
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1 ประจําป  2562 

ระหวางวันท่ี  1 – 15  พฤศจิกายน  2562 

วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

 ผูมาประชุม    

1 นายติ้ม          แตมกระโทก ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง ติ้ม   แตมกระโทก  

2 นายอดิศักดิ์     เนิกกระโทก รองประธานสภา อบต.ทาจะหลุง อดิศักดิ์  เนิกกระโทก  

3 นางแฉลม       คําโพธิ์แสง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 แฉลม  คําโพธิ์แสง  

4 นายสุรัตน       จันทะสุข สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 สุรัตน   จันทะสุข  

5 นายสนั่น        เจกแตงพะเนาว สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 - ลาประชุม 

6 นายเอ้ือน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 เอ้ือน   แนบกระโทก  

7 นายสากล        นุชกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  3  สากล  นุชกระโทก  

8 นางอํานวย       ปล้ํากระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3  - ลาประชุม 

9 นายวรรณชัย     ดอกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 วรรณชัย  ดอกกระโทก   

10 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี 4 - ลาประชุม 

11 นางแฉลม         นาคกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5 แฉลม  นาคกระโทก  

12 นายเท่ียง          เตรียมมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 เท่ียง   เตรียมมะเริง  

13 นายอวย           ซาหวา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 อวย  ซาหวา  

14 นายบํารุง          เอ่ียมอยูแท สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8  นายบํารุง  เอ่ียมอยูแท  

15 นายสมร           ตอยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 สมร   ตอยกระโทก  

16 นายเจียม          พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 เจียม  พรมกระโทก  

17 นายบุญทิพย      แตมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 บุญทิพย  แตมกระโทก  

18 นายนิยม           ใยแจม สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 - ลาประชุม 

 ผูเขารวมประชุม    

1 นายมานิตย       นิจกระโทก นายก อบต.ทาจะหลุง มานิตย   นิจกระโทก  

2 นายสมาน         ศรีกระโทก รองนายก อบต.ทาจะหลุง สมาน  ศรีกระโทก  

3 นายปรีชา         คําเกาะ รองนายก อบต.ทาจะหลุง ปรีชา  คําเกาะ  

4 นายบุญเรือง      เท่ียงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ทาจะหลุง บุญเรือง  เท่ียงกระโทก  

5 นายราเชนทร     ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ทาจะหลุง ราเชนทร  ประกอบกิจ  

6 นายเมธา          บุตรพาชี กํานันตําบลทาจะหลุง เมธา  บุตรพาชี  

7 นายเมธี            มิตรกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี 6 เมธี  มิตรกระโทก  
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เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง    ไดเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล   

ทาจะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง      ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2562   เวลา   13.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

   - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

( สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 4  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  31  ตุลาคม  2562 )  

ประธานสภาฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร

สวนตําบลทาจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 4  ประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม  2562 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ    - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง สมัย

วิสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 4  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  31  ตุลาคม  2562  ถูกตองครบถวน 

ประธานสภา ฯ - ไดใหเลขานุการสภาฯ อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยวิสามัญ  

สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 4  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  31  ตุลาคม  2562  จากนั้นไดสอบถามสมาชิกสภาฯ    

มีผูใดจะขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอใหลงมติในท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   - ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม   12 เสียง   งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  4  คน  

ระเบียบวาระท่ี  3     กระทูถาม 

- ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม  

5.1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

      5.1.1 รายงานรายรับ - รายจายจริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 

กันยายน  2562)   

นายก อบต.ทาจะหลุง - ไดชี้แจงรายงานรายรับ-รายจายจริง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 

กันยายน 2562)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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รายการ ประมาณการ 
รวมจายจากเงิน

งบประมาณ 

รวมจายจากเงินอุดหนุน

ระบุวัตถุประสงค/เฉพาะ

กิจ 

รวมรายจายจาก

เงินสะสม 
รวม 

รายจาย           

    งบกลาง   7,598,498.00   7,219,059.18  - 38,400.00  7,257,459.18  

เงินเดือน (ฝายการเมือง)    2,398,320.00     2,398,320.00  - -    2,398,320.00  

เงินเดือน (ฝายประจํา)    8,180,222.00     7,697,209.00  - -    7,697,209.00  

     คาตอบแทน    1,066,405.00       150,235.00  - -      150,235.00 

คาใชสอย    3,299,044.00     2,525,443.38  - - 2,525,443.38 

คาวัสดุ    1,433,693.00     1,330,097.04  - - 1,330,097.04 

คาสาธารณูปโภค      680,000.00       566,501.88  - - 566,501.88 

   คาครุภัณฑ  440,500.00      219,040.00  25,600.00 - 244,640.00 

คาที่ดินและส่ิงกอสราง     2,538,400.00     2,107,600.00  - 3,039,900.00  5,147,500.00  

รายจายอื่น        20,000.00  18,000.00 - - 18,000.00 

เงินอุดหนุน    2,082,918.00     2,057,117.83  - - 2,057,117.83 

รวมรายจาย  29,738,000.00   26,288,623.31  25,600.00 

   

3,078,300.00    29,392,523.31  

รายรับ           

ภาษีอากร      362,000.00       421,697.62  - -    421,697.62 

คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต       49,000.00         167,359.00  - -      295,888.20 

รายไดจากทรัพยสิน      300,000.00       352,152.71  - - 352,152.71 

รายไดเบ็ดเตล็ด        2,000.00         16,390.00  - - 16,390.00 

รายไดจากทุน - - - - - 

ภาษีจัดสรร  15,225,000.00   16,325,489.18  - -  16,325,489.18 

อุดหนุนทั่วไป  13,800,000.00     15,116,979.48  - -  15,116,979.48 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ - - 25,600.00 25,600.00  25,600.00 

รวมรายรับ  29,738,000.00   32,400,067.99  - - 32,425,667.99 

   รายรับสูงกวารายจาย  6,111,444.68 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

5.2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา   

      5.2.1 การพิจารณา เห็นชอบยินยอมใหสํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย แกไขหลักเขตใน

หลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแปลง กระทรวงมหาดไทย “สระน้ําประจําหมูบาน สาธารณประโยชน ” 

หมูที่ 8  ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ใหถูกตองตามผลการรังวัดใหม   

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญทานนายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียดการพิจารณา เห็นชอบยินยอม ใหสํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 

สาขาโชคชัย แกไขหลักเขตในหลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแปลง กระทรวงมหาดไทย   “สระน้ําประจํา

หมูบาน สาธารณประโยชน” หมูที่ 8 ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ใหถูกตองตามผลการ

รังวัดใหม  เพ่ือใหสภาฯ ไดพิจารณาครับ 
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นายก อบต.ทาจะหลุง    -  เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง และผูเขารวมประชุมท่ี 

เคารพทุกทาน กระผมขอเรียนใหสภาฯ ไดทราบและพิจารณาใหความเห็นชอบ ยินยอมใหสํานักงานท่ีดิน

จังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย แกไขหลักเขตในหลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงแปลง 

กระทรวงมหาดไทย   “สระนํ้าประจําหมูบาน สาธารณประโยชน” หมูท่ี 8 ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา ใหถูกตองตามผลการรังวัดใหม  

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง ไดย่ืนคํารองขอรังวัดตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับ

ท่ีหลวงแปลง กระทรวงมหาดไทย “สระนํ้าประจําหมูบาน สาธารณประโยชน” หมูท่ี 8 ตําบลทจะหลุง 

อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา โดยอางหลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง เลขท่ี นม 3589 ตาม

คําขอท่ี 2011/2560  ลงวันท่ี 18 กันยายน 2560 น้ัน 

อําเภอโชคชัย ไดรับแจงจากสํานักงานท่ีดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัยวา ไดใหชาง

ออกไปทําการรังวัดแลวผลการรังวัดปรากฏวาไดเน้ือท่ีเทาเดิม รูปแผนท่ีคลาดเคล่ือนอยูในเกณฑเฉล่ีย 

คํานวณเน้ือท่ีได  15 – 0 – 87  ไร  หลักเขตเกาสูญหาย 1 หลัก ผูขอและขางเคียงไดนําปกหลักเขตใหม

แทนแลว การลงระวางไมทับท่ีดินขางเคียง ไมทับท่ีหลวงหวงหามหรือท่ีสาธารณ- ประโยชนแตอยางใด 

ผูดูแลรักษา ผูปกครองทองท่ี และเจาของท่ีดินขางเคียงรวมกันนํารังวัดปกหลักท่ีดินและรับรองวาการ

ปกหลักเขตท่ีดินปกหลักเขตท่ีดินถูกตองทุกประการ ซึ่งการแกไขหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง เน่ืองจาก

เขียนหรือพิมพขอความผิดพลาดคลาดเคล่ือนโดยมีหลักฐานชัดแจง รวมท้ังการแกไขรายละเอียดใน

หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงใหถูกตองตามขอเท็จจริงท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งมิใชเปนการแกไขรูปแผนท่ี

หรือเน้ือท่ี  เชน  เครื่องหมายท่ีดินขางเคียง  เมื่อทบวงการเมืองหรือพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจหนาท่ี

ดูแลรักษาท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินน้ันยินยอมเปนลายลักษณอักษรใหแกไข สํานักงาน

ท่ีดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย จะไดดําเนินการแกไข ตามนัยระเบียบกรมท่ีดินวาดวยการเพิก

ถอนหรือแกไขหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ. 2529  

ดังน้ัน จึงเสนอขอมติท่ีประชุมสภาฯ  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบยินยอม ใหสํานักงานท่ีดิน

จังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย แกไขหลักเขตในหลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงแปลง 

กระทรวงมหาดไทย “สระนํ้าประจําหมูบาน สาธารณประโยชน” หมูท่ี 8  ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชค

ชัย จังหวัดนครราชสีมา ใหถูกตองตามผลการรังวัดใหม 

ประธานสภาฯ   - ไดสอบถามผูเขารวมประชุม มีทานใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมีขอใหลงมติท่ีประชุม  

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  12  เสียง   งดออกเสียง  2  คน   ลาประชุม  4  คน  

ระเบียบวาระที่ 6     เร่ืองอื่นๆ  

ปลัด อบต.ทาจะหลุง 1. ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเชิญพระบรมฉายาลักษณ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีฉายกับสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพเปนแผนภาพ

ขนาด 8.25X11.75  น้ิว จํานวน 23,323,000 แผน สําหรับมอบแกประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัด อปท. 

ท่ีทําการ อปท. โรงเรียน และศพด.ในสังกัด อปท. เพื่อใหประชาชน หนวยงาน และองคกรตางๆ ไดนอม

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองใน

โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยให อปท. ดําเนินการจัดดังน้ี  

1. จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระ

นางเจาฯ พระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ตามวัน เวลา 

และสถานท่ีตามท่ี อปท. พิจารณาเห็นวาเหมาะสม โดยมีนายก อปท. เปนประธานฯ 
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ปลัด อบต.ทาจะหลุง  2. ให อปท. ดําเนินการสงมอบพระบรมฉายาลักษณตามจํานวนท่ีจัดสรรใหกับครัวเรือนใน  

สังกัดอปท. ท่ีทําการ อปท. โรงเรียน และศพด. โดยจัดทําบัญชีรับมอบในสวนของ อปท. แตละแหงให

ชัดเจน 

3. ให อปท. ไปรับพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินี ในวันศุกรท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.  ณ  หอประชุมเปรมติณสูลานนท 

ศาลากลาง จ.นม. เพื่อนําไปจัดพิธีรับพระราชทานฯ ในพื้นท่ี 

4. สงสําเนาบัญชีรับมองพระบรมฉายาลักษณ และบันทึกภาพน่ิง พรอมคําบรรยายการจัดพิธีฯ 

ตามแบบรายงานฯ  ใหจังหวัดทราบภายในวันท่ี  13  ธันวาคม  2562  

ซึ่งอบต.ทาจะหลุง ไดกําหนดจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณฯ และแจกเบ้ียยังชีพฯ  

ในวันท่ี  7 พฤศจิกายน  2562  สําหรับการแตงกายชุดปกติขาว ถาใครไมมีก็ใหแตงเครื่องแบบสีกากี

แขนยาว สวนผูสูงอายุก็ใหนําคนท่ีแข็งแรงมารวมพิธีฯ ผูท่ีติดเตียงก็ใหไปแจกท่ีบานไดเลย สําหรับ

ผูสูงอายุท่ีมารับเบ้ียยังชีพเองไดแตไมยอมมารับในวันท่ีแจกเบ้ียยังชีพฯ ก็ใหเขามารับไดเองท่ีอบต.ทา

จะหลุง  โดยหลังจากประชุมสภาฯ ในวันท่ี  6  พฤศจิกายน  2562 เสร็จแลว ขอความรวมมือสมาชิก

สภาฯ ชวยกันจัดเตรียมสถานท่ีโดยพรอมเพียงกันดวย  

ประธานสภาฯ 1. ขอเชิญรวมงานฌาปนกิจศพภรรยาอาจารยสมเกียรติ อาจารยโรงเรียนบานหนองกกท่ีไดเกษียณ อายุ

ราชการไปแลว   โดยกําหนดฌาปนกิจศพในวันอาทิตยท่ี  3  พฤศจิกายน 2562  ณ  วัดหงษ     ต.หัว

ทะเล  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา   

2. ประชุมสภาฯ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 ไมตองแตงเครื่องแบบ  สวนวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 ให

แตงเครื่องแบบชุดสีกากี 

3. แจงปญหาการเปดหัวจายนํ้าของสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานหนองกก เพราะมีการควบคุมหัวเปดจาย

นํ้าไมเปนระบบ ทําใหนํ้าไหลคอย และไมไดนํ้าตามปริมาณท่ีตองการ 

กํานัน ต.ทาจะหลุง 1.  ขอขอบคุณผูนําทุกทานท่ีใหความรวมมือในการสรางฝายชะลอนํ้าท่ีหุบใหญ ตามโครงการรักนํ้า รัก

ปา รักษาแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2563 กิจกรรมการสรางฝายชะลอนํ้าหุบใหญ หมูท่ี 6 โดยไดเชิญ

นายอําเภอโชคชัยมาเปนประธานในพิธีเปด ซึ่งกิจกรรมดังกลาวก็ไดผานพนไปไดดวยดี  ในลําดับตอไปก็

จะไดรายงานใหจังหวัดทราบอีกครั้ง 

2. ถือวาเปนส่ิงท่ีดีท่ีมี โครงการจายขาดเงินสะสม เพื่อทํา โครงการวางทอสงนํ้า  หมูท่ี  9  (จากทอเมน

เดิมชลประทาน ถึงท่ีดินนางดอกไม   พิงกระโทก) เพื่อเปนการแกไขปญหาภัยแลงใหกับชาวบานในพื้นท่ี 
เพราะบางจุดนํ้าไปไมถึงทําใหขาวออกรวงไมเต็มท่ี และทําใหนํ้าไหลคอยเพราะมีแตคนใชนํ้ากันเยอะ 
ดังน้ัน จึงอยากจะขอฝากใหสมาชิกสภาฯ ใหชวยกันดูแลและชวยกันบริหารจัดการหลังจากท่ีไดดําเนิน
โครงการน้ีเสร็จส้ินแลว  
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ผูใหญบาน หมูท่ี 6 1. แจงปญหาเกี่ยวกับรถดินว่ิงกันเยอะมาก โดยทําการขุดดิน จากบริเวณหนาสํานักสงฆวิสุทธิดํารงธรรม 

หมู 7 และว่ิงผานถนนสายภายในหมูบานงิ้ว หมูท่ี 6 ทําใหถนนชํารุด เปนหลุม เปนบอ เกิดปญหาฝุน

ละออง และเสียงดังตามมา  ซึ่งก็ไมแนใจวาผูประกอบการไดมาย่ืนใบรับแจงจาก อบต.ทาจะหลุงหรือไม 

และไดดําเนินการทําขอตกลงกันหรือยัง เพราะตอนน้ีเปนปญหาอยางมาก ทําใหชาวบานไดรับความ

เดือดรอน อยากใหเขาไปว่ิงเสนหลักจะดีกวา เพราะสวนใหญรถดินท่ีว่ิงจะมีนํ้าหนักมากทําใหถนน

ภายในซอยหมูบานเกิดการชํารุด และอยากใหผูประกอบการชวยดูแลเสนทางท่ีว่ิงบาง เชน รดนํ้า 

ซอมแซมถนนจึงอยากจะปรึกษาและหาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวรวมกัน  

ปลัด อบต.ทาจะหลุง - จริงๆ แลวปญหาเกี่ยวกับเรื่องรถดินว่ิง เปนปญหาท่ีแกไมหายซะที ท่ีผานมาก็เคยคุยกันแลวแตก็ยัง

เหมือนเดิม ทางผูนําหมูบานตองมีมาตรการขั้นเด็ดขาดจริงๆ  มันขึ้นอยูกับตัวผูนําวาจะมีพาวเวอรมาก

นอยแคไหนในการควบคุมดูแลเกี่ยวกับเรื่องน้ี  ถาทําตรงน้ีไดคิดวาปญหาเหลาน้ีก็คงจะเบาบางลงบาง 

กํานัน ต.ทาจะหลุง - สําหรับเรื่องปญหาการว่ิงรถดิน ผมจะดําเนินการนัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องกฎ  

กติกากันอีกครั้ง 

ที่ประชุม - รับทราบ    

 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  สมัยสามัญ สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี 1  ประจําป  2562  เวลา  15.30 น.  และนัดประชุมสภาฯ ในสมัยสามัญ สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  

2  ในวันท่ี  6  พฤศจิกายน  2562   เวลา  09.00  น.   ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

 

                         ราเชนทร   ประกอบกิจ    ผูจดรายงานฯ 

         ( นายราเชนทร  ประกอบกิจ )  

       เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ทาจะหลุง ไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว  

 

                             สมร  ตอยกระโทก   ผูตรวจรายงานฯ  

                         ( นายสมร   ตอยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 

                  สน่ัน  เจกแตงพะเนาว      ผูตรวจรายงานฯ         

              ( นายสน่ัน  เจกแตงพะเนาว )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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              แฉลม  คําโพธ์ิแสง      ผูตรวจรายงานฯ 

                              ( นางแฉลม  คําโพธ์ิแสง )   

                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ   

  

 

         สภา อบต.ทาจะหลุง ไดรับรองรายงานการประชุมน้ี ในการประชุมสมัย สามัญ สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 2  ประจําป 2562  

เมื่อวันท่ี  6  พฤศจิกายน  2562   ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 

 

 

               ต้ิม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายต้ิม  แตมกระโทก ) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  คร้ังที่  2  ประจําป  2562 

ระหวางวันที่  1-15  พฤศจิกายน   2562 

วันที่  6  พฤศจิกายน   2562  

ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 ผูมาประชุม    

1 นายต้ิม          แตมกระโทก ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง ต้ิม   แตมกระโทก  

2 นายอดิศักด์ิ     เนิกกระโทก รองประธานสภา อบต.ทาจะหลุง อดิศักด์ิ  เนิกกระโทก  

3 นางแฉลม       คําโพธ์ิแสง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 แฉลม  คําโพธ์ิแสง  

4 นายสุรัตน       จันทะสุข สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 สุรัตน   จันทะสุข  

5 นายสน่ัน        เจกแตงพะเนาว สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 - ลาประชุม 

6 นายเอื้อน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 เอื้อน   แนบกระโทก  

7 นายสากล        นุชกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  3  นายสากล  นุชกระโทก  

8 นางอํานวย       ปลํ้ากระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3  นางอํานวย  ปลํ้ากระโทก  

9 นายวรรณชัย     ดอกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 วรรณชัย  ดอกกระโทก   

10 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี 4 แดง  แนบกระโทก  

11 นางแฉลม         นาคกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5 แฉลม  นาคกระโทก  

12 นายเท่ียง          เตรียมมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 เท่ียง   เตรียมมะเริง  

13 นายอวย           ซาหวา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 อวย  ซาหวา  

14 นายบํารุง          เอี่ยมอยูแท สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8 บํารุง  เอี่ยมอยูแท  

15 นายสมร           ตอยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 สมร   ตอยกระโทก  

16 นายเจียม          พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 เจียม  พรมกระโทก  

17 นายบุญทิพย      แตมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 บุญทิพย  แตมกระโทก  

18 นายนิยม           ใยแจม สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 นิยม   ใยแจม  

 ผูเขารวมประชุม    

1 นายมานิตย       นิจกระโทก นายก อบต.ทาจะหลุง มานิตย  นิจกระโทก  

2 นายสมาน         ศรีกระโทก รองนายก อบต.ทาจะหลุง สมาน  ศรีกระโทก  

3 นายปรีชา         คําเกาะ รองนายก อบต.ทาจะหลุง ปรีชา  คําเกาะ  

4 นายบุญเรือง      เท่ียงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ทาจะหลุง บุญเรือง  เท่ียงกระโทก  

5 นายราเชนทร     ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ทาจะหลุง ราเชนทร  ประกอบกิจ  

6 นางบุญท้ิง        เบ้ียกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี 10 บุญท้ิง  เบ้ียกระโทก  

7 นายเมธา          บุตรพาชี กํานันตําบลทาจะหลุง เมธา  บุตรพาชี  

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง       ไดเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง    ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2562   เวลา  09.00  น. 
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ระเบียบวาระที่ 1     เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

 -  ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 2     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

( สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี 1  ประจําป  2562  เมื่อวันท่ี  1  พฤศจิกายน  2562 ) 

ประธานสภา ฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร

สวนตําบลทาจะหลุง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2562 เมื่อวันท่ี  1  พฤศจิกายน  2562 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1  ประจําป  2562  เมื่อวันท่ี  1 พฤศจิกายน  2562  ถูกตองครบถวน 

ประธานสภา ฯ - ไดใหเลขานุการสภาฯ อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี  1 ประจําป 2562 เมื่อวันท่ี 1  พฤศจิกายน  2562 จากน้ันไดสอบถามสมาชิกสภาฯ มี

ผูใดจะขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอใหลงมติในท่ีประชุม 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม   15  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  1   คน 

ระเบียบวาระที่  3     กระทูถาม 

- ไมมี  

ระเบียบวาระที่  4     เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมมี  

ระเบียบวาระที่  5     เร่ืองที่เสนอใหม  

5.1 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ  

    5.1.1 รายงานผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2548  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 )   

นายก อบต.ทาจะหลุง -  แจงรายงานผลการ ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.  2562  ตอท่ีประชุม  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให)    

 ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน   จํานวน  15  โครงการ 

ใชงบประมาณดําเนินการท้ังส้ิน  3,339,918  บาท 

 ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ         จํานวน  1  โครงการ 

ใชงบประมาณดําเนินการท้ังส้ิน   30,000  บาท 

 ยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรดานเกษตรอินทรีย   จํานวน   2  โครงการ 

ใชงบประมาณดําเนินการท้ังส้ิน   70,000  บาท 

 ยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี  

จํานวน  18  โครงการ 

ใชงบประมาณดําเนินการท้ังส้ิน   7,894,940  บาท  

 ยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรดานส่ิงแวดลอม    จํานวน  3  โครงการ 

ใชงบประมาณดําเนินการท้ังส้ิน   69,000  บาท 

 ยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  จํานวน  13  โครงการ 

ใชงบประมาณดําเนินการท้ังส้ิน  14,615,407  บาท 
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 ยุทธศาสตรที่ 7  ยุทธศาสตรตามแผนการกระจายอํานาจใหแก อปท. และแนวนโยบายรัฐ   

   จํานวน  9  โครงการ 

ใชงบประมาณดําเนินการท้ังส้ิน  3,586,343  บาท 

ประธานสภาฯ -  เปดโอกาสใหสมาชิกสภาฯ อภิปรายและซักถามขอสงสัย   

-  ผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัย  

นายก อบต.ทาจะหลุง -  ตอบขอซักถาม พรอมท้ังเสนอแนะขอคิดเห็น และแนวทางในการวางแผนการจัดทําโครงการตางๆ ใน

ปงบประมาณท่ีผานมา  เพื่อใหดําเนินการสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 

5.1.2 การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ใน

วันที่  7  พฤศจิกายน  2562  เวลา  09.00 น.  ณ  หอประชุม อบต.ทาจะหลุง 

นายก อบต.ทาจะหลุง -  แจงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ    

พระนางเจาฯ พระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ในวันท่ี  7  

พฤศจิกายน  2562  เวลา  09.00 น.  ณ  หอประชุม อบต.ทาจะหลุง  ตอท่ีประชุม  โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี   

     ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเชิญพระบรมฉายา

ลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีฉายกับสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพเปนแผน

ภาพขนาด 8.25X11.75 น้ิว จํานวน 23,323,000  แผน สําหรับมอบแกประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัด 

อปท. ท่ีทําการ อปท. โรงเรียน  และศพด.ในสังกัด อปท.  เพื่อใหประชาชน  หนวยงาน และองคกร

ตางๆ ไดนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได และเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระ

เจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยให อปท. ดําเนินการจัด ดังน้ี  

1. จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระ

นางเจาฯ พระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ตามวัน เวลา 

และสถานท่ีตามท่ี อปท. พิจารณาเห็นวาเหมาะสม โดยมีนายก อปท. เปนประธานฯ 

2. ให อปท. ดําเนินการสงมอบพระบรมฉายาลักษณตามจํานวนท่ีจัดสรรใหกับครัวเรือนใน

สังกัดอปท. ท่ีทําการ อปท. โรงเรียน และศพด. โดยจัดทําบัญชีรับมอบในสวนของ อปท. แตละแหงให

ชัดเจน 

3. ให อปท. ไปรับพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินี   ในวันศุกรท่ี  1  พฤศจิกายน  2562  เวลา  13.00 น.  ณ  หอประชุมเปรมติณสูลา

นนท ศาลากลาง จ.นม. เพื่อนําไปจัดพิธีรับพระราชทานฯ ในพื้นท่ี 

4. สงสําเนาบัญชีรับมองพระบรมฉายาลักษณ และบันทึกภาพน่ิง พรอมคําบรรยายการจัดพิธีฯ 

ตามแบบรายงานฯ  ใหจังหวัดทราบภายในวันท่ี 13  ธันวาคม  2562  

ซึ่งอบต.ทาจะหลุง ไดกําหนดจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณฯ ในวันท่ี 7 

พฤศจิกายน  2562  สําหรับการแตงกายของขาราชการ ใหแตงเครื่องแบบปกติขาว ไมสวมหมวก  ถา

ใครไมมีก็ใหแตงเครื่องแบบสีกากีแขนยาว สําหรับการแตงกายของประชาชนท่ัวไปท่ีเขามารวมพิธีรับ

พระราชทานใหแตงกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  6     เร่ืองอื่นๆ  

ประธานสภาฯ  - ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดหารือในเรื่องตางๆ 

กํานัน ต.ทาจะหลุง 1. แจงประชาสัมพันธการรับสมัครจิตอาสาเพิ่ม ถาใครสนใจสามารถไปสมัครไดท่ีฝายทะเบียน  อําเภอ

โชคชัย ทุกวันท่ี 1 และวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

 2.  เน่ืองจากปศุสัตวอําเภอโชคชัยฝากประชาสัมพันธ แจงเตือนขาวสาร ดังน้ี  

          1. การระบาดของโรคปากและเทาเปอย โดยตองแจงปศุสัตวในพื้นท่ีกอนทําการเคล่ือนยายสัตว

ท่ีตายกอนทุกครั้ง  เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค   และถาไมแจงอาจมีความผิดในการเคล่ือนยาย

ได เมื่อเกิดโรคขึ้นกับสัตวเล้ียงของเกษตรกร และมีการแจงการเกิดโรค ทางรัฐจะดําเนินการควบคุมโรค

ไมใหแพรระบาด โดยเปนบริการท่ีไมคิดคาใชจายใดๆ  

           2. หามฆาสุกรโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งสุกรท่ีมีการฆาโดยโรงฆาเถื่อนจะไดรับความผิดตาม

กฎหมายท่ีไดกําหนดไว โดยติดคุก 3 ป  ปรับไมเกิน 3 แสนบาท  

3.  เน่ืองจากสาธารณสุขอําเภอโชคชัย ไดฝากประชาสัมพันธแจงเตือนขาวสาร ดังน้ี 

1. โรคไขหูดับ โดย โรคน้ีเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส จากการกินหมูดิบ

และการสัมผัสหมูดับผานทางบาดแผล ผูปวยมักมีอาการไขสูง ปวดศีรษะรุนแรง ปวดเมื่อยกลามเน้ือ 

ถายเหลวรวมกับอาการแสดงเฉพาะของโรค เชน ซึม คอแข็ง อาเจียน ซ็อก หอบ หัวใจลมเหลว ฯลฯ 

อัตราเสียชีวิตพบไดรอยละ 5-20 เน่ืองจากเชื้อโรคน้ีทําใหเกิดโรคไดหลายระบบท่ีสําคัญไดแก  เย่ือหุม

สมองอักเสบ  หูดับ  อาการทางผิวหนัง ล้ินหัวใจอักเสบ  โดยมีวิธีปองกันโรคไขหูดับ ดังน้ี 

การปองกันไขหูดับทําไดโดย 

1. การปองกันเชื้อจากหมูสูคนไดแก  

• สวมรองเทาบูต สวมถุงมือ สวมเส้ือผาท่ีรัดกุม ระหวางปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับหมู/สุกรทุก

ขั้นตอน จะปองกันการแพรเชื้อจากสุกรมาสูคนได  

• ลางมือ ลางเทา ลางตัวใหสะอาดหลังการสัมผัสสุกร และเน้ือสุกร  

• เมื่อเกิดแผลตองระวังในการสัมผัสสุกร  

2. การดูแลสถานท่ีเล้ียงสัตวใหถูกสุขอนามัย  

3. เลิกทานลาบหลู สา ซึ่งปรุงโดยใชเน้ือหมูดิบ เลือด และชิ้นสวนตาง ๆ ของหมูดิบ  

4. ไมกินหมูท่ีปวย หรือหมูตายจากโรค  

5. การปรุงเน้ือหมูใหปลอดภัยจากไขหูดับ คือ หากผูปรุงมีแผลผิวหนังตองปดแผล และสวมถุงมือ

ขณะปรุง เลือกซื้อเน้ือหมูจากตลาดสด และหางสรรพสินคาซึ่งจะผานการตรวจเช็คมาตรฐาน

จากโรงฆาสัตว ไมซื้อเน้ือหมูท่ีมีกล่ินคาว สีคลํ้า เน้ือยุบ ตมดวยอุณหภูมิต้ังแต 70  องศา

เซลเซียส นานอยางนอย 10 นาที หรือจนนํ้าตมไมมีสีแดง 

 4.  กระทรวงสาธารณสุขฝากแจงเตือนประชาชนในชวงเทศกาลวันลอยกระทงปน้ี ใหระวังอุบัติเหตุจาก

การจุดประทัด ดอกไมไฟ และพลุ แนะผูปกครองดูแลเด็กอยางใกลชิด  หามเด็กจุดประทัดเด็ดขาด 

เพราะอาจทําใหไดรับบาดเจ็บท่ีรุนแรงได  และ ขอความรวมมือผูนําทุกทานเฝาระวังและควบคุมการจุด

ประทัดดังกลาว โดยเฉพาะผูปกครองตองดูแลบุตรหลานอยางใกลชิดและควรสอนเด็กวาประทัด ดอกไม

ไฟ และพลุไมใชของเลนและเปนวัตถุอันตรายสําหรับเด็ก และหามเด็กนําประทัด ดอกไมไฟ  และพลุมา

จุดเลนเด็ดขาด และขอความรวมมือประชาสัมพันธหามขายประทัด ดอกไมไฟ และพลุ โดยผมไดรับขาว

มาวา รานคา หมูท่ี 1 มีการขายดอกไมไฟ  

      ดังน้ัน จึงขอฝากผูนําทุกทานไดประชาสัมพันธแจงชาวบานในพื้นท่ีใหรับทราบโดยท่ัวกัน  
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กํานัน ต.ทาจะหลุง 5. แจงประชาสัมพันธการประกันราคาขาว ป 2562  โดยตกกิโลกรัมละ 661 บาท/ไร ยกเวนขาวมะลิท่ี

ไมไดประกันราคาไว เพราะราคาแพงมาก แตก็ไมแนใจวาจะมีคาเก็บเกี่ยวหรือไม 

 6.  ฝากใหทุกทานชวยกันสนับสนุนโครงการของดีละลาน เท่ียวงานบานกระโทก เพื่อท่ีจะไดมี

งบประมาณในการสนับสนุนโครงการแขงขันกีฬาเพื่อสานสัมพันธระหวางตําบล 

 7.  ฝากประชาสัมพันธการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ในวันพรุงน้ี  โดยใหจัดเตรียมคนมารวมพิธีใหเรียบรอยกอน

กําหนดเวลา 

ประธานสภาฯ 1. แจงการขอเปดหัวจายนํ้าของสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานหนองกก  จํานวน  3  จุด เพื่อสูบเขาสระ

นํ้าประปาบานหนองกก ไวเพื่อลอยกระทง 

 2.  สําหรับการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนาง

เจาฯ พระบรมราชินี ในวันพรุงน้ี ก็ขอใหเนนเรื่องการแตงกายใหเรียบรอย และฝากดูแลรับ-สงผูเขารวม

กิจกรรมดังกลาวดวย  

ที่ประชุม - รับทราบ      

     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง     ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี  2  ประจําป  2562 เวลา 11.30 น. และนัดประชุมสภาฯ  ในสมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 

3  ในวันท่ี  15  พฤศจิกายน  2562  เวลา  09.00  น.   ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

              ราเชนทร   ประกอบกิจ           ผูจดรายงานการประชุม 

( นายราเชนทร    ประกอบกิจ ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ทาจะหลุง ไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว  

 

           สมร  ตอยกระโทก   ผูตรวจรายงานฯ  

                         ( นายสมร   ตอยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 

                  สน่ัน  เจกแตงพะเนาว      ผูตรวจรายงานฯ         

              ( นายสน่ัน  เจกแตงพะเนาว )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

              แฉลม  คําโพธ์ิแสง      ผูตรวจรายงานฯ 

                              ( นางแฉลม  คําโพธ์ิแสง )   

                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ   
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         สภา อบต.ทาจะหลุง ไดรับรองรายงานการประชุมน้ี ในการประชุมสมัย สามัญ สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 3  ประจําป 2562 

เมื่อวันท่ี  15  พฤศจิกายน 2562   ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 

 

               ต้ิม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายต้ิม  แตมกระโทก ) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  คร้ังที่  3  ประจําป 2562 

ระหวางวันที่  1-15  พฤศจิกายน  2562 

วันที่  15  พฤศจิกายน  2562 

ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 ผูมาประชุม    

1 นายต้ิม            แตมกระโทก ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง ต้ิม   แตมกระโทก  

2 นายอดิศักด์ิ       เนิกกระโทก รองประธานสภา อบต.ทาจะหลุง อดิศักด์ิ   เนิกกระโทก  

3 นางแฉลม         คําโพธ์ิแสง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 แฉลม  คําโพธ์ิแสง  

4 นายสุรัตน         จันทะสุข สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 สุรัตน   จันทะสุข  

5 นายสน่ัน           เจกแตงพะเนาว สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 สน่ัน  เจกแตงพะเนาว  

6 นายเอื้อน          แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 เอื้อน  แนบกระโทก  

7 นายสากล          นุชกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  3 สากล  นุชกระโทก  

8 นางอํานวย         ปลํ้ากระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3 - ลาประชุม 

9 นายวรรณชัย       ดอกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 วรรณชัย  ดอกกระโทก  

10 นายแดง             แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี 4 แดง  แนบกระโทก  

11 นางแฉลม           นาคกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5 แฉลม  นาคกระโทก  

12 นายเท่ียง            เตรียมมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 เท่ียง   เตรียมมะเริง   

13 นายอวย             ซาหวา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 - ลาประชุม 

14 นายบํารุง            เอี่ยมอยูแท สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8 บํารุง  เอี่ยมอยูแท  

15 นายสมร             ตอยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 สมร   ตอยกระโทก  

16 นายเจียม            พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 เจียม  พรมกระโทก  

17 นายบุญทิพย        แตมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 บุญทิพย  แตมกระโทก  

18 นายนิยม             ใยแจม สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 นิยม  ใยแจม  

 ผูเขารวมประชุม    

1 นายมานิตย         นิจกระโทก นายก อบต.ทาจะหลุง -  

2 นายสมาน           ศรีกระโทก รองนายก อบต.ทาจะหลุง สมาน  ศรีกระโทก  

3 นายปรีชา           คําเกาะ เลขานุการนายก อบต.ทาจะหลุง ปรีชา  คําเกาะ  

4 นายบุญเรือง        เท่ียงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ทาจะหลุง บุญเรือง  เท่ียงกระโทก  

5 นายราเชนทร       ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ทาจะหลุง ราเชนทร  ประกอบกิจ  

6 นายเมธา            บุตรพาชี กํานันตําบลทาจะหลุง เมธา  บุตรพาชี  

7 นางสาวดลยา       มันกระโทก นักวิชาการจัดเก็บรายได ดลยา  มันกระโทก  

        เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง   ไดเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

        ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  3  ประจําป  2562   เวลา  09.00  น. 
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ระเบียบวาระที่ 1     เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

 - ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 2     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

 ( สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 2  ประจําป  2562  เมื่อวันท่ี  6  พฤศจิกายน  2562 ) 

ประธานสภาฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร

สวนตําบลทาจะหลุง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจําป  2562  เมื่อวันท่ี  6  พฤศจิกายน 2562 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ   - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2562  เมื่อวันท่ี  6  พฤศจิกายน  2562  ถูกตองครบถวน 

ประธานสภาฯ - ไดใหเลขานุการสภาฯ อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ สมัย

ท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2562  เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 จากน้ันไดสอบถามสมาชิกสภาฯ   มีผูใดจะ

ขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอใหลงมติในท่ีประชุม 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม   14  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  2  คน 

ระเบียบวาระที่  3     กระทูถาม 

- ไมมี  

ระเบียบวาระที่  4     เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมมี  

ระเบียบวาระที่  5     เร่ืองที่เสนอใหม  

5.1 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ  

  5.1.1 รายละเอียดผูคางชําระภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือน และภาษีปาย ประจําปงบประมาณ 2562 

นายก อบต. -  แจงรายละเอียดผูคางชําระภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือน และภาษีปาย ประจําปงบประมาณ 2562 

ตอท่ีประชุม (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให)  โดยมีรายละเอียดดังน้ี   

   ยอดลูกหนี้คางชําระภาษีบํารุงทองที่ ประจําปงบประมาณ 2562 

หมูที่ 1 บานขี้ตุน  จํานวน   9  ราย  รวมเปนเงิน   630 บาท  

หมูที่ 2 บานขี้ตุน  จํานวน   6  ราย  รวมเปนเงิน      469   บาท  

หมูที่ 3 บานหนองหญาปลอง จํานวน   3  ราย  รวมเปนเงิน      190   บาท  

หมูที่ 4 บานขี้ตุน  จํานวน   1  ราย  รวมเปนเงิน         8   บาท  

หมูที่ 5 บานสําโรง  จํานวน  27  ราย  รวมเปนเงิน    1,399   บาท  

หมูที่ 6 บานงิ้ว   จํานวน  13  ราย  รวมเปนเงิน      657   บาท  

หมูที่ 7 บานใหมนานิยม  จํานวน  33  ราย  รวมเปนเงิน    2,286   บาท  

หมูที่ 8 บานหนองกก  จํานวน  12  ราย  รวมเปนเงิน    2,145   บาท  

หมูที่ 9 บานหัวดอน  จํานวน  14  ราย  รวมเปนเงิน      406   บาท  

หมูที่ 10 บานโนนสวรรค  จํานวน  15  ราย  รวมเปนเงิน      993   บาท  

        รวมจํานวนทั้งส้ิน  120  ราย    รวมเปนเงินทั้งส้ิน    9,183 บาท 

ที่ประชุม           -  รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 6     เร่ืองอื่นๆ 

ประธานสภาฯ   -  ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดหารือในเรื่องตางๆ   

ปลัด อบต.ทาจะหลุง  1. แจงมติเกี่ยวกับระเบียบบริหารงานบุคคลของ อปท. ตามมติท่ีประชุม ก.อบต. ครั้งท่ี 10/2562 ใน

วันท่ี 30 ตุลาคม 2562 โดย ก.อบต. ไดมีมติเห็นชอบ  

1.1 ใหแกไขประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสรางสวนราชการและระดับ

ตําแหนงของ อบต. โดยมีการแกไข ดังน้ี  

   (1) ให อบต. จากเดิมมี 3 ขนาด (เล็ก กลาง ใหญ) เปล่ียนเปน อบต. มี 3 ประเภท 

(ประเภทสามัญ  ประเภทสามัญระดับสูง และประเภทพิเศษ)  เชนเดียวกับเทศบาล  

   (2) กําหนดตําแหนงสายงานบริหาร  

    -  อบต. ประเภทสามัญ มีปลัด อบต. ระดับกลาง มีรองปลัด อบต. 2 อัตรา 

(เปนระดับกลาง ได 1 อัตรา) และมีหัวหนาสวนราชการ ระดับตน / ระดับกลาง (เปนระดับกลางตอง

ผานการประเมินตามท่ี ก.อบต.กําหนด) มีหัวหนาฝาย ระดับตน  

    - อบต. ประเภทสามัญ ระดับสูง มีปลัด อบต. ระดับสูง มีรองปลัด อบต. 

ระดับกลาง 2 อัตรา และมีหัวหนาสวนราชการ ระดับกลาง  มีหัวหนาฝาย ระดับตน 

    - อบต. ประเภทพิเศษ มีปลัด อบต. ระดับสูง มีรองปลัด อบต. 2 อัตรา (เปน

ระดับสูงได 1 อัตรา) และมีหัวหนาสวนราชการ ระดับกลาง/ระดับสูง (เปนระดับสูงตองผานการประเมิน

ตามท่ี ก.อบต. กําหนด) มีหัวหนาฝายระดับตน 

   (3) การปรับปรุง อบต. เปนประเภทสามัญ ระดับสูง หรือ ประเภทพิเศษ ตองผาน

เกณฑการประเมินดานเกณฑพื้นฐาน เกณฑปริมาณงาน และเกณฑประสิทธิภาพ การแกไขดังกลาว 

เพื่อให อบต. ท่ีมีภารกิจ ปริมาณงาน ความยุงยากของงานท่ีเพิ่มมากขึ้น สามารถปรับปรุงตําแหนง

เพื่อใหไดผูท่ีมีความรู ประสบการณ มาปฏิบัติงานตลอดจนเพื่อใหโครงสราง อบต. และเทศบาล

สอดคลองกัน เพื่อแกไขปญหาเมื่อมีการยกฐานะ อบต. เปนเทศบาล 

  ตามระดับในแผนอัตรากําลังจะเกี่ยวกับสายขาราชการ แตไมเกี่ยวกับสายนักการเมือง แตจะมี

ผลกระทบเกี่ยวกับผูบริหารในการควบรวมกัน โดยจะมีสมาชิกสภาฯ เขตละ 1 คน  

 2. ขอแจงประชาสัมพันธเขารวมกิจกรรมการว่ิง เน่ืองจากมูลนิธิอสังหาริมทรัพย   ไดจัดกิจกรรมว่ิงเพื่อ

การกุศลในวันอาทิตยท่ี 17 พฤศจิกายน 2562 เพื่อหารายไดซื้ออุปกรณการแพทยใหโรงพยาบาลโชคชัย 

และมอบอุปกรณการกีฬาใหกับโรงเรียนบานหนองกก, โรงเรียนบานขี้ตุน ถาผูนําทานใดสนใจก็สามารถ

เขารวมกิจกรรมดังกลาวได 

นายปรีชา  คําเกาะ 1. ขอเพิ่มเติมเรื่องการว่ิง อยากใหผูนําไดประชาสัมพันธใหผูใชรถใชถนนทราบดวยวา มีกิจกรรมการว่ิง 

ในวันอาทิตยท่ี 17 พฤศจิกายน 2562 เพราะชวงเชารถจะเยอะอาจจะเกิดอันตรายในการใชรถใชถนนได  

2. แจงโครงการฝกอบรมสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน ประจําปงบประมาณ 2563  

ระหวางวันท่ี 26-28  พฤศจิกายน 2562  ณ  จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร ซึ่งตอนน้ีอยูระหวาง

ดําเนินการติดตอประสานงานเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องสถานท่ีศึกษาดูงานฯ เรื่องรถ เรื่องท่ี

พัก เรื่องของท่ีระลึก เรื่องอาหารฯลฯ สําหรับโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการและพนักงานจาง อบต.ทา

จะหลุง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ก็คงจะจัดประมาณหลังจากท่ี สตง. ลงพื้นท่ีตรวจงานท่ี อบต. 

เสร็จเรียบรอยแลว 
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นายปรีชา  คําเกาะ 2. สําหรับเรื่องโครงการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2563 ของอบต.ทาจะหลุง 

กําหนดเปดทําการแขงขันประมาณกลางเดือน มกราคม 2563  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบานหนองกก  

โดยจัดการแขงขันทุกวันอาทิตย   

3. แจงความคืบหนาตามโครงการท่ีไดดําเนินการจางออกแบบไปแลว จํานวน 5 โครงการ ซึ่งขณะน้ีอยู

ระหวางดําเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

        1. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 5  (จากท่ีนายโม  นัดกระโทก  ถึงท่ีดินบริษัทสวนปาสุรสิทธ์ิ 

จํากัด ถึงแยกปาทําเล) 

        2. โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 10 (บริเวณท่ีดินตาเสม  พูนกระโทก ถึงท่ีดินนางวารี   

นัดกระโทก) 

        3. โครงการวางทอสงนํ้า หมูท่ี 5 (จากทอสงนํ้าสถานีสูบนํ้าบานหนองกก หมูท่ี 5 บริเวณท่ีดิน 

 นายเอกภูมิ  จิตตเจริญธรรม  ถึงท่ีดินนายวรรณชัย  ถอยกระโทก) 

        4. โครงการเพิ่มหัวจายนํ้าเพื่อการเกษตร หมูท่ี 6  

        5. โครงการวางทอสงนํ้า หมูท่ี 9 (จากทอเมนเดิมชลประทาน ถึงท่ีดินนางดอกไม  พิงกระโทก) 

กํานัน ต.ทาจะหลุง 1. วันน้ีชวงบายโมงผมจะเขารวมประชุมเพื่อรับฟงขอมูลเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตยซึ่งเปนโครงการของ

กระทรวงพลังงานฯ  ณ  เทศบาลแหลมทอง อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา  ถาใครสนใจจะเขารวม

ประชุมก็ขอเชิญไปประชุมพรอมกันเลยนะครับ 

 2. ขอเชิญชวนผูนําหมูบานทุกหมูชวยกันพัฒนาหมูบาน กอนท่ีจะถึงวันท่ี  5  ธันวาคม 2562 อาจจะเปน

วันท่ี 3-4 ธันวาคม 2562 เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติฯ โดยอาจจะทําความสะอาดบริเวณถนนสายหลัก

ของหมูบาน  ตัดกิ่งไม  เก็บขยะ  พัฒนาคู คลอง เปนตน  

 3. แจงวาไดเขารวมโครงการแขงขันกีฬา กรีฑา ท่ีโรงเรียนบานละลม เมื่อวานท่ีผานมา โดยไดรับทราบ

มาวาโรงเรียนบานขี้ตุนไมไดสงนักเรียนเขารวมทําการแขงขัน ซึ่งเปนการปดกั้นโอกาสของเด็กนักเรียน 

เพราะในอนาคตเด็กๆ อาจจะมีโอกาสมีความกาวหนาทางดานกีฬาก็เปนได ยังไงก็ขอฝากทานผูนําท่ีเปน

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ไดนําเรื่องน้ีไปประชุมพูดคุยเพื่อในปหนาจะไดสงนักเรียนเขารวมแขงขัน

ตอไป 

 4. ขอนําเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงในปหนา บริเวณสระนํ้าหนองเต็ง บาน

สําโรง หมูท่ี 5 โดยอาจจะมีการแขงขันพายเรือ หรืออีโปง เพื่อเพิ่มกิจกรรมใหมีความครึกครื้นมากย่ิงขึ้น 

ประธานสภาฯ 1. แจงกําหนดประชุมในครั้งตอไป ในเดือนกุมภาพันธ 2563 

2. ขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมประชุมสภาฯ ในวันน้ี 

ที่ประชุม           -  รับทราบ  

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี  3  ประจําป  2562   เวลา  12.00  น.    
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              ราเชนทร   ประกอบกิจ           ผูจดรายงานการประชุม 

( นายราเชนทร    ประกอบกิจ ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ทาจะหลุง ไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว  

 
                             สมร  ตอยกระโทก   ผูตรวจรายงานฯ  

                         ( นายสมร   ตอยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 
                  สน่ัน  เจกแตงพะเนาว      ผูตรวจรายงานฯ         

              ( นายสน่ัน  เจกแตงพะเนาว )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

              แฉลม  คําโพธ์ิแสง        ผูตรวจรายงานฯ 

                              ( นางแฉลม  คําโพธ์ิแสง )   

                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ   

 

         สภา อบต.ทาจะหลุง ไดรับรองรายงานการประชุมน้ี ในการประชุมสมัย สามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  ประจําป 2563  

เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563   ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 

 

 

               ต้ิม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายต้ิม  แตมกระโทก ) 

       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 
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