
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  คร้ังที่  1 ประจําป  2562 

วันที่  12  มิถุนายน  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  - ลาประชุม 

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 - ลาประชุม 

4 นายบุญเรือง      เที่ยงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ทาจะหลุง บุญเรือง  เที่ยงกระโทก  

5 นายราเชนทร     ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ทาจะหลุง ราเชนทร  ประกอบกิจ  

6 นางสาวิตรี         วรคง นักวิเคราะหนโยบายและแผน สาวิตรี  วรคง  

7 นายจินดา         อินทรหมื่นไวย ผูใหญบาน หมูที่ 2 จินดา  อินทรหมื่นไวย  

8 นายวิเชียร         นับกระโทก ผูใหญบาน หมูที่ 5 วิเชียร  นับกระโทก  

9 นายเมธา          บุตรพาชี กํานันตําบลทาจะหลุง เมธา  บุตรพาชี  

10 นางปรารถนา     มณีกระโทก ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 6 ปรารถนา  มณีกระโทก  

11 นางอําไพ          สังเกตุ ผอ.กองสงเสริมการเกษตร อําไพ  สังเกต  
 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง     ไดเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
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  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง    ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  ประจําป  2562  เวลา   09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ   -  ไมมี   

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

(สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 3  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562) 

ประธานสภาฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  3  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  15 

พฤษภาคม  2562 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง สมัย

สามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 3  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562  ถูกตองครบถวน 

ประธานสภา ฯ - ไดใหเลขานุการสภาฯ อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม  2562 จากนั้นไดสอบถามสมาชิกสภาฯ 

มีผูใดจะขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอใหลงมติในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม   -  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  14  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  2  คน  

ระเบียบวาระท่ี  3      กระทูถาม 

- ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม 

5.1 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา    

      5.1.1 การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )  ขององคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุง  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931  ลงวันท่ี 15 

พฤษภาคม 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561 

ประธานสภาฯ -  เชิญปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงชี้แจงข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  

( พ.ศ. 2561 - 2565 ) 

ปลัด อบต.ทาจะหลุง -  ชี้แจงข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931  ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทาง

การทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561 



-3- 

ประธานสภาฯ - เชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงชี้แจงแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

นายก อบต.ทาจะหลุง - ไดชี้แจงแผนพัฒนา ทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง   

(รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว

2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561 - 2565)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548   และแกไขเพ่ิมเติม ถึง  (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2561 เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบัน ซ่ึงเปนแผนพัฒนา

ทองถ่ินท่ีมีระยะเวลาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปกลุม

จังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน   และเพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ิน

นําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ   ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณ

จากเงินสะสมในสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ินไดจัดประชุมประชาคมระดับตําบล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินไดดําเนินการรวบรวมประเด็น ปญหาจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือเสนอคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน  และไดมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ขององคการบริหาร

สวนตําบลทาจะหลุงเรียบรอยแลว ในวันนี้ จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ

รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ตอไป 

ประธานสภา ฯ -  ไดใหสมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปราย  

-  สมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปราย 

ประธานสภาฯ - หลังจากนั้นขอมติท่ีประชุมรับรองรางแผนพัฒนา ทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ขององคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง   

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

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  - ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดหารือในเรื่องตางๆ 

นายก อบต.ทาจะหลุง 1. แจงผลการประชุมผูบริหารของกระทรวงมหาดไทย เก่ียวกับการเลือกตั้งทองถ่ินทุกประเภท โดย

มีรายละเอียดดังนี้ 

                             อบจ., กทม. และเมืองพัทยา   จะหยุดปฏิบัติหนาท่ี  31 ส.ค. 2562 หาเสียงเลือกตั้ง 60 วัน 

เลือกตั้งตนเดือน พ.ย. 2562   

เทศบาล ใหหยุดปฏิบัติหนาท่ี 31 ต.ค. 2562  หาเสียงเลือกตั้ง 60 วัน เลือกตั้งตนเดือน ม.ค. 2563  

อบต. ใหหยุดปฏิบัติหนาท่ี 31 ธ.ค. 2562  หาเสียงเลือกตั้ง 60 วัน เลือกตั้งตนเดือน มี.ค. 2563     

       โดยหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเลือกตั้งทองถ่ินไปแลว ตอไปงบประมาณในการพัฒนาของ 

อปท. จะลดนอยลง  ดังนั้น เราตองหางบประมาณเพ่ิมเติมจากหนวยงานอ่ืนเพ่ือนํามาพัฒนาตําบล  
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นายก อบต.ทาจะหลุง 2. แจงปญหาเก่ียวกับเรื่องขยะภายในชุมชน ซ่ึงตอนนี้ไดรับความเดือดรอนเปนอยางมากเนื่องจาก

มีผูไมประสงคดีไดนําขยะไปท้ิงไวในพ้ืนท่ีสาธารณะภายในตําบลของเรา ผมจําไดวาเราเคย รวมลง

นามบันทึกขอตกลงความรวมมือการรวมกลุมพ้ืนท่ีในการบริหารและจัดการมูลฝอยชุมชน ระหวาง 

องคการบริหารสวนตําบลโชคชัย กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา ตอนนี้

ทําไมถึงเงียบไปเลย  ผมอยากเสนอการทําเตาเผาขยะภายในชุมชนของเรา โดยใชงบประมาณของ

ชุมชนท่ีเขารวมเปนสมาชิก ใหคนในชุมชนมีการบริหารจัดการกันเอง โดยมีโครงการขยะตอยอด 

ยังไงก็ฝากทานปลัดชวยดูแลเก่ียวกับระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือหาทางออกรวมกันดวย  

ปลัด อบต.ทาจะหลุง - เนื่องจากไดทราบขาวมาวา ตอนนี้มีการตอตานเรื่องการลงนามบันทึกขอตกลงเก่ียวกับขยะกันอยู  

เลขานุการนายก อบต.   1. สําหรับปญหาเรื่องการกําจัดขยะ  ผมก็เคยมีประสบการณในการทํางานเก่ียวกับเรื่องนี้อยูบาง 

ซ่ึงงบประมาณในการทําเตาเผาขยะท่ีมีประสิทธิภาพราคาก็จะสูงมาก  สวนปญหาก็คือ กอนทําการ

เผา ตองมีการคัดแยกขยะ ตองมีคนอยูหนาเตาเผาคอยคัดแยกขยะแหง ขยะเปยก ขยะท่ีมีสารพิษ 

อยางแรกท่ีสําคัญตองมีสถานท่ีรองรับในการทําเตาเผากอน มีโดมกันฝนและขยะเพ่ือไมใหเปยก  

ในแตละวันมีการเผาขยะเทาไร ตองมีคนงานคอยแยกขยะ ซ่ึงทุกอยางตองใชเงินท้ังสิ้น และเจาของ

ขยะตองมีสวนรวมในการคัดแยกขยะเบื้องตนกอน  ถาเราทําไดก็จะดีมาก  

กํานันตําบลทาจะหลุง 1. ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ขอเชิญผูนําทุกทานเขารวมโครงการอบรมให

ความรูเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ   ณ  หอประชุม อบต.ทาจะหลุง   

 2. แจงวามีชาวบานหนองกก หมูท่ี 8 ไดรับความเดือดรอน เนื่องจากกอไผลมทับบานทําใหบาน

ไดรับความเสียหาย 

  3.  ฝากทานผูนําทุกหมูบาน ไดชวยกันประสานขอแรงงานในพ้ืนท่ีในการชวยกันปกหลักแนวเขต

พ้ืนท่ีปาชุมชนบานง้ิว หมูท่ี 6 เพ่ือเปนการกันแนวเขตพ้ืนท่ีปาชุมชนบานง้ิว  สวนกําหนดวัน เวลา

ในการลงพ้ืนท่ีจะแจงใหทราบอีกครั้ง 

นายจินดา  อินทรหม่ืนไวย   1. สําหรับเรื่อง การปกหลักแนวเขตพ้ืนท่ีปาชุมชน บานง้ิว ในเบื้องตนอยากจะฝากทานกํานัน

ไดทําหนังสือขอขอมูลเก่ียวกับแนวเขตพ้ืนท่ีดังกลาวถึงสนง. ท่ีดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย  

โดยตรงเลย เพราะเขาจะมีขอมูลพ้ืนท่ีปาชุมชนบานง้ิวอยูแลว มันจะสะดวกและงายตอการ

ดําเนินงานในข้ันตอนตอไป 

นายก อบต.ทาจะหลุง -  สําหรับเรื่องการทําหนังสือขอขอมูลเก่ียวกับแนวเขตพ้ืนท่ีปาชุมชนบานง้ิว ผมขอเสนอแนะวา

ใหทําหนังสือผานทานนายอําเภอเพ่ือใหทานสั่งการลงมาถึงท่ีดินอีกทีจะดีกวา เพราะถาเรา

ประสานงานโดยตรงตองมีเรื่องของงบประมาณตามมาอยางแนนอน  

กํานันตําบลทาจะหลุง - ยังไงก็ขอรบกวนทานปลัดชวยดําเนินการทําหนังสือถึงทานนายอําเภอโชคชัย และชวยประสาน 

งานเรื่องกําหนดวัน เวลาในการลงพ้ืนท่ีปกหลักแนวเขตพ้ืนท่ีปาชุมชนบานง้ิว หมูท่ี 6 ดวยนะครับ 

ปลัด อบต. -  ในเบื้องตน ขอแนะนําใหทางผูนําหมูบานทําเรื่องเขามาท่ี อบต.กอน  อยากใหมีท่ีมาท่ีไป 

กอนท่ีจะดําเนินการในข้ันตอนตอไป  

ประธานสภาฯ -  ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีเขารวมประชุมสภาฯ ในวันนี้   

ท่ีประชุม   -  รับทราบ  
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ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน 

ตําบลทาจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี 1  ประจําป  2562  เวลา  11.30  น .  และนัดประชุมสภาฯ ใน

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี  2  ในวันท่ี  20  มิถุนายน  2562  เวลา  09.00  น.   ณ   หองประชุมองคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง  

 

                         ราเชนทร   ประกอบกิจ    ผูจดรายงานฯ 

         ( 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 วิสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 2  ประจําป 

2562  เม่ือวันท่ี   20 มิถุนายน 2562  ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

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

 
 

               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2562 

วันท่ี  20  มิถุนายน  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 - ลาประชุม 

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  - ลาประชุม 

9 นายวรรณชัย     ดอกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 วรรณชัย  ดอกกระโทก   

10 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมูที่ 4 แดง  แนบกระโทก  

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 - ลาประชุม 

3 นายปรีชา         คําเกาะ รองนายก อบต.ทาจะหลุง - ลาประชุม 

4 นายบุญเรือง      เที่ยงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ทาจะหลุง บุญเรือง  เที่ยงกระโทก  

5 นายราเชนทร     ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ทาจะหลุง ราเชนทร  ประกอบกิจ  

6 นายบุญหลาย     กุลนารัตน หน.กลุมบริหารจัดการดานการประมง 

สนง.ประมง จ.นม. 

บุญหลาย  กุลนารัตน 095-6139049 

7 น.ส.ชนิดาภา      พันธไชย ผจก.ส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ชนิดาภา  พันธไชย  

8 นายพนม         ดานกระโทก ผรส. หมู 2 พนม  ดานกระโทก  

9 นางปรารถนา   มณีกระโทก ผช.ผญบ. หมู 6 ปรารถนา  มณีกระโทก  

10 นายเมธา        บุตรพาชี กํานัน ต.ทาจะหลุง เมธา  บุตรพาชี  

11 ร.ต.ท.บํารุง      เกลอกระโทก สายตรวจ ต.ทาจะหลุง ร.ต.ท.บํารุง  เกลอกระโทก  

12 นายวิเชียร       นับกระโทก ผูใหญบาน หมู 5 วิเชียร  นับกระโทก  
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ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 ผูเขารวมประชุม    

13 นางบุญทิ้ง       เบี้ยกระโทก ผูใหญบาน หมู 10 บุญทิ้ง  เบี้ยกระโทก  

14 นายณรงค        ปอมกระโทก ผูชวยผูใหญบาน หมู 3 ณรงค  ปอมกระโทก  

15 นางสมพร        หนึ่งกระโทก ผูชวยผูใหญบาน หมู 7 สมพร  หนึ่งกระโทก  

16 นายสุขสันต      ยังสุขเกษม ผูอํานวยการกองชาง สุขสันต  ยังสุขเกษม  

17 นางอําไพ         สังเกต ผอ.กองสงเสริมการเกษตร อําไพ   สังเกต ุ  

18 นายสถาพร       สินเธาว หัวหนาสํานักปลัด สถาพร  สินเธาว  

19 นายชนะชัย      นุชกระโทก อปพร. ประจํา ต.ทาจะหลุง ชนะชัย  นุชกระโทก  

20 นายประสิทธิ์     หงสนิล ผช.โรงไฟฟา กลุมบริษัท กัลฟ ประสิทธิ์   หงษนิล  

21 จ.ส.อ.บุญสง      สุดใจ เจาพนักงานธุรการ จ.ส.อ.บุญสง  สุดใจ  

 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง     ไดเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง    ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  สมัยวสิามัญ  สมัยที่  1  คร้ังที่  2  ประจําป  2562  เวลา   09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1     เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม  

ประธานสภาฯ   -  ไมมี  

ระเบียบวาระที่  2     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

(สมัยวิสามัญ  สมัยที ่1  คร้ังที่ 1  ประจําป  2562  เมื่อวันที ่12  มิถุนายน  2562) 

ประธานสภาฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  คร้ังที่  1  ประจําป  2562  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  2562 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยวสิามัญ  

สมัยที่ 1  คร้ังที่ 1  ประจําป  2562  เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2562  ถูกตองครบถวน 

ประธานสภาฯ - ไดใหเลขานุการสภาฯ อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยวิสามัญ สมัย

ที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  2562 จากนั้นไดสอบถามสมาชิกสภาฯ มีผูใดจะขอ

แกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอใหลงมติในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  15  เสียง  งดออกเสียง  1  คน  ลาประชุม  2  คน  

ระเบียบวาระที่  3      กระทูถาม 

- ไมมี  

ระเบียบวาระที่  4     เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมมี  
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ระเบียบวาระที่  5     เร่ืองที่เสนอใหม 

5.1 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ  

        5.1.1 การพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561-2565 ) ขององคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง   

นายก อบต.  -  แจงการพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561-2565 ) ขององคการ 

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2562 

ที่ประชุม -  รับทราบ 

         5.1.2 การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 4/2562  ตามมติที่

ประชุมคณะผูบริหารอนุมัติ คร้ังที่ 7/2562  เมื่อวันที ่ 18  มิถุนายน  2562 

นายก อบต. -  ไดชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 4/2562  ตามมติที่

ประชุมคณะผูบริหารอนุมัติ คร้ังที่ 7/2562  เมื่อวันที ่ 18  มิถุนายน  2562  โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

โอนเพ่ิม  

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน   บริหารทั่วไป  งบ  ดําเนินงาน 

หมวด   คาใชสอย  

ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซม 

  เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  ตั้งไว  50,000 บาท  

งบประมาณคงเหลือ  16,372.97  บาท  จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  10,000  บาท  

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน   บริหารทั่วไป  งบ  ดําเนินงาน 

หมวด   คาสาธารณูปโภค  

ประเภท  คาไฟฟา 

  เพื่อจายเปนคาไฟฟาสํานักงานและหอกระจายขาวไรสาย ฯลฯ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบขององคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ตั้งไว  200,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ  37,810.01  บาท  จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  

63,000  บาท  

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน   บริหารงานคลัง  งบ  ดําเนินงาน 

หมวด   คาใชสอย  

ประเภท  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ

   โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหาร

สวนตําบลทาจะหลุง  ตั้งไว  29,500 บาท  งบประมาณคงเหลือ  29,500  บาท  จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  220,000  

บาท  

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2550 

-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว462  ลงวันที่ 29 

กุมภาพันธ 2551 

  -  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67  ลงวันที่  9 มกราคม 2555  

 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2561 

หนาที่ 134 ที่ 3 

 



-4- 
 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน   บริหารงานคลัง  งบ  ดําเนินงาน 

หมวด   คาวัสดุ  

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร 

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 

  -  วัสดุคงทน แผนหรือจานบันทึกขอมูล 

  - วัสดุสิ้นเปลือง  อุปกรณบันทึกขอมูล( Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 

Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 

หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเคร่ืองพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพแบบเลเซอร  กระดาษ

ตอเนื่อง  สายเคเบิล ฯลฯ 

  -  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร  ซีดีรอมไดรฟ  แผนกรองแสง 

แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ(Key Board)  เมนบอรด (Main Board)  เมมโมร่ีชิป (Memory Chip)  เชน  RAM  

คัตชีทฟดเตอร(Cut sheet Feeder)  เมาส(Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ(Printer Switching Box)  เคร่ือง

กระจายสัญญาณ(Hub)  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)  เชน  Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, 

Sound Card)  เปนตน  เคร่ืองอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ   เชน   แบบดิสเกตต( Diskette) แบบฮารดดิสต

(Hard Disk)  แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล(Optical) เปนตน  ตั้งไว   25,000  บาท  งบประมาณ

คงเหลือ   0  บาท  จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  5,000  บาท  

แผนงาน  การศึกษา  งาน   ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบ  ดําเนินงาน 

หมวด   คาใชสอย  

ประเภท  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

    โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  

   เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  ตั้งไว  649,320 บาท 

งบประมาณคงเหลือ  66,840  บาท  จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  12,160  บาท 

-  คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตรามื้อละ 20 บาท ตอคน จํานวน 245 วัน 

- คาจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ป 

- คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป 

- คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป 

- คาเคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป 

- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2561 

หนาที่ 139 ที่ 2 

แผนงาน  การศึกษา  งาน   ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบ  เงินอุดหนุน 

หมวด   เงินอุดหนุน  

ประเภท  เงินอุดหนุนสวนราชการ 

   อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองกก  

   เพื่ออุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองกก อัตรามื้อละ 20 บาท ตอคน จํานวน 

200 วัน  ตั้งไว  816,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ  183,000 บาท  จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  34,000 บาท 
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โอนลด 

แผนงาน  สังคมสงเคราะห งาน  สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  งบ  ดําเนินงาน 

หมวด     คาใชสอย 

ประเภท   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ

    โครงการจัดซื้อผาหมกันหนาวใหกับผูสูงอายุและผูดอยโอกาสทางสังคม  

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดซื้อผาหมกันหนาวใหกับผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 

ทางสังคม ฯลฯ ตั้งไว 13,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 13,000 บาท จํานวนเงินที่โอนลด 13,000  บาท 

 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 2/2561 

หนาที่ 127 ที่ 1 

แผนงาน  การศึกษา  งาน   บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  งบ  บุคลากร 

หมวด   เงินเดือน (ฝายประจํา)  

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน 

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

บาท  งบประมาณคงเหลือ  729,750  บาท  จํานวนเงินที่โอนลด  94,000  บาท 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน   บริหารงานคลัง  งบ  ดําเนินงาน 

หมวด   คาวัสดุ  

ประเภท  วัสดุสํานักงาน 

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 

  -  วัสดุคงทน  หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด 

เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร  เกาอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง

เอกสาร เคร่ืองตัดโฟม  เคร่ืองตัดกระดาษ  เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่    พระบรมฉายาลักษณ 

แผงปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่, มานปรับแสง(ตอผืน)  

พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา  ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 

- วัสดุสิ้นเปลือง กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ น้ํายาลบคําผิด  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ  

กาว  ชอลค  สมุด  ซองเอกสาร  ตลับผงหมึก  น้ําหมึกปรินท  เทปพีวีซีแบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  

ไมบรรทัด  คลิป  เปก  เข็มหมุด  กระดาษคารบอน  แฟม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติขาราชการ  แบบพิมพ   ผาสําลี  

ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ  ของใชในการบรรจุหีบหอ  น้ํามัน  ไข  ข้ีผึ้ง  น้ําดื่มสําหรับบริการ

ประชาชนในสํานักงาน  ฯลฯ  ตั้งไวจํานวน  30,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ    17,898  บาท  จํานวนเงินที่

โอนเพิ่ม  5,000 บาท   

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป   งาน   บริหารงานคลัง   งบ   บุคลากร 

หมวด   เงินเดือน (ฝายประจํา)  

ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจาง 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  ตําแหนง  ผูชวย

นักวิชาการจัดเก็บรายได ตั้งไว  180,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ  180,000  บาท  จํานวนเงินที่โอนลด  

135,000  บาท 
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แผนงาน  การเกษตร   งาน  สงเสริมการเกษตร         งบ  บุคลากร 

หมวด   เงินเดือน (ฝายประจํา) 

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 

  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป 

ตําแหนง ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร  เจาพนักงานการเกษตร   ตั้งไว  596,220  บาท  งบประมาณ

คงเหลือ  233,133  บาท  จํานวนเงินที่โอนลด  85,000  บาท 

แผนงาน  การศึกษา  งาน   บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  งบ  ดําเนินงาน 

หมวด   คาใชสอย  

ประเภท  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คา

ระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร  (รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณา

และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย

ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ  เชน  คาจางเหมาบริการทําความสะอาด  

คาบริการกําจัดปลวก ฯลฯ  คาติดตั้งไฟฟา  คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการ

ไฟฟา  รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง  เคร่ืองวัดและอุปกรณไฟฟาซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา  คาจางเหมาเดินสาย

และติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติมคาธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟาการเพิ่มกําลังไฟฟา  การขยายเขต

ไฟฟา  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ  คาติดตั้งประปา  คาวางทอประปาภายนอกสถานที่

ราชการ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการน้ําประปา  รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา  

ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา  คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม  รวมถึงการปรับปรุง

ระบบประปา  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ ตั้งไว  100,000  บาท  งบประมาณ

คงเหลือ  29,800  บาท  จํานวนเงินที่โอนลด  4,900  บาท 

แผนงาน  การศึกษา  งาน   ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบ  ดําเนินงาน 

หมวด   คาใชสอย  

ประเภท  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

    โครงการหนูนอยเรียนรูสูโลกกวาง  

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการหนูนอยเรียนรูสูโลกกวาง ฯลฯ  ตั้งไว  8,800 บาท 

งบประมาณคงเหลือ  7,260  บาท  จํานวนเงินที่โอนลด  7,260  บาท 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 

พ.ศ. 2552 

 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2561 

หนาที่ 122 ที่ 1 

ที่ประชุม           -  รับทราบ 
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5.2 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา   

 5.2.1   การพิจารณายกเลิกเสาสัญญาณหอกระจายขาวเสียงไรสาย 10 หมูบาน ในพื้นที่ตําบลทา

จะหลุง  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

ประธานสภาฯ  -   ขอเชิญทานนายกฯ  ไดชี้แจงรายละเอียดการพิจารณายกเลิกเสาสัญญาณหอกระจายขาวเสียงไรสาย 

10 หมูบาน ในพื้นที่ตําบลทาจะหลุง  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหสภาฯ ไดพิจารณาครับ 

นายก อบต. - เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง และผูเขารวมประชุมที่เคารพ

ทุกทาน กระผมขอเรียนใหสภาฯ ได รับทราบและพิจารณายกเลิกเสาสัญญาณหอกระจายขาวเสียงไรสาย 

10 หมูบาน ในพื้นที่ตําบลทาจะหลุง  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 เนื่องจากหอกระจายขาวเสียงไรสาย ทั้ง 10 หมูบาน จํานวน 12 จุด มีอายุการใชงานมานานอีก

ทั้งในเร่ืองของโครงสรางของเสาสัญญาณ และลวดสลิงที่ยึดเอาไว ทําใหเกิดการชํารุดบอยคร้ัง ซึ่งองคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง ไดดําเนินการซอมแซมแลว บางคร้ังซอมแซมไดบาง ไมไดบาง และราคาใน

การซอมแซมแตละคร้ังก็มีราคาสูงมาก ไมคุมคาในการซอมแซม องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง จึง

ไดทําการยกเลิกมิเตอรไฟฟาที่ใชกับตัวขยายเสียงไรสาย และทางการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัยได

ดําเนินการยกเลิกมิเตอรไฟฟา จํานวน 12 จุด เรียบรอยแลว และเพื่อเปนการปองกันอันตรายที่อาจจะ

เกิดข้ึนในชวงฤดูฝน จากเหตุลมกรรโชกแรง และเกิดฟาผา  จึงเห็นควรขออนุมัติจากสภาฯ เพื่อ

ดําเนินการร้ือถอนเสาสงสัญญาณฯ   

ประธานสภาฯ - ไดสอบถามผูเขารวมประชุม มีทานใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมีขอใหลงมติที่ประชุม  

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

 

5.2.2 การพิจารณาขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสราง

ความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 2 โครงการ  

เปนเงินทั้งสิ้น 498,000 บาท (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561-2565 ) ขององคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุง ประกาศ ใชแผนฯ  ณ  วันที่  13  มิถุนายน  2562)  และตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ของ อปท. พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  

และตามหนังสืออําเภอโชคชัย ดวนที่สุด  ที่ นม 0023.15/157  ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เร่ือง แนว

ทางการใชจายเงินสะสมของ อปท. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสรางความเขมแข็งใหแก 

อปท.)  

นายก อบต. - ไดยื่นเสนอขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวน  2  โครงการ  คิดเปน

เงินประมาณการทั้งสิ้น   498,000   บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

1. โครงการวางทอสงนํ้าดิบประปาหมูบานผิวดินขนาดใหญ หมูที่ 5  

ลักษณะงานที่ทํา  โดยขุดกลบ วางทอพีวีซีสงน้ําดิบ ขนาด  Ø 3” ชั้น  8.5  ชนิดปลายเรียบ 

ระยะทางรวม 730.00  เมตร ติดตั้งปมน้ําแบบหอยโขง  ขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา (220 V) จํานวน 1 

เคร่ือง พรอมตูควบคุม เดินสายเมนไฟฟาและสายควบคุมสวิทซลูกลอย รายละเอียดตามแบบขององคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุงกําหนด เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 190,000  บาท   (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ( 

พ.ศ. 2561-2565 ) ของ อบต.ทาจะหลุง  หนา  77  ลําดับที ่61)          
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2. โครงการวางทอเมนระบบจายนํ้าประปาหมูบาน  หมูที่ 8 

ลักษณะงานที่ทํา   โดยขุดกลบ วางทอเมนพีวีซีจายน้ําประปาหมูบาน  ขนาด  Ø 3” ชั้น  8.5  

ชนิดปลายเรียบ ระยะทางรวม  2,000.00  เมตร พรอมติดตั้งประตูน้ํา ตัดตอเชื่อมทอเมนเดิมใหเรียบรอย 

รายละเอียดตามแบบขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงกําหนด เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  30 8,000 

บาท  (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561-2565 ) ของ อบต.ทาจะหลุง  หนา  77  ลําดับที ่63)     

ประธานสภาฯ  - ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดอภิปรายและซักถาม พรอมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมของการ

จัดทําโครงการดังกลาว จากนั้นขอใหลงมติในที่ประชุม 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนการลงมติไวกอน เน่ืองจากตองพิจารณาถึงความเหมาะสมและผล กระทบของ

โครงการ  และนัดลงมติในวันที่  26  มิถุนายน  2562 

ระเบียบวาระที่ 6     เร่ืองอ่ืนๆ  

ประธานสภาฯ  - ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดหารือในเร่ืองตางๆ 

นายก อบต.ทาจะหลุง 1. แจง แผนการดําเนินงานพิธีปลอยพันธุสัตวน้ําเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศลเนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 67 พรรษา  28  กรกฎาคม 2562  ณ  ริมฝงแมน้ํามูล บานงิ้ว  ต.ทาจะหลุง  อ.

โชคชัย  จ.นครราชสีมา  ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562  เวลา  09.30 น.  โดยกําหนดกลุมเปาหมาย

ผูเขารวมงานพิธีดังกลาวชาวบานจํานวน  300 คน (พิจารณาตามสัดสวนของประชากรแตละหมู) โดยจะ

มีกิจกรรมการพัฒนาถนนสายหลักของหมูบานทุกหมู ยกเวน หมูที่ 7 และหมูที่ 10 สําหรับแมงานก็ขอยก

ใหทานกํานันตําบลทาจะหลุงเปนผูดูแล สําหรับข้ันตอนแรกก็คงจะเปนการปรับเกลี่ยพื้นที่ใหเรียบรอย

กอน ก็จะมีการจัดเต็นท  เกาอ้ี  ลานปลอยปลา  จุดใหบริการปฐมพยาบาลก็ตองมี สําหรับเร่ืองทางเขามา

ภายในพื้นที่บริเวณงานพิธีก็คงจะตองขอความรวมมือทีมงานของเจาหนาที่ตํารวจ และเจาหนาที่อปพร.

ประจําตําบลทาจะหลุง ใหมาชวยดูแลตั้งแตทางเขามาจนถึงบริเวณงาน ผมคิดวานาจะเดินทางผานถนน

สายบานดานเกวียนจะดีหรือไม  

ร.ต.ท.บํารุง  เกลอกระโทก   1. ผมเห็นดีดวย โดยใหเดินทางผานหมูบานดานเกวียน เสนทางตรงจุดนี้จะดีกวาจุดอ่ืน ยังไงผมจะ

จัดเตรียมทีมงานไวใหพรอม สําหรับเจาหนาที่ อปพร. ยังไงตองขอใหทาง อบต.ทาจะหลุง ชวยดําเนินการ

ประสานงาน และกําหนดนัดวันประชุม อปพร. เพื่อชี้แจงและมอบหมายหนาที่ ความรับผิดชอบดวยครับ 

นายก อบต.ทาจะหลุง   2. สําหรับเร่ือง อปพร. ขอมอบหมายใหจาสิบเอกบุญสง  สุดใจ เปนผูชวยดําเนินการประสานงานเก่ียวกับ 

อปพร.ดวยครับ 

 3. อาจจะมีการประชุมสภาฯ นอกรอบอีกคร้ัง ประมาณวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562 เพื่อติดตามความ

คืบหนาในการจัดเตรียมงานฯ ดังกลาว  

4.  สําหรับวันนี้ทางอบต.ทาจะหลุง ไดทําหนังสือเรียนเชิญประมงจังหวัดนครราชสีมา มารวม 

ประชุมเพื่อหาแนวทางรวมกันเก่ียวกับแผนการดําเนินงานพิธีปลอยพันธุสัตวน้ําฯ ขอเรียนเชิญ  

ทานไดรวมแสดงความคิดเห็นครับ  
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นายบุญหลาย  กุลนารัตน     1.  ดวยกระผมไดรับมอบหมายหนาที่จากประมงจังหวัดนครราชสีมา    เพื่อมารวมพูดคุย 

(หน.กลุมบริหารจัดการดาน เสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานตามแผนงานพิธีปลอยพันธุสัตวน้ํา เพื่อเฉลิมพระเกียรติการประมง 

จ.นม.)             และถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ซึ่งตอนแรก 

ไดกําหนดในวันที่  25 กรกฎาคม 2562  แตเนื่องจากทานผูวาฯ ติดภารกิจจังหวัดเคลื่อนที่ จึงเลื่อน 

มาเปนวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ตองขอขอบคุณทานนายก อบต.ทาจะหลุง,  โรงไฟฟาหนองระ

เวียงฯ และทานผูนําทุกทานที่ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อเปนการเฉลิมพระ

เกียรติ และถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม- พรรษา พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 67 พรรษา  ในวันที่  28 

กรกฎาคม 2562 สําหรับรายละเอียดตางๆ ใหดูตามเอกสารที่แจกให โดยไดกําหนดไววาใครมีหนาที่ 

ความรับผิดชอบตรงจุดไหนบาง สวนกระผมก็จะมีการจัดเตรียมพันธุปลาเพื่อนํามาปลอยลงสูแมน้ํา

มูล จํานวน 200,000-300,000 ตัว (จํานวน 300 ถุง) และไดเตรียมพันธุปลาเพื่อมาแจกจายใหกับ

ชาวบานดวยเชนกัน และสิ่งที่ขาดไมไดเลยก็คือ มวลชนที่เขารวมกิจกรรมตองมีความพรอมเพรียง

กัน  ณ  ริมฝงแมน้ํามูล บานงิ้ว  เวลา 08.00 น.  ทานผูวาฯ เดินทางมาถึง  เวลา  09.30 น.   

สําหรับเร่ืองคํากลาวรายงานพิธีฯ เปดงาน ขอฝากทานปลัด อบต. ชวยดําเนินการจัดเตรียมไวใหกับ

ผูที่กลาวรายงานดวยครับ โดยใหลงทายดวยวา  ขอตอนรับดวยความยินดียิ่ง  

     สําหรับการแตงกาย   

      -  ขาราชการสังกัด อบต., คณะผูบริหาร, สมาชิกสภาฯ อบต. พนักงาน อบต. กํานัน/ 

      ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แตงกายชุดสีกากี   

         -  ประชาชนจิตอาสา  แตงกายชุดจิตอาสา (เสื้อสีเหลือง ผาพันคอ และหมวก)   

      -  แขกผูมีเกียรติและประชาชนทั่วไป  แตงกายชุดสุภาพเสื้อโทนสีเหลือง 

      2. ในลําดับตอไป ขอเชิญเจาหนาที่โรงไฟฟาหนองระเวียงฯ ไดรวมพูดคุยรายละเอียดตาม      

      แผนงานพิธีปลอยพันธุสัตวน้ําฯ   

น.ส.ชนิดาภา  พันธไชย  1. ขอสวัสดีทานนายก, ทานปลัด, ทานกํานัน, สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผูเขารวมประชุม 

ผจก.สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยฯ  ทุกทาน ดิฉันในนามตัวแทนของโรงไฟฟาหนองระเวียงฯ มีความยินดียิ่ง ที่ไดรวมเปนสวน 

หนึ่งในพิธีปลอยพันธุสัตวน้ําเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10  ซึ่งตามเอกสารที่แจกให ก็ไดกําหนดไวแลววาใครมี   

หนาที่ความรับผิดชอบอะไร ตรงจุดไหนบาง ซึ่งโดยสรุปอยางคราวๆ โรงไฟฟาหนองระเวียงฯ ได

รับผิดชอบในการจัดทําเวที, ปายฉากติดในพิธี 1 ปาย, ปายไวนิลที่บริเวณจุดปลอยปลา 2 ปาย, 

เคร่ืองเสียงพรอมไมโครโฟน จํานวน 3 ตัว, กระเชาของขวัญสินคา OTOP  จํานวน 2 กระเชา, 

ดอกไมประดับแทนคํากลาว  2  ชุด  และโตะรับแขก  1  ชุด   

กํานัน ต.ทาจะหลุง     1. ขอแจงกําหนดวันทําความสะอาดถนนสายหลักของหมูบานทุกหมู  ยกเวนหมูที่ 7  และ  

หมูที่ 10  โดยกําหนดไวประมาณวันที่ 14 - 20 กรกฎาคม 2562 ยังไงก็ขอความรวมมือผูนําทุก

ทานไดประชาสัมพันธใหลูกบานออกมาชวยกันดวยนะครับ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจง

ใหทราบอีกคร้ัง 
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กํานัน ต.ทาจะหลุง           2.  ขอความรวมมือผูนําทุกหมูบานชวยกันจัดเตรียมสถานที่ไมวาจะเปน การจัดตั้งเวที   

กางเต็นท การจัดโตะ เกาอ้ี ดูแลเร่ืองการติดตั้งระบบไฟฟา สวนเร่ืองการจัดกระเชาของขวัญ ขอ

มอบหมายใหหมูที่ 6 ดูแลเก่ียวกับเร่ืองนี้นะครับ เพราะฝมือในการจัดกระเชาสวยงามมาก   สวน

เร่ืองการแตงกายของ อปพร. อยากใหเนนเร่ืองความสะอาด เรียบรอย ยังไงก็ขอฝากไวดวยครับ 

3. ขอฝากทานปลัดชวยติดตามเร่ืองการไถบุกรุกที่สาธารณประโยชนอางหิน หมูที่ 7 ดวย 

เนื่องจากไดรับแจงวามีคนไถบุกรุกที่สาธารณะบริเวณดังกลาว และฝากติดตามเร่ืองการออก นสล. 

อางหิน (เพิ่มเติม)  

4.  แจงการครอบครองที่ดินของนายทุนโดยไดซื้อที่ดินไว   ณ  บานโนนสวรรค  หมูที่ 10 โดยได

ดําเนินการตรวจสอบแนวเขตไปเรียบรอยแลวนั้น แตเนื่องจากพบวามีที่ดินวางเปลาที่เหลือจาก

การตรวจสอบแนวเขต ประมาณ 8  ไร  ดังนั้น เพื่อใหชาวบานไดใชประโยชนรวมกัน จึงอยาก

เสนอขอเห็นชอบข้ึนทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน กรณีที่ดินวางเปลาในพื้นที่บานโนนสวรรค 

หมูที่ 10 ตําบลทาจะหลุง  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ตอไป 

นายเที่ยง  เตรียมมะเริง       1.  ขอฝากเร่ืองการปรับเกรดพื้นที่ อยากใหทําไวแตเนิ่นๆ ดินจะไดแนนๆ เพราะชวงนี้เปนชวงฤดูฝน           

  

 

ประธานสภาฯ       1. สําหรับเร่ืองการเสริฟน้ําใหกับผูที่มารวมงานพิธีปลอยพันธุปลาฯ  ผมจะประสานขอเด็ก นักเรียน

โรงเรียนบานหนองกกใหมาชวยดูแลอีกแรง   โดยจะเนนใหเดินทางมาถึงบริเวณงาน  กอนเวลา  

08.00 น. 

ปลัด อบต.                   1. แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการโอน เงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ   

พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 4/2562 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไวไมเพียงพอ เชน โครงการจัดทําแผนที่ ภาษี

และทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ไดเนนใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ อปท. พ.ศ. 2550 ขอ 11 บังคับใช 

เลขานุการนายก อบต.        1. แจงปญหาเก่ียวกับการปกหลักแนวเขตเขามาในพื้นที่ของนายสงวน  หมูที่ 5 

นักพัฒนาชุมชน       1. ขอฝากผูนําทุกหมูบานไดประชาสัมพันธโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ตอเนื่อง 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  22  มีนาคม  2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

      - ใหมีการตรวจสอบผูไดรับสิทธิ์ที่เปนกลุมเปาหมายเดิมทุกป เพื่อใหการจายเงินอุดหนุนเปนปจจุบัน

และสอดรับกับหลักเกณฑที่ไดกําหนดไว 

     - เงินอุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดใหเฉพาะเด็กที่อยูในครอบครัวยากจน

หรือเสี่ยงตอความยากจน ไมได ใหกับเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทย 

 คุณสมบัติ 

     - เด็กที่เกิดตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไมเคยไดรับสิทธิ์มากอน จะไดรับสิทธิ์นับตั้งแต

วันที่ลงทะเบียนจนอายุครบ 6 ป (ไมไดเงินยอนหลัง) 

     -  เด็กที่เกิดตั้งแตปงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) และไดมายื่นขอรับ

สิทธิ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 มีสิทธิ์ไดรับเงินเดือนละ 600 บาท จนถึงอายุครบ 6 ป 
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นักพัฒนาชุมชน       - บุตรมีสัญชาติไทย (บิดา มารดา หรือฝายใดฝายหนึ่งมีสัญชาติไทย) 

     - อยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอย คือ รายไดรวมเฉลี่ยไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป โดยนํารายได

ของสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว หารดวยจํานวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวซึ่งรวมเด็กแรกเกิดดวย 

     -  ไมเปนผูไดรับเงินชวยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยูในความ

อุปการะของหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน 

 เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน มีดังน้ี 

1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ (แบบ ดร.01) (รับไดที่สถานที่ลงทะเบียน) 

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) (รับไดที่สถานที่ลงทะเบียน) 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ หรือผูปกครอง 

4. สําเนาทะเบียนบานของหญิงตั้งครรภ หรือผูปกครอง 

5. สําเนาบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

6. สําเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ หรือสําเนาสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก หนา 1 

7. สําเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด) 

8. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผูที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร, ธนาคารออมสิน (บัญชี

ธนาคารผูกพรอมเพยดวยเลขบัตรประจําตัวประชาชนเทานั้น) 

หมายเหตุ : เด็กที่รับสิทธิ์ในปงบประมาณ 2559 – 2561 (เด็กที่เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 

กันยายน 2561) ยังคงไดรับสิทธิ์อยางตอเนื่องจนอายุครบ 6 ป 

  สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ : ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง โทร 044—756171 

  เจาหนาที่ประสานงาน  น.ส.เจนจิรา  เย็นแพง  โทร 085-7771731  

ประธานสภาฯ  - ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทานที่เขารวมประชุมสภาฯ ในวันนี้ 

ที่ประชุม -  รับทราบ 

 

 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน 

ตําบลทาจะหลุง  สมัย วสิามัญ  สมัยที่  2   คร้ังที่ 2  ประจําป  2562  เวลา  1 2.00  น .  และนัดประชุมสภาฯ ในสมัย

วิสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่  3  ในวันที่  26  มิถุนายน  2562  เวลา  09.00  น.  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  

 

                         ราเชนทร   ประกอบกิจ    ผูจดรายงานฯ 

         ( นายราเชนทร  ประกอบกิจ )  

       เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ทาจะหลุง ไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว 

 

                             สมร  ตอยกระโทก   ผูตรวจรายงานฯ  

                         ( นายสมร   ตอยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  



 

-12- 

 

 

                     สนั่น  เจกแตงพะเนาว       ผูตรวจรายงานฯ         

              ( นายสนั่น  เจกแตงพะเนาว )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

              แฉลม  คําโพธิ์แสง         ผูตรวจรายงานฯ 

                              ( นางแฉลม  คําโพธิ์แสง )   

                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ   

  

 

         สภา อบต.ทาจะหลุง ไดรับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1  คร้ังที่ 3  ประจําป 2562  

เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2562  ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  คร้ังที่  3  ประจําป  2562 

วันที่  26  มิถุนายน  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  นางอํานวย  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 -  

2 นายสมาน        ศรีกระโทก รองนายก อบต.ทาจะหลุง สมาน  ศรีกระโทก  

3 นายปรีชา        คําเกาะ รองนายก อบต.ทาจะหลุง ปรีชา  คําเกาะ  

4 นายบุญเรือง     เที่ยงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ทาจะหลุง -  

5 นายราเชนทร    ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ทาจะหลุง ราเชนทร  ประกอบกิจ  

6 นายเมธา         บุตรพาช ี กํานันตําบลทาจะหลุง เมธา  บุตรพาชี  

7 นายจินดา        อินทรหมื่นไวย ผูใหญบาน หมู 2 จินดา  อินทรหมื่นไวย  

8 นางสาวิตรี       วรคง นักวิเคราะหนโยบายและแผน สาวิตรี  วรคง  

 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง     ไดเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง    ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  สมัยวสิามัญ  สมัยที่  1  คร้ังที่  3  ประจําป  2562  เวลา  09.00 น. 
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ระเบียบวาระที่  1     เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม  

   -  ไมมี 

ระเบียบวาระที่  2     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

(สมัยวิสามัญ  สมัยที ่1  คร้ังที่ 2  ประจําป  2562  เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2562) 

ประธานสภาฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  คร้ังที่  2  ประจําป  2562  เมื่อวันที่  20 มิถุนายน  2562 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยวสิามัญ  

สมัยที่ 1  คร้ังที่ 2  ประจําป  2562  เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2562  ถูกตองครบถวน 

ประธานสภาฯ - ไดใหเลขานุการสภาฯ อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยวิสามัญ สมัย

ที่ 1 คร้ังที่ 2 ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน   2562  จากนั้นไดสอบถามสมาชิกสภาฯ มีผูใดจะ

ขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอใหลงมติในที่ประชุม  

มติที่ประชุม   -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  15  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  1  คน  

ระเบียบวาระที่  3      กระทูถาม 

- ไมมี  

ระเบียบวาระที่  4     เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมมี  

ระเบียบวาระที่  5     เร่ืองที่เสนอใหม 

5.1 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา   

         5.1.1 การพิจารณาขออนุมัติตัดจําหนายลูกหน้ีภาษีบํารุงทองที่ที่คางชําระเกินกวา 10 ป  

ประธานสภา ฯ  - ขอเชิญคณะผูบริหาร ไดชี้แจงเก่ียวกับการขออนุมัติตัดจําหนายลูกหนี้ภาษีบํารุงทองที่ที่คางชําระเกิน

กวา 10 ป   

  นายสมาน  ศรีกระโทก      - สําหรับในเร่ืองของการขออนุมัติตัดจําหนายลูกหนี้ภาษีบํารุงทองที่ที่คางชําระเกินกวา 10 ป 

รองนายก อบต.ทาจะหลุง  สืบเนื่องจากกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดเขาตรวจสอบ

การคลังการเงิน  การบัญชีและการพัสดุ  องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  อําเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันเขาตรวจสอบ  ณ  วันที่  12 พฤศจิกายน 2561  พบวา 

มีลูกหนี้ภาษีคางชําระเกิน 10 ป ของ อบต.ทาจะหลุง จํานวน  32  ราย  เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  3,438.07  

บาท และไดชี้แจงแนวทางปฏิบัติการจําหนายลูกหนี้คงคางชําระเกิน 10 ป โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 97  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 

มท 0313.6/ว 0208 ลงวันที่ 21 มกราคม 2541 เร่ือง  การเรงรัดจัดเก็บรายไดและลูกหนี้คางชําระและ

การจําหนายหนี้สูญ และหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4772 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552 

เร่ือง หลักเกณฑการจําหนายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้คางชําระและวิธีการบันทึกบัญชีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งมีแนวทางคือให อปท.  จําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยไดรับความเห็นชอบ

จากผูบริหารทองถ่ิน และไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 

 



 

-3- 
 

  นายสมาน  ศรีกระโทก    -  แตเนื่องจากพบวา ลูกหน้ีคงคางที่เกิน 10 ป ของ อบต.ทาจะหลุง ที่จะตองดําเนินการ 

รองนายก อบต.ทาจะหลุง  จําหนายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ี มีจํานวน 11 ราย เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  3,863  บาท   

(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให)  และกองคลัง อบต.ทาจะหลุง อยูระหวางดําเนินการติดตาม

การขออนุมัติจําหนายลูกหนี้ภาษีบํารุงทองที่ที่คางชําระเกินกวา 10 ป ออกจากทะเบียน โดยได

ดําเนินการตรวจสอบแลวผลปรากฏวา มีลูกหนี้จํานวน 7 ราย ที่ไมสามารถติดตอหรือหาหลักฐาน

ตางๆ ได และมีลูกหนี้จํานวน 4 รายที่เสียชีวิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

รายละเอียดยอดลูกหน้ีภาษีบํารุงทองที่คางชําระเกินกวา 10 ป ที่ขออนุมัติตัดจําหนาย 
     

ลํา 

ดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ปงบประมาณ ลูกหนี้คงคางภาษีบํารุงทองที ่
รวมเงิน 

2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 

 หมูที่ 2              

1 นายปุย   นิ่งกระโทก 

(เสียชีวิต) 

306 306 306 306 - - - - - - - - 1,224 

 หมูที่ 3              

2 นางเปรียว   ไชยมะเริง 

(ติดตอไมได) 

83 83 83 83 - - - - - - - - 332 

 หมูที่ 5              

3 นางพรเพชร   เปยมทะเล 

(ติดตอไมได) 

99 99 99 99 - - - - - - - - 396 

4 นางเพ็ญแข   ดานกระโทก 

(ติดตอไมได) 

39 39 39 39 - - - - - - - - 156 

5 นายรุงทวี  เลิศวณิชพิศาล 

(ติดตอไมได) 

- - - 250 - - - - - - - - 250 

 หมูที่ 6              

6 จ.ส.ต.ปลอด   ศรีจะบก 

(ติดตอไมได) 

67 67 67 67 - - - - - - - - 268 

7 นางปน    จันทองพะเนา 

(ติดตอไมได) 

- - 103 - - - - - - - - - 103 

8 นางขนิษฐา  เจริญเรืองกิจ 

(ติดตอไมได) 

91 91 91 91 - - - - - - - - 364 

 หมูที่ 7              

9 นายนุน    มงคลจิตร 

(เสียชีวิต) 

- - - 350 - - - - - - - - 350 

10 นายปลิด   ดานกระโทก 

(เสียชีวิต) 

80 80 80 80 - - - - - - - - 320 

11 นายชื่น    โตงกระโทก 

(เสียชีวิต) 

- - - 100 - - - - - - - - 100 

รวมยอดลูกหนี้คงคาง 765 765 868 1,465 - - - - - - - - 3,863 

ประธานสภาฯ - ไดสอบถามผูเขารวมประชุม มีทานใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมีขอใหลงมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติ อนุมัติใหจําหนายลูกหน้ีคางชําระเกินกวา 10 ป  จํานวน 11 ราย  ( ดวยมติเสียง 15  

เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  1  คน)  
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      5.1.2 การพิจารณาขอความเห็นชอบขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน กรณีที่ดินวางเปลาใน

พ้ืนที่บานโนนสวรรค หมูที่ 10 ตําบลทาจะหลุง  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เน้ือที่ประมาณ  

8  ไร 

ประธานสภาฯ      - ขอเชิญคณะผูบริหารไดชี้แจงรายละเอียดการขอความเห็นชอบข้ึนทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน กรณีที่ดิน

วางเปลาในพื้นที่บานโนนสวรรค หมูที่ 10 ตําบลทาจะหลุง  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เนื้อที่

ประมาณ  8  ไร  เพื่อใหสภาฯ ไดพิจารณาครับ 

  นายสมาน  ศรีกระโทก  -  เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง และผูเขารวมประชุม 

รองนายก อบต.ทาจะหลุง ที่เคารพทุกทาน กระผมขอเรียนใหสภาฯ ไดทราบและพิจารณาใหความเห็นชอบข้ึนทะเบียนที่ดิน

สาธารณประโยชน กรณีที่ดินวางเปลาในพื้นที่บานโนนสวรรค หมูที่ 10  ตามมติที่ประชุมประชาคมหมูบาน 

หมูที่ 10 บานโนนสวรรค เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โดยที่ประชุมมีมติใหข้ึนทะเบียนที่ดิน

สาธารณประโยชน กรณีที่ดินวางเปลาในพื้นที่บานโนนสวรรค หมูที่ 10 ตําบลทาจะหลุง  อําเภอโชคชัย  

จังหวัดนครราชสีมา  เนื้อที่ประมาณ 8  ไร    ดังนั้น จึงเสนอขอมติที่ประชุมสภาฯ  ไดพิจารณาใหความ

เห็นชอบข้ึนทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน  กรณีที่ดินวางเปลาในพื้นที่บานโนนสวรรค หมูที่ 10  

ประธานสภาฯ   - ไดสอบถามผูเขารวมประชุม มีทานใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมีขอใหลงมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบ  15  เสียง   งดออกเสียง  2  คน   ลาประชุม  1  คน  

         5.2 เร่ืองคางพิจารณา 

5.2.1  การพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  จํานวน  2

โครงการ  เปนเงินทั้งสิ้น  498,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. โครงการวางทอสงนํ้าดิบประปาหมูบานผิวดินขนาดใหญ หมูที่ 5  

ลักษณะงานที่ทํา  โดยขุดกลบ วางทอพีวีซีสงน้ําดิบ ขนาด  Ø 3 ” ชั้น 8.5  ชนิดปลายเรียบ 

ระยะทางรวม  730.00  เมตร ติดตั้งปมน้ําแบบหอยโขง ขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา (220 V) จํานวน 1 

เคร่ือง พรอมตูควบคุม เดินสายเมนไฟฟาและสายควบคุมสวิทซลูกลอย รายละเอียดตามแบบขององคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุงกําหนด  เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  190,000  บาท    

ประธานสภาฯ  - ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดอภิปรายและซักถาม พรอมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมของ   

   การจัดทําโครงการฯ ดังกลาว   

นายเที่ยง  เตรียมมะเริง      - สอบถามคณะผูบริหาร ถึงความจําเปนในการจายขาดเงินสะสมในคร้ังนี ้

 นายสมาน  ศรีกระโทก     -  ไดชี้แจงความจําเปนในการจัดทําโครงการวางทอสงน้ําดิบประปาหมูบานผิวดินขนาดใหญ  

รองนายก อบต.ทาจะหลุง    หมูที่ 5 ตอที่ประชุมสภาฯ  เพื่อขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

โดยไดรับแจงจากผูนําหมูบาน หมูที่ 5 บานสําโรง ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา วา  

ชาวบานในพื้นที่ไดรับความเดือดรอน  เนื่องจากระบบประปาหมูบานแบบผิวดิน บานสําโรง หมูที่ 5 ใช

แหลงน้ําดิบจากคลองกระทั่งแอะ ซึ่งเปนแหลงน้ําผิวดินตามธรรมชาติประจําหมูบานสําโรง แตในชวง

หลายปที่ผานมาเกิดภาวะฝนทิ้งชวง ทําใหปริมาณน้ําในคลองกระทั่งแอะลดลงอยางมาก  อีกทั้งชุมชนมี

การขยายตัวทําใหมีความตองการใชน้ําในปริมาณเพิ่มข้ึน ทําใหปริมาณน้ําที่กักเก็บในคลองมีไมเพียงพอ

สําหรับผลิตน้ํา ประปาเพื่อใชอุปโภค บริโภคในครัวเรือน เพื่อเปนการแกไขปญหาในระยะยาว จําเปนตอง

จัดหาแหลงน้ําดิบสํารอง คือ สระหนองเต็ง เพื่อนําน้ําดิบมาผลิตน้ําประปาใหเพียงพอกับความตองการ

ของประชาชนในพื้นที่บานสําโรง หมูที่ 5  โดยขอรับการสนับสนุนในการวางทอสงน้ําจากสระหนองเต็ง

เขาสูระบบการผลิตน้ําประปาหมูบานแบบผิวดิน บานสําโรง หมูที่ 5   เพื่อเปนการบรรเทาปญหาความ

เดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นที ่
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  นายสมาน  ศรีกระโทก         -  โดยกองชางอบต.ทาจะหลุง  ไดพิจารณาตรวจสอบลักษณะงานโครงการวางทอสงน้ําดิบ รอง

นายก อบต.ทาจะหลุง     ประปาหมูบานผิวดินขนาดใหญ หมูที่  5  แลว  ปรากฏวา  เปนงานที่ไมมีผลกระทบตอ 

โครงสรางหลักทางวิศวกรรม, ไมมีผลกระทบตอความปลอดภัย และไมมีสวนของโครงสรางที่

จะตองใหวิศวกรรับรองแตอยางใด   ดังนั้น  เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับ

ประชาชนภายในตําบลทาจะหลุง  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในคร้ัง

นี้    

ประธานสภาฯ        - ไดสอบถามผูเขารวมประชุม มีทานใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม  หากไมมีขอใหลงมติ  

       ที่ประชุม 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  15  เสียง   งดออกเสียง  2  คน   ลาประชุม  1  คน  

2. โครงการวางทอเมนระบบจายนํ้าประปาหมูบาน  หมูที่ 8 

ลักษณะงานที่ทํา โดยขุดกลบ วางทอเมนพีวีซีจายน้ําประปาหมูบาน ขนาด Ø 3” ชั้น 

8.5 ชนิดปลายเรียบ ระยะทางรวม 2,000.00  เมตร พรอมติดตั้งประตูน้ํา ตัดตอเชื่อมทอเมน

เดิมใหเรียบรอย รายละเอียดตามแบบขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงกําหนด   เปน

จํานวนเงินทั้งสิ้น   308,000   บาท    

ประธานสภาฯ -  ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดอภิปราย และซักถามพรอมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสม

ของ การจัดทําโครงการฯ ดังกลาว   

นายเอ้ือน  แนบกระโทก       - สอบถามคณะผูบริหาร ถึงความจําเปนในการจายขาดเงินสะสมในคร้ังนี้  

 นายสมาน  ศรีกระโทก      -    ไดชี้แจงความจําเปนในการจัดทําโครงการวางทอเมนระบบจายน้ําประปาหมูบาน   

รองนายก อบต.ทาจะหลุง        หมูที่ 8  ตอที่ประชุมสภาฯ  เพื่อขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  

2562  โดยไดรับแจงจากผูนําหมูบาน หมูที่ 8 บานหนองกก  และกิจการประปาหมูบาน  8, 9, 

10 วา  ชาวบานในพื้นที่ไดรับความเดือดรอน  เนื่องจากทอเมนประปาหมูบาน 8, 9, 10 ตําบล

ทาจะหลุง  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่ใชในปจจุบันมีสภาพเกาและใชงานมานาน ทํา

ใหเกิดการอุดตันของทอเมน มีตะกอนตกคางทําใหน้ําขุน ไมสะอาด บางคร้ังการอุดตันทําให

น้ําประปาไหลไมสะดวก หรือไหลเบา ประกอบกันการขยายตัวของชุมชน/หมูบาน เพิ่มข้ึน ทํา

ใหการใชน้ํามีปริมาณมากข้ึนและไมเพียงพอ สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของชาวบาน สวน

งบประมาณของที่ทําการบริหารกิจการประปาหมูบาน 8, 9, 10    งบประมาณมีอยูอยางจํากัด   

ซึ่งขณะน้ําชาวบานไดรับความเดือดรอนเปนอยางมาก 

  นายสมาน  ศรีกระโทก         -  โดยกองชางอบต.ทาจะหลุง  ไดพิจารณาตรวจสอบลักษณะงานโครงการวางทอเมน 

รองนายก อบต.ทาจะหลุง     ระบบจายน้ําประปาหมูบาน หมูที่ 8 แลว ปรากฏวา  เปนงานที่ไมมีผลกระทบตอโครงสราง 

หลักทางวิศวกรรม, ไมมีผลกระทบตอความปลอดภัย และไมมีสวนของโครงสรางที่จะตองให

วิศวกรรับรองแตอยางใด  ดังนั้น  เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนภายใน

ตําบลทาจะหลุง  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในคร้ังนี้    

ประธานสภาฯ        - ไดสอบถามผูเขารวมประชุม มีทานใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม  หากไมมีขอใหลงมติ  

       ที่ประชุม 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  15  เสียง   งดออกเสียง  2  คน   ลาประชุม  1  คน  
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ระเบียบวาระที่ 6     เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  - ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดหารือในเร่ืองตางๆ 

ปลัด อบต.ทาจะหลุง    1. สําหรับเร่ืองงานพิธีปลอยพันธุสัตวน้ําเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ  ในวันพุธที่  24  กรกฎาคม  2562   

ตอนนี้ไดรับหนังสือจากประมงจังหวัดนครราชสีมาแลว   สําหรับหัวใจสําคัญของงานก็คงจะไมพนกลุม

มวลชนที่ไปรวมพิธีดังกลาว เชน จิตอาสา, กลุมแมบาน, อสม.  และชาวบานในตําบล โดยอยากใหมารวม

พิธีกันเยอะๆ ยังไงก็ขอความรวมมือผูนําทุกทานชวยกระตุนใหชาวบานมารวมกิจกรรมกันดวย เพราะถา

มวลชนมารวมงานเยอะก็แสดงวาชาวบานในพื้นที่ใหความรวมมือ ใหความสําคัญ และมีสวนรวมเปนน้ํา

หนึ่งใจเดียวกัน บงบอกใหเห็นถึงศักยภาพของผูนําดวยเชนกัน 

ประธานสภาฯ 1.  เร่ืองหนังสือขอความอนุเคราะหนักเรียนมารวมพิธีปลอยพันธุปลา  ยังไงก็ขอความรวมมือทานปลัด

ชวยเปนธุระใหดวย   

 2.  แจงโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจําปงบประมาณ 2562 โดยกําหนดอบรมในวันที่  29  

มิถุนายน 2562  ณ  วัดเกาหนองกก   การแตงกายเสื้อขาว ยังไงก็ขอเชิญผูนําในพื้นที่เขารวมโครงการ

อบรมดังกลาว 

นายสุรัตน  จันทะสุข 1. สอบถามเร่ืองการแจกพันธุปลาวา ทางหมูบานจะไดหมูละเทาไร จะไดแจงใหชาวบานในพื้นที่  

ไดรับทราบ  

กํานัน ต.ทาจะหลุง 1.  คิดวาคงไมต่ํากวาหมูบานละ 10 ถุง   

 2.  ยังไงก็ขอฝากผูนําทุกทานใหมาชวยกันและมารวมพิธีดังกลาวดวย  โดยใหประสานทางดาน  จิตอาสา, 

อสม., กลุมสตรีแมบาน, ผูสูงอายุ, นักเรียน ก็คงนาจะเพียงพอ 

 3. วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 มีประชุมรัฐธรรมนูญตําบล โดยสาระที่ประชุมจะเนนรานคาเปนหลัก สวน

ใหญรานคาที่มีผูสูงอายุขายของมักจะไมคอยรูเร่ืองกฎ ระเบียบในการขายของเทาที่ควร ซึ่งตําบลทา

จะหลุงเปนตําบลนํารองเก่ียวกับเร่ืองนี้ โดยสรรพสามิตจะมีการสุมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ เกรงวา ถา

รานคาไหนที่ไมรูเร่ืองกฎ ระเบียบเก่ียวกับเร่ืองนี้อาจจะตองสูญเสียคาปรับไดเพราะคาปรับจะแพงมาก  

ในอนาคตถาเรามีรัฐธรรมนูญตําบลแลว รานคาจะอยูลําบากมากข้ึนกวาเดิม เพราะมีเร่ืองของกฎหมายมา

เก่ียวของดวย 

 4. เนื่องจากชวงนี้พบการระบาดของโรคไขเลือดออก ยังไงก็ขอฝากประชาสัมพันธเก่ียวกับการดูแล

ลูกหลานในพื้นที่ดวย และเนนเร่ืองการกําจัดลูกน้ํา ยุงลาย ซึ่งตอนนี้พบการระบาดในพื้นที่จังหวัด

นครราชสีมา และพบวามีเสียชีวิตเพิ่มข้ึนแลว 

 5. สําหรับเร่ืองการปกหลักแนวเขตพื้นที่ปาชุมชนบานงิ้ว หมูที่ 6 ตอนนี้ทางหมูบานมีงบประมาณมาแลว 

จึงอยากจะใหเรงดําเนินการใหเสร็จเรียบรอยกอนที่คณะผูบริหารจะหมดวาระลง  และขอสอบถามผูนํา 

หมู 6 เก่ียวกับความคืบหนาสําหรับเร่ืองนี้   
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รองประธานสภาฯ 1. ขอชี้แจงวา ตอนนี้ไดรับเสากระทูและไดแจกจายไปเรียบรอยแลว และไดรับเสื้อไวสําหรับแจกจาย

เจาหนาที่ 50 ตัว  สําหรับกระทูตอนนี้ยังไมไดดําเนินการแตอยางใด เพราะเจาของพื้นที่ยังไมไดรับแจง 

เร่ืองการปกหลักแนวเขต สําหรับหมู 6 มีประมาณ 10 ราย สวนใหญจะเปนคนตําบลหนองยาง ถาเราฝง

ไปแลวเกรงวาตอไปชาวบานก็คงจะนํารถไถมาไถเสากระทูทิ้งออกไปเหมือนเดิม  โดยไดรับทราบขาวมาวา

ในอนาคต นายก อบต.เฉลิมพระเกียรติ อยากจะทําเปนแหลงทองเที่ยว จะพยายามผลักดันทําใหได  

สําหรับที่ผานมาที่ไดมีการแจกจายกลาไม ตนไมมาปลูกในพื้นที่บานงิ้ว หมูที่ 6 ตอไปจะมีการลงพื้นที่เพื่อ

ดูผลงานที่ไดปลูกไววา ตายหรือไม อยางไร    สําหรับตรงจุดที่หวานเมล็ดทานตะวันไวบริเวณทางลงมา

สระหุบใหญ คิดวาในอนาคตจะทําเปนที่ทองเที่ยวตนทานตะวัน  สําหรับใครที่ชื่นชอบในการถายรูปก็

สามารถมาเที่ยวได 

ผูใหญบาน หมูที่ 2 1. เร่ืองพื้นที่ที่เราจะปกหลักแนวเขต  ผมคิดวาถาเรารูวาแนวเขตของนายทุนและของชาวบานที่

ครอบครองอยูสิ้นสุดตรงไหน  ก็จะทําใหทราบพื้นที่ปาสาธารณประโยชน และงายตอการก้ันแนวเขตพื้นที่

ปาสาธารณประโยชน  ถาเราไมทําตอนนี้ มันจะยุงยากในอนาคต  สวนใหญคนเรรอนก็เยอะ เราอาจจะไว

รองรับตรงนี้ได 

ปลัด อบต.ทาจะหลุง    2.  เราตองแยก 2 เร่ืองใหออก คือปาชุมชน  กับที่สาธารณประโยชนหุบใหญ หมู 6 ซึ่งตอนนี้เร่ือง 

ของปาชุมชนมีมาแลว สวนเร่ืองการลงทะเบียนที่สาธารณประโยชนหุบใหญ เราเคยไดยื่นเร่ืองไปแลวแต

ไมรูวาอําเภอไดข้ึนทะเบียนไวหรือยัง   อันดับแรก เร่ืองตองมาจากหมูบาน ผมขอแนะนําวา  

ใหทางหมูบานประชุมประชาคมเพื่อขอความคิดเห็นจากชาวบานกอน แลวนําเร่ืองสงมายังอบต. เพื่อเขาสู

สภาฯ และดําเนินการตามข้ันตอนตอไป โดยให ข้ึนทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนของหมูบานไว สําหรับ

ตัวอยางอยากใหดูตามข้ันตอนของบานโนนสวรรค  หมูที่ 10  ที่ไดดําเนินการเรียบรอยแลว 

รองประธานสภาฯ 2. แจงปญหาเร่ืองการหลอกลวงเอาเงิน  ซึ่งลาสุดเกิดข้ึนเมื่อเร็วๆ นี้ ที่บานงิ้ว หมู 6 โดยคนรายอางวา

รูจักกับคนโนน คนนี้ภายในหมูบาน แลวใหบอกวาใหมาเอาเงินกับผูเสียหาย สวนใหญคนแกที่อยูบาน

เพียงลําพังจะเปนเปาหมาย ยังไงก็ขอฝากประชาสัมพันธเตือนใหชาวบานทุกหมูไดรับทราบดวย  

 3. ขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการพวงไฟฟาจากจุดประปาหมูบาน หมูที่ 6 ไปบริเวณพื้นที่หุบใหญ เนื่องจาก

ไมมีไฟฟาใช 

ผูใหญบาน หมูที่ 2 2. สําหรับเร่ืองการพวงไฟฟาใช ในเบื้องตนอยากใหไปปรึกษาเจาหนาที่การไฟฟากอนวา สามารถพวงไฟ

ไดหรือไม  เพราะเกรงวากระแสไฟฟาตรงจุดประปาหมูบานอาจจะไมเพียงพอ ทําใหไฟตก และกอใหเกิด

ปญหาคือ มอเตอรไหม ซึ่งตอนนี้เกิดปญหาแบบนี้เปนประจํา   

นายสากล  นุชกระโทก 1. เนื่องจากชวงนี้กลุมเกษตรกรทํานากําลังประสบปญหาเร่ืองขาดแคลนน้ําในพื้นที่การเกษตร จึง

อยากจะสอบถามวา เราจะเปดน้ําใหไดหรือไม 

กํานัน ต.ทาจะหลุง - เบื้องตนใหสอบถามคนคุมหัวจายกอนวา แตละจุดหัวจายมีปญหาอะไรหรือไม ยินยอมใหเปดน้ําได

หรือไม เพราะบางพื้นที่ยังไมหวานขาว เกรงวาจะมีปญหากัน ถาไมมีปญหาอะไรก็เปดได 

นายสุรัตน  จันทะสุข 1. สอบถามเร่ืองโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขฯ หมูบานละ 20,000 บาท วาสามารถจัดซื้อ

อุปกรณกีฬาไดหรือไม 
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นักวิเคราะหนโยบายและแผน  -  เบื้องตนตองมีการประชุมประชาคมหมูบานในการจัดทําโครงการฯ กอน  แลวสงเร่ืองมายัง อบต.

ทาจะหลุงเพื่อตรวจสอบ  ซึ่งในงบประมาณ 20,000 บาท  สามารถดําเนินการได 3 โครงการ โดยใหระบุ

วัตถุประสงคของแตละโครงการใหชัดเจน  สําหรับเอกสารดังกลาวทาง อบต.ทาจะหลุงไดสงไปทาง

หมูบานเรียบรอยแลว  ถามีใครสงสัยตรงจุดไหนก็สามารถเขามาขอรับคําปรึกษาไดที่สํานักงานปลัดนะคะ   

ที่ประชุม -  รับทราบ 

 

 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน 

ตําบลทาจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  คร้ังที่ 3  ประจําป  2562  เวลา  12.00  น.   

 

 

                         ราเชนทร   ประกอบกิจ    ผูจดรายงานฯ 

         ( 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 สมัยที่ 3  คร้ังที่  1  ประจําป 2562  

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562   ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

 

 

               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 


