
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2562 

ระหวางวันท่ี  1 – 15  พฤษภาคม  2562 

วันท่ี  1  พฤษภาคม  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 - ลาประชุม 

5 นายสนั่น        เจกแตงพะเนาว สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 สนั่น  เจกแตงพะเนาว  

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  อํานวย  ปล้ํากระโทก  

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  บํารุง  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 นิยม   ใยแจม  

 ผูเขารวมประชุม    

1 นายมานิตย       นิจกระโทก นายก อบต.ทาจะหลุง มานิตย   นิจกระโทก  

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 นายจินดา         อินทรหม่ืนไวย ผูใหญบาน หมูท่ี 2 จินดา  อินทรหม่ืนไวย  

8 นายวิเชียร         นับกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี 5 วิเชียร  นับกระโทก  

9 นายเมธี            มิตรกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี 6 เมธี  มิตรกระโทก  

10 นายปรีชา          นวโลหะกุล นวก.สส. ชํานาญการ ปรีชา  นวโลหะกุล  
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

 ผูเขารวมประชุม    

15 นายปติวงษ      ศรีสุระ นายชางโยธา ปติวงษ  ศรีสุระ  

16 น.ส.ดลยา        มันกระโทก นักวิชาการจัดเก็บรายได ดลยา  มันกระโทก  

17 น.ส.พรพรรณ   คําภู นักวิชาการตรวจสอบภายใน พรพรรณ  คําภู  

18 น.ส.สมบูรณ     คลองกระโทก นักวิชาการคลัง สมบูรณ  คลองกระโทก  

19 น.ส.เพียงพิศ    เหงากระโทก นักวิชาการพัสดุ เพียงพิศ  เหงากระโทก  

20 จ.ส.อ.บุญสง    สุดใจ เจาพนักงานธุรการ จ.ส.อ.บุญสง  สุดใจ  

21 น.ส.เกศิณี       ขุดโพธิ ์ นักทรัพยากรบุคคล เกศิณี  ขุดโพธิ์  

22 น.ส.เบญจมาศ  เนื่องกระโทก ผช.นักวิเคราะหนโยบายฯ เบญจมาศ  เนื่องกระโทก  

23 นายสิรวิชญ     ศุภเมธานนท ผช.นักพัฒนาชุมชน ศิรวิชญ  ศุภเมธานนท  

24 นางอําไพ        สังเกตุ ผอ.กองสงเสริมการเกษตร อําไพ  สังเกตุ  

 

 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง ไดเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล        

ทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจําป   2562   เวลา  09.00  น. 

 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม  

   - ไมมี    

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

 (สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 3  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  15  กุมภาพันธ  2562) 

ประธานสภาฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร

สวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 3  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ  2562 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 3  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  15  กุมภาพันธ  2562  ถูกตองครบถวน 

ประธานสภาฯ - ไดใหเลขานุการสภาฯ  อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 3  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  15  กุมภาพันธ  2562  จากนั้นไดสอบถามสมาชิกสภาฯ 

มีผูใดจะขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอใหลงมติในท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   -  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  1 4  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  2  คน 

ระเบียบวาระท่ี  3      กระทูถาม 

-  ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

-  ไมมี  
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ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม    

5.1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

         5.1.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

ประจําปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 2  (ระหวางเดือนมกราคม - มีนาคม 2562) (ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2559 ขอ 29) และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

นายก อบต. -  แจงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

ประจําปงบประมาณ 2562  ไตรมาสท่ี 2  (ระหวางเดือนมกราคม - มีนาคม 2562)  ตอท่ีประชุม 

(รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให)  มีรายละเอียดดังนี้   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   7   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   6   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน  13  โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   1   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน   1   โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานเกษตร 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   1   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   1   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน   2   โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   5   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   4   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   9   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน  18  โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานส่ิงแวดลอม 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   2   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   1   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน   3   โครงการ  
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ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   2   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   4   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   7   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน  13  โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรตามแผนการกระจายอํานาจใหแก อปท. และแนวนโยบายรัฐ 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   2   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   3   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   4   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน   9   โครงการ 

ประธานสภาฯ -  เปดโอกาสใหสมาชิกสภาฯ อภิปรายและซักถามขอสงสัย   

 -  ผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัย   

นายก อบต.  -  ตอบขอซักถาม พรอมท้ังเสนอแนะขอคิดเห็นในการจัดทําแผนและการนําแผนไปปฏิบัติ 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 

      5.1.2  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) แกไข ครั้งท่ี 4/2562 ขององคการบริหารสวน 

ตําบลทาจะหลุง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 ขอ 21  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ขอ 8)   

ประธานสภาฯ - เชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงชี้แจงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ( พ.ศ. 2561 - 2564 ) 

แกไข  ครั้งท่ี 4/2562 ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

นายก อบต. - ไดชี้แจงแผนพัฒนา ทองถ่ินสี่ป ( พ.ศ. 2561 - 2564 ) แกไข ครั้งท่ี 4/2562 ขององคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุง  (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให)  โดยแกไข จํานวน  1  โครงการ ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังนี้ 

ลํา

ดับ 

รายละเอียดในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (ปจจุบัน) 

รายละเอียดใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร แผนงาน 

1 โครงการขุดลอกคลองทาโปรง โครงการขุดลอกลําราง

ระบายน้ํา 

1. เนื่องจากสภาพ

ปจจุบันเปลี่ยน 

แปลงเปนคลองรับน้ํา

ไหลระบายลงสูแมน้ํา

มูล โดยไมมีสภาพ

เปนคลอง 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

เกษตร 

แผนงาน

การเกษตร 

 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 



-5- 

ระเบียบวาระท่ี  6     เรื่องอ่ืนๆ   

ประธานสภาฯ   - ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดหารือในเรื่องตางๆ   

ปลัด อบต. 1.  ดวยอําเภอโชคชัย ไดกําหนดจัดกิจกรรมในชวงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ระหวางวันท่ี  4-6 

พฤษภาคม  2562   โดยขอเชิญบุคลากรในสังกัดหนวยงานรวมกิจกรรมในชวงวันดังกลาว สําหรับ 

อบต.ทาจะหลุง, อบต.ละลมใหมพัฒนา, อบต.ทาเยี่ยม กําหนดใหมารวมพิธีชวงเชา  ดังนี้   

- วันเสารท่ี  4  พฤษภาคม  2562   

เวลา 06.00 น.  จะมีพิธีเปดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหนาพระฉายาลักษณ สมเด็จพระ 

เจาอยูหัว พิธีเจริญพระพุทธมนต ทําบุญตักบาตร  (ถาใครมาไดก็มา) 

เวลา 09.00 น.  รับชมการถายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศนรวมการเฉพาะ 

กิจแหงประเทศไทย   ณ   วัดใหมสระประทุม  ต.โชคชัย   อ.โชคชัย   จ.นครราชสีมา   

การแตงกาย : ผูเขารวมกิจกรรมท่ีเปนจิตอาสา แตงกายดวยเครื่องแบบจิตอาสา สําหรับ

ประชาชนท่ัวไป แตงกาย ดวยเสื้อสีเหลือง  ผูหญิง ใหใสกระโปรง หรือกางเกงผาสแล็ค ผูชาย ใหสวม

กางเกงผาสแล็ค  หามใสกางเกงยีนส  โดยจะมีการลงชื่อเขารวมกิจกรรมดวย  

 - วันจันทรท่ี 6 พฤษภาคม 2562 (รวมพิธีทุกหนวยงาน  ณ  หอประชุมอําเภอโชคชัย) 

ใหมารวมพิธีตั้งแต เวลา 15.30 น. - 18.00 น.  โดยจะมีพิธีเปดกรวยถวายราชสักการะหนา 

พระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยมีนายอําเภอเปนประธาน และรับชมการ

ถายทอดสดเสด็จออก  ณ  สีหบัญชร พระท่ีนั่งสุทไธสวรรยปราสาท ใหประชาชนเผาฯ ถวายพระพรชัย

มงคล   

การแตงกาย   - ขาราชการ ชุดเต็มยศ เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุด 

         - ผูเขารวมกิจกรรมท่ีเปนจิตอาสา ชุดจิตอาสา 

         - ประชาชนท่ัวไป ชุดสุภาพ สวมเสื้อสีเหลือง  

 - ขอเนนผูนําทุกทานและขาราชการทุกคน เขารวมกิจกรรมตามกําหนดวัน เวลาดังกลาวดวย 

สวนในวันท่ี  4  พฤษภาคม 2562  ถาใครไมมีรถก็ใหมารอข้ึนรถไดท่ี   อบต.ทาจะหลุง   ตั้งแตเวลา 

08.00 น. เปนตนไป 

2. หลังจากประชุมสภาฯ เสร็จแลว ขอความรวมมือผูนําทุกทาน ขาราชการ พนักงานจางทุกคนชวยกัน

ปลูกตนดอกดาวเรือง ตนรวงผึ้ง ฯลฯ โดยปลูกหนา อบต.ทาจะหลุง และมีการผูกผาประดับตกแตง

สถานท่ี อบต.ทาจะหลุงดวย เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

กํานัน ต.ทาจะหลุง 1. ขอความรวมมือผูนําทุกทานเขารวมกิจกรรมเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในวันท่ี   4 

พฤษภาคม 2562 ณ  วัดใหมสระประทุม และในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2562  ณ  หอประชุมอําเภอโชคชัย 

ตามกําหนดเวลาท่ีทานปลัดไดกลาวไวขางตนดวย  

2. ขอเพ่ิมเติมเรื่องปาทําเลเลี้ยงสัตว หมูท่ี 10 ซ่ึงตอนนี้อ่ึงเยอะมาก อยากใหผูใหญบานโนนสวรรค หมู

ท่ี 10 เตรียมเอาเรื่องปาทําเลเลี้ยงสัตว หมูท่ี 10 ฝงทิศใต เขาท่ีประชุมประชาคมหมูบาน เพ่ือขอมติใน

การขอสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.ทาจะหลุง เพ่ือเปนการตอยอดพ้ืนท่ีในการอนุรักษฯ ตอไป 
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ปลัด อบต. 3.  เนื่องจากไดรับแจงจากอําเภอโชคชัยวา ใหจัดกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนา ทําความสะอาดคู คลอง 

ภายในตําบล โดยผูนําตําบลทาจะหลุงไดปรึกษาหารือรวมกัน และมีมติในท่ีประชุมวา จะดําเนินการ

พัฒนา ทําความสะอาดคู คลองท่ีตะกุดตาพัน หมูท่ี 1 บานข้ีตุน ต.ทาจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา  

ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562  จึงแจงใหทุกทานไดรับทราบโดยท่ัวกัน  

ท่ีประชุม  -  รับทราบ   
 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง    ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน 

ตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1  ประจําป  2562  เวลา  11.30  น.  และนัดประชุมสภาฯ ในสมัยสามัญ  

สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 2  ในวันท่ี  10 พฤษภาคม 2562  เวลา  09.00  น.  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 
 

 

                 ราเชนทร   ประกอบกิจ           ผูจดรายงานการประชุม 

( นายราเชนทร    ประกอบกิจ ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ทาจะหลุง ไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว 

 
                             สมร  ตอยกระโทก   ผูตรวจรายงานฯ  

                         ( นายสมร   ตอยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 

                  สนั่น  เจกแตงพะเนาว      ผูตรวจรายงานฯ         
              ( นายสนั่น  เจกแตงพะเนาว )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 

              แฉลม  คําโพธิ์แสง        ผูตรวจรายงานฯ 

                              ( นางแฉลม  คําโพธิ์แสง )   

                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ   

  

         สภา อบต.ทาจะหลุง ไดรับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 2  ประจําป 2562  

เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2562  ประธานสภาอบต.ทาจะหลุง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554  
 

 

               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 
 

 



 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2562 

ระหวางวันท่ี  1 – 15  พฤษภาคม  2562 

วันท่ี  10  พฤษภาคม  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 สนั่น  เจกแตงพะเนาว  

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 อํานวย  ปล้ํากระโทก  

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          เอ่ียมอยูแท สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8 บํารุง  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 นิยม   ใยแจม  

 ผูเขารวมประชุม    

1 นายมานิตย       นิจกระโทก นายก อบต.ทาจะหลุง มานิตย   นิจกระโทก  

2 นายสมาน         ศรีกระโทก รองนายก อบต.ทาจะหลุง -  

3 นายปรีชา         คําเกาะ รองนายก อบต.ทาจะหลุง ปรีชา  คําเกาะ  

4 นายบุญเรือง      เท่ียงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ทาจะหลุง -  

5 นายราเชนทร     ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ทาจะหลุง ราเชนทร  ประกอบกิจ  

6 นายเมธา          บุตรพาชี กํานันตําบลทาจะหลุง เมธา  บุตรพาชี  

7 นายจินดา         อินทรหม่ืนไวย ผูใหญบาน หมูท่ี 2 จินดา  อินทรหม่ืนไวย  
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เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง     ไดเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล      

ทาจะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง     ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล        

ทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2562  เวลา  09.00  น. 

 

ระเบียบวาระท่ี  1      เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  - ไมมี   

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

(สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี 1 ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  1  พฤษภาคม  2562) 

ประธานสภาฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร

สวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  1 พฤษภาคม  2562 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1  ประจําป 2562  เม่ือวันท่ี  1  พฤษภาคม  2562  ถูกตองครบถวน 

ประธานสภาฯ - ไดใหเลขานุการสภาฯ อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1  ประจําป 2562   เม่ือวันท่ี  1  พฤษภาคม  2562  จากนั้นไดสอบถามสมาชิกสภาฯ 

มีผูใดจะขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม  หากไมมีขอใหลงมติในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม   -  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  16  เสียง   งดออกเสียง  2  คน   

ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่องดวน 

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  4     กระทูถาม 

- ไมมี   

ระเบียบวาระท่ี  5     ญัตติอ่ืนๆ   

5.1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

      5.1.3 การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256 2 ครั้งท่ี 2/2562  ตาม

มติท่ีประชุมคณะผูบริหารอนุมัติ  ครั้งท่ี  4/2562  เม่ือวันท่ี  2 พฤษภาคม  2562 

นายก อบต. -  ไดชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี  2/2562  ตามมติท่ี

ประชุมคณะผูบริหารอนุมัติ  ครั้งท่ี 4/2562  เม่ือวันท่ี  2  พฤษภาคม  2562  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนเพ่ิม 

แผนงาน  งบกลาง   งาน  งบกลาง   งบ  งบกลาง 

หมวด     งบกลาง 

ประเภท   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

       เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งไว  2,830  บาท  งบประมาณคงเหลือ  0  บาท  

จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม  54  บาท    
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แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป  งาน   บริหารท่ัวไป  งบ  ดําเนินงาน 

หมวด     คาใชสอย 

ประเภท   คาบํารุงรักษาและซอมแซม 

       เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ  ตั้งไว  50,000  บาท  

งบประมาณคงเหลือ  6,371.20  บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม  21,546  บาท  

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป  งาน   บริหารท่ัวไป  งบ  ดําเนินงาน 

หมวด     คาวัสดุ 

ประเภท   วัสดุงานบานงานครัว 

       เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว  

   -  วัสดุคงทน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม 

กระจกเงา โองน้ํา ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปงขนม

ปง กระทะไฟฟา หมอไฟฟารวมถึงหมอหุงขางไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ  

-  วัสดุสิ้นเปลือง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน 

ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน  ฯลฯ  ตั้งไว  5,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ  1,103  บาท  จํานวน

เงินท่ีโอนเพ่ิม  3,000  บาท  

แผนงาน  เคหะและชุมชน งาน  บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน    งบ  ดําเนินงาน 

หมวด     คาสาธารณูปโภค 

ประเภท   คาไฟฟา  

   เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหนองกก   ตั้งไว   

100,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ  19,659.04  บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม  100,000  บาท  

แผนงาน  เคหะและชุมชน งาน  บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน    งบ   ดําเนินงาน 

หมวด     คาตอบแทน 

ประเภท   คาเชาบาน  

   เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนทองถ่ินผูมีสิทธิ์  ตั้งไว 42,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ   

17,500 บาท   จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม  2,500  บาท  

แผนงาน  เคหะและชุมชน งาน  บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน    งบ  ดําเนินงาน 

หมวด     คาตอบแทน 

ประเภท   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

เพ่ือจายเปนคาตอบแทน เชน เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  คาตอบแทนบุคคลหรือ

คณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งใหดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ ฯลฯ  ตั้งไว  60,570  

บาท  งบประมาณคงเหลือ  60,570 บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม  50,000  บาท  
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แผนงาน  การศึกษา  งาน  บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา    งบ  บุคลากร 

หมวด     เงินเดือน (ฝายประจํา) 

ประเภท   เงินวิทยฐานะ 

เพ่ือจายเปนคาเงินวิทยฐานะชํานาญการสําหรับตําแหนง  ครู  ตั้งจายรายการใหม  จํานวน    

38,500 บาท 

แผนงาน  การเกษตร  งาน  สงเสริมการเกษตร      งบ  ดําเนินงาน 

หมวด     คาตอบแทน 

ประเภท   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนทองถ่ินผูมีสิทธิ์ ตั้งจายรายการใหม   

จํานวน    5,000 บาท 

โอนลด 

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน งาน  สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน   งบ  ดําเนินงาน 

หมวด     คาใชสอย 

ประเภท   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  

    โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และทัศนศึกษาดูงาน   

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และทัศน  

ศึกษาดูงาน ฯลฯ   ตั้งไว  215,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ  21,600  บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด  21,600  

บาท  

   -  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

   -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

2/2561 หนาท่ี 133 ท่ี 3 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป  งาน  บริหารท่ัวไป   งบ   ดําเนินงาน 

หมวด     คาวัสดุ 

ประเภท   วัสดุสํานักงาน 

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 

    -  วัสดุคงทน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก 

ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวาง

เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ 

แผงปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่,มานปรับแสง(ตอ

ผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  

    -  วัสดุสิ้นเปลือง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ 

กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม

บรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ 

ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ

บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตั้งไว  50,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ  31,693  บาท  จํานวนเงินท่ีโอน

ลด  3,000  บาท 
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แผนงาน  การศึกษา  งาน  บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา    งบ  บุคลากร 

หมวด     เงินเดือน (ฝายประจํา) 

ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน

ประจําป ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักวิชาการศึกษา ครู ตั้งไว  1,490,400 

บาท  งบประมาณคงเหลือ  877,090  บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด  59,400 บาท 

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน งาน  สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน   งบ  ดําเนินงาน 

หมวด     คาใชสอย 

ประเภท   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  

    โครงการอบรมสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ   

       เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ ฯลฯ   ตั้งไว  31,600 

บาท  งบประมาณคงเหลือ  31,600  บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด  31,600  บาท  

   -  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

   -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

2/2561 หนาท่ี 128 ท่ี 2 
 

 

แผนงาน  การเกษตร   งาน   สงเสริมการเกษตร     งบ  ดําเนินงาน 

หมวด     เงินเดือน(ฝายประจํา) 

ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน

ประจําป ตําแหนง ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร เจาพนักงานการเกษตร ตั้งไว  596,220  บาท  

งบประมาณคงเหลือ  360,613  บาท   จํานวนเงินท่ีโอนลด  100,000  บาท     

แผนงาน  การเกษตร   งาน   สงเสริมการเกษตร     งบ  ดําเนินงาน 

หมวด     คาตอบแทน 

ประเภท   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

เพ่ือจายเปนคาตอบแทน เชน เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ฯลฯ  ตั้งไว  58,685  บาท  

งบประมาณคงเหลือ  58,685  บาท   จํานวนเงินท่ีโอนลด  5,000  บาท     

ท่ีประชุม  -  รับทราบ   
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5.1.2 การแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ครั้งท่ี 2/2562   ตามมติท่ีประชุมคณะผูบริหารอนุมัติ  ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี  2  พฤษภาคม  

2562   

นายก อบต. -  ไดชี้แจงการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งท่ี  

2/2562 ตามมติท่ีประชุมคณะผูบริหารอนุมัติ  ครั้งท่ี 4/2562  เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562  โดยมี

รายละเอียดดังนี้  

   แผนงาน   เคหะและชุมชน    งาน  บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน    งบ  ดําเนินงาน 

หมวด     คาตอบแทน 

ประเภท   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

     งบประมาณอนุมัติ  60,570  บาท 
 

คําช้ีแจงงบประมาณรายจายท่ีขอเปล่ียนแปลง 

ขอความเดิม ขอความใหม 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทน  เชน  เงินประโยชนตอบ

แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ฯลฯ 

 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทน  เชน  เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน

กรณีพิเศษ คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้ง

ใหดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ ฯลฯ 

 
 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  6     เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ   - ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดหารือในเรื่องตางๆ   

ปลัด อบต.ทาจะหลุง 1. แจงระเบียบพัสดุตัวใหม ซ่ึงจะมีคาตอบแทนคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งใหดําเนินการเก่ียวกับการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ แตจะดําเนินการใชจายในเหลดต่ําสุด ซ่ึงไดโอนงบประมาณ

เพ่ือรองรับเก่ียวกับเรื่องนี้ไวแลว รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให ตามรายการโอนเงินงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 2/2562  

 ปลัด อบต.ทาจะหลุง 2. เนื่องจากท่ีผานมาไดมีปญหาเก่ียวกับเรื่องการขุดดิน โดยผูประกอบการไดรองเรื่องไปยังจังหวัด และ

ทางจังหวัดไดประสานเรื่องมายังอําเภอโชคชัย ซ่ึงทานนายอําเภอไดโทรแจงใหทางอบต.ทาจะหลุงเขา

ไปชี้แจงเรื่องราวดังกลาว ซ่ึงกระผมก็ไดเขาไปชี้แจงเม่ืออาทิตยท่ีผานมาเรียบรอยแลว   ยังไงก็ขอฝาก

สมาชิกสภาฯ ชวยดูแลเก่ียวกับเรื่องนี้ดวย 

 3.  เรื่องแผนชุมชน ซ่ึงปจจุบันโครงการท่ีอยูในแผนท่ีโหวดไดเปนอันดับแรกจะไดเขาแผนของตําบล แต

โครงการท่ีเสนอในลําดับถัดไปไมไดเขาบรรจุไวในแผนตําบล ทําใหเปนปญหาในการจัดทําโครงการ 

เนื่องจากไมมีโครงการรองรับไวในแผน จึงไมสามารถทําได ดังนั้น จึงอยากใหทางผูนําหมูบานดึง

โครงการท่ีเหลือจากการโหวด โครงการท่ีตกหลนไปเขาแผนของชุมชนไว ถามีงบประมาณลงมาเราก็จะ

ไดดึงโครงการท่ีมีอยูในแผนชุมชนมาใชไดเลย 
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นายก อบต.ทาจะหลุง  1. หลังจากงานพระราชพิธีราชาภิเษกเสร็จสิ้นไปแลว ตอไปก็จะเปนเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนา

ตําบลฯ สําหรับแผนชุมชนก็อยากใหทางหมูบานทําควบคูไปดวย  ถาคณะผูบริหารยังไมหมดวาระในชวง

ใกลๆ นี้ มี 2 เรื่องท่ีอาจจะไดดําเนินการ นั่นก็คือ  

1  เรื่องการจัดทําขอบัญญัติฯ ปงบประมาณ 2563   

2. เรื่องการจายขาดเงินสะสม ประปา 3  จุด   

          สําหรับประปาบานข้ีตุน หมูท่ี 4 คิดไววาอยากวางทอผลิตน้ําสํารองโดยดึงจากหุบมาสมทบกับ

น้ํามูล โดยการเชื่อมตรงทอน้ํามูล ยังไงก็ขอฝากผูใหญบานข้ีตุน หมูท่ี 2 ไวดวย  สวนสระน้ําหนองเต็ง 

บานสําโรง หมูท่ี 5 ในอนาคตอยากวางทอสูบ และวางระบบไฟฟา  สวนประปาบานหนองกก หมูท่ี 8  

อยากใหแกไขเรื่องระบบนิเวศนใหดีกอนคอยปรับปรุงเรื่องอ่ืนๆ  และหลังจากประชุมสภาฯ เสร็จแลว 

ใหสมาชิกสภาฯ ไดประสานงานกับกองชาง เก่ียวกับการวางแผนในการวางทอสงน้ําประปาหมูบาน 

2.  สําหรับงานโครงการกอสรางป งบประมาณ 2562  มีจํานวน  4  โครงการ คือ  

โครงการท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จ 

1. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 1 บานข้ีตุน  (จากบริเวณท่ีดินนายปริญญา  มาศรัตน    

           ถึงท่ีดินนางหนึ่งฤทัย  ดวดกระโทก)   

                            2. โครงการกอสรางถนนดินกันท่ีสาธารณะ หมูท่ี 10 บานโนนสวรรค  (จากบริเวณท่ีดิน 

                      นายนราวุธ  นาคสิงห ถึงท่ีดินนายสุรสิทธิ์  โรจนกนก)   

3. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. หมูท่ี 4  บานข้ีตุน  (จากแยกสถาบันการเงินบานข้ีตุน ถึง 

 ท่ีดินนางทองเตียง  น้ํากระโทก)   

โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

1. โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 2  (จากหลังศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานข้ีตุน ถึงบานใหม 

นานิยม)   

3. ขอฝากผูนําทุกทานใหชวยกันสนับสนุนเด็กทูบีนัมเบอรวันเก่ียวกับการฝกซอมฟุตบอลดวย เพ่ือใน

อนาคตเด็กๆ จะไดมีการพัฒนาเก่ียวกับเรื่องการเตะท่ีดีข้ึน และสามารถเขารวมแขงขันไดในระดับตอไป  

กํานัน ต.ทาจะหลุง 1. เสนอของบประมาณทําถนนเพ่ิมเติมตรงปาทําเลสาธารณะเลี้ยงสัตว หมูท่ี 10 

นายก อบต. - เสนอใหนําเรื่องเขาแผนฯ ไวเลย และอยากทําเปนถนนลูกรังไปเลยจะดีกวาถนนดิน  สวนถนนตรง

หนองขาม หมูท่ี 7 อยากใหเอาเขาแผนฯ ไวเลย เพราะถนนชํารุดเสียหายมาก แตไมอยากใหวางทอ 

เพราะถนนไมม่ันคง เม่ือถึงฤดูฝนน้ําไหลผานมาก็พัง 
 

กํานัน ต.ทาจะหลุง 2. หารือแนวทางแกไขปญหาน้ําประปาหมูบาน หมูท่ี 8 เนื่องจากอาบน้ําแลวคัน 

นายก อบต.ทาจะหลุง  -  เนื่องจากสระน้ําดิบท่ีใชผลิตน้ําประปาหมูบาน หมูท่ี 8  มีการเลี้ยงปลานิล ปลาทับทิม ทําใหระบบ

นิเวศนไมดี อยากใหปรับปรุงตรงจุดนี้  เพราะน้ําไมมีการหมุนเวียนกําจัดของเสียจากมูลปลาออกไปจาก

สระ ทําใหน้ํามีกลิ่นตอไปอาจจะเกิดน้ําเสียได  
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ประธานสภาฯ  1. สําหรับเรื่องการเลี้ยงปลาในสระน้ําประปาบานหนองกก หมูท่ี 8 อยากจะขอฝากผูนําไดชวยกันพูด

ชี้แจงใหกับพระสงฆฟง เพราะลําพังผมคนเดียวคงไมไหว ไมอยากมีปญหากับทางวัด สําหรับสาเหตุหนึ่ง

ก็เนื่องมาจากการไมไดลางหนาทราย และประปาเปนระบบจายตรง ถาไฟดับ  ไฟตกจะมีปญหาเกิดการ

ตกตะกอนเปนผลึกอยูใตถัง   

 2.  ขอเชิญรวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี  ณ  วัดปาหนองสมอ ต.หนองระเวียง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 

ในวันท่ี  12  พฤษภาคม  2562    

นายเอ้ือน  แนบกระโทก    1. สอบถามถนนหลังเมรุวัดบานข้ีตุน จะไดดําเนินการเม่ือไร 

นายก อบต.ทาจะหลุง   -  นาจะประมาณเดือนสองเดือนถึงจะไดดําเนินการ  เพราะถนนอยูในความรับผิดชอบของ อบจ.  

นครราชสีมา ตองขออนุญาตกอน อยากเสนอใหเทคอนกรีตไปเลย ถนนจะไดมีความม่ันคง ชวงฤดูฝน

ถนนจะไดไมพัง 

กํานัน ต.ทาจะหลุง 3. เนื่องจากไดรับแจงจากชาวบานวา ไดรับความเดือดรอน เพราะวัว ควายขาดแคลนแหลงน้ําดื่ม 

ดังนั้น เพ่ือเปนการบรรเทาปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรกลุมเลี้ยงสัตว จึงอยากเสนอขอ

งบประมาณในการขุดสระน้ําตรงบริเวณไรตาสาย หมูท่ี 10 บานโนนสวรรค เพราะเปนจุดรวมน้ําไดดี

ท่ีสุด โดยอยากขุดสระพ้ืนท่ีประมาณ  2  ไร  

นายก อบต.ทาจะหลุง -  อันดับแรกตองมีกระบวนการประชุมประชาคมหมูบานกอน แลวนําเรื่องเขาแผนฯ ไว ผมคิดวา

งบประมาณในการขุดสระนาจะไมเกิน 4 แสนบาท  แตตองหาท่ีท้ิงดินไวรองรับดวย จะไดไมมีปญหา

ตามมาภายหลัง  

กํานัน ต.ทาจะหลุง 4. แจงความคืบหนาเก่ียวกับพุทธมณฑล ซ่ึงไดทราบขาวมาวาโครงการดังกลาวจะมาลงท่ีอําเภอสูงเนิน 

โดยบริษัท เวิรคพอยท เปนผูดําเนินการ  เปนท่ีนาเสียดายมากท่ีไมไดมาลงพ้ืนท่ีบานเรา  

 5. แจงขาวดีเก่ียวกับถนนรอบหมูบาน หมูท่ี 7 บานใหมนานิยม เนื่องจากนายอําเภอโชคชัย ไดโทรมา

สอบถามวาจะยังเอาโครงการนี้อยูรึเปลา โดยใชงบประมาณจากจังหวัด ซ่ึงผมก็ตอบไปวายังเอาอยู 

สําหรับความคืบหนาเปนอยางไรก็จะแจงใหทราบอีกครั้ง 

 6. เรื่องการอยูเวรยามตรงสะพานขามลําน้ํามูล หมูท่ี 1 ทางไปเขตอุตสาหกรรม อยากใหทางหมูบานมา

อยูเวรยามเหมือนเดิม คอยดูแลความปลอดภัยของคนงานในเขตอุตสาหกรรมท่ีเลิกงานมาใหเดินทาง

กลับมาถึงบานโดยสวัสดิภาพ เพราะปจจุบันยังมีกลุมมิจฉาชีพอยูบริเวณนั้น จึงอยากจะใหผูนําชวยกัน

เปนหูเปนตาใหดวย 

 7. แจงปญหาเรื่องขยะ ตอนนี้ไดรับทราบขาวมาวา ถามีคนเผาขยะในหมูบานจะถูกจับ เนื่องจาก

กอใหเกิดปญหาเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ แตถาเราไมมีท่ีท้ิงขยะจะใหทําอยางไร 

เพราะขยะมันมีทุกวัน และมีอยูทุกครัวเรือนอยางแนนอน  

ปลัด อบต.ทาจะหลุง - เนื่องจากปญหาเก่ียวกับเรื่องขยะเปนปญหาท่ีมีมานาน อยางชุมชนในเมืองเขาก็จะมีรถเก็บขยะ และมี

ท่ีท้ิงขยะ  ตอนนี้มันเปนปญหาระดับโลกไปแลว  จากท่ีผมไดเห็นขาว โดยการนําถุงพลาสติกมาผสมกับ

ทรายแลวมาทําถนน ทําใหถนนคงทนถาวรมาก ซ่ึงเปนความคิดท่ีดี ทําไมเขาไมสงเสริม สนับสนุน

เก่ียวกับเรื่องนี้บาง ปญหาเก่ียวกับขยะจะไดลดลง   

ท่ีประชุม  -  รับทราบ   
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ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง    ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน 

ตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2   ครั้งท่ี 2  ประจําป  2562  เวลา  1 1.30  น .  และนัดประชุมสภาฯ ในสมัย

สามัญ  สมัยท่ี 2   ครั้งท่ี  3  ในวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562  เวลา  09.00  น.   ณ   หองประชุมองคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุง 

 
              ราเชนทร   ประกอบกิจ           ผูจดรายงานการประชุม 

( นายราเชนทร    ประกอบกิจ ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ทาจะหลุง ไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว 

 
                             สมร  ตอยกระโทก   ผูตรวจรายงานฯ  

                         ( นายสมร   ตอยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 

                  สนั่น  เจกแตงพะเนาว      ผูตรวจรายงานฯ         
              ( นายสนั่น  เจกแตงพะเนาว )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

              แฉลม  คําโพธิ์แสง        ผูตรวจรายงานฯ 

                              ( นางแฉลม  คําโพธิ์แสง )   

                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ   
  

 

         สภา อบต.ทาจะหลุง ไดรับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย สามัญ สมัยท่ี  2   ครั้งท่ี  3  ประจําป 

2562 เม่ือวันท่ี  15 พฤษภาคม 2562  ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554  
 

 

               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

 

 



 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  3  ประจําป  2562 

ระหวางวันที่  1 – 15  พฤษภาคม  2562 

วันที่  15  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 

ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 ผูมาประชุม    

1 นายติ้ม          แตมกระโทก ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง ติ้ม   แตมกระโทก  

2 นายอดิศักดิ์     เนิกกระโทก รองประธานสภา อบต.ทาจะหลุง อดิศักดิ์   เนิกกระโทก  

3 นางแฉลม       คําโพธิ์แสง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 1 แฉลม  คําโพธิ์แสง  

4 นายสุรัตน       จันทะสุข สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 1 สุรัตน   จันทะสุข  

5 นายสนั่น        เจกแตงพะเนาว สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2 สนั่น  เจกแตงพะเนาว  

6 นายเอ้ือน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2 เอ้ือน   แนบกระโทก  

7 นายสากล        นุชกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่  3 สากล   นุชกระโทก  

8 นางอํานวย       ปล้ํากระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3 อํานวย  ปล้ํากระโทก  

9 นายวรรณชัย     ดอกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 วรรณชัย  ดอกกระโทก   

10 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมูที่ 4  - ลาประชุม 

11 นางแฉลม         นาคกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5 แฉลม  นาคกระโทก  

12 นายเที่ยง          เตรียมมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6 เที่ยง   เตรียมมะเริง  

13 นายอวย           ซาหวา สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 7 อวย  ซาหวา  

14 นายบํารุง          เอ่ียมอยูแท สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 8 บํารุง  เอ่ียมอยูแท  

15 นายสมร           ตอยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 9 สมร   ตอยกระโทก  

16 นายเจียม          พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 9 เจียม  พรมกระโทก  

17 นายบุญทิพย      แตมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 10 บุญทิพย  แตมกระโทก  

18 นายนิยม           ใยแจม สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 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 -  

4 นายบุญเรือง      เที่ยงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ทาจะหลุง บุญเรือง  เที่ยงกระโทก  

5 นายราเชนทร     ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ทาจะหลุง ราเชนทร  ประกอบกิจ  

6 นายเมธา          บุตรพาชี กํานันตําบลทาจะหลุง เมธา  บุตรพาช ี  

7 นางบุญทิ้ง        เบี้ยกระโทก ผูใหญบาน หมูที่ 10 บุญทิ้ง  เบี้ยกระโทก  

8 นายจินดา      อินทรหมื่นไวย ผูใหญบาน หมูที่ 2 จินดา  อินทรหมื่นไวย  

 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง     ไดเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง     ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  3  ประจําป  2562   เวลา  09.00  น. 
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ระเบียบวาระที่  1      เร่ืองที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 

  - ไมมี    

ระเบียบวาระที่   2     เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 

(สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  2 ประจําป  2562  เมื่อวันท่ี 10  พฤษภาคม  2562) 

ประธานสภา ฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  2  ประจําป 2562 เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม  2562 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง สมัยสามัญ สมัยท่ี 

2  ครั้งท่ี 2  ประจําป  2562  เมื่อวันท่ี  10  พฤษภาคม  2562  ถูกตองครบถวน 

ประธานสภา ฯ - ไดใหเลขานุการสภาฯ อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 

2 ครั้งท่ี 2  ประจําป 2562  เมื่อวันท่ี 10  พฤษภาคม  2562  จากน้ันไดสอบถามสมาชิกสภาฯ   มีผูใดจะ

ขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอใหลงมติในท่ีประชุม 

มติที่ประชุม   -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  15  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  1  คน  

ระเบียบวาระที่  3     กระทูถาม 

- ไมมี  

ระเบียบวาระที่  4     เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว  

- ไมมี  

ระเบียบวาระที่  5     เร่ืองที่เสนอใหม   

5.1 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.1.1 การพิจารณาขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  

ครั้งท่ี 3/2562 ตามมติท่ีประชุมคณะผูบริหารเห็นชอบ ครั้งท่ี 6/2562  เมื่อวันท่ี  13  พฤษภาคม 2562 

เน่ืองจากการโอนครั้งน้ีเปนอํานาจของสภาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2543  ขอ 27  และขอ 32  

ประธานสภาฯ  - ไดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง ชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งท่ี 3/2562   ตามมติท่ีประชุม คณะผูบริหารเห็นชอบ  ครั้งท่ี 6/2562  เมื่อ

วันท่ี  13  พฤษภาคม  2562 

นายก อบต. -  ไดชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ครั้งท่ี 3/2562  ตามมติท่ี

ประชุมคณะผูบริหารเห็นชอบ  ครั้งท่ี 6/2562  เมื่อวันท่ี  13  พฤษภาคม  2562  โดยมีรายละเอียดดังน้ี   

โอนต้ังจายรายการใหม   

แผนงาน  การเกษตร  งาน  อนุรักษแหลงนํ้าและปาไม  งบ  ลงทุน 

หมวด     คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ประเภท   คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 

    โครงการขุดลอกลํารางระบายนํ้า 

           ขนาด/ปริมาณ 

              กวาง  4.00  เมตร  ยาว  250.00  เมตร ลึก 1.50  เมตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 937.00  

ลูกบาศกเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงกําหนด ต้ังจายรายการ

ใหม จํานวน  40,000  บาท 
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- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 7 

พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) แกไข ครั้งท่ี 4/2562 หนาท่ี 118 ท่ี 12 

โอนลด 

แผนงาน  การเกษตร    งาน  อนุรักษแหลงนํ้าและปาไม    งบ   ลงทุน 

หมวด     คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ประเภท   คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 

      โครงการขุดลอกคลองทาโปรง หมูท่ี 1 

                                          ขนาด/ปริมาณ  กวาง 4.00  เมตร  ยาว 250.00  เมตร  ลึก 1.50  เมตร ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 937.00 ลูกบาศกเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงกําหนด ต้ังไว 

40,000 บาท จํานานเงินท่ีโอนลด  40,000  บาท 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 6 

พ.ศ. 2552 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 ) แกไขครั้งท่ี 4/2562 หนาท่ี 118 ท่ี 12   

ประธานสภาฯ - ไดสอบถามผูเขารวมประชุม มีทานใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมีขอใหลงมติท่ีประชุม  

มติที่ประชุม - ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  15  เสียง   งดออกเสียง  2  คน   ลาประชุม   1   คน 

ระเบียบวาระที่  6     เร่ืองอื่นๆ 

ประธานสภาฯ   - ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดหารือในเรื่องตางๆ   

ปลัด อบต.ทาจะหลุง 1. แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2562 ครั้งท่ี 

3/2562 เน่ืองจากแกไขแผนพัฒนาทองถิ่นจากโครงการขุดลอกคลองทาโปรง หมูท่ี 1 เปนโครงการขุดลอก

ลํารางระบายนํ้า  ดังน้ัน จึงตองโอนต้ังจายรายการใหม เพื่อใหสอดคลองตาม พรบ. สภาตําบลฯ ฉบับใหม

ลาสุดดวยเชนกัน  และตอนน้ีก็เรงดําเนินการเบิกจายโครงการกอสรางท่ียังคางอยูใหแลวเสร็จทันหวงเวลา

กอนท่ีจะมีการเลือกต้ังใหมเกิดขึ้น 

 2. เน่ืองจากเมื่อวานน้ี อบต.ทาจะหลุง และผูนําหมูบาน ไดลงพื้นท่ีรวมกับเจาหนาท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัด

นครราชสีมา สาขาโชคชัย   เพื่อรังวัดแนวเขตเจาของท่ีดินขางเคียงโดยไดมาย่ืนคําขอคัดคานการรังวัดออก

หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงแปลงอางหินสาธารณประโยชน จํานวน 10 ราย ซึ่งไดทํากินอยูในบริเวณพื้นท่ี

ดังกลาว โดยมีกําหนดการลงพื้นท่ีรังวัดเพิ่มเติมอีกในวันน้ีและในวันท่ี 17, 21, 24 พฤษภาคม 2562 

สําหรับเรื่อง การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงแปลงอางหินสาธารณ-ประโยชน  ขณะน้ีเรื่องอยู

ระหวางการดําเนินการขอชางรังวัด    

กํานัน ต.ทาจะหลุง  1. แจงรายชื่อเจาของท่ีดินขางเคียงท่ีมาย่ืนคําขอคัดคานการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงแปลง

อางหินสาธารณประโยชน จํานวน 10 ราย ดังน้ี 

  1. นายพัน มาบกลาง  2. นางบาง ปกระโทก  

  3. นายสุนทร นาคกระโทก  4. นายเพิ่ม จิมะเริง  

  5. นายดี  ดานกระโทก  6. นางบุญเสริม เมืองอินทร  

  7. นายประกอบ  มิตรกระโทก  8. นางพิสมัย แพงศรี  

  9. นายสมศักด์ิ โรจนกนก  10. นางสาวอุบล  แซเตียว  

  จากท่ีไดลงพื้นท่ีรังวัดรวมกับเจาหนาท่ี สนง.ท่ีดิน เมื่อวานน้ี เจาของท่ีดินขางเคียงท่ีย่ืนคัดคานบางรายให

ขอมูลท่ีคลาดเคล่ือน ไมตรงกับขอมูลท่ีแทจริง  
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กํานัน ต.ทาจะหลุง  2. เน่ืองจากตอนน้ีไดรับงบประมาณจากปาไมมาจํานวนหน่ึง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของปาชุมชนบานงิ้ว 

หมูท่ี 6 ซึ่งทางคณะกรรมการปาชุมชนอยากใหดําเนินการปกหลักแนวเขต   เพื่อท่ีจะไดมีพื้นท่ีปาชุมชนท่ี

ชัดเจนขึ้น ยังไงก็ขอฝากทานปลัดชวยดูแลเรื่องเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนในการดําเนินงานตามลําดับตอไป  

ปลัด อบต.ทาจะหลุง   - ขอเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปกหลักแนวเขตพื้นท่ีปาชุมชนบานงิ้ว หมูท่ี 6 โดยอยากใหเจาของท่ีดิน

ขางเคียงมาชี้แนวเขตท่ีดินของตนเองกอนท่ีจะปกหลักแนวเขตดวย จะไดไมมีปญหาตางๆ ตามมาภายหลัง  

สวนพื้นท่ีบริเวณถังประปา หมูท่ี 6 ผมคิดวาพื้นท่ียังไมชัดเจนเทาไร  มันเปนส่ิงท่ียาก เปนเรื่องท่ีละเอียดออน 

ถาผูนําไปออกหนาออกตามากเกินไปก็ไมดี เราควรท่ีจะใหเปนเรื่องของชุมชนไป  

รองประธานสภาฯ  1. ตามท่ีไดรับทราบจากทานผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาเกี่ยวกับเรื่องปาชุมชน ตาม พ.ร.บ.ปาชุมชน

ฉบับใหม วา จะแบงพื้นท่ีปาออกเปน 2 สวน คือ 1. สวนเพื่อการอนุรักษ  2. สวนเพื่อการใชประโยชน ซึ่ง

สวนท่ี 2 น้ี จะเนนใหคนในชุมชนท่ีอาศัยอยูใกลพื้นท่ีปาเขามามีสวนรวมบริหารจัดการปาในพื้นท่ีไดมากขึ้น

กวาเดิม ก็จะทําใหดําเนินการอะไรๆ ไดคลองตัวขึ้น และเปนไปตามความตองการของชุมชนจริงๆ ซึ่งเมื่อเกิด

ความรวมมือกัน ชุมชนน้ันก็มีความเขมแข็ง สามัคคี เกิดความสํานึกรักบานเกิด ผลักดันใหแรงงานคืนถิ่น

กลับไปพัฒนาบานเกิด ปาชุมชน ไมใชปาสาธารณะ เปนปาท่ีชุมชนทํากิจกรรมรวมกัน มีการบริหารจัดการ

พื้นท่ีปาไปดวยกัน เพื่อเปดโอกาสใหคนในชุมชนมีสวนรวมดูแลผืนปาและใชประโยชนจากปาไม ชวยลด

รายจายและสรางรายไดใหชาวบานเพิ่มขึ้น เพราะชาวบานสามารถปลูกตนไม ปลูกปาในพื้นท่ีปาชุมชน แลว

เก็บพืชผัก สมุนไพรของปาออกมาใชสอยในครัวเรือนไดโดยไมผิดกฎหมาย  

ประธานสภาฯ  - ขอขอบคุณทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภาฯ ในวันน้ี     

ที่ประชุม   -  รับทราบ  

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง   สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  3  ประจําป   2562   เวลา  11.30  น.     

 

              ราเชนทร   ประกอบกิจ           ผูจดรายงานการประชุม 

( นายราเชนทร    ประกอบกิจ ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ทาจะหลุง ไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว  

 

                             สมร  ตอยกระโทก   ผูตรวจรายงานฯ  

                         ( นายสมร   ตอยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 

                  สน่ัน  เจกแตงพะเนาว      ผูตรวจรายงานฯ         

              ( นายสน่ัน  เจกแตงพะเนาว )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 



 

-5- 

 

 

 

              แฉลม  คําโพธ์ิแสง        ผูตรวจรายงานฯ 

                              ( นางแฉลม  คําโพธ์ิแสง )   

                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ   

  

 

         สภา อบต.ทาจะหลุง ไดรับรองรายงานการประชุมน้ี  ในการประชุมสมัย วิสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  ประจําป 2562  

เมื่อวันท่ี 12  มิถุนายน 2562  ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

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

 

 

               ต้ิม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายต้ิม  แตมกระโทก ) 

       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 


