
บันทึกรายงานการประชาคมต าบลทุ่งคอก 
วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

ณ  อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
********************* 

 
เร่ิมการประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 
    เมื่อได้เวลาตามท่ีนัดหมาย พ.อ.อ.การะเวก  สีทา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  ได้กล่าว
เชิญชวนประชาชน เข้านั่งประจ าท่ีท่ีจัดไว้ให้ ต่อจากนั้น นายสุรพล  ตันกสิกิจ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
ได้กล่าวเปิดการประชาคมต าบล  เพื่อจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม แก้ไข
และเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๓ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-  นายสุรพล  ตันกสิกิจ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  แจ้ง
วัตถุประสงค์การประชาคมต าบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) เพิ่มเติม แก้ไขและเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๓ และช้ีแจงถึงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒    รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

-  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองเพื่อพิจารณา 

 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม แก้ไขและ
เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ ๓ 
 

นิศารัตน์ พิสุทธิ์พงศานนท์ ก่อนจะพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม แก้ไขและ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๓ ขอเรียนให้ทราบถึงระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ 
การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา  ข้อ ๒๑ การแก้ไข
แผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น 



 ๒ 

อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย  ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท่ีเพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย  เมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปล่ียนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  ข้อ ๒๒/๒  
ในกรณีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการ
พระ ร าชด า ริ  ง านพระ ร าชพิ ธี  รั ฐพิ ธี  น โ ยบายรั ฐบาล  และน โยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
๒. หนังสือของกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันท่ี 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๓๘๖๗ ลงวันท่ี  ๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 



 ๓ 

๔.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๒๓๙ ลงวันท่ี  ๒๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 ๕.  องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
(๑)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 

(ก)  อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าท่ีท่ีมี
ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การผังเมือง 

(ข)  ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้น

ด าเนินการในยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไข
ปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการ
มาประกอบการพิจารณาด้วย 
(๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าท่ีจัดท าร่าง
แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ก าหนด จัดท าร่างแผนด าเนินงานและจัดท าข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียด
ของงานตามข้อ ๑๙ (๑) (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ) 

  

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยและประกาศใช้ไปเมื่อวันท่ี  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
และมีการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาฯ แล้ว จ านวน ๒ ครั้ง แต่
เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นท่ี บริบททางสังคมได้มีการ
เปล่ียนแปลง ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ



 ๔ 

ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาฯ มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง 
มีแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ จึงมีความ
จ าเป็นต้องเพิ่มเติม แก้ไขและเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ครั้งท่ี ๓  

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ได้
ประชุมเพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม แก้ไขและ
เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๓ แล้วเมื่อวันท่ี  ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรากฏว่ามีโครงการ
ท่ีต้องเพิ่มเติม แก้ไขและเปล่ียนแปลงอยู่หลายโครงการ (ตามรายละเอียดท่ีแจก) 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือซักซ้อมการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องจัดเวทีประชาคมต าบล เพื่อให้เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วม การบริหารราชการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและ
ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจัดเวที
ประชาคมต าบลขึ้นในวันนี้ ส าหรับรายละเอียดโครงการท่ีเพิ่มเติม แก้ไขและ
เปล่ียนแปลง ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก แจ้งให้เวทีประชาคม
ทราบถึงรายละเอียดโครงการ รวมถึงเหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องเพิ่มเติม แก้ไข
และเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ 

การะเวก  สีทา ส าหรับรายละเอียดโครงการท่ีเพิ่มเติม แก้ไขและเปล่ียนแปลงของแผนพัฒนา 
ปลัด อบต. ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งท่ี ๓ ประกอบด้วย  

๑. โครงการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้ างพื้นฐาน ประกอบด้วยแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงานการเกษตร รายละเอียดโครงการเป็น
การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , การเปิดทางใหม่ลงหินคลุกพร้อมเกล่ีย
แต่ง , การเสริมผิวจราจร เพื่อเป็นการสร้างเส้นทางคมนาคมให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ลดภาวะฝุ่นละออง , การฝังท่อระบายน้ า ,การขุดลอกคลอง
ระบายน้ า เพื่อให้พื้นท่ีในต าบลมีทางระบายน้ า ไหลได้สะดวก และช่วยป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

๒. โครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
- แผนงานสาธารณสุข เป็นโครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณจัดต้ัง
ศูนย์ผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่
ระบาดและการติดเช้ือในชุมชนน เพื่อให้ผู้ติดเช้ือได้รับการดูแล รักษา และคัด
แยกอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามแนวทางการปฏิบัติด้านสาธารณสุข 
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๓. โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
เป็นโครงการท่ีเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการให้บริหาร
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและการให้บริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด  
- การจัดท าและการเพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ส าหรับการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการท างานมากขึ้น รวมท้ัง
เปล่ียนแปลงราคาครุภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับราคาท่ีมีการเปล่ียนแปลงตาม
ช่วงเวลาต่าง ๆ 
 

 จากท่ีได้กล่าวช้ีแจงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการท่ีเพิ่มเติม  แก้ไขและ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่ น (พ .ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ครั้ ง ท่ี ๓ ขอให้ ดู
รายละเอียดเอกสารท่ีแจกประกอบด้วยนั้น ขอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาว่าให้
เพิ่มเติม แก้ไขและเปล่ียนแปลงโครงการดังกล่าว หรือไม่.......... ขอมติท่ีประชุม
ด้วยครับ 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ – 
การะเวก  สีทา เรื่องต่อไป เป็นเรื่องเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมประชาคมก็ 
ปลัด อบต. คือ การขอความเห็นชอบในการใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ นสล. ๒๐๙๙/๒๕๐๘ 

แก่ อบต.ทุ่งคอก โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 
แขวงการทางหลวงชนบทท่ี ๒ สุพรรณบุรี การใช้ประโยชน์ท่ีสาธารณประโยชน์ท่ี
กล่าวมานี้ก็เพื่ออ านวยความสะดวก สบายให้แก่ประชาชนในพื้ นท่ี เช่น การจะ
จัดต้ังศูนย์ผู้ติดเช้ือโคโรนา ๒๐๑๙ ท่ีโรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง เป็นต้น การใช้
ประโยชน์ต่าง ๆ ก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นท่ีด้วย ดังนั้น จึงขอ
มติท่ีประชุมด้วยครับ 

ท่ีประชุม - เห็นชอบ  
การะเวก  สีทา มีท่านใดจะสอบถามหรือจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ ..... ถ้าไม่มี   วันนี้เราได้รับ 
ปลัด อบต. เกียรติจาก ท่านนายกสุรพล  ตันกสิกิจ  จะได้พบปะพูดคุยกับทุกท่าน  ขอเชิญ

ครับ...... 
สุรพล  ตันกสิกิจ  ขอกล่าวสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมต าบลทุกท่าน วันนี้ก็รู้สึกดีใจท่ีได้มีโอกาส 
นายก อบต.ทุ่งคอก ได้มาพบปะกับทุกท่าน ส าหรับผมในฐานะผู้บริหารของ อบต. ก็อยากให้ชาวบ้าน

ทุกคนมีความเป็นอยู่ท่ีดี  การประชาคมต าบลในวันนี้ ก็ด าเนินงานภายใต้หลัก
ประชารัฐ คือ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ธุรกิจ เอกชน และ
ภาคประชาชน ก็เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ความคุ้มค่า และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในต าบล  ......ส าหรับทุก ๆ 
โครงการท่ีได้มีการเพิ่มเติม แก้ไขและเปล่ียนแปลง นั้น ก็เพื่อแก้ไขและบรรเทา
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ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในต าบลของเรา และเป็นการขับเคล่ือนเพื่อท้องถิ่น
ของเราโดยตรง มีท่านใดเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

ท่ีประชุม - ไม่มี – 
นิศารัตน์  พิสุทธิ์พงศานนท์ ส าหรับวันนี้  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ พรบ.  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาแจ้งเพื่อเป็นการสร้างความรู้

เพิ่มเติมแก่ทุก ๆ ท่าน เนื่องจาก พรบ. ฉบับนี้ เป็นการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็น
ส่ิงจ าเป็นเพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้องกับความเป็นจริง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชน
มากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  โดย
มีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยท่ีแจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารท่ีหากเปิดเผย
แล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ท่ีส าคัญของเอกชน เป็น
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนทุกท่านมีโอกาส
รู้ถึงสิทธิและหน้าท่ีของตนเองอย่างเต็มท่ี เป็นการปกปักรักษาประโยชน์ของตนเอง
ได้อีกประการหนึ่งด้วย  และยังช่วยคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน  รายละเอียดเพิ่มเติมในการขอตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารหรือขอส าเนาดูได้จากเอกสารที่ทาง อบต. แจกให้ค่ะ  ส าหรับข้อมูล พรบ. 
ข้อมูลข่าวสารฯ ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ   

ประสงค์  เตียะเพชร ส าหรับวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก มีข้อมูลเกี่ยวกับการรับช าระ
ภาษี มาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบ ด้วยมาตรการด้านสาธารณสุขในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ COVID-๑๙ ได้ออกข้อก าหนดต่าง ๆ ท่ีให้
หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงการให้บริการและเพิ่มช่องทางในการติดต่อราชการของ
ประชาชน เพื่อเป็นการลดการเดินทางหรือการรวมกลุ่ม ประกอบกับให้การ
ประเมินภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน 
จึงมีการขยายเวลาขั้นตอนการจัดเก็บภาษีออกไป ดังนี้ 
๑. การแจ้งประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ก าหนดเล่ือน

ออกไปเป็นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 
๒. การช าระภาษีตามแบบการแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ด.ส.๖-๗)  ภายในเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๓. การผ่อนช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภายในเดือนพฤษภาคมถึงเดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
๔. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีท่ีค้างช าระ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 
๕. การแจ้งรายการภาษีค้างช าระให้กับส านักงานท่ีดิน ภายในเดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๕  
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จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ท่ีได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ด าเนินการช าระภาษี ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ
สอบถามได้ท่ีงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ครับ 

สุรพล  ตันกสิกิจ กล่าวถึงแผนงาน / โครงการ ท่ีได้เพิ่มเติม แก้ไขและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา 
นายก อบต.ทุ่งคอก ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งท่ี ๓ ในวันนี้ ก็จะได้น าเข้าสู่ระเบียบวาระการ

ประชุมสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป และขอขอบคุณทุกท่าน
ท่ีได้เสียสละเวลามาร่วมประชาคมต าบลในวันนี้  

 
ปิดการประชุมประชาคมต าบล เวลา ๑๖.๓๐  น. 
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