
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งที่  1 ประจำปี  2563 

ระหว่างวันที ่ 3 – 17  กุมภาพันธ์  2563 
วันที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563 

ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 ผู้มาประชุม    
1 นายติ้ม          แต้มกระโทก ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง ติ้ม   แต้มกระโทก  
2 นายอดิศักดิ์     เนิกกระโทก รองประธานสภา อบต.ทา่จะหลงุ อดิศักดิ์  เนิกกระโทก  
3 นางแฉล้ม       คำโพธิ์แสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 แฉล้ม  คำโพธิ์แสง  
4 นายสุรัตน์       จันทะสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 สุรัตน์   จันทะสุข  
5 นายสนั่น        เจ๊กแตงพะเนาว์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว ์  
6 นายเอ้ือน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 เอ้ือน   แนบกระโทก  
7 นายสากล        นุชกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3   - ลาประชุม 
8 นางอำนวย       ปล้ำกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  อำนวย  ปล้ำกระโทก  
9 นายวรรณ์ชัย     ดอกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 วรรณ์ชัย  ดอกกระโทก   
10 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 4 แดง  แนบกระโทก  
11 นางแฉล้ม         นาคกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 แฉล้ม  นาคกระโทก  
12 นายเที่ยง          เตรียมมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เที่ยง   เตรียมมะเริง  
13 นายอ้วย           ซาหวา่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 - ลาประชุม 
14 นายบำรุง          เอ่ียมอยู่แท้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  บำรุง  เอ่ียมอยู่แท้  
15 นายสมร           ต้อยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 สมร   ต้อยกระโทก  
16 นายเจียม          พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 เจียม  พรมกระโทก  
17 นายบุญทิพย์      แต้มกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 บุญทิพย์  แต้มกระโทก  
18 นายนิยม           ใยแจ่ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 นิยม   ใยแจ่ม  
 ผู้เข้าร่วมประชุม    
1 นายมานิตย์       นิจกระโทก นายก อบต.ทา่จะหลุง มานิตย์   นิจกระโทก  
2 นายสมาน         ศรีกระโทก รองนายก อบต.ท่าจะหลุง สมาน  ศรีกระโทก  
3 นายปรีชา         คำเกาะ รองนายก อบต.ท่าจะหลุง ปรีชา  คำเกาะ  
4 นายบุญเรือง      เที่ยงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ท่าจะหลงุ บุญเรือง  เที่ยงกระโทก  
5 นายราเชนทร์     ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ท่าจะหลุง ราเชนทร์  ประกอบกิจ  
6 นายเมธา          บุตรพาช ี กำนันตำบลท่าจะหลุง เมธา  บุตรพาช ี  
7 นางสาวิตรี         วรคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สาวิตรี   วรคง  
8 นางบุญทิ้ง         เบีย้กระโทก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บุญทิ้ง  เบี้ยกระโทก  
9 นายสาริกา        เพลาไธสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 สาริกา  เพลาไธสง  
10 นายเยื้อน          ดอกกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 เยื้อน  ดอกกระโทก  
11 นางปริยา          นิจกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ปริยา   นิจกระโทก  
12 นายเมธี            มิตรกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 เมธี   มิตรกระโทก  
13 นายจนิดา         อินทร์หมื่นไวย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 จินดา   อินทร์หมื่นไวย  
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เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง     ได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง    ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจำปี   2563   เวลา   09.00  น.  
ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
   - ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
(สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่ 3  ประจำปี  2562  เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2562)  

ประธานสภาฯ - ได้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 3  ประจำปี  2562  เมื่อวันที่  15 
พฤศจิกายน  2562 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ได้ชี้แจงว่า รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  สมัย
สามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 3  ประจำปี 2562  เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน  2562  ถูกต้องครบถ้วน 

ประธานสภาฯ - ได้ให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562   เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  2562 จากนั้นได้สอบถามสมาชิก
สภาฯ มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติในท่ีประชุม 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  14  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  2  คน 

ระเบียบวาระท่ี  3      กระทู้ถาม 
- ไมม่ี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม่  
5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

5.1.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562)  ไตรมาสที่ 1  
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ข้อ 29) และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

ประธานสภาฯ -   ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ประจำปีงบประมาณ 2563  (ระหว่างเดือนตุลาคม 
2562 - ธันวาคม 2562)  ไตรมาสที่ 1    

นายก อบต.ท่าจะหลุง -  แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
ประจำปีงบประมาณ 2563  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)  ไตรมาสที่ 1  ต่อที่
ประชุม (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้)  มีรายละเอียดดังนี้   
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 - โครงการที่ดำเนนิการแล้ว  จำนวน   1   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   2   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไมไ่ด้ดำเนินการ  จำนวน   9   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน  12  โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 - โครงการที่ดำเนนิการแล้ว  จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไมไ่ด้ดำเนินการ  จำนวน   1   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน   1   โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเกษตร 
 - โครงการที่ดำเนนิการแล้ว  จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   3   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไมไ่ด้ดำเนินการ  จำนวน   3   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน   6   โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 
 - โครงการที่ดำเนนิการแล้ว  จำนวน   3   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   3   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไมไ่ด้ดำเนินการ  จำนวน   8   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน  14  โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 - โครงการที่ดำเนนิการแล้ว  จำนวน   1   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   0   โครงการ  
 - โครงการที่ยังไมไ่ด้ดำเนินการ  จำนวน   1   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน   2   โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
 - โครงการที่ดำเนนิการแล้ว  จำนวน   1   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไมไ่ด้ดำเนินการ  จำนวน   7   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน   8   โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแนวนโยบายรัฐ 
 - โครงการที่ดำเนนิการแล้ว  จำนวน   1   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   3   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไมไ่ด้ดำเนินการ  จำนวน   7   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน  11  โครงการ   
ประธานสภาฯ -  เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ อภิปรายและซักถามข้อสงสัย  
 -  ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัย   
นายก อบต.ทา่จะหลุง -  ตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาฯ และการนำแผนฯ ไปปฏิบัต ิ
ที่ประชุม  -  รับทราบ 
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     5.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.2.1 การกำหนดสมัยประชมุสามัญประจำปี 2563 ระยะเวลา และวันเร่ิมต้นประชุมสมัย

ประชุมสามัญ ประจำปีของแต่ละสมัยในปนีั้น วนัเร่ิมประชุมสมยัสามญัประจำปีของปีถัดไปและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามญัประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป (การกำหนดสมยัประชุมสมยัสามัญ ไม่
เกิน 4 สมัย)     

ประธานสภาฯ  -  ได้อ่านระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการกำหนดสมัยประชุมสามญั จากนัน้ได้เปิดโอกาสให้ 
ผู้เข้าร่วมประชุม ได้เสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี  พ.ศ. 2563 

นายเอ้ือน  แนบกระโทก  - ได้เสนอกำหนดสมัยประชุมสามญั และระยะเวลาการประชุม  พรอ้มกำหนดสมัยประชุม 
   สมัยสามัญของปี  2563  ดังนี้    
   สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  2563  จำนวน  4  สมัย  ดังนี้  
   สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วนัที่  3-17  กุมภาพันธ์  2563   เร่ิมประชุมวันที่  3  กุมภาพนัธ์ 2563 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วนัที่  1-15  พฤษภาคม  2563   เริ่มประชุมวันที่  1  พฤษภาคม 2563 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วนัที่  3-17  สิงหาคม  2563      เร่ิมประชุมวันที่  3  สิงหาคม  2563 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วนัที่  2-16  พฤศจิกายน 2563   เร่ิมประชุมวันที่  2  พฤศจิกายน  2563 

-  ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี  2564  คือ  สมัยสามัญ  สมยัที่ 1 วันที่  1-15 
กุมภาพันธ์  2564  โดยเร่ิมประชุมวันแรก  วันที่  1  กุมภาพนัธ์  2564 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  14  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  2  คน 

ระเบียบวาระที่  6     เรื่องอื่นๆ 
ประธานสภาฯ - ได้หารือหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟงัการประชุมสภาฯ โดยเห็นควรให้ประชาชนเข้า

ร่วมประชุมสภาฯ ทุกคร้ัง ซึ่งหากจะมีการประชุมลบักจ็ะร้องขอให้ผู้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องออกนอกห้อง
ประชุม และจะไดป้ระสานให้เจ้าหน้าที ่ อบต. จัดโต๊ะ เก้าอ้ีไว้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป และจะได้
ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนได้รบัทราบ จากนัน้ขอมติจากที่ประชุม  

มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  14  เสียง   งดออกเสียง  2  เสียง  ลาประชุม  2  คน  

ประธานสภาฯ   - ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือในเร่ืองต่างๆ   
นายก อบต.ทา่จะหลุง   1.  แจ้งเรือ่งภาษีตัวใหม่  เมื่อวันที่  12  มนีาคม  2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่

พระราชบญัญัติภาษทีี่ดินและสิง่ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยเนื้อหาเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษี
โรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่   โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วนัถัดจากวนัประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป  เว้นแต่การจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบญัญัตินี้  ให้ใช้
บังคับตั้งแตว่ันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป  

           สำหรับ พ.ร.บ. นี้ มีทั้งสิน้ 98 มาตรา สาระสำคัญอยู่ที่มาตรา 37 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้จัดเก็บ
ภาษีตามอัตรา ดงัต่อไปนี้  
        (1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ
ศูนย์จุดหนึ่งห้าของฐานภาษี 
        (2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละศูนยจ์ุดสามของ
ฐานภาษ ี
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นายก อบต.ทา่จะหลงุ         (3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจาก (1) หรือ (2) ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละหนึ่งจุด
สองของฐานภาษ ี
     (4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรา้งที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มอัีตราภาษีไม่
เกินร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี 
        การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตาม  (1) ต้องเป็นการทำนา  ทำไร่  ทำสวน เลี้ยงสัตว ์
เลี้ยงสัตว์นำ้ และกิจการอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกำหนด ทั้งนี้ในการจัดทำประกาศดังกลา่วให้นำความเห็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์มาประกอบการพิจารณาด้วยการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
ตาม (2) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกำหนดที่ดิน หรือสิ่งปลกูสร้างที่ทิ้งไว้วา่งเปลา่หรือไม่ไดท้ำประโยชน์
ตามควรแก่สภาพตาม (4) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

  2. แจ้งแนวทางในการเลือกตั้ง อปท. ในปี พ.ศ. 2563 โดยได้รับข่าวมาวา่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
การเลือกตั้งก่อน โดยกำหนดเลือกตั้งประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 สำหรับสมาชิกสภาฯ เหลือหมู่ละ 
1 คน  ซึ่งรายละเอียดความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

  3. แจ้งเรื่องปัญหาภัยแล้ง โดยในปีนี้คาดวา่จะรุนแรงกวา่ทกุๆ ปีที่ผา่นมา ยังไงก็ขอให้ติดตามความ
คืบหน้าเก่ียวกับเร่ืองนี้กันด้วย  และขอฝากกำนนัตำบลท่าจะหลุงช่วยประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตวน์้ำที่หบุ
ใหญ่ให้ชาวบ้านได้รับทราบดว้ย 

กำนัน ต.ทา่จะหลงุ  1. แจ้งปัญหาการบุกรุกพื้นทีป่่าสาธารณประโยชน์หุบใหญ่  หมู่ที่ 6  โดยนายพวง  หน่วงกระโทก 
ร.ส.ท.ป. รุ่นที่ 6  และเป็นสมาชิกชุมชนปา่หุบใหญ่   ได้มีหนังสือร้องถึงกำนันตำบลท่าจะหลุงว่า   มีการ
บุกรุกพื้นที่ดังกลา่ว โดยขอความอนุเคราะห์ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขร่วมกัน 

นายก อบต.ทา่จะหลงุ  1. ขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปญัหาเร่ืองป่าหุบใหญ่ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและเป็นธรรมกับทุกๆ ฝ่าย 
ผมขอเสนอว่า ให้ทำหนังสือเชญิผู้ที่เก่ียวข้องร่วมประชุม ไม่วา่จะเปน็ นายพวง  หน่วงกระโทก (ผู้ร้อง), 
ตัวแทนจากคณะสงฆ์, ตัวแทนป่าไม้, ตัวแทนอำเภอโชคชยั, ประธานฯ และคณะกรรมการป่าชุมชนปา่หุบ
ใหญ่ตลอดจนชาวบ้านในพืน้ที่ทีเ่ก่ียวข้อง,  กำนันตำบลทา่จะหลุง, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านงิ้ว และหมู่ที่ 7 
บ้านใหม่นานิยม ตำบลทา่จะหลุง, นายก อบต.หนองยาง, กำนันตำบลหนองยาง,  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 และ
หมู่ที่ 10 ตำบลหนองยาง เปน็ต้น โดยกำหนดประชุมในวนัที่ 14  กุมภาพันธ์  2563  เวลาประมาณ  
09.00 น.  ณ  หอประชุม อบต.ท่าจะหลุง 

กำนัน ต.ทา่จะหลงุ 1.  สำหรับสายชมรมกำนนัผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวผมจะประสานเองครับ 

 2. แจ้งเรื่องการขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 8 เนื่องจากกระแสไฟฟ้าแรงตำ่ยังเข้าไม่ถงึบริเวณพื้นที่
ดังกล่าว ซึง่ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยังไงก็ขอขอบคุณทาง อบต.ทา่จะหลุง ที่ชว่ยประสานเก่ียวกับ
เร่ืองหนังสือส่งถึงสำนักงานไฟฟา้ส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย 

 3. แจ้งกำหนดผ้าป่าโรงพยาบาลโชคชัย ประมาณเดือนมีนาคม 2563  ยังไงก็ขอประสานผู้นำทุกท่านขอ
รายชื่อผู้มีจิตศรัทธาไวล้่วงหนา้เลยนะครับ  เพื่อที่จะได้รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการผ้าปา่ฝา่ยต่างๆ  โดย
กำหนดตำบลละ 1 แสนบาท  
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กำนัน ต.ทา่จะหลงุ 4. ฝากผู้นำ หมู่ 9 นำเร่ืองการวางท่อส่งน้ำสถานสีูบน้ำใหม่ เข้าแผนฯ ไวด้้วย เพื่อจะได้เปน็ 
ประโยชน์กับชาวบ้านในอนาคต 

5. แจ้งว่า ได้เสนอขอสนบัสนุนงบประมาณในการขุดสระน้ำบริเวณป่าทำเลเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 10 เรียบร้อย
แล้ว เพื่อเป็นแหล่งน้ำไว้ให้วัว ควาย ได้ดื่มกนิ เพราะขาดแคลนแหล่งน้ำดังกล่าว 

ปลัด อบต.ทา่จะหลุง  1. ขอแจ้งเพิ่มเติมเก่ียวกับที่มาที่ไปของป่าชุมชนหุบใหญ่และเหตุผลที่ผลักดนัปา่สาธารณะเป็นปา่ชุมชน 
เพราะถ้าเป็นป่าสาธารณะความรับผิดชอบจะอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอโชคชัย แต่ถ้า
เป็นปา่ชุมชนจะเป็นอำนาจของคนภายในชุมชน และจงัหวัดเปน็ผู้รับผดิชอบ 

2. เนื่องจากได้รับหนังสือแจ้งเรื่อง การอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า  โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้จัดทำ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บา้นเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที ่2 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียมกนัและต่อเนื่อง  เนื่องจากมีครัวเรือนใหม่เพิ่มข้ึนทุกปี ในโครงการระยะที่ 2 มี
เป้าหมายในการขยายไฟให้กับราษฎร์ที่ปลูกบ้านใหม่ รายใหม่ประมาณ 141,960 ครัวเรือน ในพื้นที่ 74 
จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าให้บา้นเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 วงเงนิลงทุนทีไ่ด้งบประมาณ 6,565 ลา้นบาท ซึ่งมี
ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2561 - 2565 นอกจากนี้ในโครงการระยะที่ 2 ยังมีข้อกำหนดถึงเงินลงทุนสำหรับ
ผู้ที่ขอใช้ไฟฟ้า โดย กฟภ. ตั้งงบประมาณให้เงินทุนการขอใช้ไฟรายละ 75,000 บาท ต่อราย หาก กฟภ. 
ประมาณคา่ใช้จ่ายแล้วไม่เกิน 75,000 บาท ต่อหลัง กฟภ. จะดำเนินการใชท้ันที โดยที่ผู้ขอใช้ไฟฟา้จะไม่
เสียค่าใช้จ่าย แต่หากประมาณการแล้วเกิน 75,000 บาท ผู้ทีข่อใช้ไฟฟ้าต้องออกเงินสมทบเพิ่มเติม ซึ่งผู้ที่
ขอใช้ไฟฟ้าต้องมีทะเบียนบ้านและต้องเป็นบ้านถาวร และต้องไม่อยู่ในเขตหวงห้าม เช่น อยู่ในเขตป่าสงวน 
หรือในเขตที่ผิดกฎหมาย และถนนต้องเป็นเส้นทางที่การไฟฟา้สามารถปักเสาพาดสายได้ จึงประชาสัมพันธ์
แจ้งให้ทุกท่านได้รบัทราบโดยทัว่กัน 

 3.  แจ้งว่าวันนี้เป็นวนัแรกในการรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น  โดยอยากให้เป็นคนกลางเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความโปร่งใส และไมม่ีปัญหาในเร่ืองต่างๆ ตามมา 

 4.  เนื่องจากคณะกรรมการประปาบา้นหนองกก หมู่ที่ 8  จะหมดวาระลงประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
หรือ มีนาคม 2563 โดยจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ จึงแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่ว
กัน 

เลขานายก อบต.ทา่จะหลงุ  1.  ขอฝากเรื่องการประชาสัมพนัธโ์ครงการต่างๆ ของอบต. เพื่อให้ชาวบา้นได้รับทราบด้วยว่ามี
โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วโครงการอะไรบ้าง  โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนนิการมีอะไรบ้าง เพราะ
ชาวบ้านอยากรับทราบความเปน็ไปเก่ียวกับเร่ืองนี้ 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6   1. แจ้งความประสงค์ในการยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้า บริเวณสนามกฬีาบา้นงิว้ หมู่ที่ 6  เนื่องจากเป็นภาระของ
หมู่บ้านซึ่งต้องจา่ยค่ากระแสไฟฟ้าทุกเดือน และเปน็แหล่งมั่วสมุ 

 2. เสนอการวางท่อใหม่ บริเวณบ้านผู้ใหญ่สมาน (ผู้ใหญ่เก่า) หมู่ที่ 4  ไป หมู่ที่ 6 เพราะบริเวณนี้นำ้ท่วม
ทุกปี อาจทำให้ถนนชำรุดได้  

นายเที่ยง  เตรียมมะเริง  - ปญัหาคือการขุดวางท่อใหม่ อาจจะยุ่งยากในระดบัหนึ่ง 
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ประธานสภาฯ 1.ขอเสนอคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาซ่อมแซมจุดสูบน้ำโครงการสถานีสบูนำ้ด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกก 
บริเวณสุขสวัสดิ์เสาปนู  เนื่องจากมีปัญหาเร่ืองการรั่วซึม โดยอยากให้เปลี่ยนลูกยางใหม่  และแจ้งปญัหา
ของระบบประปาหมู่บา้นหนองกก ยังไงก็ขอฝากผู้บริหารช่วยดแูลเร่ืองนี้ด้วยครับ 

นายปรีชา  คำเกาะ 1. สำหรับเรื่องการแข่งขันกีฬา อบต.ท่าจะหลุง ก็เหลือ 3  อาทิตย์แล้ว  โดยอาทิตย์นี้ฟุตบอลจะมีการ
แข่งขัน  3  คู่  และมีแข่งเปตองด้วย  ซึ่งในช่วงสุดท้ายของการแข่งขันในวันอาทิตย์หน้าจะมีการจับสลาก
เพื่อกำหนดคู่ที่จะทำการแข่งขันว่าสายไหนหมู่ใดจะเจอกับหมู่ไหนบ้าง ยังไงก็ขอขอบคุณผู้นำทุกท่านที่
ได้มาช่วยกันในทุกอาทิตย์ที่ผ่านมา  

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 1. วันนี้หลังจากประชุมเสร็จแล้ว ขอแรงสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ช่วยปักเสาเพื่อกันแนวเขต 
จำนวน  2 ต้น บริเวณนาตาสาย หมู่ที่ 10 ด้วยนะคะ 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2  - แจ้งปัญหาเร่ืองน้ำประปา หมู่ที่ 1, 2, 4, 6 โดยใช้น้ำกรอง 2 จุด  ซึ่งผู้ที่ใชน้้ำมูลได้ท้วงตงิเร่ืองน้ำไม่
สะอาด ทำให้เป็นผืน่ คนัตามผิวหนัง และน้ำไหลค่อย ไมท่ั่วถึงทกุครัวเรือน โดยอยากเสนอขอจา่ยขาดเงิน
สะสมเข้าสภาฯ เพื่อของบประมาณวางท่อส่งนำ้ใหม่ เพื่อสูบนำ้จากหุบใหญ่มาลงถังเก็บนำ้ประปา หมู่ที่ 4  

นายปรีชา  คำเกาะ - ผมคิดว่าระบบการสูบน้ำหรอืกำลังในการดูดนำ้ขึ้นถังเก็บนำ้อาจจะไม่เพียงพอ อยากให้หาวิธี การดนั
แรงน้ำมาในถังกรองให้เต็ม เพื่อที่จะได้มนี้ำเพียงพอกระจายกันได้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ปลัด อบต.ทา่จะหลุง -  ผมขอชี้แจงว่า  เมื่อปีที่แล้วนายก อบต.ท่าจะหลุง ได้ของบประมาณตรงหุบใหญ่เพื่อมาแบ่งเบาภาระ
ตรงจุดนี้แล้ว แต่ทำไมถึงไม่พอใช้ ซึ่งเปรียบเทียบกับ ระบบประปาบ้านหนองกก หมู่ที่ 8 ทำไมถึงบริหาร
จัดการได้อย่างทั่วถึง  ผมจึงขอเสนอว่า ถ้าเราบริหารจัดการจุดเดียวตรงหุบใหญ่ได้หรือไม่ โดยต้องหา
สาเหตุให้เจอว่าเกิดจากอะไร ทำไม่นำ้ถึงไมท่ั่วถึง 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทา่จะหลุง  ได้กล่าวปดิการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
จะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  คร้ังที่ 1  ประจำปี  2563  เวลา  11.40  น.  และนัดประชุมสภาฯ  ในสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 
คร้ังที่ 2  ในวันที่  13  กุมภาพนัธ์  2563  เวลา  09.00 น.  ณ  หอ้งประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทา่จะหลุง 

 
              ราเชนทร์   ประกอบกิจ           ผู้จดรายงานการประชมุ 

( นายราเชนทร์    ประกอบกิจ ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นตำบลทา่จะหลงุ 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าจะหลุง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 

 
                             สมร  ต้อยกระโทก   ผู้ตรวจรายงานฯ  
                         ( นายสมร   ต้อยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 
 

 
 
 
 
 



-8- 
 

 
                  สนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์      ผู้ตรวจรายงานฯ         
              ( นายสนัน่  เจ๊กแตงพะเนาว์ )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 
              แฉล้ม  คำโพธิ์แสง        ผู้ตรวจรายงานฯ 
                              ( นางแฉล้ม  คำโพธิ์แสง )   
                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานกุารฯ   
  
 
 
         สภา อบต.ท่าจะหลุง ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที ่ 1  คร้ังที่ 2  ประจำปี 2563  
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง  จงึไดล้งลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
 

               ติ้ม   แต้มกระโทก      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           ( นายติ้ม  แต้มกระโทก ) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งที่  2  ประจำปี  2563 

ระหว่างวันที ่ 3 – 17  กุมภาพันธ์  2563 
วันที่  13  กุมภาพันธ์  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 นายสุรัตน์       จันทะสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 สุรัตน์  จันทะสุข  
5 นายสนั่น        เจ๊กแตงพะเนาว์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์  
6 นายเอื้อน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 เอ้ือน  แนบกระโทก   
7 นายสากล        นชุกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 สากล  นุชกระโทก  
8 นางอำนวย       ปล้ำกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 อำนวย  ปล้ำกระโทก  
9 นายวรรณ์ชัย     ดอกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 วรรณ์ชัย  ดอกกระโทก   
10 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 4 - ลาประชุม 
11 นางแฉล้ม         นาคกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 แฉล้ม  นาคกระโทก  
12 นายเที่ยง          เตรียมมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เที่ยง   เตรียมมะเริง  
13 นายอ้วย           ซาหว่า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 อ้วย  ซาหว่า  
14 นายบำรุง          เอี่ยมอยู่แท้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 - ลาประชุม 
15 นายสมร           ต้อยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 สมร   ต้อยกระโทก  
16 นายเจียม          พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 เจียม  พรมกระโทก  
17 นายบุญทิพย์      แต้มกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 บุญทิพย์  แต้มกระโทก  
18 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 บุญเรือง  เที่ยงกระโทก  
5 นายราเชนทร์     ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ท่าจะหลุง ราเชนทร์  ประกอบกิจ  
6 นายเมธา          บุตรพาชี กำนันตำบลท่าจะหลุง เมธา  บุตรพาชี  
7 จ.ส.อ.บุญส่ง      สุดใจ เจ้าพนักงานธุรการ จ.ส.อ. บุญส่ง  สุดใจ  
8 นางสาวเกศิณี     ขุดโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคล เกศิณี   ขุดโพธิ์  
9 นายสุขสันต์        ยังสุขเกษม ผู้อำนวยการกองช่าง สุขสันต์  ยังสุขเกษม  
10 นางอำไพ           สังเกตุ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร อำไพ  สังเกตุ  

เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง      ได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
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  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง     ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจำปี  2563  เวลา  09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   - ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
(สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที ่1  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2563) 

ประธานสภาฯ - ได้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่ 3 
กุมภาพันธ์  2563 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ได้ชี้แจงว่า รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัย
สามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2563  เมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์  2563  ถูกต้องครบถ้วน 

ประธานสภาฯ - ได้ใหเ้ลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ  
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 จากนั้นได้สอบถามสมาชิกสภาฯ 
มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  14  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม 2 คน 

ระเบียบวาระท่ี  3     กระทู้ถาม 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
     5.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1.1 เรื่องการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ำของสถานีสูบน้ำแต่ละ
แห่ง มีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วยผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่บริการของ
สถานีสูบน้ำนั้น ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้าบ้านหนองกก พ.ศ. 2561 (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบริหาร
จัดการ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  หมวด 2 
คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ ข้อ 6  
(เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกก ตำบลท่าจะหลุง อำเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ที่ 72/2561 ลงวันที่  
21  กุมภาพันธ์  2561  จะดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปี)  

ประธานสภาฯ - ได้ให้สมาชิกสภาฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ำของสถานีสูบน้ำ โดยให้เสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม
เป็นคณะกรรมการ และมีผู้รับรองจำนวนอย่างน้อย  2  คน  

    -  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการฯ  คนที่ 1  
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นายเที่ยง  เตรียมมะเริง   -   เสนอชื่อ  นายสมร  ต้อยกระโทก   

    ผู้รับรอง  2   คน  คือ   1.  นายเอื้อน   แนบกระโทก  
       2.  นางแฉล้ม   นาคกระโทก 

ประธานสภาฯ          -  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการฯ  คนที่ 2 
นายวรรณ์ชัย  ดอกกระโทก   -   เสนอชื่อ  นางอำนวย  ปล้ำกระโทก   

    ผู้รับรอง  2   คน  คือ   1.  นายสากล   นุชกระโทก  
       2.  นายเอื้อน    แนบกระโทก 

ประธานสภาฯ    -  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการฯ  คนที่ 3 
นายสนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์   -   เสนอชื่อ  นายสากล  นุชกระโทก   

    ผู้รับรอง  2   คน  คือ   1.  นายเจียม    พรมกระโทก  
       2.  นายนิยม     ใยแจ่ม  

ประธานสภาฯ    -  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการฯ  คนที่ 4 
นายบุญทิพย์  แต้มกระโทก   -   เสนอชื่อ  นายบำรุง  เอี่ยมอยู่แท้  

    ผู้รับรอง  2   คน  คือ   1.  นายวรรณ์ชัย  ดอกกระโทก  
       2.  นายอ้วย   ซาหว่า 

ประธานสภาฯ    -  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการฯ  คนที่ 5 
นายอ้วย  ซาหว่า  -   เสนอชื่อ  นายติ้ม  แต้มกระโทก   

    ผู้รับรอง  2   คน  คือ   1.  นางแฉล้ม   คำโพธิ์แสง  
       2.  นายสุรัตน์   จันทะสุข 

ประธานสภาฯ    -  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการฯ  คนที่ 6 
นายสมร  ต้อยกระโทก  -   เสนอชื่อ  นายเจียม  พรมกระโทก   

    ผู้รับรอง  2   คน  คือ   1.  นายบุญทิพย์  แต้มกระโทก  
       2.  นายสนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์ 

ประธานสภาฯ    -  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการฯ  คนที่ 7 
นางอำนวย  ปล้ำกระโทก  -   เสนอชื่อ  นายสุขสันต์  ยังสุขเกษม  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 

    ผู้รับรอง  2   คน  คือ   1.  นางแฉล้ม   นาคกระโทก  
       2.  นางแฉล้ม   คำโพธิ์แสง 

ประธานสภาฯ    -  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการฯ  คนที่ 8 
นายเที่ยง  เตรียมมะเริง  -   เสนอชื่อ  นางอำไพ  สังเกตุ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 

    ผู้รับรอง  2   คน  คือ   1.  นายเอื้อน   แนบกระโทก  
       2.  นายสมร    ต้อยกระโทก 

ประธานสภาฯ - ได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุม มีท่านใดเพ่ิมเติมรายชื่อคณะกรรมการฯ อีกหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลง
มติที่ประชุม 

มติที่ประชุม          -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์    
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ประธานสภา ฯ - จึงขอสรุปว่าสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าจะหลุง ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการ
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกก ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 

   1. นายสมร ต้อยกระโทก   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9    เป็น กรรมการ คนที่ 1 
   2. นางอำนวย ปล้ำกระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3    เป็น กรรมการ คนที่ 2 
   3. นายสากล นุชกระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3    เป็น กรรมการ คนที่ 3 
   4. นายบำรุง เอ่ียมอยู่แท้ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8    เป็น กรรมการ คนที่ 4 
   5. นายติ้ม แต้มกระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8    เป็น กรรมการ คนที่ 5 
   6. นายเจียม พรมกระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9    เป็น กรรมการ คนที่ 6 
   7. นายสุขสันต์ ยังสุขเกษม ผู้อำนวยการกองช่าง     เป็น กรรมการ คนที่ 7 
   8. นางอำไพ สังเกตุ  ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร  เป็น กรรมการ คนที่ 8 

ที่ประชุม  -   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  6     เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  - ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือในเรื่องต่างๆ 

นายก อบต.ท่าจะหลุง   1. แจ้งความคืบหน้าโครงการจ่ายขาดเงินสะสมของปีงบประมาณ 2562 (กรณีกันเงินไว้) โดยมี  
 จำนวน  5  โครงการ  ดังนี้ 

     1. โครงการวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 5 (จากท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองกก  หมู่ที่ 5 บริเวณท่ีดิน
นายเอกภูมิ  จิตต์เจริญธรรม ถึงท่ีดินนายวรรณชัย  ถอยกระโทก) 

      2. โครงการเพิ่มหัวจ่ายน้ำเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 6 
    3. โครงการวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 9 (จากท่อเมนเดิมชลประทาน ถึงที่ดินนางดอกไม้  พิงกระโทก) 
    4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 (จากท่ีนายโม  นัดกระโทก ถึงท่ีดินบริษัทสวนป่าสุรสิทธ ิ
จำกัดถึงแยกป่าทำเล)   
    5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 (บริเวณท่ีดินตาเสม  พูนกระโทก ถึงที่ดินนางวารี  
นัดกระโทก) 

นายก อบต.ท่าจะหลุง   -  ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้เริ่มดำเนินการแล้ว  จำนวน  2  โครงการ คือ  
1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 (จากที่นายโม  นัดกระโทก  ถึงท่ีดินบริษัทสวนป่า

สุรสิทธิ จำกัดถึงแยกป่าทำเล)   
2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 (บริเวณท่ีดินตาเสม  พูนกระโทก ถึงที่ดินนาง

วารี  นัดกระโทก) 

2. สำหรับปัญหาเรื่องน้ำประปาบ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 4 คือน้ำไม่เพียงพอ ไหลไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน ยังไง
จะดูงบประมาณเพ่ือมาแก้ไขปัญหาอีกที โดยอาจจะมีการวางท่อส่งน้ำประปาโรงสูบน้ำจากหุบใหญ่
มาลงถังเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 4  และเพ่ือที่จะได้น้ำที่สะอาดกว่าเดิมด้วย 

3. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องป่าหุบใหญ่ เพ่ือที่จะได้ช่วยกันหาข้อสรุปที่
ชัดเจนร่วมกันในทุกๆ ฝ่าย 

4. ขอฝากผู้นำทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ เรื่อง การห้ามจุดไฟเผาป่าอ้อย ซึ่ง
ถ้าใครฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามทีก่ฎหมายได้กำหนดไว้ 
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นายวรรณ์ชัย  ดอกกระโทก 1. เสนอให้ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการขุดดินที่สาธารณะ บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 4   

นายก อบต.ท่าจะหลุง     -  ขอฝากท่านปลัด อบต.ท่าจะหลุง ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหา เรื่องการขุดดินที่สาธารณะ บ้าน
ขี้ตุ่น หมู่ที่ 4  ด้วยครับ 

กำนัน ต.ท่าจะหลุง 1. ขอเสนอเรื่องการขยายท่อส่งน้ำ บ้านหัวดอน หมู่ที่ 9 ไป บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 (บริเวณ
คลองไผ่) 

 2. ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ร่วมกิจกรรม (Big Cleaning Day) ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด
เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (โซนA7) 
ตลาดประปา  

นายเที่ยง  เตรียมมะเริง   1. ขอเสนอเพ่ือพิจารณาดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกสายตามเหมือง เนื่องจากชาวบ้านได้รับ
ความเดือดร้อนในการสัญจรผ่านไป มาไม่สะดวก 

นายก อบต.ท่าจะหลุง    -  เนื่องจากเกรงว่าถนนสายดังกล่าวอาจอยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน ยังไงก็ขอให้ลองคุย
กับชลประทานก่อนเพ่ือความแน่ชัด เพราะถ้าอยู่ในความดูแลของชลประทานเราไม่สามารถไปแตะ
ต้องได้ 

นายสุรัตน์  จันทะสุข 1.  เสนอขอให้ทำถนนเส้นคลองนาลุง เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาก เพราะเส้นทาง
ดังกล่าวเป็นหลุม เป็นบ่อ ในช่วงฤดูฝน ถนนลื่น เกิดน้ำท่วมขัง ไม่สามารถเดินทางข้ามผ่านไปทำ
เกษตรกรรมในพ้ืนที่ของตนเองได้  

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง 1.  แจ้งการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย อบต.
ท่าจะหลุง กำหนดฝึกอบรมรุ่นที่ 1  ผู้ฝึกอบรมจำนวนอย่างน้อย 50 คน เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่  โดยให้ อปท.ทุกแห่งจัดสรรงบประมาณใน
การฝึกอบรมฯ และดำเนินการฝึกอบรมให้เสร็จสิ้นภายในเดือน กรกฎาคม 2563 จึงแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน 

รองประธานสภาฯ    1. ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา  09.00 น. ยังไงก็ขอเชิญผู้นำทุกท่านเข้าร่วมประชุม
ปรึกษาหารือปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับป่าหุบใหญ่ หมู่ที่ 6  ณ  หอประชุม อบต.ท่าจะหลุง  โดย
พร้อมกันนะครับ 

ที่ประชุม  -   รับทราบ 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ได้กล่าวปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  2  ประจำปี  2563  เวลา 12.00  น.  และนัดประชุมสภาฯ  ในสมัย
สามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที ่ 3  ในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าจะหลุง 

 

              ราเชนทร์   ประกอบกิจ           ผู้จดรายงานการประชุม 
( นายราเชนทร์    ประกอบกิจ ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
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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 ่3  ประจำป ี
2563  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2563 ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

 
               ติ้ม   แต้มกระโทก      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           ( นายติ้ม  แต้มกระโทก ) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งที่  3  ประจำปี  2563 

ระหว่างวันที ่ 3 – 17  กุมภาพันธ์  2563 
วันที่  17  กุมภาพันธ์  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 นายสุรัตน์       จันทะสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 สุรัตน์  จันทะสุข  
5 นายสนั่น        เจ๊กแตงพะเนาว์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 - ลาประชุม 
6 นายเอื้อน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 เอ้ือน  แนบกระโทก   
7 นายสากล        นชุกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 สากล  นุชกระโทก  
8 นางอำนวย       ปล้ำกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 อำนวย  ปล้ำกระโทก  
9 นายวรรณ์ชัย     ดอกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 วรรณ์ชัย  ดอกกระโทก   
10 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 4 แดง  แนบกระโทก  
11 นางแฉล้ม         นาคกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 แฉล้ม  นาคกระโทก  
12 นายเที่ยง          เตรียมมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เที่ยง   เตรียมมะเริง  
13 นายอ้วย           ซาหว่า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 อ้วย  ซาหว่า  
14 นายบำรุง          เอี่ยมอยู่แท้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 - ลาประชุม 
15 นายสมร           ต้อยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 สมร   ต้อยกระโทก  
16 นายเจียม          พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 เจียม  พรมกระโทก  
17 นายบุญทิพย์      แต้มกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 บุญทพิย์  แต้มกระโทก  
18 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 บุญเรือง  เที่ยงกระโทก  
5 นายราเชนทร์     ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ท่าจะหลุง ราเชนทร์  ประกอบกิจ  
6 นางปริยา          นิจกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 จินดา  อินทร์หมื่นไวย  
7 นายเมธา          บุตรพาชี กำนันตำบลท่าจะหลุง เมธา  บุตรพาชี  
8 นางสาวิตรี        วรคง นักวิเคราะห์นโยบายฯ สาวิตรี   วรคง  
9 นายสาริกา        เพลาไธสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 สาริกา   เพลาไธสง  
10 นายวิเชียร        นับกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 วิเชียร  นับกระโทก  
11 นายสถาพร       สินเธาว์ หัวหน้าสำนักปลัด สถาพร  สินเธาว์  
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เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง      ได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ท่าจะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง     ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  3  ประจำปี  2563  เวลา  09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
(สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที ่2  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2563) 

ประธานสภาฯ - ได้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  13 
กุมภาพันธ์  2563 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ   - ได้ชี้แจงว่า รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัย
สามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2563  เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2563  ถูกต้องครบถ้วน 

ประธานสภา ฯ - ได้ให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ  
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 จากนั้นได้สอบถามสมาชิกสภาฯ 
มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  14  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  2  คน 

ระเบียบวาระท่ี  3     กระทู้ถาม 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
     5.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

           5.1.1  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  เรื่อง การ  
  ควบคุมเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563   (วาระท่ี 1  รับหลักการ) 

ประธานสภาฯ  -  ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  เรื่อง  
การควบคุมเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563  มาให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น ขอให้นายก 
อบต.ท่าจะหลุง ได้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติดังกล่าวนี้ ต่อสภา อบต.
ท่าจะหลุง 

นายก อบต.ท่าจะหลุง -  กล่าวหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เรื่อง การ
ควบคุมเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 

เรื่อง การควบคุมเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563   
 

หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ว่าด้วยการควบคุมเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ 

พ.ศ. 2563  
 

      เหตุผล 
         ตามมาตรา  67 (2),(3),(7)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่  

  รักษาความสะอาดของถนน  ทางเดิน  ที่สาธารณะ  กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ป้องกันโรคและ 
  ระงับโรคติดต่อ และมีหน้าที่คุ้มครอง  ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงม ี

   ความจำเป็นต้องออกข้อบัญญัติฯ  เพ่ือบังคับใช้ต่อไป 
  และขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เรื่อง การ

ควบคุมเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาเห็นชอบแล้ว จึงนำเสนอสภาฯ 
เพ่ือขอความเห็นชอบ ดังรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เรื่อง การ
ควบคุมเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563   แนบท้ายวาระการประชุมนี้       

ประธานสภาฯ  -  ขอมอบให้ ปลัดอบต.ท่าจะหลุง ได้ดำเนินการชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไป 

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง - ชี้แจงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เรื่อง การควบคุมเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว ์
พ.ศ. 2563  เป็นรายข้อให้สมาชิกสภา อบต.ท่าจะหลุง ได้รับทราบอย่างละเอียด 

นางแฉล้ม  คำโพธิ์แสง - ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าขอเสนอให้สภาฯ อนุมัติให้
พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว เนื่องจากร่างข้อบัญญัตินี้ไม่เกี่ยวด้วยการเงิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 ได้กำหนดไว้ว่า     
“ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ก็ได้”  จึงขออนุมัติจากท่ีประชุมว่า จะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว
หรือไม่ 

ประธานสภาฯ          - ขอเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  
- มีผู้รับรอง 2 คน  คือ  1. นายสมร  ต้อยกระโทก  2. นางอำนวย  ปล้ำกระโทก  

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ประชุมสามวาระรวดเดียว  14  เสียง  งดออกเสียง  2  คน   
ลาประชุม  2  คน  

ประธานสภาฯ           -  ตามท่ีท่านนายก อบต.ท่าจะหลุง ได้ชี้แจงแล้วนั้น จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.ท่าจะหลุง ได้ร่วมกัน  
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เรื่อง การควบคุมเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. 2563   วาระที่ 1  ต่อไป 
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ประธานสภาฯ             เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไข และอภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
ท่าจะหลุง เรื่อง การควบคุมเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563  (วาระที่ 1) ขอให้ที่ประชุมลงมติ
เห็นชอบในหลักการแก้ไข   

มติที่ประชุม            - มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ   14   เสียง  ไม่รับหลักการ    -   เสียง  งดออก
เสียง  2  คน   ลาประชุม  2  คน   

นางแฉล้ม  นาคกระโทก   - เสนอให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง เรื่อง การควบคุมเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563  เต็มสภาฯ  

ประธานสภาฯ          - ขอเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
มีผู้รับรอง  2  คน  คือ  1. นายสุรัตน์  จันทะสุข  2. นายสากล  นุชกระโทก 

มติที่ประชุม            - มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  14  เสียง  งดออกเสียง  2  คน   
ลาประชุม  2  คน   

ประธานสภาฯ -  ผมขอพักการประชุมสภาฯ ครั้งนี้เป็นเวลา  30  นาที  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 30 
กำหนดว่า ถ้าประชุมสภาท้องถิ่นเห็นเป็นการสมควรจะสั่งให้หยุดพักการประชุมสภาท้องถิ่น ไว้
ชั่วคราวก็ได้ 

พัก  30  นาที 
ประธานสภาฯ           - เมื่อถึงกำหนดเวลาพักครบ  30  นาที แล้ว   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 

ได้ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมสภา อบต.ท่าจะหลุง ครบองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู่ใน
ที่ประชุม 16 ท่าน  จึงขอเข้าสู่วาระท่ี  2  แปรญัตติ ต่อไป 

     5.1.2  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เรื่อง การควบคุม
เลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563   (วาระท่ี 2 แปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ              - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 45    
วรรคสอง สรุปว่าการพิจารณาวาระท่ีสอง นั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา โดยให้ประธานในที่ประชุมเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ 

ดังนั้น  จึงขอให้สมาชิกท่านใดที่จะขอแปรญัตติต่อที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
สามารถที่จะเสนอต่อที่ประชุมฯ ได้ 

เมื่อไม่มีท่านใดท่ีจะขอแปรญัตติ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบ 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  เรื่อง  การควบคุมเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์  พ.ศ. 
2563   ในวาระท่ี 2  ต่อไป 

มติที่ประชุม             - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผ่านร่างข้อบัญญัติฯ  14  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม 2 คน   

 5.1.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
เรื่อง การควบคุมเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563   (วาระท่ี 3 ลงมติ)  

ประธานสภาฯ  -  ได้สรุปรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  เรื่อง  การควบคุม
เลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 และขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เรื่อง การควบคุมเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 หรือไม ่ 
จากนั้นขอมติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม           - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เรื่อง การควบคุม
เลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563   ด้วยคะแนนเสียง  14  เสียง งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  
2  คน   และให้ขออนุมัติจากนายอำเภอโชคชัยต่อไป 

ประธานสภาฯ   -   เมื่อที่ประชุมได้ผ่านร่างข้อบัญญัติตำบลฯ ดังกล่าว ทั้งสามวาระแล้ว  จะได้นำเสนอท่าน
นายอำเภอโชคชัยเห็นชอบ  แล้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงลงนามให้ประกาศเป็น
ข้อบัญญัติตำบล 

    5.1.4 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 21  ข้อ 22/1  ข้อ 22/2   

ประธานสภาฯ - เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงชี้แจงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) 
แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 

นายก อบต.ท่าจะหลุง - ได้ชี้แจงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2563 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้)  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
1. แก้ไข  จำนวน  1  โครงการ  

 
 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แก้ไข) 

เหตุผลการ 

(แก้ไข) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

 
1 

 
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม งบประมาณ 
14,000 บาท ประจำปี
งบประมาณ 2563 
 

 
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม งบประมาณ 
14,000 บาท ประจำปี
งบประมาณ 2563 
 

 
1. เนื่องจากตั้งบัญชี
ครุภัณฑ์ผิดประเภท 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 
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1. เพ่ิมเติม  จำนวน  1  โครงการ  
 

ลำดับ รายละเอียดใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เพ่ิมเติม) 

เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

 
1 

 
- 

 
โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ 
2563  งบประมาณ 
57,000 บาท  

 
1. เนื่องจากเป็นนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย 
 

2. เพ่ือนำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ 
2563 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ตามแผนการ
กระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและแนวนโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตร์
ของจังหวัด 
 

 
แผนงาน

รักษาความ
สงบภายใน 

  
1. เปลี่ยนแปลง  จำนวน  1  โครงการ 

 

ลำ
ดับ 

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง) 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 7 (จากที่ดินนางทอง
เตียง ถึงที่ดินนางสังวร  หนดื
กระโทก) กว้าง 6  เมตร  ยาว 
793  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  
เมตร งบประมาณ 2,950,000 
บาท ประจำปีงบประมาณ 
2565 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 7 (จากที่ดินนางทอง
เตียง  ถึงท่ีดินนายสังวร  
หนืดกระโทก) กว้าง  6 
เมตร  ยาว  795  เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 
งบประมาณ 2,950,000 
บาท ประจำปีงบประมาณ 
2563 
 

1. เนื่องจากสภาพ
ถนนปัจจุบันเป็น
หลุม เป็นบ่อ 
สัญจรลำบากและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
ลำบาก 

2. เพ่ือนำไปจัดทำ
งบประมาณจ่าย
ขาดเงินสะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 

ประธานสภาฯ - ได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุม มีท่านใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  14  เสียง   งดออกเสียง  2  คน   ลาประชุม   2   คน 
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ระเบียบวาระท่ี  6     เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  - ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือในเรื่องต่างๆ 
นายก อบต.ท่าจะหลุง 1.  แจ้งแนวทางปฏิบัติในการประชุมข้อร้องเรียนหุบใหญ่ หมู่ที่ 6  โดยมีแนวทางดังนี้ 

- พ้ืนที่หุบใหญ่ หมู่ที่ 6  เป็นอำนาจหน้าที่ของป่าไม้ในการควบคุมดูแล และในการก่อสร้าง
สำนักสงฆ์จะต้องขอมติจากคณะสงฆ์ที่รับผิดชอบดูแลก่อนดำเนินการก่อสร้างทุกครั้ง  จะต้องมีการ
ประชุมกลุ่มอนุรักษ์ท้ัง 2 โซนเพ่ือขอมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะอนุมัติหรือไม่ และต้องรายงานทุก
กิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นทุกขั้นตอนให้ผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ป่าไม้ ได้รับทราบ 

 2. แจ้งแนวทางในการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้
หมู่บ้านสามารถดำเนินการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา พ.ศ. 2565  โดยผูน้ำหมู่บ้าน
จะต้องดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือทำแผนร่วมกันภายในหมู่บ้าน เมื่อดำเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ต้องทำเป็นรูปเล่มรวบรวมส่งอำเภอโชคชัยต่อไป  
3. แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการทิ้งมูลดินภายในพ้ืนที่ตำบลท่าจะหลุง  เพราะกองช่างจะเข้มงวดเกี่ยวกับ
เรื่องนี ้ เนื่องจากต้องยึดถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  และกฎหมายอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด     
4. แจ้งปัญหาเรื่องประปาบ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 4 เพราะผมก็หางบประมาณจากข้างนอกมาดำเนินการ
ก่อสร้างแหล่งน้ำให้แล้ว  แตท่างคณะกรรมการประปาก็ยังไม่รู้จักบริหารจัดการได้อย่างถูกทาง 
ยังไงก็ขอให้พิจารณากันดูอีกทีว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใด เพ่ือที่จะทำให้ชาวบ้านมีน้ำประปาที่
สะอาดใช้อย่างถูกสุขลักษณะ 

นายเที่ยง  เตรียมมะเริง  1. แจ้งให้ ส.อบต.วรรณ์ชัย  ดอกกระโทก  ช่วยลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณพ้ืนที่เหมืองสาธารณ-
ประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น  เนื่องจากผมเห็นรถแบ็คโฮได้เข้ามาบริเวณดังกล่าว เกรงว่าอาจจะเข้า
มาขุดดินเพ่ิมเติม ยังไงก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับ 

นายวรรณ์ชัย  ดอกกระโทก  - หลังจากประชุมสภาฯ เสร็จแล้ว ผมจะลงพื้นที่ตรวจสอบดูอีกที แล้วจะแจ้งให้ทราบครับ 

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง 1. แจ้งแนวทางในการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยจะมี
เจ้าหน้าที่ อบต. เป็นพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการ
จัดทำแผนชุมชนฯ ส่วนข้อมูลเดิมเก่ียวกับประวัติของหมู่บ้านแต่ละหมู่ก็มีอยู่แล้ว สำหรับข้อมูล
เกี่ยวกับแผนที่ของหมู่บ้านก็สามารถมาขอได้ที่กองช่าง อบต.ท่าจะหลุง โดยจะต้องเริ่มดำเนินการ
เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 และลงพ้ืนที่ประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน
ประมาณอาทิตย์ถัดไป 

 2. เนื่องจากได้รับแจ้งจากนายเยื้อน  แนบกระโทก ผู้ใหญ่บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 4 โดยได้มาปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการขุดดินบริเวณเหมืองสาธารณประโยชน์ บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 4  ซึ่งในเบื้องต้น ผอ.กองช่าง
ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า พ้ืนที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ทั้งหมด  50  เมตร ในเบื้องต้นอยากจะให้
ขอมติที่ประชุมจากชาวบ้านก่อนว่าเห็นชอบให้ดำเนินการขุดลอกดินหรือไม่ แล้วค่อยดำเนินการ
ตามลำดับขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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นายก อบต.ท่าจะหลุง   -  ขอเพ่ิมเติมว่า เมื่อได้มติจากที่ประชุมของชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว ต้องเสนอเรื่องนี้ผ่านผู้ว่าเพ่ือขอ

มติอีกครั้ง 

ประธานสภาฯ 1. สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการซ่อมท่อบริเวณสุขสวัสดิ์เสาปูน เพราะตอนนี้น้ำแห้งแล้ว ยังไง
ก็ขอฝากเรื่องนี้เข้าแผนไว้ด้วย 

กำนัน ต.ท่าจะหลุง 1. แจ้งความคืบหน้าในการของบประมาณจากกรมชลประทาน เพ่ือดำเนินการขุดสระน้ำบริเวณป่า
ทำเลเลี้ยงสัตว์ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 เนื่องจากวันศุกร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน
ได้ลงพื้นทีต่รวจสอบความพร้อมของพ้ืนที่แล้ว ซึ่งอาจจะได้แก้ไขแบบนิดหน่อย เพราะบริเวณขุด
ลอกเป็นแหล่งน้ำซึม น้ำซับ 

 2. เรื่องผ้าป่าโรงพยาบาลโชคชัยตอนนี้เงียบมาก ยังไม่มีความคืบหน้าอะไร อาจจะเป็นเพราะ
เศรษฐกิจซบเซา ยังไงก็ขอฝากผู้นำทุกท่านได้ติดตามด้วยครับ 

เลขานุการนายก อบต.ท่าจะหลุง   1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับผ้าป่าโรงพยาบาลโชคชัยว่า  อาจจะเฉลี่ยเก็บเป็นรายครัวเรือน
ก็ได้ เพ่ือเป็นการกระจายการทำบุญให้ทั่วถึงกัน 

กำนัน ต.ท่าจะหลุง 3. สอบถามหัวหน้าสำนักปลัดเกี่ยวกับงบประมาณท่ีใช้ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 
งบประมาณ 2563  ว่าเพียงพอหรือไม่  โดยอยากให้ตั้งงบประมาณในการแข่งขันกีฬามากกว่านี้ 

หัวหน้าสำนักปลัด - ได้ชี้แจงว่า งบประมาณในการแข่งขันกีฬาในตำบล  ต้ังไว้  50,000  บาท โดยแยกเป็นรายจ่าย 
ดังต่อไปนี้ 

 1. ค่าเตรียมสนามในการแข่งขัน เช่น ปรับเกลี่ยสนาม, โรยปูนขาวในวันแข่งขัน, ทาสีเสาประตู  
     ฟุตบอล, จัดทำสกอร์บอร์ด, จัดเตรียมเต็นท์อำนวยการ  เป็นเงิน   4,000   บาท 
 2. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน (ลูกฟุตบอล 2 ลูก)   เป็นเงิน   1,500   บาท 
 3. ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล จำนวน  6  ใบ    เป็นเงิน   2,000   บาท 

4. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์      เป็นเงิน     500    บาท 
 5. ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงใช้ในการแข่งขัน    เป็นเงิน   3,000   บาท 
หัวหน้าสำนักปลัด 6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา จำนวน 6 คนๆ ละ  800  บาท  เป็นเวลา  5  วัน   

เป็นเงิน  24,000   บาท 
  7. เงินรางวัล       เป็นเงิน  15,000   บาท  
               รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  50,000   บาท 

ที่ประชุม  -   รับทราบ 
 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ได้กล่าวปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  3  ประจำปี  2563  เวลา  11.30  น.    ณ  ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
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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 สมัยที ่ 2   ครั้งที ่1  ประจำป ี
2563  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2563 ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

 
               ติ้ม   แต้มกระโทก      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           ( นายติ้ม  แต้มกระโทก ) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
 
 
 
 

 


