสภาฯ ไดใหคำแนะนำมานั้น

ทานกลาวถูกตองหมดทุกอยาง  ในจังหวัดสระบุรีนั้นมีสถานีเตือนภัยท้ังหมด  16 

สถานีดวยกัน  ซ่ึงจะมีการเชื่อมโยงกันท้ังหมดสมมุติบานถ้ำเตาไมไดแจงเตือน  แต

พ้ืนท่ีตนน้ำกอนแจงเตือนมาก็จะประสานใหท่ีบานถ้ำเตาทราบดวย 

นายกฯ - กลาววา  ขอใหตัวแทนทรัพยากรน้ำอธิบายใหชัดนิดหนึ่ง  ผมเขาใจวาสถานีเตือน

ภัยนี้วัดปริมาณน้ำฝน  ถาฝนตกขนาดนี้จะทำใหดินท่ีอยูภูเขาชุมน้ำ  ทำใหมีโอกาส

เกิดดินสไลด  หรือพังได  ถาหากจะวัดจากน้ำท่ีไหลมานั้นคงจะวัดไมได 

นายสุดทวี  วานิชจรัสกิจ - กลาวชี้แจงเพ่ิมเติมวา  ในสถานีเตือนภัยท่ีตั้งบานถ้ำเตาคือใชปริมาณน้ำฝนในการ 

อุทกวิทยาฯ แจงเตือน  สถานีนี้ไมไดติดตั้งในลำหวย  เม่ือปริมาณน้ำฝนถึงเกณฑท่ีตองแจงเตือน  

แตในทางกลับกันสถานีนี้เองก็จะมีการวัดความชื้นในพ้ืนดินดวยเชนกันก็จะมีความ

สอดคลองกัน  ถาดินมีความชื้นอยูแลวปริมาณน้ำฝนซ้ำลงมาอีกก็จะทำใหดินสไลด  

หรือมีน้ำทวมฉับพลันเกิดข้ึนได 

ประธานสภาฯ - กลาวสรุปวา  สถานีเตือนภัยนี้เปนการวัดปริมาณน้ำและความชื้นในพ้ืนดินเพ่ือ

ปองกันการสไลดของพ้ืนดิน  และขอนำเสนอสำนักงานทรัพยากรน้ำพิจารณาในโซน 

หมูท่ี 1,2,4,6 มีพ้ืนท่ีเชิงเขาพอสมควร  มีเกษตรกรเขามาปรับพ้ืนท่ีในการปลูกผลไม

มีการปรับหนาดินจากเดิม ก็มีความเปนหวงความสุมเสี่ยงเกิดดินโคลนไหลสไลดมา

ขอฝากไวใหพิจารณาตรวจสอบเพ่ือท่ีจะมาตั้งจุดเตือนภัยอีกจุดหนึ่งดวย  ซ่ึงอยูใน

เขตลุมน้ำปาสักเหมือนกัน  สอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยอะไรหรือไม  

เม่ือไมมีจึงขอมติเห็นชอบโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 

สำหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย-ดินถลมในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา  บานถ้ำเตา 

ตำบลทาคลอ โดยการยกมือ 



 8 

ท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 10 : 0 เสียง ไมเห็นชอบ  0 เสียง  

งดออกเสียง 0 เสียง โดยไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท้ังสิ้น 

นายสำเริง  ณรงคเดชา - กลาววาในนามตัวแทนทรัพยากรน้ำขอขอบคุณทางประธานสภาฯ คณะผูบริหาร   

นายชางโยธาอาวุโส และสมาชิกสภาฯ ทุกทานในการใหความเห็นชอบโครงการติดตั้งระบบเตือนภัย

ลวงหนา (Early Warning) สำหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย-ดินถลมในพ้ืนท่ีลาดชันและ

พ้ืนท่ีราบเชิงเขา  บานถ้ำเตา ตำบลทาคลอในครั้งนี้ดวย 

 

 4.2 คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี  

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑเพ่ือ

สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2561 ขอ 12 3) 

ประธานสภาฯ - กลาวเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

นายเขมชาติ   วิริยะพาณิชย - กลาวชี้แจงวา  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง  

เลขานุการสภาฯ หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการงาน  และบริหาร

จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2561  ขอ 12 ใหมี

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสขุภาพ ประกอบดวย 3)สมาชิกสภาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย จำนวนสองคน  มี

วาระอยูในตำแหนงไดคราวละ 4 ป นับตั้งแตวันท่ีออกคำสั่งแตงตั้ง  

ประธานสภาฯ -กลาววา  เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปตามประกาศ  หลักเกณฑ  แนวทางปฏิบัติ

ของทางราชการ ขอใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทุกทาน พิจารณา

รวมกันพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน

หรือพ้ืนท่ี  ขอเชิญ  

นายสุวิทย  พงษศรี    - กลาวเสนอ นางทองดี  จันทนาก  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 หมูท่ี 11 เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

นายประสพโชค  อบเชย - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 

นางสมใจ  สิงหชัย - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 6 

นางสายทอง  แกวสีหมอก - กลาวเสนอ นางสมใจ  สิงหชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 9 หมูท่ี 6 เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

นายรุงโรจน  สุวรรณรัตน - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 2 
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นายมนัส  พระวิจิตร - ผูรับรอง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8 

ประธานสภาฯ - กลาววา จากผลการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน

ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  จำนวน 2  ทาน ดังนี้  

 1.นางทองดี  จันทนาก    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 11 

 2.นางสมใจ  สิงหชัย    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 6 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 

 

 4.3  เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งท่ี 2 

พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 

ขอ 22 

ประธานสภาฯ - กลาวเชิญ นายกฯ ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกลาว 

นายกฯ -กลาววา  เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกชาวบานใหเปนปจจุบัน จึง

เห็นควรเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งท่ี 2 

พ.ศ. 2565  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ 22 

 เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลทาคลอไดมีการประชุมและมีการปรับแผนให

ปจจุบัน  ซ่ึงตองผานความเห็นชอบจากสภาทองถ่ินตามระเบียบของทางราชการ

กอนนำไปปฏิบตัิโดยแจงแกไขเพ่ิมเติม โครงการหมูท่ี 2 วางทอระบายน้ำกลุมบานใต 

กลุมครูปราณี เปนโครงการวางทอระบายน้ำกลุมบานใต กลุมครูปราณี และภายใน

หมูท่ี 2 บานทาสบก  และงบประมาณโครงการนีจ้าก 500,000 เปน 5,000,000 จึง

เสนอมาเพ่ือใหทางสภาฯ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไปรายละเอียดตามเอกสาร

ท่ีแจกใหสมาชิกสภาฯ ไปแลวนั้น 

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยอะไรหรือไม   

นายจำลอง  ชวยณรงค - กลาวขอแกไข โครงการหมูท่ี 7  รายการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ 2 จุด ซอย 3  

รองประธานสภาฯ และตีนเขาซอย 4  เปลี่ยนเปนตีนเขาซอย 4 เปนตีนเขาซอย 5   

นางทองดี  จันทนาก - กลาวขอแกไข โครงการหมูท่ี 11 รายการกอสรางวางทอสงน้ำและคลองไสไก 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 ตั้งแตวัดถ้ำประกายแกวจนถึงวัดพรหมประสิทธิ์ ใหตัดคำวา “วัด” ออก 

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยอะไรหรือไม  เม่ือไมมีจึงขอมติ

เห็นชอบเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งท่ี 2 

พ.ศ. 2565 โดยการยกมือ 
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ท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 10 : 0 เสียง ไมเห็นชอบ  0 เสียง  

งดออกเสียง 0 เสียง เพ่ือมีผลบังคับใชตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถามี) 

ประธานสภาฯ  - กลาวสอบถาม มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถาม  หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม 

นายกฯ - กลาววา  เนื่องดวยทางสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบของวงราชการ  แจงใหคณะผูบริหารจัดทำประกาศ/แถลง 

เจตจำนงสุจริตในการบริหารขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  รายละเอียดตาม

เอกสารท่ีไดแจกใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไปแลวนั้น 

 เรื่อง  งบประมาณกองทุนเหมืองแร ขอนำเรียนเพ่ือทราบวากองทุนเหมืองแรนั้น 

เกิดข้ึนตามกฎหมาย  โดยเจตนารมณการดำเนินการเพ่ือนำงบประมาณในการ

ดำเนินการของบริษัทใดก็แลวท่ีทำเหมือง  กรณีโรงปูนผลิตปูน 1 ตันบริษัทฯ จะตอง

จายเงินเพ่ือดูแลสุขภาพใหแกชุมชนชวยเหลือแกพ้ืนท่ีท่ีอยูรอบเหมือง  50 สตางค 

แตกฎหมายกำหนดวาบริษัทฯ ท่ีไดรับสัมปทาน  หรือตอประทานบัตรหลังจากเดือน

กรกฎาคม 2563 ซ่ึงผูประกอบการใดท่ีมีสัมปทานอยูกอนนั้นก็จะไมเขาเง่ือนไข  แต

บริษัทฯ ท่ีอยูกอนนั้นจะไปเขาเง่ือนไขในการผลิตปูน 1 ตัน ตองนำงบสวนหนึ่งใน

การไปดูแลสุขภาพ  สมมุติป 64 ผูประกอบการรวมผลิตปูนได 19 ลานตัน ในป 65 

ตองนำสวนหนึ่งเพ่ือนำไปดูแลชุมชนรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร  ซ่ึงในหลักเกณฑมี

คณะอนุกรรมการท่ีกำหนดตามกฎหมายอยู  และคณะอนุกรรมการของแตละตำบล

ไมเกิน 15 คน  ในปแรกเคาเลือกผมใหเปนประธานคณะอนุกรรมการระดับตำบล  ก็

จะมีตัวแทนของผูใหญบาน งบประมาณเขามาแลวหากใชไมหมดก็ทำเรื่องคืนกองทุน

ไปและกองทุนก็คืนมาใหพ้ืนท่ีทำกิจกรรมเหมือนเดิม ขอชี้แจงรายละเอียดกองทุน

เหมืองแรนั้นเกิดข้ึนตามกฎหมาย 

ประธานฯ - กลาวเสนอทางประธานคณะอนุกรรมการเหมืองแร  ถาหมูท่ีมีปญหาจริงๆ คงไมก่ี

หมู อยากใหทางสมาชิกสภาฯ ของเราเขาไปรวมเปนอนุกรรมการในการเสนอ

แนวคิด  เพ่ือพัฒนาชุมชนไปพรอมกันเพราะในสวนของแนวคิดโครงการตางๆ ท่ี

พัฒนาของสมาชิกสภาฯ ก็มีมากมายในแตละหมู 

นายทองรัก  ชัยเนตร - กลาววา ทาง อสม. ไดมาปรึกษา เรื่อง เครื่องวัดอุณหภูมิใชไดเปนบางครั้ง  อยาก  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 4 ขอใหทางสภาฯ พิจารณาหาทางชวยเหลือบางไดหรือไม  

เรื่อง  เสียงตามสาย หมูท่ี 4 ติดอยู 2 จุด ก็ใหทางเจาหนาท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ

แกไขดวย 

นายจำลอง  ชวยณรงค - กลาววา  เรื่องท่ี 1  ขอใหทางฝายบริหารสงชางไฟไปดูไฟสนามฟุตบอลใหดวย   

รองประธานสภาฯ เนื่องจากชวงเย็นเด็กเลนฟุตบอลแตไฟไมติดก็ขอใหชางเขาไปตรวจสอบ-แกไขดวย 
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เรื่องท่ี 2 สอบถาม ผอ.กองชาง  ตอนนี้มีชาวบานรองเรียนหองแถว  อยากใหไป

ตรวจสอบวามีบอน้ำท้ิงหรือไม  เพราะมีไหลมาตามขางถนนก็ขอฝากใหเขาไป

ตรวจสอบดวย 

นายสมบัติ  ยอดสุวรรณ - กลาวสอบถามฝายบริหาร เรื่อง การปลูกตนไมขางถนนบางทีชาวบานปลูกไว  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5 ขางถนนเพ่ือขาย  เม่ือขุดไปขายทำใหถนนพังเสียหายเราจะมีวิธีการแกไขอยางไร 

เรื่อง ผูรับเหมาวางทอน้ำมัน  เห็นตำบลขางเคียงเคาทำเสร็จเรียบรอยท้ังทางขาม  

และทางเขาบาน  แตตำบลทาคลอของเรานั้นมีปญหาและไมไดรับการแกไขสักที 

นายรุงโรจน   สุวรรณรัตน – กลาววา เรื่อง น้ำทวมขัง หมูท่ี 2 (บริเวณโนนอีแซว)  เม่ือเชานี้ไดพาชางเขาไปดู 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 2 พ้ืนท่ีแลว 

นายสุวิทย  พงษศรี - กลาวสอบถามโครงการพัฒนาปท่ีแลว-ป 2565 ยังไมเห็นดำเนินการในชวง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10  เดือนมกราคม-ธันวาคมของปท่ีผานมาไมทราบวาแตละหมูเหมือนของหมูท่ี 10 

หรือไม  ขอทราบเหตุผล 

และชวงนี้มีโครงการกอสรางในตำบลทาคลอ  รถบรรทุกวิ่งเร็วมากไมไดเกรงใจ

ชาวบานเลยก็ขอฝากใหชวยดูแลดวย 

นายกฯ - กลาวชี้แจงวา   เรื่อง งบประมาณป 2564  ท่ีทำเรื่องเบิกตัดปไวตอนนี้โครงการท่ี  

ทำสัญญาแลวมี  6 โครงการ  รอทำสัญญาอีก 2 โครงการ  และสวนท่ีเหลือตองทำ

การขออนุญาตจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบกอนดำเนินงาน   

และเรื่องท่ี อบต.ทาคลอ ไดรับการประเมินของหนวยงาน ปปช. ไดรับเกรด A ของ

จังหวัดสระบุรี  ก็ตองขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน เปนสิ่งหนึ่งท่ีนาภาคภูมิใจ

และทางเจาหนาท่ี ปปช. ก็พูดผานกับคนอ่ืนมาวา ถาตองการเอาอะไรเปนแบบอยาง 

ปปช. แนะนำท่ีอ่ืนใหดูท่ี อบต.ทาคลอ   

เรื่อง โควิด-19  ตอนนี้ตำบลทาคลอนำสงผูปวยข้ึนโรงพยาบาลสนามเจ็ดคตทุกวัน

สำหรับหมูท่ี 3 ทางผูใหญแจงขอใหเขาไปพนยาโดยฝายเจาหนาท่ีปองกันฯ จะลง

พ้ืนท่ีฉีดพนใหเวลา 4 โมงเย็น ขอแจงทางทานสมาชิกสภาฯ ประสานกับทาง

ผูใหญบาน  และชาวบานใหทราบเพ่ือไดเตรียมจัดเก็บของดวย  ขอใหสมาชิกสภาฯ 

ชวยประชาสัมพันธแจงพ่ีนองประชาชนในพ้ืนทีใหไปฉีดวัคซีน เข็ม 3 วันอังคาร, วัน

พฤหัสบดี ท่ีอำเภอแกงคอย สวนใหญผูท่ีเสียชีวิตนั้นเปนผูท่ีฉีดวัคซีนไมครบโดท 

และมีโรคประจำตัว  และการฉีดวัคซีน  เด็ก 5-11 ป ฉีดไฟเซอรฝาสีสม ซ่ึงตอง

ไดรับความยินยอมจากผูปกครอง 

ประธานสภาฯ - กลาวแจงเรื่อง วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2565 เวลา 11.00 น. ทานนายอำเภอแกงคอย

ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติหนาท่ี ณ องคการบริหารสวนตำบล

ทาคลอ  ขอใหสมาชิกสภาฯ เขารวมตอนรับโดยพรอมเพรียงกันตามวัน  เวลา 
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สถานท่ีดังกลาว ท้ังนี้ขอใหแตงกายเครื่องแบบ   และสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใด

จะเสนอหรือเพ่ิมเติมอะไรหรือไม    เม่ือไมมีอะไรจึงขอปดการประชุม 

 

ปดการประชุม  เวลา  15.55  น. 

 

   (ลงชื่อ)    ผูบันทึกฯ  

                   (นายเขมชาติ   วริิยะพาณิชย) 

            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เม่ือวันท่ี..................................................... 

 

(ลงชื่อ)       (ลงชื่อ)          

       (นายรุงโรจน   สุวรรณรตัน)                     (นายมนัส   พระวิจิตร) 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 2     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 8 

 

    (ลงชื่อ)       

         (นางทองดี   จันทนาก)          

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 11 

 

 ไดรับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสภาฯ สมัย.........................สมัยท่ี....................ครั้งท่ี

.................ลงวันท่ี...............................................แลว 

 

    (ลงชื่อ)          

                (นายคมสัน   สุขสวัสดิ์) 

                  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 
 


