
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2564 

ระหวางวันท่ี  3 – 17  พฤษภาคม  2564 

วันท่ี  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 

ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

 ผูมาประชุม    

1 นายต้ิม          แตมกระโทก ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง ติ้ม   แตมกระโทก  

2 นายอดิศักดิ์     เนิกกระโทก รองประธานสภา อบต.ทาจะหลุง  - ลาประชุม 

3 นางแฉลม       คําโพธิ์แสง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 แฉลม  คําโพธิ์แสง  

4 นายสนั่น        เจกแตงพะเนาว สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 สนั่น  เจกแตงพะเนาว  

5 นายเอ้ือน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 เอ้ือน   แนบกระโทก  

6 นายสากล        นุชกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  3  สากล  นุชกระโทก  

7 นางอํานวย       ปล้ํากระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3  อํานวย  ปล้ํากระโทก  

8 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี 4 แดง  แนบกระโทก  

9 นางแฉลม         นาคกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5 แฉลม  นาคกระโทก  

10 นายเท่ียง          เตรียมมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 เท่ียง   เตรียมมะเริง  

11 นายอวย           ซาหวา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 อวย  ซาหวา  

12 นายบํารุง          เอ่ียมอยูแท สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8  บํารุง  เอ่ียมอยูแท  

13 นายสมร           ตอยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 สมร   ตอยกระโทก  

14 นายเจียม          พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9  - ลาประชุม 

15 นายบุญทิพย      แตมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 บุญทิพย  แตมกระโทก  

16 นายนิยม           ใยแจม สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 นิยม   ใยแจม  

 ผูเขารวมประชุม    

1 นายมานิตย       นิจกระโทก นายก อบต.ทาจะหลุง มานิตย   นิจกระโทก  

2 นายสมาน         ศรีกระโทก รองนายก อบต.ทาจะหลุง สมาน  ศรีกระโทก  

3 นายปรีชา         คําเกาะ เลขานุการนายก อบต.ทาจะหลุง -  

4 นายบุญเรือง      เท่ียงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ทาจะหลุง -  

5 นายราเชนทร     ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ทาจะหลุง ราเชนทร  ประกอบกิจ  

6 นางกนกอร        ฝายโคกสูง ผูอํานวยการกองคลัง กนกอร  ฝายโคกสูง  
 

 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง ไดเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล        

ทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจําป   2564   เวลา  09.00  น. 
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ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม  

   - ไมมี    

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

 (สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี 3  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  15  กุมภาพันธ  2564) 

ประธานสภาฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 3  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี 15 

กุมภาพันธ 2564 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง สมัย

สามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 3  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  15  กุมภาพันธ  2564  ถูกตองครบถวน 

ประธานสภาฯ - ไดใหเลขานุการสภาฯ อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 3  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  15  กุมภาพันธ  2564  จากนั้นไดสอบถามสมาชิก

สภาฯ มีผูใดจะขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอใหลงมติในท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   -  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  1 3  เสียง  งดออกเสียง  1  คน  ลาประชุม  2  คน 

ระเบียบวาระท่ี  3      กระทูถาม 

-  ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

-  ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม    

5.1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

         5.1.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง ประจําปงบประมาณ 256 4 ไตรมาสท่ี 2  (ระหวางเดือนมกราคม - มีนาคม 256 4) (ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 

2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561) 

นายก อบต.ทาจะหลุง -  แจงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

ประจําปงบประมาณ 2564  ไตรมาสท่ี 2  (ระหวางเดือนมกราคม - มีนาคม 2564)  ตอท่ีประชุม 

(รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให)  มีรายละเอียดดังนี้   

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

- โครงการท้ังหมด   จํานวน  19   โครงการ  

 - โครงการท่ีดําเนินการแลว  จํานวน    6   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน    0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน  13   โครงการ  
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 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

- โครงการท้ังหมด   จํานวน    0   โครงการ  

 - โครงการท่ีดําเนินการแลว  จํานวน    0   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน    0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน    0   โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานเกษตร 

- โครงการท้ังหมด   จํานวน    0   โครงการ  

 - โครงการท่ีดําเนินการแลว  จํานวน    0   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน    0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน    0   โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 

- โครงการท้ังหมด   จํานวน  16   โครงการ  

 - โครงการท่ีดําเนินการแลว  จํานวน    3   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน    3   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน  10   โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานส่ิงแวดลอม 

- โครงการท้ังหมด   จํานวน    2   โครงการ  

 - โครงการท่ีดําเนินการแลว  จํานวน    0   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน    0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน    2   โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

- โครงการท้ังหมด   จํานวน    7   โครงการ  

 - โครงการท่ีดําเนินการแลว  จํานวน    2   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน    0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน    5   โครงการ  

ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรตามแผนการกระจายอํานาจใหแก อปท. และแนวนโยบายรัฐ 

- โครงการท้ังหมด   จํานวน  12   โครงการ   

 - โครงการท่ีดําเนินการแลว  จํานวน    3   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน    4   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน    5   โครงการ  

ประธานสภาฯ -  เปดโอกาสใหสมาชิกสภาฯ อภิปรายและซักถามขอสงสัย   

 -  ผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัย   

นายก อบต.ทาจะหลุง -  ตอบขอซักถาม พรอมท้ังเสนอแนะขอคิดเห็นในการจัดทําแผนและการนําแผนไปปฏิบัติ 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
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5.2  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.2.1 การพิจารณาขอความเห็นชอบขอใชพ้ืนท่ีในเขตปาไมเพ่ือกอสรางวัด หมูท่ี 6 บานง้ิว 

ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเนื้อท่ี  15  ไร   0  งาน   00  ตารางวา 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญทานนายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาขอความเห็นชอบขอใชพ้ืนท่ีในเขตปาไมเพ่ือ

กอสรางวัด หมูท่ี 6 บานง้ิว ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเนื้อท่ี  15  

ไร   0  งาน   00   ตารางวา  เพ่ือใหสภาฯ ไดพิจารณาครับ 

นายก อบต.ทาจะหลุง -  เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง และผูเขารวมประชุมท่ี 

เคารพทุกทาน กระผมขอเรียนใหสภาฯ ไดรับทราบและพิจารณาขอความเห็นชอบขอใชพ้ืนท่ีในเขต

ปาไมเพ่ือกอสรางวัด หมูท่ี 6 บานง้ิว ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน

เนื้อท่ี  15  ไร   0  งาน   00   ตารางวา  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ไดรับแจงจาก นายไสว  นัดกระโทก   อยู

บานเลขท่ี 62 หมูท่ี 4  ตําบลหนองยาง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา โดยแจงวามี

ความประสงคจะขอใชท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือกอสรางวัด หมูท่ี 6 บานง้ิว ตําบลทาจะหลุง อําเภอ

โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเนื้อท่ี  15  ไร   0  งาน   00   ตารางวา   และตามมติท่ีประชุม

ประชาคมหมูบานง้ิว หมูท่ี 6 ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไดมีมติไมเห็นดวย

ในการขอสรางวัดในปาชุมชน หมูท่ี 6   บานง้ิว ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  

จึงนําเสนอท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ ขอใชพ้ืนท่ีในเขตปาไมเพ่ือกอสรางวัด หมู

ท่ี 6 บานง้ิว ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  

ประธานสภาฯ - ไดสอบถามผูเขารวมประชุม มีทานใด แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีขอใหลงมติท่ี

ประชุม  

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ      -     เสียง   งดออกเสียง   1   คน     ไมเห็นชอบ  13  เสียง     

ลาประชุม   2   คน  

ระเบียบวาระท่ี  6     เรื่องอ่ืนๆ   

ประธานสภาฯ   -  ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดหารือในเรื่องตางๆ   

นายก อบต.ทาจะหลุง   -  แจงโครงการท่ีของบประมาณจากตางหนวยงานตามแผนพัฒนาฯ ของ อบต.ทาจะหลุง  โดยได

ดําเนินการขอสนับสนุนงบประมาณ 2 หนวยงาน คือ  

1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยผานทาง สส. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงิน

อุดหนุนสําหรับโครงการกอสราง/ซอมสราง/ปรับปรุงซอมแซมถนนทางหลวงทองถ่ิน (ถนนถายโอน

ภารกิจ และถนนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)  งบประมาณเหลือจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564  โดยมีจํานวน 2  โครงการ คือ  

- โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต บานหนองกก หมูท่ี 8 (จากท่ีดินนาง

เขียด  ปอกระโทก ถึงแยกศาลาประชาคม หมูท่ี 8)  งบประมาณ 1,643,000  บาท  

- โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต บานโนนสวรรค หมูท่ี 10 (จากแยกสระ

วัดใหมหนองกก ถึงท่ีดินนางนอง  ใยแจม)  งบประมาณ  1,381,000  บาท 
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2. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยผานทางผูวาราชการจังหวัดโครงการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยมีจํานวน  2  โครงการ คือ  

- โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี  5 บานสําโรง (จากท่ีสาธารณะหนองเต็ง ถึงท่ีดิน

นายแดง  แนบกระโทก)  งบประมาณ  2,493,000  บาท  

- โครงการกอสรางถนน คสล. หมู 7 บานใหมนานิยม (จากท่ีดินนายคํานึง   โตงกระโทก  

ถึงท่ีดินนายประกอบ  สังเกตุ)  งบประมาณ  762,000  บาท  

นายก อบต.ทาจะหลุง  - แจงการเปดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 จากโปรแกรมสําเร็จรูป โดยไมตองไปลงขอมูลท่ี รพ.สต.  

ก็ไดซ่ึงจะฉีดเปนระยะท่ี 2  ไดแก  1. ผูสูงอายุ 60  ปข้ึนไป  2. ผูปวย 7 กลุมโรคเรื้อรัง ไดแก โรค

ทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอวน 

โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน  ซ่ึงนับวาเปนกลุมเสี่ยง เพ่ือลดอาการปวยรุนแรง และลดอัตราการ

เสียชีวิตจากโควิด-19 โดยเริ่มฉีดวันท่ี  7  มิ.ย. – 31 ก.ค. 2564 สําหรับกลุมผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป 

(นับถึง 1 ม.ค. 2565) และผูปวย 7 กลุมโรค และระยะท่ี 3 ในกลุมประชาชนท่ัวไปอายุ 18-59 ป  

เริ่มฉีดเดือน ส.ค. 2564  

นางแฉลม  นาคกระโทก - สําหรับผูท่ีลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ใหแจงความประสงคดวยวาจะฉีดท่ีไหน เพราะหลังจาก 

ฉีดวัคซีนแลวทางโรงพยาบาลใหรอดูผลขางเคียงจากการฉีดอีกครึ่งชั่วโมง   

-  ขอสอบถามทางคณะผูบริหารวา  พอจะมีงบประมาณในการปรับพ้ืนท่ีบริเวณท่ีดินนายวันชัย  

แนบกระโทกหรือไม เพราะตอนนี้ไดถมสระน้ําตรงขางวัดสําโรงแลว เกรงวาถาถึงชวงฤดูฝนน้ําอาจ

ทวมพ้ืนท่ีบริเวณนี้ได ทําใหเจาของท่ีดินไดรับความเดือดรอน 

นายก อบต.ทาจะหลุง   -  ตองดูวาโครงการท่ีจะทํามีอยูในแผนหรือเปลา  ถาไมมีก็ตองรอใชงบฉุกเฉินอยางเดียว รอใหเกิด  

เหตุการณกอนถึงจะทําได แตถามีอยูในแผนก็สามารถทําได 

นายนิยม  ใยแจม   -  แจงวาโครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ หมูท่ี 10 ซ่ึงเปนโครงการของชลประทานโดยโครงการ

ดังกลาวดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  แตเนื่องจากตอนนี้ไมมีน้ําเขาสระเลย ผมคิดวาชลประทาน

อาจทําโครงการตรงขามกับทางน้ําไหล ทําใหไมมีน้ําไหลเขาสระเลย เกรงวาวัว ควาย และสัตว

ท่ัวไปจะไมมีน้ํากิน จึงแจงมาเพ่ือทราบครับ 

ประธานสภาฯ   -  แจงความคืบหนาเก่ียวกับโครงการปรับปรุงถนนตรงโคงบริเวณประปา หมูท่ี 3 ซ่ึงปจจุบันถนน

ชํารุด เสียหายหนักมาก โดยทาง สส. ไดรับปากวาจะดูงบประมาณมาทําถนนตรงจุดนี้ให ยังไงก็

คอยติดตามความคืบหนากันตอไป 

ปลัด อบต.ทาจะหลุง - สําหรับการแจกเบี้ยยังชีพฯ ในเดือนพฤษภาคม 2564 กําหนดแจกในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564 

เพราะวันท่ี 4  พฤษภาคม 2564 เปนวันหยุด (วันฉัตรมงคล) ซ่ึงตอนนี้อยูในชวงการระบาดของ

โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เจาหนาท่ีท่ีแจกเบี้ยยังชีพก็คงจะตองลงพ้ืนท่ีแจก

ตามหมูบานเชนเคย ยังไงก็ขอใหผูนําชวยแจงประชาสัมพันธผูสูงอายุฯ ไดรับทราบดวยครับ 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ   
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ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง    ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน 

ตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2   ครั้งท่ี 1  ประจําป  2564  เวลา  11.30  น.  และนัดประชุมสภาฯ ในสมัย

สามัญ  สมัยท่ี 2   ครั้งท่ี 2  ในวันท่ี  17 พฤษภาคม 2564  เวลา  09.00  น.  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุง 

 
                 ราเชนทร   ประกอบกิจ           ผูจดรายงานการประชุม 

( นายราเชนทร    ประกอบกิจ ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ทาจะหลุง ไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว 

 
                             สมร  ตอยกระโทก   ผูตรวจรายงานฯ  

                         ( นายสมร   ตอยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 
                  สนั่น  เจกแตงพะเนาว      ผูตรวจรายงานฯ         
              ( นายสนั่น  เจกแตงพะเนาว )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
              แฉลม  คําโพธิ์แสง        ผูตรวจรายงานฯ 

                              ( นางแฉลม  คําโพธิ์แสง )   

                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ   

  

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

2564  เม่ือวันท่ี  17 พฤษภาคม 2564  ประธานสภาอบต.ทาจะหลุง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

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

 

               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 
 

 
 

 



 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2564 

ระหวางวันท่ี  3 – 17  พฤษภาคม  2564 

วันท่ี  17  พฤษภาคม  2564 

ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

…………………………….…………………….. 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

 ผูมาประชุม    

1 นายต้ิม          แตมกระโทก ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง ติ้ม   แตมกระโทก  

2 นายอดิศักดิ์     เนิกกระโทก รองประธานสภา อบต.ทาจะหลุง  อดิศักดิ์  เนิกกระโทก  

3 นางแฉลม       คําโพธิ์แสง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 แฉลม  คําโพธิ์แสง  

4 นายสนั่น        เจกแตงพะเนาว สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 - ลาประชุม 

5 นายเอ้ือน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 เอ้ือน   แนบกระโทก  

6 นายสากล        นุชกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  3  สากล  นุชกระโทก  

7 นางอํานวย       ปล้ํากระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3  อํานวย  ปล้ํากระโทก  

8 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี 4 - ลาประชุม 

9 นางแฉลม         นาคกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5 แฉลม  นาคกระโทก  

10 นายเท่ียง          เตรียมมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 เท่ียง   เตรียมมะเริง  

11 นายอวย           ซาหวา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 - ลาประชุม 

12 นายบํารุง          เอ่ียมอยูแท สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8  บํารุง  เอ่ียมอยูแท  

13 นายสมร           ตอยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 สมร   ตอยกระโทก  

14 นายเจียม          พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9  เจียม  พรมกระโทก  

15 นายบุญทิพย      แตมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 บุญทิพย  แตมกระโทก  

16 นายนิยม           ใยแจม สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 นิยม   ใยแจม  

 ผูเขารวมประชุม     

1 นายมานิตย      นิจกระโทก นายก อบต.ทาจะหลุง มานิตย   นิจกระโทก  

2 นายสมาน        ศรีกระโทก รองนายก อบต.ทาจะหลุง - ไมมาประชุม 

3 นายปรีชา        คําเกาะ เลขานุการนายก อบต.ทาจะหลุง ปรีชา  คําเกาะ  

4 นายบุญเรือง     เท่ียงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ทาจะหลุง - ไมมาประชุม 

5 นายราเชนทร    ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ทาจะหลุง ราเชนทร  ประกอบกิจ  

6 นางสาวิตรี        วรคง นักวิเคราะหนโยบายและแผน สาวิตรี  วรคง  

7 จ.ส.อ.บุญสง      สุดใจ เจาพนักงานธุรการ บุญสง  สุดใจ  
 

    เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ไดเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
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        ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2564  เวลา  09.00  น.  
 

ระเบียบวาระท่ี  1      เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  - ไมมี   

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

(สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  3  พฤษภาคม  2564) 

ประธานสภาฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1  ประจําป 2564  เม่ือวันท่ี  3 

พฤษภาคม  2564 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง สมัย

สามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1  ประจําป 2564  เม่ือวันท่ี  3  พฤษภาคม  2564  ถูกตองครบถวน 

ประธานสภาฯ - ไดใหเลขานุการสภาฯ อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1  ประจําป 2564  เม่ือวันท่ี  3  พฤษภาคม   2564 จากนั้นไดสอบถามสมาชิก

สภาฯ  มีผูใดจะขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม  หากไมมีขอใหลงมติในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม   -  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  11  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  3  คน 

ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่องดวน 

- ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  4     กระทูถาม 

- ไมมี   

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องท่ีเสนอใหม  

5.1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

       5.1.1  รายงานประเมินผลการจัดเก็บรายไดภาษีปาย ภาษีบํารุงทองท่ี และภาษีท่ีดินและสิ่ง

ปลูกสราง (ชวงเดือนมกราคม 2564 - เมษายน 2564)    

นายก อบต.ทาจะหลุง - ไดชี้แจงรายงานประเมินผลการจัดเก็บรายไดภาษีปาย ภาษีบํารุงทองท่ี และภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก

สราง (ชวงเดือนตุลาคม 2563 - เมษายน 2564)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ลําดับท่ี 

 

รายละเอียด 

 

จํานวนท่ีมาชําระ (ราย) 

 

จํานวนเงิน (บาท) 

 

หมายเหตุ 

1 ภาษีปาย  21 13,596.- ไมมีลูกหนี้คงเหลือ 

2 ภาษีบํารุงทองท่ี 47 5,302.62 ไมมีลูกหนี้คงเหลือ 

3 ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 28 4,141.20 ตั้งลูกหนี้เดือน ส.ค. 64 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
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5.2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.2.1  การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   เปล่ียนแปลง  

เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5/2564 ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง   (ตามระเบีย บกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  แกไขเพ่ิมเติม 

ฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2561 ขอ 22 ขอ 22/1)    

ประธานสภาฯ -  เชิญปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงชี้แจงข้ันตอนการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน  

( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5/2564 ขององคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง 

ปลัด อบต.ทาจะหลุง   - ชี้แจงข้ันตอนในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 

5/2564 ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  

ขอ 22 ขอ 22/1    

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

เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5/2564  ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  

นายก อบต.ทาจะหลุง - ไดชี้แจง รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5/2564 ของ

องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให)  เนื่องจากไดรับหนังสือขอ

ความอนุเคราะหจากนายสุรัตน  จันทะสุข  ผูใหญบาน หมูท่ี 1, นายสมภพ  ดงกระโทก  

ผูใหญบาน หมูท่ี 3, นายวิเชียร  นับกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี 5, นายเมธา  บุตรพาชี  กํานันตําบล

ทาจะหลุง, นายเตือนใจ  ชะวาลา  ผูใหญบาน หมูท่ี 9 และนางบุญท้ิง  เบี้ยกระโทก ผูใหญบาน 

หมูท่ี 10  โดยแจงปญหาความเดือดรอนของชาวบาน เรื่อง การใชถนนในการสัญจรผานไปมา

เปนไปดวยความยากลําบาก โดยไดขอความอนุเคราะหสนับสนุนงบประมาณดําเนินการกอสราง

ถนน จํานวน 6 สาย ซ่ึงเปนถนนท่ีใชสัญจรผานไปมาระหวางหมูบาน และเพ่ือขนพืชผลทาง

การเกษตร ขนสัมภาระทางการเกษตรของชาวบาน ซ่ึงสภาพถนนเกิดการชํารุด เสียหายเปนหลุม 

เปนบอ การสัญจรยากลําบาก บางครั้งเกิดอุบัติเหตุแกผูสัญจรผานไปมา ทําใหชาวบานไดรับความ

เดือดรอนเปนอยางมาก ซ่ึง อบต.ทาจะหลุงไดตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน ปรากฏใน

แผนปงบประมาณ 2561 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ขอ 

1 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บานหนองหญาปลอง หมูท่ี 3 เชื่อมเทศบาลแหลมทอง อําเภอ

หนองบุนมาก กวาง 6.00 เมตร ยาว 8,000 เมตร พรอมไหลทาง ปรากฏในแผนของปงบประมาณ 

2561 ซ่ึงจะตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงปงบประมาณและระยะทางในการดําเนินการ เพ่ือขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณ จึงขอ เปล่ียนแปลง จํานวน  1  โครงการ  คือ  โครงการกอสรางถนน

แอสฟลทติกคอนกรีต บานหนองหญาปลอง หมูท่ี 3  จากบริเวณสี่แยกไปตําบลละลมใหมพัฒนา 

ถึงเขตตําบลแหลมทอง กวาง 6 เมตร ยาว 10,000 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 

25,000,000 บาท และเพ่ิมเติม จํานวน  5  โครงการ ซ่ึงยังไมมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยขอ

เพ่ิมเติมโครงการดังนี้ 
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1. โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 1 เลียบคลองชองโค จากท่ีดินนายสวย  เจกแตง 

พะเนา ถึงนายเลื่อน  โตงกระโทก กวาง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

งบประมาณ  1,350,000  บาท 

2. โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 5 บานสําโรง จากท่ีสาธารณะหนองเต็ง ถึงท่ีดิน 

นายแดง แนบกระโทก กวาง 4 เมตร ยาว 4,500 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมาณ  

2,493,000  บาท 

3. โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต บานหนองกก หมูท่ี 8 จากท่ีดินนาง  

เขียด  ปอกระโทก ถึงแยกศาลาประชาคม หมูท่ี 8  กวาง  4.50-5.00  เมตร  ยาว 800 เมตร  

หนา 0.05 เมตร  งบประมาณ  1,643,300 บาท  

4. โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  หมูท่ี 9 จากหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน 

หนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบานตูม กวาง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 

5,000,000 บาท 

5. โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต บานโนนสวรรค หมูท่ี 10 จากแยก 

สระวัดใหมหนองกก ถึงท่ีดินนางนอง  ใยแจม  กวาง  5.00  เมตร  ยาว 670 เมตร  หนา 0.05 

เมตร  งบประมาณ 1,381,000 บาท  

เพ่ือใหประชาชนไดสัญจรและใชเปนเสนทางเพ่ือการเกษตรไดสะดวกระหวางตําบลและ

ระหวางหมูบาน และเพ่ือใหสอดคลองกับการขอสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน และทําให

การบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และสัดสวนประชาคมทองถ่ิน ไดมีมติเห็นชอบ เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิมเติม  เรียบรอยแลว  วันนี้จึงเสนอขอมติท่ีประชุมสภาฯ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบราง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 5/2564 ขององคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

เปล่ียนแปลง จํานวน  1  โครงการ 

ลําดับ รายละเอียดในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (เปลี่ยนแปลง) 

เหตุผลการ 

(เปลี่ยนแปลง) 

ยุทธศาสตร แผนงาน 

1 โครงการถนนลาดยาง (บาน

หนองหญาปลอง  หมูท่ี 3 

เชื่อมเทศบาลแหลมทอง

อําเภอหนองบุญมาก กวาง 

6  เมตร ยาว  8,000  เมตร 

พรอมไหลทาง งบประมาณ 

25,000,000  บาท  

ประจําปงบประมาณ 2561 

โครงการกอสรางถนนแอสฟลท

ติกคอนกรีต บานหนองหญา

ปลอง หมูท่ี 3  จากบริเวณสี่

แยกไปตําบลละลมใหมพัฒนา 

ถึงเขตตําบลแหลมทอง กวาง  

6 เมตร ยาว 10,000  เมตร 

หนา 0.05 เมตร งบประมาณ  

25,000,000 บาท ประจําป

งบประมาณ 2565 

1. ไดรับคํารอง

จากผูใหญบาน 

2. เพ่ือนําไปขอ

สนับสนุนงบ 

ประมาณ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการ

โยธา 
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เพ่ิมเติม จํานวน  5  โครงการ 
 

ลําดับ รายละเอียดใน

แผนพัฒนาทองถิ่น 

(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(เพ่ิมเติม) 

เหตุผลการ 

เพ่ิมเติม 

ยุทธศาสตร แผนงาน 

1 - โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 1 

เลียบคลองชองโค จากท่ีดินนายสวย เจก

แตงพะเนา ถึงท่ีดินนายเลื่อน  โตงกระ

โทก กวาง 4 เมตร  ยาว 2,500  เมตร 

ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมาณ 

1,350,000 บาท ประจําปงบประมาณ 

2565 
 

1. ไดรับคํารอง

จากผูใหญบาน 

2. เพ่ือนําไปขอ

สนับสนุน

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการ

โยธา 

2 - โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 5 

บานสําโรง จากท่ีสาธารณะหนองเต็ง ถึง

ท่ีดินนายแดง แนบกระโทก กวาง 4 เมตร 

ยาว 4,500  เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร งบประมาณ  2,493,000  บาท 

ประจําปงบประมาณ 2564 
 

1. ไดรับคํารอง

จากผูใหญบาน 

2. เพ่ือนําไปขอ

สนับสนุนงบ 

ประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการ

โยธา 

3  โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทติก 

คอนกรีตบานหนองกก หมูท่ี 8 จากท่ีดิน

นางเขียด  ปอกระโทก  ถึงแยกศาลา

ประชาคม หมูท่ี 8 กวาง 4.50-5.00 เมตร 

ยาว  800  เมตร  หนา  0.05  เมตร 

งบประมาณ  1,643,000 บาท ประจําป

งบประมาณ 2564 
 

1. ไดรับคํารอง

จากผูใหญบาน 

2. เพ่ือนําไปขอ

สนับสนุนงบ 

ประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการ

โยธา 

4 - โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอน 

กรีต หมูท่ี 9 จากหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบานตูม 

กวาง  6  เมตร  ยาว  2,000  เมตร หนา 

0.05 เมตร งบประมาณ  5,000,000 บาท   

ประจําปงบประมาณ 2565 
 

1. ไดรับคํารอง

จากผูใหญบาน 

2. เพ่ือนําไปขอ

สนับสนุนงบ 

ประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการ

โยธา 
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ลําดับ รายละเอียดใน

แผนพัฒนาทองถิ่น 

(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(เพ่ิมเติม) 

เหตุผลการ 

เพ่ิมเติม 

ยุทธศาสตร แผนงาน 

5 - โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทติก 

คอนกรีต บานโนนสวรรค หมูท่ี 10 จาก

แยกสระวัดใหมหนองกก ถึงท่ีดินนาง

นอง ใยแจม กวาง  5  เมตร ยาว  670  

เมตร  หนา 0.05  เมตรงบประมาณ 

1,381,000 บาท  ประจําปงบประมาณ 

2564 
 

1. ไดรับคํารองจาก

ผูใหญบาน 

2. เพ่ือนําไปขอ

สนับสนุนงบ 

ประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการ

โยธา 

 

ประธานสภาฯ - ไดสอบถามผูเขารวมประชุม มีทานใดขออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีขอใหลงมติท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  11  เสียง   งดออกเสียง  2  คน   ลาประชุม   3   คน 

5.2.2 การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  แกไขเพ่ิมเติม    

ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561)  

ประธานสภาฯ -  เชิญปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงชี้แจงข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

ปลัด อบต.ทาจะหลุง -  ไดชี้แจงข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 

2561) 

ประธานสภาฯ - เชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงชี้แจงแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )  

นายก อบต.ทาจะหลุง - ไดชี้แจงแผนพัฒนา ทองถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให) ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 7467 ลงวันท่ี 1 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570), ตามหนังสืออําเภอโชคชัย ดวน

ท่ีสุด ท่ี นม 0023.15/308  ลงวันท่ี 1 9 มกราคม 256 4  เรื่อง  แนวทางการ จัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

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

เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบัน ซ่ึงเปนแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมี

ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา

กลุมจังหวัด   รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัด   แผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด 
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  ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน และเพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินนําไปสูการปฏิบัติไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือให

การบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินไดจัดประชุมสัดสวนประชาคม  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินไดดําเนินการรวบรวมประเด็น ปญหาจัดทําราง

แผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และไดมีมติเห็นชอบ แผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงเรียบรอยแลว ในวันนี้ จึงขอเชิญสมาชิก

สภาฯ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ตอไป 

ประธานสภาฯ -  ไดใหสมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปราย  

-  สมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปราย 

ประธานสภาฯ - หลังจากนั้นขอมติท่ีประชุมรับรองรางแผนพัฒนา ทองถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ขององคการบริหาร

สวนตําบลทาจะหลุง   

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  1 1  เสียง   งดออกเสียง  2  คน   ลาประชุม  3  คน 

ระเบียบวาระท่ี  6     เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ   - ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดหารือในเรื่องตางๆ   

ปลัด อบต.ทาจะหลุง - ขอเพ่ิมเติมเก่ียวกับภาษีท่ีดิน หรือภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง  เปนภาษีท่ีดินใหมท่ีมาแทนการจัดเก็บ

ภาษีบํารุงทองท่ีและภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ซ่ึงจะถูกยกเลิกไป โดยผูท่ีเคยเสียภาษีดังกลาวตั้งแตป 2563 

จะไมตองเสียภาษีเหลานี้ซํ้าอีก แตจะเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางแทน  ซ่ึงภาษีท่ีดินใหมนี้จะทําการ

จัดเก็บภาษีตามมูลคาของท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีมีอยูในครอบครอง โดยจะทําการจัดเก็บเปนรายป 

โดยแบงทรัพยสินท่ีตองเสียภาษีออกเปน 4 ประเภท คือ 1. เกษตรกรรม 2. ท่ีอยูอาศัย 3. อ่ืนๆ ท่ีไมใช

เกษตรกรรมและอยูอาศัย  4. ท่ีรกรางวางเปลา ซ่ึงเจาของท่ีดินตองมีการลงทะเบียนกอน สําหรับภาษี

ตัวใหมนี้จะลดลงมา 90% และมันจะไปหนักท่ีอบต.ทาจะหลุงตอนสงไปรษณียซ่ึงจะตกซองละประมาณ 

20 บาท จึงอยากจะขอความรวมมือสมาชิกสภาฯ ชวยประชาสัมพันธการลงทะเบียนใหกับประชาชนใน

พ้ืนท่ีไดรับทราบดวย แตสําหรับประชาชนท่ีอยูตางพ้ืนท่ีทาง อบต.ก็จะตองสงไปรษณียแจงใหทราบ 

นายก อบต.ทาจะหลุง    -  แจงความคืบหนาโครงการจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 7 (จากท่ีดินนาง 

ทองเตียง ถึงท่ีดินนายสังวร หนืดกระโทก) ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  

(e-bidding) ก็ขอแจงใหทุกทานไดรับทราบโดยท่ัวกัน 

นายเท่ียง  เตรียมมะเริง   - ขอสอบถามเรื่องงบประมาณในการซอมแซมถนนภายในพ้ืนท่ีตําบลทาจะหลุงวา งบประมาณมี  

เพียงพอไวสําหรับรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนขางหนาหรือเปลา เพราะตอนนี้กําลังเขาสูชวงฤดูฝนแลว  

เกรงวา ถาฝนตกหนักเกิดน้ําปาไหลหลากเหมือนครั้งท่ีผานมา อาจทําใหถนนขาด ชํารุด หรือเสียหายได  

ดังนั้น ถาเรามีงบประมาณเพ่ือไวรองรับตรงจุดนี้ก็จะเปนการชวยเหลือประชาชนไดอยางทันทวงที  
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นายก อบต.ทาจะหลุง - เบื้องตนตองเช็คงบประมาณท่ีใชในการซอมแซมถนนกอนครับวาเหลืออยูเทาไร ถามีไม

เพียงพอในการซอมแซมถนน ผมก็จะไดโอนงบประมาณมาไวเพ่ิมเติม เพ่ือท่ีจะไดสามารถ

ดําเนินการซอมแซมถนนใหกับประชาชนไดอยางทันทวงที ยังไงผมจะแจงใหทราบอีกครั้งนะ

ครับ 

นายสมร  ตอยกระโทก - เนื่องจากชาวบานไดไถท่ีเขาทางสาธารณะเพ่ือปลูกมันสําปะหลัง ซ่ึงปญหานี้แกไขไมไดซักที 

มักจะเกิดข้ึนในทุกๆ ป จึงอยากจะขอฝากใหผูนําทุกทานไดชวยกันดูแลเก่ียวกับเรื่องนี้ดวย  

นายนิยม  ใยแจม - แจงปญหาน้ําทวมขังบริเวณถนน หมู 10 บานโนนสวรรค โดยจะอยูบริเวณหนาบานของผม 

ซ่ึงจะทวมเปนประจําเกือบทุกปท่ีฝนตกหนัก  เนื่องจากน้ําระบายไมทัน โดยทําใหถนนชํารุด

เสียหายจากน้ําทวมขังและเกิดการกัดเซาะ จึงแจงใหทางคณะผูบริหารทราบเพ่ือหาแนวทางใน

การแกไขปญหาดังกลาว 

นายก อบต.ทาจะหลุง - เดี๋ยวผมจะหารถแบ็คโฮมาดําเนินการขุดลอกเพ่ือเปดทางใหน้ําไหลลงทอเพ่ือแกไขปญหานี้

เองครับ แตก็ตองรอดูชวงเวลาท่ีวางกอน ถาจะลงพ้ืนท่ีเม่ือไรยังไงจะแจงอีกครั้งครับ  

นายบํารุง  เอ่ียมอยูแท -  แจงปญหาถนนสายทางข้ึนไปทําการเกษตร หมูท่ี 10 ซ่ึงอยูใกลกับท่ีของนายคํานึง  เนื่อง

กระโทก ซ่ึงถนนจะพังทุกปโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน โดยในเกือบทุกๆ ปจะมีการซอมแซมถนน

โดยใชงบประมาณของ อบต. บาง ใชงบประมาณสวนตัวของชาวบานบาง แตก็ชํารุดเหมือนเดิม 

ทําใหชาวบานไดรับความเดือดรอนมากเพราะตองใชเสนทางนี้เขาไปทําการเกษตร และขน

พืชผลทางการเกษตรออกสูภายนอก 

นายบุญทิพย  แตมกระโทก - แจงวามีโครงการกอสรางถนนสายทางข้ึนไปทําการเกษตร หมูท่ี 10 อยูในแผนฯ แลว แตไม

สามารถแกไขปญหานี้ได จึงอยากจะขอเปลี่ยนโครงการใหมเพ่ือท่ีจะไดแกไขปญหานี้ได  

นายก อบต.ทาจะหลุง - ขอเสนอแนะวา ใหทางผูนําคุยกับชางเพ่ือจัดทําโครงการเสนอเขาแผนฯ ใหม จะดีกวา  

- ขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาน้ําทวมบริเวณบานสําโรง หมูท่ี 5 โดยจะเกิดน้ําปา

ไหลหลากเกือบทุกๆ ป  ซ่ึงอยากจะใหทางผูนําหมูบานทําโครงการเขาแผนฯ ไว  โดยอาจจะทํา

เปนเหมืองระบายน้ําแบบปูนลาดลงมาจากบริเวณคลองนาลุง โดยใหระบายน้ําผานพ้ืนท่ีของ

อบต.ทาจะหลุง เพ่ือใหน้ําไหลลงไปพ้ืนท่ีทําการเกษตรของชาวบานท่ีอยูบริเวณนั้น ซ่ึงจะทําให

น้ําไมไหลท้ิงไปโดยเปลาประโยชน  

ประธานสภาฯ   - ขอขอบคุณทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภาฯ ในวันนี้ครับ   

ท่ีประชุม   -  รับทราบ  
 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง    ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน 

ตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2   ครั้งท่ี 2  ประจําป  2564  เวลา  12.00  น .  ณ   หองประชุมองคการบริหาร

สวนตําบลทาจะหลุง 
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                 ราเชนทร   ประกอบกิจ           ผูจดรายงานการประชุม 

( นายราเชนทร    ประกอบกิจ ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ทาจะหลุง ไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว 

 
                             สมร  ตอยกระโทก   ผูตรวจรายงานฯ  

                         ( นายสมร   ตอยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 

                  สนั่น  เจกแตงพะเนาว      ผูตรวจรายงานฯ         
              ( นายสนั่น  เจกแตงพะเนาว )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

              แฉลม  คําโพธิ์แสง        ผูตรวจรายงานฯ 

                              ( นางแฉลม  คําโพธิ์แสง )   

                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ   
  

 

 

         สภา อบต.ทาจะหลุง ไดรับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย สามัญ สมัยท่ี  3 ครั้งท่ี 1  ประจําป                

2564  เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2564  ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบกระทรวง 

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

 
 

               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

 

 


