
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลถลงุเหล็ก 
สมัยสามญั สมัยที่  4  ประจ าปี 2562 

วันที่  15  ตุลาคม  พ.ศ.2562  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลถลุงเหลก็ 

**************************** 

เลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมและแจ้งยอดผู้เข้าประชุมจ านวน 11 คนมีผู้ลา
ประชุม 4 คนคือ  ด.ต.สมเดช  ไกรสุวรรณ์  ส.อบต.หมู่ท่ี 6  นายวิชัย  ทองอร่าม    
ส .อบต. หมู่ท่ี 1  นายทวี  ผาผาย  ส.อบต. หมู่ท่ี 1  และนางน  าอ้อย  สุขสบาย     
ส.อบต. หมู่ท่ี 5  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วขอเรียนเชิญประธานสภาฯ เปิดประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ประจ าปี   2562 ซึ่งจะด าเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป 

ประธานสภาฯ เรียนท่านผู้บริหาร สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี เป็นวันเปิด
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจ าปี 2562 ซึ่งก าหนดไว้วันท่ี 1 - 15 
ตุลาคม 2562   เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุมสภาฯ  และประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 1.1 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก สมัยสามัญ สมัย

ท่ี 4  ระหว่างวันท่ี   1 - 15   ตุลาคม  2562   ลงวันท่ี 1  ตุลาคม  2562 
ที่ประชุม                      รับทราบ 

ประธานสภาฯ  1.1 การจัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท่ี 23  ตุลาคม 2562 

เลขานุการสภาฯ          เรียนท่านประธานสภา  ฯ   ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วย
วันท่ี 23  ตุลาคม 2562  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ าเภอโคกส าโรงก าหนดวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ ณ บริเวณท่ีหน้าว่าการอ าเภอโคกส าโรงเพื่อสดุดีเฉลิมพระ
เกียรติน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันท่ี 23  ตุลาคม 2562  เวลา 07.00 
น จึงขอเชิญร่วมพิธีในวัน  เวลา  ดังกล่าว การแต่งกายชุดกากีคอพับแขนยาว สวม
หมวก 

ที่ประชุม                      รับทราบ  

ประธานสภาฯ 1.2  การส ารวจท่ีดินส่ิงปลูกสร้างภาคสนาม เพื่อเตรียมการจัดเก็บภาษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง ปี  2563 

เลขานุการสภาฯ ตามท่ี พ.ร.บ ทีดินและส่ิงปลูกสร้าง  2562  ประกาศบังคับใช้แล้ว  โดยจะมีผลใน
การจัดเก็บในวันท่ี 1  มกราคม  2563   ซึ่งการจัดเก็บนี จะมีผลการยกเลิกการ
จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี และภาษีโรงเรือนเดิมซึ่งขณะนี ทาง อบต. ได้ด าเนินการ
ส ารวจข้อมูลพื นท่ีแปลงในเขตรับผิดชอบเพื่อปรับข้อมูลให้ถูกต้อง  ครบถ้วนทัน
ประกาศใช้  ซึ่งการจัดเก็บภาษีนี มีการจัดเก็บแบบก้าวหน้าประโยชน์ได้รับคือ 
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1. ลดความลักหล่ันในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน และภาษีบ ารุงท้องท่ี 
2. ฐานภาษีมีความเป็นปัจจุบันและสากล 
3. กระตุ้นให้มีการใช้ในประโยชน์ท่ีดิน 
4. สนับสนุนให้มีการกระจายการถือครองท่ีดิน 
5. ส่งเสริมกระบวนการกระจายอ านาจไปสู่ อปท. 
6. ในระยะยาว อปท. มีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาท้องถิ่น 
จึงฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ีมีท่ีดินทุกแปลง น าส าเนามายื่นท่ี อบต.   

ที่ประชุม                      รับทราบ 

ประธานสภาฯ                1.3  การลงทะเบียนผู้สูงอายุ  ประจ าปี   2563  นางสาวชิดชนก ขาวเมือง แจ้ง
การประชาสัมพันธ์การขึ นทะเบียนผู้สูงอายุท่ีเกิดก่อน   2 กันยายน  2504  

ที่ประชุม                      รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานประชุมสภาฯ คร้ังที่แล้ว  สมัยสามัญท่ี 3 ครั งท่ี2  ประจ าปี          
                                   พ.ศ. 2562 เมื่อคราวประชุมวันท่ี 19  สิงหาคม 2562 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมว่ามีข้อความใดจะแก้ไขหรือ

เพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม                        พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติม 
                                 มติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติ  11   เสียง  
 ไม่รับรอง                                     -   เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3     เร่ืองกระทู้ด่วน (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ 4     กระทู้ทั่วไป (ไมมี) 

ระเบียบวาระที 5 1. ญัตติการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั งท่ี 2  รอบเดือนตุลาคม 

ประธานสภาฯ ด้วยได้รับญัตติจาก นายก อบต. เสนอญัตติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ซึ่งเสนอสภาฯ เพื่อ
พิจารณา รายละเอียดนั นได้แจกให้กับทุกท่านได้พิจารณาแล้ว เพื่อความเข้าใจ
ถูกต้องชัดเจน ก็จะให้ท่านนายกได้ชี แจงในรายละเอียดอีกครั งหนึ่ง 

นายก อบต. เรียน  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็กทุก
ท่านบัดนี ถึงเวลา ท่ีจะได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2562  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
อีกครั งหนึ่ง ฉะนั น ในโอกาสนี จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบ   ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ขอให้รองปลัดฯ รักษา
ราชการหัวหน้าส านักปลัดชี แจงรายละเอียดตามเอการ ให้ทราบต่อไป 
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นางสาวกัลยา  ไทยยินดี     เรียนท่านประธานสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองปลัดฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
                                ท้อ ง ถิ่ น (ฉบั บ ท่ี  2 )  พ .ศ .2559 ข้ อ   29  (3)  กา ร ร ายง านผลและ เสนอ         

ความเห็น    ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเพื่อให้
ผู้บริหารเสนอต่อสภา ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในท่ีเปิดเผย
ภายใน สิบห้าวันนับแต่รายงานผลและเสนอความเห็น และต้องปิดประกาศอย่าง
น้อย สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั งภายในเดือนเมษายนและตุลาคม      
ของทุกปี (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านได้จะสอบถามการด าเนินงานของฝ่ายบริหารตามแผนพัฒนาฯหรือไม่ 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ก็ถือว่าตามท่ีฝ่ายบริหารชี แจงให้ทราบตามนั น  
ขอมติเห็นชอบ 

ท่ีประชุม                        มีมติเห็นชอบ    11   เสียง   
 ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6              เรื่องอื่นๆ 
ประธานสภา                    มีท่านใดมีเรื่องอื่นๆหรือไม ่
นายสมภาษ   ค าวงษ์         ท่อระบายน  าทรุดตรงถนนนาลุงวันทอง ควรแก้ไขให้มีมาตรฐานไม่ใช่ส.อบต       

หมู่ท่ี 3 ไปซ่อมอย่างเดิม น  าเซาะก็เกิดปัญหาแบบเดิมควรท าบล็อกมีประตูปิดเปิด 
และในอนาคตก าลังประสานทางหลวงแผ่นดินในนามกลุ่มผู้ใช้น  าขอลดระดับท่อ
ระบายน  าท่ีจะข้ามไปคลองทางวัว 

จ.ส. อ วิชิต ทองอร่าม       ปัญหาคลองไม่สามารถระบายน  าได้ มีวัชพืชขวางทางควรท าดาดคอนกรีต ส.อบต.  
หมู่ท่ี 3  คลองส่งน  าเหมือนบ้านหมี่และมีประตูปิดเปิด 

นางน้ าค้าง   สาดทอง       เนื่องจากมีน  าท่วมขังถนน ปล่อยน  าเสียลงทางถนน หมู่ท่ี 2 จะแก้อย่างไร           
ส.อบต.หมู่ท่ี 2 

ประธานสภาฯ                การประชุมในครั งท่ีผ่านมาได้หารือนายก การขอให้น าอุปกรณ์เครื่องออกก าลังกาย
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนเนื่องจากอยู่ท่ี อบต. ตอนเย็นเด็กๆ มาเล่นไม่ได้ไกล
ชุมชนไฟฟ้าไม่เพียงพอ เสาร์อาทิตย์เข้ามาไม่ได้และตอนนี มีการก่อสร้างต่างๆ มี
อุปกรณ์และคนงานท าให้ไม่สามารถมาออกก าลังกายได้สมาชิกสภาฯ อยากให้น า
อุปกรณ์ออกก าลังกายนี ไปติดตั งในชุมชน ตามวัดต่างๆ จะเกิดประโยชน์ในการ
ส่งเสริมให้เยาวชนมาออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก้ไขปัญหา      ยา
เสพติด 

ที่ประชุม                      เห็นชอบให้น าเคร่ืองออกก าลังกายไปติดต้ังตามที่เหมาะสมในชุมชนเพื่อให้   
ประชาชนใช้ออกก าลังกาย 
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ประธานสภาฯ                 การประชุมวันนี เป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมสภา สมัยท่ี 4   ดังนั น เมื่อประชุม

แล้วเลขานุการสภาฯ จัดพิมพ์การประชุมเรียบร้อยแล้วจะได้เชิญคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมมาตรวจซึ่งจะอยู่นอกสมัยประชุมแล้ว จึงขอความ
เห็นชอบให้คณะกรรมการด าเนินกิจการสภานอกสมัยประชุมได้ โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น           พ.ศ. 
2547 ข้อ  111 

ที่ประชุม                        มีมติเห็นชอบ     11  เสียง 

ประธานสภาฯ            ขอขอบคุณการประชุมวันนี  ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยขอขอบคุณท่ีปฎิบัติ                
ตามข้อบังคับระเบียบวาระการประชุม หากไม่มีอะไรอีกขอปิดประชุมครับ 

                                 
  ปิดประชุม เวลา  13.00 น. 

 

      ลงช่ือ                       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
               (นางสาวเพชรัตน์   ดงน้อย) 
                                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
      ……………………………………         ……………………………..………….        …………………………………….. 
        (นายสมภาษ  ค าวงษ์)               (นางน  าค้าง   สาดทอง)               (นางพภัสสรณ์  สาไข) 
   ประธานกรมการตรวจรายงาน          กรรมการตรวจรายงาน                กรรมการตรวจรายงาน 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก  รับรองรายงานการประชุมเม่ือสมัย……………….………………. 
วันท่ี ……………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
 
 
 

ลงช่ือ                            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           (นายอดุลย์  ทองอร่าม)         

                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก   


