
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  1 ประจำปี  2563 

ระหว่างวันที ่ 2 – 16  พฤศจิกายน  2563 
วันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 ผู้มาประชุม    
1 นายติ้ม          แต้มกระโทก ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง ติ้ม   แต้มกระโทก  
2 นายอดิศักดิ์     เนิกกระโทก รองประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง อดิศักดิ์  เนิกกระโทก  
3 นางแฉล้ม       คำโพธิ์แสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 แฉล้ม  คำโพธิ์แสง  
4 นายสนั่น        เจ๊กแตงพะเนาว์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์  
5 นายเอื้อน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 เอ้ือน   แนบกระโทก  
6 นายสากล        นชุกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3  สากล  นุชกระโทก  
7 นางอำนวย       ปล้ำกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  อำนวย  ปล้ำกระโทก  
8 นายวรรณ์ชัย     ดอกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 วรรณ์ชัย  ดอกกระโทก   
9 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 4 แดง  แนบกระโทก  
10 นางแฉล้ม         นาคกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 แฉล้ม  นาคกระโทก  
11 นายเที่ยง          เตรียมมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เที่ยง   เตรียมมะเริง  
12 นายอ้วย           ซาหว่า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  - ลาประชุม 
13 นายบำรุง          เอี่ยมอยู่แท้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  นายบำรุง  เอ่ียมอยู่แท้  
14 นายสมร           ต้อยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 สมร   ต้อยกระโทก  
15 นายเจียม          พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 เจียม  พรมกระโทก  
16 นายบุญทิพย์      แต้มกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 บุญทิพย์  แต้มกระโทก  
17 นายนิยม           ใยแจ่ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 นิยม  ใยแจ่ม  
 ผู้เข้าร่วมประชุม    
1 นายมานิตย์       นิจกระโทก นายก อบต.ท่าจะหลุง มานิตย์   นิจกระโทก  
2 นายสมาน         ศรีกระโทก รองนายก อบต.ท่าจะหลุง สมาน  ศรีกระโทก  
3 นายปรีชา         คำเกาะ รองนายก อบต.ท่าจะหลุง ปรีชา  คำเกาะ  
4 นายบุญเรือง      เที่ยงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ท่าจะหลุง  -  
5 นายราเชนทร์     ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ท่าจะหลุง ราเชนทร์  ประกอบกิจ  
6 นายจินดา        อินทร์หมื่นไวย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 จินดา  อินทร์หมื่นไวย  
7 นางสาวิตรี       วรคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สาวิตรี  วรคง  
8 นายเมธี           มิตรกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 เมธี  มิตรกระโทก  
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เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง    ได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   
ท่าจะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง      ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจำปี  2563   เวลา   09.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 1. แจ้งการลาออกของนายสุรัตน์ จันทะสุข ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 

หมู่ที่ 1 โดยได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงเพ่ือลงรับ
สมัครผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  โดยมีผลตั้งแต่วันที่  16  ตุลาคม  2563  เป็นต้นไป   

ที่ประชุม  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
( สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 3  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  30  กันยายน  2563 )  

ประธานสภาฯ - ได้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 3  ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ    - ได้ชี้แจงว่า รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัย
วิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 3  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  30  กันยายน  2563  ถูกต้องครบถ้วน 

ประธานสภา ฯ - ได้ให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 1  ครั้งที่ 3  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563  จากนั้นได้สอบถามสมาชิกสภาฯ    
มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  14 เสียง   งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  1  คน  

ระเบียบวาระท่ี  3     กระทู้ถาม 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1.1 แจ้งรายละเอียดผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

นายก อบต.ท่าจะหลุง -  แจ้งรายละเอียดผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ต่อที่ประชุม (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้)  โดยมีรายละเอียดดังนี้   

      ยอดลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องท่ี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หมู่ที่ 1 บ้านขี้ตุ่น  ไม่มี 
หมู่ที่ 2 บ้านขี้ตุ่น  จำนวน   4  ราย  รวมเป็นเงิน      202   บาท 
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หมู่ที่ 3 บ้านหนองหญ้าปล้อง ไม่มี 
หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น  ไม่มี 
หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง  จำนวน  4  ราย  รวมเป็นเงิน      316   บาท 
หมู่ที่ 6 บ้านงิ้ว   จำนวน  5  ราย  รวมเป็นเงิน      385   บาท 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่นานิยม  จำนวน 20  ราย  รวมเป็นเงิน       2,124   บาท 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองกก  จำนวน  7  ราย  รวมเป็นเงิน    1,495   บาท 
หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน  ไม่มี 
หมู่ที่ 10 บ้านโนนสวรรค์  จำนวน  2  ราย  รวมเป็นเงิน      560   บาท 
        รวมจำนวนทั้งสิ้น  42  ราย    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      5,082 บาท 
   89% ของยอดภาษี  5,082  บาท  เป็นเงิน    4,522.98   บาท 

ที่ประชุม           -  รับทราบ  
 

    5.1.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่า
จะหลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 
2563) และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่า
จะหลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

นายก อบต.ท่าจะหลุง    - แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563)  และการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ประจำปีงบประมาณ 
2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ต่อที่ประชุม (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) มี
รายละเอียดดังนี้   

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 - โครงการที่สำเร็จ   จำนวน   4   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   9   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   4   โครงการ 
 - โครงการที่มีการยกเลิก   จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน  17  โครงการ 
 - โครงการที่มีการเพิ่มเติม   จำนวน   3   โครงการ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 - โครงการที่สำเร็จ   จำนวน   1   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการที่มีการยกเลิก   จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน   1   โครงการ 
 - โครงการที่มีการเพิ่มเติม   จำนวน   0   โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเกษตร 
 - โครงการที่สำเร็จ   จำนวน   3   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการที่มีการยกเลิก   จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน   3   โครงการ 
 - โครงการที่มีการเพิ่มเติม   จำนวน   1   โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 
 - โครงการที่สำเร็จ   จำนวน  11   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   3  โครงการ 
 - โครงการที่มีการยกเลิก   จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน  14  โครงการ 
 - โครงการที่มีการเพิ่มเติม   จำนวน   0   โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 - โครงการที่สำเร็จ   จำนวน   2   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   0   โครงการ  
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการที่มีการยกเลิก   จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน   2   โครงการ 
 - โครงการที่มีการเพิ่มเติม   จำนวน   0   โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 - โครงการที่สำเร็จ   จำนวน   5   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   3   โครงการ 
 - โครงการที่มีการยกเลิก   จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน   8   โครงการ 
 - โครงการที่มีการเพิ่มเติม   จำนวน   0   โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแนวนโยบายรัฐ 
 - โครงการที่สำเร็จ   จำนวน  10   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   0    โครงการ 
 - โครงการที่ยังไมไ่ด้ดำเนินการ  จำนวน   2   โครงการ 
 - โครงการที่มีการยกเลิก   จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน  12   โครงการ 
 - โครงการที่มีการเพิ่มเติม   จำนวน   1   โครงการ 
ประธานสภาฯ -  เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ อภิปรายและซักถามข้อสงสัย  
 -  ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัย   
นายก อบต.ท่าจะหลุง -  ตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนและการนำแผนไปปฏิบัติ 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 

5.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
5.2.1 การพิจารณาทบทวนขอความเห็นชอบใช้พื้นที่ในการก่อสร้างวัดป่าแก่นธรรมหุบใหญ่  

หมู่ที ่ 6 บ้านงิ้ว ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่ประชุมประชาคม
หมู่บ้านงิ้ว หมู่ที่ 6 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 (ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.42/ 
14209  ลงวันที่  15  กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ และขอผ่อนผันมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ใน
พ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต)  

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาขอความเห็นชอบใช้พื้นที่ในการก่อสร้างวัดป่า
แก่นธรรมหุบใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านงิ้ว ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่
ประชุมประชาคมหมู่บ้านงิ้ว หมู่ที่ 6  เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2563  เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาครับ 

นายก อบต.ท่าจะหลุง  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง และผู้เข้าร่วมประชุมที่
เคารพทุกท่าน กระผมขอเรียนให้สภาฯ ได้รับทราบและพิจารณาขอความเห็นชอบใช้พื้นที่ในการ
ก่อสร้างวัดป่าแก่นธรรมหุบใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านงิ้ว ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง   ได้รับแจ้งจาก นายอดิศักดิ์  เนิกกระโทก   
ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง โดยแจ้งว่า ตามมติที่ประชุมประชาคม
หมู่บ้านงิ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563  ได้
มีมตเิห็นชอบให้ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างวัดป่าแก่นธรรมหุบใหญ่ หมู่ที่ 6  บ้านงิ้ว ตำบลท่าจะหลุง 
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  จึงนำเสนอท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบใช้พื้นที่
ในการก่อสร้างวัดป่าแก่นธรรมหุบใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านงิ้ว ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา  

ประธานสภาฯ - ได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุม มีท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  

 

 

 

 



-6- 
 

นายเมธี  มิตรกระโทก  -  เนื่องจากบ้านงิ้ว หมู่ที่ 6  มีสำนักสงฆ์เพ่ือเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาอยู่แล้ว 
 ผู้ใหญ่บ้านงิ้ว หมู่ที่ 6   ประกอบกับจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนของบ้านงิ้ว หมู่ที่ 6 มีน้อย ผมคิดว่าถ้าเราจะ 

สร้างวัดเพิ่มคงเป็นการไม่สมควร และเนื่องจากบริเวณท่ีจะก่อสร้างวัดป่าแก่นธรรมหุบใหญ่ หมู่ที่ 6 
ตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  อยู่ใกล้แหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา คงไม่
เหมาะสม   

นายวรรณ์ชัย  ดอกกระโทก   - ผมขอแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ ผมคิดว่าเนื่องจากที่ดินบริเวณท่ีจะ          
  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ก่อสร้างวัดป่าแก่นธรรมหุบใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา นั้น   

ได้ขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ไว้แล้ว  และทางป่าไม้ได้เคยมาประชุมชี้แจงที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าจะหลุงแล้ว เมื่อครั้งที่มีการร้องเรียนครั้งที่แล้ว  โดยแจ้งว่า ไม่สามารถก่อสร้างวัดในพ้ืนที่
ป่าสาธารณประโยชน์ได้  ดังนั้น คงเป็นการยากท่ีจะดำเนินการก่อสร้างวัดได้  

ประธานสภาฯ - ได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุม มีท่านใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ      -     เสียง   งดออกเสียง   2   คน     ไม่เห็นชอบ  13  เสียง     
ไม่ประสงค์ออกเสียง   1   คน    ลาประชุม   1   คน  

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  - ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือในเรื่องต่างๆ  
นายก อบต.ท่าจะหลุง  -  ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1 และโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2  
ตามท่ีนางปริยา   นิจกระโทก  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลท่าจะหลุง  อำเภอ

โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าหนอง
ระเวียง 1  และโรงไฟฟ้าหนองระเวียง  2  (GNRV 1 - GNRV 2)   ซึ่งปัจจุบันนางปริยา  นิจกระโทก 
ได้เสียชีวิตแล้ว  ดังนั้น  จึงได้มีการแต่งตั้ง นายเที่ยง  เตรียมมะเริง  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง  ดังนั้น  จึงขอแจ้งให้
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับทราบครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ   

ผู้ใหญ่บ้านงิ้ว หมู่ที่ 6  - ตามท่ีกระผมได้รับตำแหน่ง ประธานประปาหมู่บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 4 โดยรับผิดชอบดูแลระบบน้ำประปา 
หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 6  ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ใช้น้ำดิบจากสระหุบใหญ่มาใช้ในการผลิต
น้ำประปา  ดังนั้น วันนี้จึงอยากจะขอแจ้งปัญหาเกี่ยวกับประปาที่ประสบอยู่ในขณะนี้  เนื่องจากตอนนี้
น้ำประปาบ้านขี้ตุ่นมีสขีุ่น ไม่ใส ทำให้ระบบกรองน้ำทำงานหนักและอาจจะเสียได้ในที่สุด สาเหตุส่วน
หนึ่งน่าจะมาจากการลงหาปลาในสระหุบใหญ่ หมู่ที่ 6  โดยจากที่ผ่านมาได้มีผู้คนจากท่ัวทุกสารทิศมา
ลงปลากันเยอะมาก ทำให้น้ำขุ่น จึงอยากจะขอคำปรึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
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นายวรรณ์ชัย  ดอกกระโทก  -  ตามท่ีผมเห็นคนมาลงปลากัน ส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างพ้ืนที่ คนแถวบ้านเราไม่ค่อยมี และจาก
ที่ผมสังเกตเห็น โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปาขุ่น ไม่ใส สาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมา
จากทิศทางของการวางท่อสูบน้ำดิบไม่เป็นไปตามทิศทางการไหลของน้ำที่ใส เพราะท่อประปาจะวาง
อยู่ตรงบริเวณทีน่้ำไหลและมีการพัดพาเอาเศษวัชพืช หรือน้ำที่เป็นละอองต่างๆ มาด้วย จึงอยากจะขอ
เสนอให้มีการวางท่อประปาใหม่ หรือไม่ก็อาจจะต่อท่อประปา โดยการวางแพต่อท่อออกไปให้ไกลจาก
จุดเดิมที่เป็นอยู่ น้ำประปาอาจจะดีขึ้น 

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง  - สำหรับเรื่องการลงจับปลา อยากให้ออกข้อบัญญัติฯ ของท้องถิ่นเพ่ือรองรับเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง   
ถ้าจะให้ใช้กฎระเบียบของหมู่บ้านผมคิดว่าคงไปไม่รอด  เพราะขนาดติดป้ายว่า “ห้ามจับปลา” ก็ยัง
ไม่ปฏิบัติตามกันเลย ก็ยังลักลอบจับปลากันเหมือนเดิม ถ้าระบบน้ำนิ่งเมื่อไรก็ค่อยคุยกันอีกทีเกี่ยวกับ
เรื่องการออกข้อบัญญัติฯ  

นายก อบต.ท่าจะหลุง  - สำหรับเรื่องการลงปลาของชาวบ้าน อยากให้ปรึกษาหารือกับทาง อบต.หนองยางด้วย โดยให้ทาง
ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนมีการประชุมปรึกษาหารือกัน โดยอาจจะมีการตั้งระเบียบ กฎกติการ่วมกัน
กับชุมชนด้วย เพ่ือทีจ่ะได้ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่วนปัญหาต่างๆ จะได้ไม่ตามมา  สำหรับ
เรื่องการร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการลงจับปลา ยังไงก็ขอฝากท่านปลัดช่วยดูให้ด้วยครับ โดยต้องเอา
ตามมติและความคิดเห็นของชุมชนเป็นหลัก    

- แจ้งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง จาก
จังหวัดเพ่ิมเติม  2  โครงการ คือ 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายนิยม  ใยแจ่ม 
ถึงท่ีดินนายเสม  พูนกระโทก)  งบประมาณ 1,930,000 บาท  2. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (จากที่นายสังวร  หนืดกระโทก ถึงท่ีนายประกอบ  สังเกตุ)  
งบประมาณ 1,289,000 บาท 

-  สำหรับวิธีแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณวัดสำโรง หมู่ที่ 5 ซ่ึงที่ผ่านมาได้ท่วมหนักมาก ต้องหาแนวทาง
และวิธีการขุดร่องระบายน้ำออกไปทีละช่วง หาจุดถ่ายเทน้ำออก เพราะถ้าเราไม่รีบดำเนินการถ้ามี
พายุเข้าอีกก็อาจจะท่วมเหมือนเคยอย่างแน่นอน  

- เนื่องจากในวันที่  26 ตุลาคม  2563  กกต.ได้ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายก อบจ. โดยมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 2-6 
พฤศจิกายน 2563  โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อบจ. วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ซ่ึงเป็นการเลือกตั้ง
นายกฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งแรกในรอบ 6 ปี จึงแจ้งเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

-  ตอนนี้ปริมาณน้ำมูลน่าจะอยู่อย่างนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคม สำหรับการซ่อมแซมถนนคงต้องรอให้
ฝนทิ้งช่วงไปก่อนถึงจะดำเนินการได้ และตอนนี้รัฐบาลจะมาเน้นตรงเรื่องการเก็บภาษีตามรูปแบบของ
ระเบียบตัวใหม่ ทำให้ชาวบ้านต้องรับภาระเพ่ิมขึ้น การเก็บภาษีโดยทั่วๆ ไป กจ็ะเก็บได้น้อยลง 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-91 ด้วย ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำลง และภาษีของท้องถิ่น
ที่เคยเก็บได้ก็อาจจะลดน้อยถอยลงด้วยเช่นกัน 
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ปลัด อบต.ท่าจะหลุง   - สำหรับการเก็บภาษีของเราในปีงบประมาณท่ีผ่านมา เคยเก็บได้ประมาณ 400,000 บาท ส่วนใน 
ปีงบประมาณนี้คาดว่าจะเก็บได้ประมาณ 500,000 บาท   

ที่ประชุม - รับทราบ   

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ได้กล่าวปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง  สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที ่1  ประจำปี  2563  เวลา  11.30 น.  และนัดประชุมสภาฯ ในสมัยสามัญ สมัยที่  4  
ครั้งที ่ 2  ในวันที่  9  พฤศจิกายน  2563   เวลา  09.00  น.   ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 

 
 

                         ราเชนทร์   ประกอบกิจ    ผู้จดรายงานฯ 
         ( นายราเชนทร์  ประกอบกิจ )  
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าจะหลุง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 

 
                             สมร  ต้อยกระโทก   ผู้ตรวจรายงานฯ  
                         ( นายสมร   ต้อยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 
                  สนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์      ผูต้รวจรายงานฯ         
              ( นายสนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์ )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
              แฉล้ม  คำโพธิ์แสง      ผู้ตรวจรายงานฯ 
                              ( นางแฉล้ม  คำโพธิ์แสง )   
                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ   
 
         สภา อบต.ท่าจะหลุง ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที ่ 2  ประจำปี 
2563  เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2563  ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
 

               ติ้ม   แต้มกระโทก      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           ( นายติ้ม  แต้มกระโทก ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  2  ประจำปี  2563 

ระหว่างวันที ่ 2-16  พฤศจิกายน   2563 
วันที่  9  พฤศจิกายน   2563 

ณ   หอ้งประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 ผู้มาประชุม    
1 นายติ้ม          แต้มกระโทก ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง ติ้ม   แต้มกระโทก  
2 นายอดิศักดิ์     เนิกกระโทก รองประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง อดิศักดิ์  เนิกกระโทก  
3 นางแฉล้ม       คำโพธิ์แสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 แฉล้ม  คำโพธิ์แสง  
4 นายสนั่น        เจ๊กแตงพะเนาว์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์  
5 นายเอื้อน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 เอ้ือน   แนบกระโทก  
6 นายสากล        นชุกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3  สากล  นุชกระโทก  
7 นางอำนวย       ปล้ำกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  อำนวย  ปล้ำกระโทก  
8 นายวรรณ์ชัย     ดอกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 วรรณ์ชัย  ดอกกระโทก   
9 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 4 แดง  แนบกระโทก  
10 นางแฉล้ม         นาคกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 แฉล้ม  นาคกระโทก  
11 นายเที่ยง          เตรียมมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เที่ยง   เตรียมมะเริง  
12 นายอ้วย           ซาหว่า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  อ้วย  ซาหว่า  
13 นายบำรุง          เอี่ยมอยู่แท้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  นายบำรุง  เอ่ียมอยู่แท้  
14 นายสมร           ต้อยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 สมร   ต้อยกระโทก  
15 นายเจียม          พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 เจียม  พรมกระโทก  
16 นายบุญทิพย์      แต้มกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 บุญทิพย์  แต้มกระโทก  
17 นายนิยม           ใยแจ่ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 นิยม  ใยแจ่ม  
 ผู้เข้าร่วมประชุม    
1 นายมานิตย์       นิจกระโทก นายก อบต.ท่าจะหลุง มานิตย์   นิจกระโทก  
2 นายสมาน         ศรีกระโทก รองนายก อบต.ท่าจะหลุง สมาน  ศรีกระโทก  
3 นายปรีชา         คำเกาะ รองนายก อบต.ท่าจะหลุง -  
4 นายบุญเรือง      เที่ยงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ท่าจะหลุง  -  
5 นายราเชนทร์     ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ท่าจะหลุง ราเชนทร์  ประกอบกิจ  
6 นางสาวิตรี        วรคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สาวิตรี  วรคง  
7 นายสาริกา       เพลาไธสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 สาริกา  เพลาไธสง  
8 นายเมธา         บุตรพาช ี กำนันตำบลท่าจะหลุง เมธา  บุตรพาชี  
9 นายจินดา        อินทร์หมื่นไวย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 จินดา  อินทร์หมื่นไวย  
10 นายวิเชียร        นับกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 วิเชียร  นับกระโทก  

 
 
 
 
 
 
 



-2- 
 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง       ได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง    ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
จะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2  ประจำปี  2563   เวลา  09.00  น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
( สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่ 1 ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  2563 ) 

ประธานสภาฯ - ได้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  2563 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ได้ชี้แจงว่า รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  2563  ถูกต้องครบถ้วน 

ประธานสภา ฯ - ได้ให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4 ครั้งที ่1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2  พฤศจิกายน  2563 จากนั้นได้สอบถามสมาชิกสภาฯ 
มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  15  เสียง  งดออกเสียง  2  คน   

ระเบียบวาระท่ี  3     กระทู้ถาม 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
     5.1.1 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563)   
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รายการ ประมาณการ 
รวมจ่ายจากเงนิ

งบประมาณ 

รวมจ่ายจากเงนิอดุหนุน
ระบุวัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ 

รวมรายจา่ย
จากเงินสะสม 

รวม 

รายจ่าย           

    งบกลาง   8,035,846.00   7,664,833.00  - -  7,664,833.00  

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    8,897,640.00     8,002,127.00  - -    8,002,127.00  

     ค่าตอบแทน    1,103,495.00       865,173.25  - -      865,173.25  

ค่าใช้สอย    2,716,653.00     1,867,829.63  - 39,520.00    1,907,349.63  

ค่าวัสด ุ    1,376,695.00  1,196,640.91  19,350.00 - 1,215,990.91 

ค่าสาธารณูปโภค      445,080.00       401,805.10  - -      401,805.10  
     ค่าครุภัณฑ์  419,740.00      365,530.64  - -     365,530.64  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     2,753,600.00     2,715,800.00  -  3,407,672.00    6,123,472.00  

รายจ่ายอื่น        25,000.00  18,000.00 - - 18,000.00 

เงินอุดหนุน    2,038,931.00     1,995,530.14  -  -    1,995,530.14  

รวมรายจา่ย  30,211,000.00   27,491,469.67  19,350.00 3,449,192.00 30,958,011.67   

รายรับ           

ภาษีอากร      383,000.00       21,618.05  - -      21,618.05 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       49,000.00         138,278.40  - - 138,278.40 

รายได้จากทรัพย์สิน      250,000.00       319,087.77  - - 319,087.77 

รายได้เบ็ดเตล็ด        2,000.00         10,920.00  - - 10,920.00 

รายได้จากทุน 2,000.00 500.00 - - 500.00 

ภาษีจัดสรร  15,725,000.00   15,167,780.19  - - 15,167,780.19 

เงินอุดหนุนทั่วไป  13,800,000.00     15,794,733.54  - - 15,794,733.54 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - - 19,350.00 -  19,350.00 

รวมรายรบั  30,211,000.00   31,452,917.95  19,350.00 - 31,472,267.95 

   รายรับสูงกว่ารายจ่าย  3,961,448.28 

 ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

    5.1.2 รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3)   
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นายก อบต.ท่าจะหลุง -  แจ้งรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  ต่อที่ประชุม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้)    

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   จำนวน  11  โครงการ 
ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น  4,435,094  บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ          จำนวน  1  โครงการ 
ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น   10,351  บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์    จำนวน   3  โครงการ 
ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น   1,690,000  บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี  
จำนวน  11  โครงการ 
ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น   7,010,759  บาท  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม     จำนวน  2  โครงการ 
ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น   20,057  บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  จำนวน  6  โครงการ 
ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น  636,250  บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแนวนโยบายรัฐ   
   จำนวน  9  โครงการ 

ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น  1,920,196.36  บาท 
ประธานสภาฯ -  เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ อภิปรายและซักถามข้อสงสัย  

-  ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัย  
นายก อบต.ท่าจะหลุง -  ตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวทางในการวางแผนการจัดทำโครงการต่างๆ 

ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  เพื่อให้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  6     เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   - ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือในเรื่องต่างๆ 
นายเที่ยง  เตรียมมะเริง  -  เนื่องจากมีชาวบ้านแอบลักลอบเข้ามาจับสัตว์น้ำในอ่างหุบใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านงิ้ว ตำบลท่าจะหลุง 

 ส.อบต. หมู่ที่ 6 อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นจำนวนมาก เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบการผลิต
น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  โดยครอบคลุมทั้ง 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 6 
ดังนั้น จึงเสนอขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำป้าย  “ห้ามจับสัตว์น้ำในอ่างหุบใหญ่”  ขนาด 
1.00 เมตร X 1.00 เมตร จำนวน  4  ป้าย เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ประธานสภาฯ - ได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุม มีท่านใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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ปลัด อบต.ท่าจะหลุง   - สำหรับข้อบัญญัติฯ ของท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่อง การจับสัตว์น้ำในอ่างหุบใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านงิ้ว ซ่ึง

เบื้องต้นผมได้ค้นหาข้อมูลโดยดูตัวอย่างจากที่อ่ืนแล้ว โดยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ใน
เนื้อหาจะออกเป็นภาพรวมโดยจะครอบคลุมทั้งตำบล แต่ในพ้ืนที่ของเราจะทำเฉพาะหุบใหญ่เท่านั้น 
ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของตัวอย่างตามข้อบัญญัติฯ บางส่วนออกไป  

- แจ้งกำหนดประชุมโครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล        
ท่าจะหลุง  โดยกำหนดประชุมในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้า ถ้าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเป็นคณะกรรมการก็เชิญ
เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับ 

กำนัน ต.ท่าจะหลุง -  สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการได้หรือไม่ เพราะเป็น
ช่วงที่ใกล้จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งพอดี และในการแข่งขันกีฬาในทุกๆ ปี ทางผู้นำหมู่บ้านก็
ต้องดูแลนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำ เรื่องอาหารการกิน  ฯลฯ  ผมก็รู้สึกเห็นใจผู้นำเช่นกัน 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 -  แจ้งปัญหาในการแข่งขันกีฬาของบ้านใหม่นานิยม หมู่ที่ 7 คือ ไม่มีนักกีฬา  ถ้ายืมตัวนักกีฬาจาก
หมู่อ่ืนไม่ได้ก็จบ 

นายเที่ยง  เตรียมมะเริง   -  สำหรับนักกีฬา หมู่ที่ 6 ก็เช่นเดียวกัน ปัญหาคือไม่มีนักกีฬา ถ้ายืมตัวนักกีฬาไม่ได้ก็คงไม่ได้ส่ง
เข้าแข่งขัน 

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง -  สามารถดำเนินการได้ครับ เพราะถ้าหมดวาระก็มีการปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ก็ต้องดำเนินการตาม
กรอบงบประมาณท่ีได้ตั้งไว้ 

นายสมาน  ศรีกระโทก -  ผมขอเสนอให้จัดโครงการแข่งขันกีฬาหลังจากเลือกตั้งท้องถิ่นเสร็จสิ้นแล้วจะดีกว่าครับ อยากให้
สมาชิกสภาฯ ชุดใหม่ไฟแรงได้มาบริหารงานตรงนี้ดูบ้าง  

นายก อบต.ท่าจะหลุง  - ผมเห็นดีด้วยกับรองสมาน  ศรีกระโทกครับ เพราะช่วงเวลาที่แข่งกีฬาเกรงว่าจะคาบเกี่ยวในช่วง
เลือกตั้งใหม่พอดี ซึ่งตามท่ีได้รับทราบข่าวมากำหนดการเลือกตั้งท้องถิ่นน่าจะประมาณเดือน มีนาคม 
2563 และตามกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็จะเสี่ยงในเรื่องของการแจก การซื้อของ การ
เป็นสปอนเซอร์ให้กับนักกีฬา และการแจกซองต่างๆ ถ้าแข่งกีฬาหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วก็
จะดีกว่าแข่งในช่วงนี้ 

ประธานสภาฯ - ได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุม สำหรับเรื่องกำหนดการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564 มีท่าน
ใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จัดการแข่งขันกีฬาหลังจากเลือกตั้งท้องถิ่นเสร็จสิ้นแล้ว 
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นายก อบต.ท่าจะหลุง  -  ตามท่ีได้ทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  งบ 
กลาง จากจังหวัดเพิ่มเติม 2  โครงการ คือ 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายนิยม  
ใยแจ่ม ถึงที่ดินนายเสม  พูนกระโทก)  งบประมาณ 1,930,000 บาท  2. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (จากท่ีนายสังวร  หนืดกระโทก  ถึงท่ีนายประกอบ  
สังเกตุ)  งบประมาณ 1,289,000 บาท  อยากฝากสมาชิกสภาฯ ว่าถ้ามีโครงการก่อสร้างต่างๆ ในพ้ืนที่
ของตนเองก็ขอให้ช่วยงานกองช่างด้วย เพราะตอนนี้มีช่างอยู่คนเดียว  

 - ตอนนี้ได้ปรับปรุงถนนสายคลองนาลุงเรียบร้อยแล้ว ส่วนถนนจุดอื่นที่เสียหายก็จะพยายามปรับปรุง 
ซ่อมแซมให้หมดทุกจุด จุดไหนที่พอซ่อมได้ก็จะซ่อม โดยคาดว่าจะให้แล้วเสร็จประมาณวันที่ 15-16 
พฤศจิกายน 2563 

นายสมร  ต้อยกระโทก  - ขอฝากทางคณะผู้บริหารช่วยหาแนวทางแก้ไขถนนขาดบริเวณหัวสะพานวังใหญ่ด้วยครับ เนื่องจาก
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 

นายสากล  นุชกระโทก - แจ้งถนนขาดสายจากท่ีดินนางแก้ว  แก้วมา ถึงที่ดินนายวิโรจน์  เนื่องกระโทก จึงขอฝากคณะ
ผู้บริหารช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่ใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยครับ 

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง -  วันนี้หลังจากประชุมสภาฯ เสร็จแล้ว ขอแรงสมาชิกสภาฯ ช่วยกันเก็บเต็นท์และเรือไว้ในห้องเก็บ
วัสดุด้วยนะครับ 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 - ขอฝากผู้นำทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ของเด็กแว้น ซึ่งทำให้เกิดเสียงดัง 
รบกวนผู้อื่น  โดยมติที่ประชุมของทางหมู่บ้านขี้ตุ่น  หมู่ที่  2  ได้มีมตเิห็นชอบให้ยกรถไปไว้ที่โรงพัก
ได้เลย ซึ่งทางหมู่บ้านได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับเรื่องนีเ้รียบร้อยแล้ว ยังไงก็ขอฝากกำชับ
ลูก หลานในพ้ืนที่ของท่านได้รับทราบด้วยว่า ถ้าขับข่ีรถมอเตอร์ไซด์แล้วทำให้เกิดเสียงดังเข้าไปใน
พ้ืนที่บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 2 จะโดนยกรถไปโรงพักทันที  

- ตามท่ีผมได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนที่อำเภอโชคชัยที่ผ่านมา  ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งกำหนดการจัด
กิจกรรมจิตอาสาในพ้ืนที่ตำบลท่าจะหลุง  ในวันที่  25  พฤศจิกายน 2563  ณ  วัดใหม่หนองกก    
จึงอยากจะขอถามข้อมูลจาก อบต.ท่าจะหลุงว่าได้รับข้อมูลหรือหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือยัง 

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง - ยังไม่ได้รับหนังสือจากอำเภอ แต่เบื้องต้นก็พอจะได้รับทราบข่าวบ้างแล้ว ประชุมสภาฯ อีกครั้งใน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ก็คงจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว ในวันนั้นก็ค่อย
คุยกันอีกครั้ง 

ที่ประชุม - รับทราบ     

     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง     ได้กล่าวปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2  ประจำปี  2563 เวลา 11.30 น. และนัดประชุมสภาฯ  ในสมัยสามัญ  สมัยที่ 4  
ครั้งที ่3  ในวันที่  16  พฤศจิกายน  2563  เวลา  09.00  น.   ณ   หอ้งประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
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              ราเชนทร์   ประกอบกิจ           ผู้จดรายงานการประชุม 
( นายราเชนทร์    ประกอบกิจ ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าจะหลุง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 

 
           สมร  ต้อยกระโทก   ผู้ตรวจรายงานฯ  

                         ( นายสมร   ต้อยกระโทก ) 
       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 
                  สนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์      ผูต้รวจรายงานฯ         
              ( นายสนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์ )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
              แฉล้ม  คำโพธิ์แสง      ผู้ตรวจรายงานฯ 
                              ( นางแฉล้ม  คำโพธิ์แสง )   
                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ   
  
 
         สภา อบต.ท่าจะหลุง ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที ่ 3  ประจำปี 
2563 เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน 2563  ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
 

               ติ้ม   แต้มกระโทก      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           ( นายติ้ม  แต้มกระโทก ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  3  ประจำปี  2563 

ระหว่างวันที ่ 2-16  พฤศจิกายน   2563 
วันที่  16  พฤศจิกายน   2563 

ณ   หอ้งประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 ผู้มาประชุม    
1 นายติ้ม          แต้มกระโทก ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง ติ้ม   แต้มกระโทก  
2 นายอดิศักดิ์     เนิกกระโทก รองประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง อดิศักดิ์  เนิกกระโทก  
3 นางแฉล้ม       คำโพธิ์แสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 แฉล้ม  คำโพธิ์แสง  
4 นายสนั่น        เจ๊กแตงพะเนาว์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์  
5 นายเอื้อน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 เอ้ือน   แนบกระโทก  
6 นายสากล        นชุกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3  - ลาประชุม 
7 นางอำนวย       ปล้ำกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  อำนวย  ปล้ำกระโทก  
8 นายวรรณ์ชัย     ดอกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 -  ลาประชุม 
9 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 4 - ลาประชุม 
10 นางแฉล้ม         นาคกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 แฉล้ม  นาคกระโทก  
11 นายเที่ยง          เตรียมมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เที่ยง   เตรียมมะเริง  
12 นายอ้วย           ซาหว่า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  อ้วย  ซาหว่า  
13 นายบำรุง          เอี่ยมอยู่แท้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  - ลาประชุม 
14 นายสมร           ต้อยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 สมร   ต้อยกระโทก  
15 นายเจียม          พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 เจียม  พรมกระโทก  
16 นายบุญทิพย์      แต้มกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 บุญทิพย์  แต้มกระโทก  
17 นายนิยม           ใยแจ่ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 นิยม  ใยแจ่ม  
 ผู้เข้าร่วมประชุม    
1 นายมานิตย์       นิจกระโทก นายก อบต.ท่าจะหลุง มานิตย์   นิจกระโทก  
2 นายสมาน         ศรีกระโทก รองนายก อบต.ท่าจะหลุง สมาน  ศรีกระโทก  
3 นายปรีชา         คำเกาะ รองนายก อบต.ท่าจะหลุง -  
4 นายบุญเรือง      เที่ยงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ท่าจะหลุง  บุญเรือง  เที่ยงกระโทก  
5 นายราเชนทร์     ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ท่าจะหลุง ราเชนทร์  ประกอบกิจ  
6 นายเมธา          บุตรพาชี กำนันตำบลท่าจะหลุง เมธา  บุตรพาชี  
7 นางอำไพ          สังเกตุ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร อำไพ  สังเกตุ  
8 จ.ส.อ.บุญส่ง      สุดใจ เจ้าพนักงานธุรการ บุญส่ง  สุดใจ  
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        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง   ได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
จะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
จะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  3  ประจำปี  2563   เวลา  09.00  น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 ( สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2563 ) 

ประธานสภาฯ - ได้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน 2563 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ   - ได้ชี้แจงว่า รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4  ครั้งที ่ 2  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2563  ถูกต้องครบถ้วน 

ประธานสภาฯ - ได้ให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน 2563 จากนั้นได้สอบถามสมาชิกสภาฯ   
มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  11  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  4  คน 

ระเบียบวาระท่ี  3     กระทู้ถาม 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
      5.1.1 รายงานผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
อพ.สธ. ตำบลท่าจะหลุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) 
 

นายก อบต.ท่าจะหลุง -   แจ้งรายงานผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
อพ.สธ. ตำบลท่าจะหลุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) มี
รายละเอียดดังนี้   
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 รายละเอียด 
งบประมาณท่ีตั้งไว้  

ในข้อบัญญัติฯ 2563 
(บาท) 

จ่ายจริง 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. กิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 20,000 - 20,000 
2. กิจกรรมสำรวจและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
(กิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำฐาน 
ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น) 

55,000 12,689 42,311 

3. กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 3,000 - 3,000 
4. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 5,000 - 5,000 
5. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 2,000 - 2,000 
6. กิจกรรมสนับสนุนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83,800 12,689 71,111 
 

 การปฏิบัติงาน : กิจกรรมสำรวจและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
ด้วยศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ดำเนินการจ้างงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งมีประชาชนในตำบลท่าจะหลุง ที่ผ่านการคัดเลือก
ให้ได้ทำงานตามโครงการฯ ดังกล่าวในตำบลท่าจะหลุง จำนวน 5 คน ระยะเวลาการจ้าง จำนวน 3 
เดือน (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) โดยดำเนินการสำรวจข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ตามใบ
งานที่ 1-9 จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2, 5 และหมู่ที่ 6  

ที่ประชุม  -  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   - ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือในเรื่องต่างๆ   
ปลัด อบต.ท่าจะหลุง  1. เนื่องจากได้รับแจ้งจากอำเภอโชคชัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง ประจำปี  2564 ซ่ึง
อำเภอโชคชัยได้รับจัดสรรจำนวน 8 หลังๆ ละ 50,000 บาท ถ้าหมู่ไหนสนใจเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว ก็สามารถเสนอเข้ามาได้นะครับ แต่เป้าหมายจะเน้นผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง โดยส่ง
เอกสารแบบกองทุน 1 และ 2 (ใบประมาณการและแบบบ้านพร้อมภาพถ่ายบ้าน) จัดส่งที่สำนักงาน
ศูนย์ประสานงาน อบจ.นครราชสีมา ประจำอำเภอโชคชัย ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 

 - ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) โดยอำเภอโชคชัยกำหนด 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ วัดใหม่หนองกก 
หมู่ที่ 8 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย 
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นายอำเภอโชคชัย เป็นประธานในพิธี  สำหรับการแต่งกาย จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสา
พระราชทาน เสื้อโทนสีเหลือง  หมวกผ้าพันคอและติดบัตรประจำตัวจิตอาสา ประชาชนทั่วไป  :  
ชุดโทนสีเหลือง 

กำนัน ต.ท่าจะหลุง - เนื่องจากที่ดินบริเวณคลองตะกุดตาพันมีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง ดังนั้น ถ้าใครจะ
เข้าไปดำเนินการอะไรบริเวณนั้น เกรงว่าจะเป็นการรุกล้ำที่ดินส่วนบุคคล จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ 
ได้รับทราบ 

 - แจ้งการขอรับการสนับสนุนหินคลุก จากบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน
เงินประมาณ  20,000  บาท   เนื่องจากถนนเกิดการชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ เป็นจำนวนมาก
จากการใช้ถนนและช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลท่าจะหลุง  และประชาชนทั่วไป
ที่ใช้เส้นทางในการสัญจรผ่านไป-มา ได้รับความเดือดร้อน เพ่ือใช้ซ่อมแซมถนนสายหลักภายในพื้นที่
ตำบลท่าจะหลุง ซึ่งได้รับการสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว  

 - แจ้งว่าทาง อบจ.นครราชสีมา ได้เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เสียหายจากเหตุการณ์น้ำ
ท่วมถนนที่ผ่านมาบริเวณทางโค้งด่านเกวียนเรียบร้อยแล้ว  
- ขอสอบถามว่าถ้าชาวบ้านจะทำนาปรังจะสามารถทำได้หรือไม่ครับ 

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง - สามารถทำนาปรังได้ครับ 

นายสมร  ต้อยกระโทก   -  ขอฝากทางคณะผู้บริหารช่วยดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณหัวสะพานวังใหญ่  หมู่ที่  9  บ้าน
หัวดอนด้วยครับ เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา น้ำได้กัดเซาะถนนบริเวณดังกล่าวพังและขาด
หายไปในที่สุด ซึ่งถนนเส้นนี้ใช้เดินทางเข้าออกของชาวบ้านเพื่อทำการเกษตรกรรมและใช้ในการ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดภายนอก ซึ่งขณะนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
เพราะเป็นช่วงเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตร  เช่น ข้าว, มนัสำปะหลัง เป็นต้น  ทำให้ไม่สามารถเดิน
ทางเข้าไปเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรได้ ซึ่งถ้าไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนโดยเป็นการเร่งด่วน
อาจทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย  ซึ่งถ้าทางคณะผู้บริหารไม่มีงบประมาณในการ
ซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว  ชาวบ้านก็จะเรี่ยไรเงินเพื่อมาซ่อมแซมถนนกันเอง  

นายก อบต.ท่าจะหลุง - วันนี้หลังจากประชุมสภาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมจะลงพื้นที่ไปดูความเสียหายดังกล่าว  ซ่ึงวันนี้ผม
จะเข้าไปคุยกับเจ้าของรถเกรด โดยในเบื้องต้นว่าจะขอความอนุเคราะห์เกรดถนนบริเวณท่ีเป็นหลุม 
เป็นบ่อภายในตำบลก่อน  แล้วค่อยซ่อมแซมถนนบริเวณหัวสะพานวังใหญ่ หมู่ที่ 9 ต่อไป  

ประธานสภาฯ  - ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ 
ที่ประชุม           -  รับทราบ 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ได้กล่าวปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  3  ประจำปี  2563   เวลา  12.00  น.    
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 ราเชนทร์   ประกอบกิจ           ผู้จดรายงานการประชุม 

( นายราเชนทร์    ประกอบกิจ ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าจะหลุง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
 
                             สมร  ต้อยกระโทก   ผู้ตรวจรายงานฯ  
                         ( นายสมร   ต้อยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
                  สนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์      ผูต้รวจรายงานฯ         
              ( นายสนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์ )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
              แฉล้ม  คำโพธิ์แสง        ผู้ตรวจรายงานฯ 
                              ( นางแฉล้ม  คำโพธิ์แสง )   
                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ   
 
         สภา อบต.ท่าจะหลุง ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที ่ 1  ประจำปี 
2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

 
               ติ้ม   แต้มกระโทก      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           ( นายติ้ม  แต้มกระโทก ) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างสะท้อนปัญหาของโรงไฟฟ้ากัลฟ์ 1 และ 2 
 

นาย                    - ตามท่ีโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1  และโรงไฟฟ้าหนองระเวียง  2  (GNRV 1 - GNRV 2) ได้ดำเนินการ
ก่อสร้างบ่อน้ำโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพ้ืนทีบ่ริเวณ
ก่อสร้างดังกล่าวเป็นทางผ่านน้ำ  เมื่อถึงฤดูฝนทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านได้ ก่อให้เกิดน้ำท่วมใน
พ้ืนที่ตำบลท่าจะหลุงที่ผ่านมา  ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอนาคต และมีส่วน
ร่วมในการปรึกษาหารือและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จึงต้องมีตัวแทนจากตำบลท่า
จะหลุงร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1 และโรงไฟฟ้า
หนองระเวียง 2 

 


