
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

อำเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี 

สมัยสามัญ   สมัยท่ี 3/2565 (ครั้งท่ี 1) 

วันท่ี  18  พฤษภาคม  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. นายมนัส  พระวิจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 8 

8. นางสายทอง  แกวสีหมอก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 9 

9. นายสุวิทย   พงษศรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 10 

10. นางทองดี  จันทนาก   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 11 

 

ไมมาประชุม  2  คน  คือ 

1. นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 5 

2. นางสมใจ   สิงหชัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 6 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายทนงยุทธ  จันทกูล  นายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

2. นายสนั่นศิลป   ดวงทอง รองนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

3. นายถนอม  ปานจะอำ  รองนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

4. นายบุญหลั่น  เกตุวัต  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

5. นางไพรินทร   มานะการ ผูอำนวยการคลัง อบต.ทาคลอ 

6. นางสาวรสรินทร  สุวรรณพัฒน นักวิเคราะหนโยบายและแผน อบต.ทาคลอ 

 

มีสมาชิกสภาฯ เขารวมประชุม จำนวน  9 ราย   ครบองคประชุม  
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เปดประชุม   เวลา  14.55  น. 

 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว นายคมสัน  สุขสวัสดิ์  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอจึงเปด

ประชุม   และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ - กลาววา วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี 3/2565 ครั้งท่ี 1 ประธานแจงให

ท่ีประชุมทราบ  เรื่อง ประมวลจริยธรรมผูบริหารทองถ่ินและประมวลจริยธรรม

สมาชิกสภาทองถ่ิน  ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 139 ตอนพิเศษ 81 ง เม่ือ

วันท่ี  7  เมษายน  2565  ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินยึดถือปฏิบัติ

ตอไป  รายละเอียดตามท่ีแจกเอกสารใหสมาชิกสภาฯ ไปแลวนั้น 

 เรื่อง โครงการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรองคกรปกครองทองถ่ิน  หลักสูตรเชิง

วิชาการทางการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สนับสนนุองคความรูในการ

จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  แนวทางการปฎิบัติการประชุมสภาทองถ่ิน    การประชุม

ท่ัวไป  การแปรญัตติ   การอภิปราย  การจัดทำขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

หนวยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน สถานท่ีจัดฝกอบรม ณ โรงแรม-   

ศุภาลัยปาสักรีสอรท   

รุนท่ี 1 วันท่ี 27-28  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

รุนท่ี 2 วันท่ี 30-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

ซ่ึงเปนโครงการฝกอบรมเดียวกันกับหลักสูตรท่ีทางผูบริหาร  และสมาชิกสภาฯ ไป

อบรมท่ีจังหวัดระนอง  หากมีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีไมไดเขารวมอบรมครั้งท่ีผานมา

และมีความประสงคในการเขารวมอบรมแจงไดท่ีนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว (สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2565  ครั้งท่ี 1 ลง

วันท่ี  18  กุมภาพันธ  2565)  

ประธานสภาฯ        - กลาววา ตามสำเนารายงานการประชุมครั้งท่ีแลวเปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 2/2565  ครั้งท่ี 1 ลงวนัท่ี  18  กุมภาพันธ  2565 รายละเอียดตามเอกสารท่ี

ไดแจกใหกับสมาชิกสภาฯ ทุกทานแลวนั้นก็ขอใหไดตรวจสอบ และกลาวสอบถาม

สมาชิกสภาฯ วามีทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงขอความใด ๆ หรือไม  

นายรุงโรจน  สุวรรณรัตน - กลาวขอแกไขเพ่ิมเติม รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2565 ครั้งท่ี  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 2 1 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2565  หนาท่ี 3  เรื่อง ฝาทอระบายน้ำ หมูท่ี 2 แกไข

เพ่ิมเติมจากเดิม 3 จุดเปน  5 จุด 
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ประธานสภาฯ        - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ วามีทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงขอความใด ๆ หรือไม  

ถาหากไมมีทานใดแกไขเปลี่ยนแปลงก็ขอมติ เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  

โดยการยกมือดวย  

ท่ีประชุม - มีมติรับรองเปนเอกฉันทดวยคะแนน 8:0 เสียง ใหการรับรองรายงานการประชุม

สภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2565  ครั้งท่ี 1 ลงวันท่ี  18  กุมภาพันธ  2565 เพ่ือมี

ผลบังคับใชตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เรงดวน 

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถาม  วามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องดวนหรือไม   

นางสายทอง  แกวสีหมอก - กลาวเสนอ  เรื่อง  ทำรองน้ำ หมูท่ี 9 ดานหลังวัดทาคลอใต  เนื่องจากไมมีท่ี  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 9 ระบายน้ำหลังจากใชแลว 

 เรื่อง  ขอขยายเขตไฟฟา หมูท่ี 9 (ซอยวัดทาคลอใต) แสงสวางไมเพียงพอ  ขอเสา

และโคมไฟเพ่ิมเติม 

 เรื่อง ปรับหนาดิน หมูท่ี 9 (หนาบานนายวิเชียร-บานนายสะอาด  ทาวิจิตร)  ทำรอง

น้ำแลวนำสังกะสีบังปดรองน้ำแลวนำดินทับไว  พอสังกะสีผุทำใหดินไหลลงปดรอง

น้ำทำใหไมระบายไมได 

 และขอสอบถามเรื่องสูบน้ำใชน้ำไมพอใช ซ่ึงเปนงบพัฒนาหมูบานของปนี้จะ

ดำเนินการไดตอนไหนชาวบานฝากสอบถามมา   

นายรุงโรจน  สุวรรณรัตน - กลาววา  เสาทางเขาทาสบกขวามือทางคณะผูบริหารทองถ่ินลองเขาไปดูบาง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 2 ตอนนี้น้ำทวมขัง แนวทางในการแกไขปญหาตรงนาของนางสมหวัง ก็สอบถามอยู

เรื่อย 

นายจำลอง  ชวยณรงค - กลาวเสนอเรื่องเรงดวน  เรื่อง ถนนชำรุด หมูท่ี 7 (บริเวณสี่แยกซอย 4) เนื่องจาก 

รองประธานสภาฯ เปนหลุมลึกและเสียหายมาก  ขอใหทางคณะบริหารทองถ่ินไปดูและพิจารณาหา

วิธีแกไขปญหาความเดือดรอนชาวบาน   ซ่ึงเปนชวงเปดเทอมแลวบางครั้งเด็ก

นักเรียนขับมอเตอรไซดมาเอง  และขับรถไมแข็งแรง รถท่ีสัญจรไปมาก็เยอะเกรงวา

จะไดรับอันตราย 

 เรื่อง ลูกรัง หมูท่ี 7 เนื่องจากเม่ือคืนฝนตกแรงและพ้ืนท่ีหมูท่ี 7 มีถนนลูกรังอยูหลาย

ซอยก็ขอลูกรัง จำนวน 10 รถ จึงขอความอนุเคราะหฝายบริหารพิจารณาแกไข

ปญหาความเดือดรอนใหแกชาวบานตอไป 

นายประสพโชค  อบเชย - กลาวเสนอเรื่องเรงดวน  เรื่อง ถนนลาดยาง หมูท่ี 3 สายเขาคอก ถนนเริ่มแตกและ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 เปนคลื่น  ก็ขอใหฝายบริหารพิจารณาเขาไปตรวจสอบพ้ืนท่ีดวย  หากมีงบเขามาจะ

ไดแกไขปญหา 
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 เรื่อง  ลูกรัง หมูท่ี 3 ขอสอบถามเคยขออนุเคราะหลูกรังไป จำนวน 15 รถ ไมทราบ

วาดำเนินการไปถึงไหนแลว 

นายมนัส  พระวิจิตร - กลาววา  เรื่อง สายเคเบิล  วางผานเวลาเขาไรเขาสวนลำบากมาก  จะยกก็หนักยก  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8 ไมไหว ก็ขอใหฝายบริหารชวยดูแลแกปญหาใหดวย 

เรื่อง รถไฟฟา ทุกวันนี้สงสัยบูมสั้นหรืออยางไรเม่ือกอนซอมไฟฟาไดทุกตน  บางครั้ง

กมลงแลวไปไมถึงทำไมได 

นายทนงยุทธ  จันทกูล - กลาวชี้แจง เรื่อง รถบรรทุกขยะมี 2 คัน คันใหญเขาปรับปรุงซอมแซมท้ังคันคาด 

นายก อบต.ทาคลอ เสร็จสิ้นปลายเดือนนี้  สวนคันเล็กทอไฮดรอริคเสียซอมอีก 2 วันเสร็จก็ขอแจงใหพ่ี

นองในตำบลทราบดวย 

 เรื่อง ทำรองน้ำ หมูท่ี 9  ท่ีทำใหมทางออกตองไปเคลียรกับชุมชน เม่ือน้ำระบายมา

จะออกไปทางไหนก็จะเหมือนน้ำ หมูท่ี 2 จะใหชางเขาไปดูพ้ืนท่ี 

 เรื่อง  ไฟฟาแสงสวาง  หมูท่ี 9  หากจะขยายเขตไฟฟาเพ่ิมเติมตองใชงบพัฒนาของ

หมูบาน  จะใหชางเขาไปดูพ้ืนท่ี  

 เรื่อง น้ำทวม หมูท่ี 2 ไดพูดคุยกับชางแลวจะตองเขาไปวางระบบท้ังหมด   เพราะน้ำ

บริเวณนั้นจะระบายไปตรงไหนไมไดเลย  ในสวนฝาทอระบายน้ำนั้นก็จะดำเนินการ

รวบรวมและทำการปรับปรุงตอไป 

 เรื่อง  ถนนลาดยาง หมูท่ี 7 (บริเวณสี่แยกซอย 4) เปนพ้ืนท่ีของ อบจ. หากเราจะทำ

ตองขออนุญาตกอน  ซ่ึงชาง อบจ. ทราบปญหาแลว อบต. ทำหนังสือแจงไป 3 ครั้ง 

พรอมภาพถาย 

 เรื่อง  ลูกรัง  จะใหชางไปสำรวจพ้ืนท่ี-ดำเนินการ 

 เรื่อง  ถนนลาดยาง  หมูท่ี 3  เพ่ิงหมดสัญญาไป ไดทำโครงการเขาไปขอใหมแลว 

เรื่อง  สายเคเบิล   ไดแจงใหท่ีประชุมอำเภอทราบไปแลวในเรื่องนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

 4.1 ญัตติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ในหมวดคา

ครุภัณฑท่ีดิน  และส่ิงกอสราง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธี

งบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๗ 

ประธานสภาฯ - กลาวเชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายกฯ - กลาววา  เนื่องจากคณะผูบริหารทองถ่ินพิจารณาเห็นควรในการโอนลด-โอนเพ่ิม 

หมวดครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสรางในครั้งนี้  เนื่องจากราคามาตราฐานสำนัก

งบประมาณฉบบัปจจุบนัไดมีการปรับเปลี่ยนราคา  รวมท้ังสถานการณปจจุบันราคา

ดังกลาวไมสามารถจัดซ้ือได  ประกอบกับหองประชุมสภาฯ เดิมซ่ึงตอนนี้เปนหอง
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ทำงานของฝายบริหารไดติดตั้งเครื่องปรับอากาศมานานแลวไดเสียใชการไมได จึงมี

ความจำเปนในการโอนงบประมาณ ฯ จำนวน 2 รายการ  ทางคณะผูบริหารทองถ่ิน

พิจารณาแลวเห็นควร ดังนี้ 

 หมวดครุภัณฑสำนักงาน (โอนตั้งรายการใหม) 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 1.จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 

32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง  ตั้งไว  43,000 บาท   

 แผนงานสังคมสงเคราะห 

 1.จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 

32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง  ตั้งไว  43,000 บาท   

 ซ่ึงการโอนงบประมาณฯ ในครั้งนี้โอนเพ่ิม 2 รายการ โอนลด 4 รายการ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไปแลวนั้น  ก็ขอให

สมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาตอไป 

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยอะไรหรือไม  เม่ือไมมีจึงขอมติ

เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในหมวด

ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  โดยการยกมือ 

ท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 8:0 เสียง ในการโอนงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนหมวดครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ตามรายละเอียดบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โอนครั้งท่ี 5/2565  โดยโอนเพ่ิม 2 รายการ โอนลด 4 รายการ เปนเงินท้ังสิ้น  

86,000 บาท โดยไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ท้ังสิ้น 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถามี) 

ประธานสภาฯ  - กลาวสอบถาม มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถาม  หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม 

นางทองดี  จันทนาก - กลาวแจง เรื่อง พนักงานขับรถสงน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ทำใหชาวบาน 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 เดือดรอนสงน้ำใหไมเพียงพอตอความตองการใชน้ำของชาวบานในชวงการ

ปฏิบัติงานท่ีนายโกวิท  สุขปรั่ง รับผิดชอบมีปญหาตลอด ชาวบานขอน้ำมา 2 เท่ียว 

สง 1 เท่ียวเปนอยางนี้ประจำ  ก็ขอฝากฝายบริหารชวยแกไขปญหานี้ดวย 

 เรื่อง คลองสงน้ำเลาะทายเขา  ก็ดีใจแตก็ยังทำปญหาใหกับชาวบานอยูในการขุด  

ชาวบานจะทำการเกษตรยังไมกลบหลุมใหก็ขอฝากใหทานรองสนั่นศิลป 

 และขอเรียนสอบถามเคาทำไมตองขุดกอไผรวกท่ีเราปลูกไวใหชาวบานไวกิน  และใช

ไมไดดวย  เพราะก็คนละฝงกับพ้ืนท่ีดำเนินการ 
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 เรื่อง  พายุพัดบานนางสมร  กองยอด พังตั้งนานแลวยังไมไดสังกะสี ก็ขอฝากฝาย

บริหารชวยติดตามใหดวย 

 เรื่อง  ลูกรัง จำนวน 10 รถ ตอนนี้เขาสูฤดูฝนแลว ทางตัดผาน  แยก ทางเขาออก

บานเรือนของชาวบาน เพ่ือบรรเทาปญหาความเดือดรอน 

นายรุงโรจน  สุวรรณรัตน - กลาวเรื่อง  ไฟฟาดับมานานแลว  ทางเขาบานทาสบก-ถ้ำสิงห ไดประสานขอรถ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 2 กระเชาของชางยุทธ  ซ่ึงเคาพรอมท่ีจะใหกรสนับสนุนชวยเหลือ 

ประธานสภาฯ - กลาวเรื่องไฟฟาดับ หมูท่ี 1 บริเวณศุภาลัยฯ-สะพาน แจงประสานทานรองนายกฯ 

ไปแลวคาดวาชางนาจะเขาไปดูพ้ืนท่ีแลว  

นายจำลอง  ชวยณรงค -เรียนสอบถาม เรื่อง โครงการขุดทอน้ำมัน  รูปก็ถายมาสงจังหวัดใหแลว  แตเรื่องยัง 

รองประธานสภาฯ เงียบอยูซ่ึงทางรองฯ ไดแจงวาผูรับเหมาจะเขามาเทลาดยางใหกอน  สวนทอนั้น

เอาไวทีหลังผมก็สงสัย  เพราะบางจุดตองวางทอกอนถึงจะเทลาดยางไดเคาบอกวา

คนละชุดกันและเปลี่ยนคนดูแลดวย และชวงโคงจากโรงเรียนไปหนาวัดถ้ำเตา  ตอน

นั้นขุดวางทอทำใหไหลทางหายพอน้ำไหลก็จะทำใหดินพังลงไปตอนนี้ถนนเปนโพรง 

ขางในแลว  ก็อยากใหทางฝายบริหารประสานแจงหนวยงานท่ีรับผิดชอบถนนเขามา

ดูถนนดวย   เรื่องทอทางเขาบานชาวบานเทาท่ีฟงดูเหมือนจะไมรื้อทำใหมให  สวน

เรียงหินมี 5-6 จุดท่ีดินเริ่มพัง  และชวงหัวโคงมีสายไฟถูกน้ำพัดลงไปในทอดวยก็

ขอใหฝายบริหารประสานใหเจาหนาท่ีเขาไปสำรวจดวย 

นายสุวิทย  พงษศรี - กลาววาจริงๆ ถนนเขาคอกพังเกือบทุกจุด  ณ ตอนนี้น้ำหลากเพราะไมมีการบดอัด 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 ดันดานขางเวลาน้ำหลากก็จะพังแตกออกทางดานขาง  หากมีการดันทางดานขางก็

จะไมพัง รวมท้ังรถบรรทุกหนักวิ่งไมเหลือ  พัง  โครงการผูรับเหมาแตละท่ีท่ีวิ่งใน

ถนนเสนหมูบานของเราบางคันบรรทุกเต็มท่ี  น้ำหนักเกิน  วิ่งเขากลางหมูบานถนน

พังไมมีเหลือ ทอ ขอบทอทรุด  ถนนยุบ  ซ่ึงจริงๆ แลวโครงการพวกนี้การท่ี

ผูรับเหมาจะวิ่งเขาผานหมูบานตองมีการถายรูปวาผานไดไหม  พังแลวจะมาซอม

อยางไร  แตนี่พอพังแลวเงียบเลย ซ่ึงจริงๆ แลวเคาตองรับผิดชอบ 

 เรื่อง โครงการทอระบายน้ำ หมูท่ี 10 บานนางจำนงค  เนาวะศรี และนางวินัย  สนิท

ชยั  ซ่ึงใชทอรวมกัน  แตเกิดปญหาคือคนไมถูกกันเราก็แกปญหานำลูกรังมาถมทำให

น้ำระบายใมไดท้ัง 2 บาน  ผมอยากใหแยกทอระบายน้ำแตละบานในการระบายน้ำ

แลวลงทอกลางปญหานี้คงจะแกได 

 เรื่อง โครงการเสาไฟ หมูท่ี 10 บานนางแววดาว  คงเรือง  ผมไดเขาไปดูแลวก็ไม

แคบ ถาจะทำก็ทำได  หากตองใชงบหมูบานก็ยินดีท่ีจะทำ 

 และฝากเรื่อง รถบรรทุกแรท่ีวิ่งผานพ้ืนท่ีตำบลทาคลอ ใชความเร็วสูงมาก ณ ตอนนี้

นักเรียนก็เปดเทอมแลวเกรงวาจะเกิดอุบัติเหตุกอนอยากใหมีการชะลอความเร็วของ
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รถพวกนี้ได  ซ่ึงบางทีท่ีเรามี อปพร. ไปดูแลเคาก็กลัวไมไดไปยืนตรงกลางไมสามารถ

ไปชวยหรือปองกันอะไรได 

นางทองดี  จันทนาก - กลาวสอบถาม เรื่อง การเจาะบอบาดาล หมูท่ี 11 เม่ือไหรจะได  เพราะตอนนี้ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11  พ้ืนท่ีดำเนินการจะทำการเกษตรแลว  เพราะสถานท่ีดำเนินการจะลำบาก 

ประธานสภาฯ  - กลาวฝาก  เรื่อง รถพวง บรรทุกหินบาง บรรทุกมาเต็มพวง วิ่งมาดวยความเร็ว  

พอควร  และอีกจุดหนึ่งท่ีเสี่ยงอันตราย ขอฝากสมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8 ประสาน

รานคาตานู ตรงตนมะมวงท่ียอยมาเยอะๆ  ทำใหมองไมเห็นรถฝงขวามือขอใหตัดให

สูงข้ึนมาก็พอ  เวลารถวิ่งสายตรงผานหนา อบต. จะไดมองเห็นไดชัดเจนข้ึน 

นายกฯ   - กลาววา  เรื่อง พนักงานขับรถสงน้ำ  รับทราบและดำเนินการแลว 

เรื่อง คลองสงน้ำ ท่ีขุดกอไผนั้นไมทราบมากอนก็จะดำเนินการติดตามใหผูรับเหมา

เขาดำเนินการปลูกไวใหเหมือนเดิม 

เรื่อง ลูกรังภายในตำบล  ทานรองสนั่นศิลปพรอมชางเขาตรวจพ้ืนท่ี 

เรื่อง  ไฟฟาดับ หมูท่ี 2  ประสานแจงชางไฟ 

เรื่อง  โครงการขุดวางทอน้ำมันนั้นเปนปญหามหากาพย จริงๆ แลวเกิดจาก

ผูรับเหมาท่ีเขามาทำสวนใหญเปนซัพพลายเออรไมเปนไรก็จะติดตามประสานให   

เรื่อง  บอบาดาล หมูท่ี 11  อยูระหวางการทำขออนุญาตให 

เรื่อง  ทอระบายน้ำ หมูท่ี 10  ก็จะใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของเขาไปดูให 

หลังจากท่ีเราประชุมสภาฯ ครั้งนี้แลวก็จะทำขอบัญญัติฯ ป  66  ตองทำใหแลวเสร็จ

ภายในวันท่ี 15  มิถุนายน ของแตละโครงการของหมูบานตองประสานกับชาง  ซ่ึง

เรามีงบอยู 2 สวน  งบจายขาดเงินสะสม  กับงบประจำปหมูละลานสอง ใหไปดู

โครงการท่ีเปนปญหาในหมูบานเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหเสร็จสิ้น   

นายประสพโชค  อบเชย - กลาววาในเรื่องการสงตามแผนงานนั้น  ก็จะทำรายงานเสนอฝายบริหาร   แตใน 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 สวนงบประมาณของภาคเอกชนก็ฝากขอเสนอใหทานประธานสภาฯ ประสานงาน  

เพ่ือท่ีจะไดขับเคลื่อนคูกันไป  และท่ีทานนายกฯ แจงเรื่องถนนวาอยางนอยๆ ปนี้จะ

ได 1-2 เสน  อยางนอยๆ ก็ขอถนนเสนทางนี้ดวยเพราะวาถนนแยจริงๆ ตั้งแตวัดถ้ำ

นิมิตรมังกร  ก็ขอใหทางฝายบริหารฯ ไดพิจารณาดวย 

นายกฯ - กลาวชี้แจงวา  ถนนเสนนี้เปนขององคการบริหารสวนจังหวัด แตมีประเด็นท่ีวา

ถนนเสนนี้สัญญาเพ่ิงหมด ซ่ึง ณ วันนี้เองทาง อบจ. ไดจัดซ้ือเครื่องจักรสำหรับใช

ดำเนินการปรับปรุงซอมแซมเองท้ังหมดแตไมทราบวาติดปญหาอะไรถึงยังไมเขามา

ดำเนินการ 
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ประธานสภาฯ - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมอะไรหรือไม    เม่ือไมมี

อะไรจึงขอปดการประชุม 

 

ปดการประชุม  เวลา  16.20  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 

 
 


