
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2562 

ระหวางวันท่ี 1-15  สิงหาคม  2562 

วันท่ี  1  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 

ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

------------------------------------------- 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

 ผูมาประชุม    

1 นายติ้ม          แตมกระโทก ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง ติ้ม   แตมกระโทก  

2 นายอดิศักดิ์     เนิกกระโทก รองประธานสภา อบต.ทาจะหลุง อดิศักดิ์   เนิกกระโทก  

3 นางแฉลม       คําโพธิ์แสง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 แฉลม  คําโพธิ์แสง  

4 นายสุรัตน       จันทะสุข สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 สุรัตน   จันทะสุข  

5 นายสนั่น        เจกแตงพะเนาว สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 - ลาประชุม 

6 นายเอ้ือน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 เอ้ือน   แนบกระโทก  

7 นายสากล        นุชกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  3  - ลาประชุม 

8 นางอํานวย       ปล้ํากระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3  นางอํานวย  ปล้ํากระโทก  

9 นายวรรณชัย     ดอกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 วรรณชัย  ดอกกระโทก   

10 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี 4 แดง  แนบกระโทก  

11 นางแฉลม         นาคกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5 แฉลม  นาคกระโทก  

12 นายเท่ียง          เตรียมมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 เท่ียง   เตรียมมะเริง  

13 นายอวย           ซาหวา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 อวย  ซาหวา  

14 นายบํารุง          เอ่ียมอยูแท สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8  นายบํารุง  เอ่ียมอยูแท  

15 นายสมร           ตอยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 สมร   ตอยกระโทก  

16 นายเจียม          พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 เจียม  พรมกระโทก  

17 นายบุญทิพย      แตมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 บุญทิพย  แตมกระโทก  

18 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 รองนายก อบต.ทาจะหลุง - ลาประชุม 

4 นายบุญเรือง      เท่ียงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ทาจะหลุง บุญเรือง  เท่ียงกระโทก  

5 นายราเชนทร     ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ทาจะหลุง ราเชนทร  ประกอบกิจ  

6 นายจินดา         อินทรหม่ืนไวย ผูใหญบาน หมู 2 จินดา  อินทรหม่ืนไวย  

7 นายสาริกา        เพลาไธสง ผูใหญบาน หมู 7 สาริกา  เพลาไธสง  



8 นางบุญท้ิง         เบี้ยกระโทก ผูใหญบาน หมู 10 บุญท้ิง   เบี้ยกระโทก  

9 นายเมธี            มิตรกระโทก ผูใหญบาน หมู 6 เมธี   มิตรกระโทก  

10 นายเมธา          บุตรพาชี กํานันตําบลทาจะหลุง เมธา   บุตรพาชี  

11 นายปติวงษ        ศรีสุระ นายชางโยธา ปติวงษ  ศรีสุระ  
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เริ่มประชุม เวลา  09.00  น. 
 

 เม่ือไดเวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ    ไดตรวจรายชื่อผูมาประชุม พบวาครบองคประชุมแลว จึงไดเรียน

เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ  ไดดําเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระดังนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุมทราบ 

- ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  

 ( สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 3  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  26  มิถุนายน  2562 ) 

ประธานสภา ฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 3  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  26  

มิถุนายน  2562 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง สมัย

วิสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 3  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  26  มิถุนายน  2562  ถูกตองครบถวน 

ประธานสภา ฯ -  ไดใหเลขานุการสภาฯ อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง สมัย

วิสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 3  ประจําป 2562  เม่ือวันท่ี  26  มิถุนายน  2562 จากนั้นไดสอบถาม

สมาชิกสภาฯ มีผูใดจะขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอใหลงมติในท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   - ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  14  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  2 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3     กระทูถาม 

- ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

   -  ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม 

5.1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

         5.1.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  ประจําปงบประมาณ 2562  ไตรมาสท่ี 3 (ระหวางเดือนเมษายน – มิ ถุนายน 2562)   

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 



2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 29) และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  

นายก อบต. -  แจงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

ประจําปงบประมาณ 2562  ไตรมาสท่ี 3 (ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562)   ตอท่ีประชุม 

(รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให)  มีรายละเอียดดังนี้   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   7   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   6   โครงการ  

 - โครงการท่ีมีการเพ่ิมเติม   จํานวน   2   โครงการ    

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน  15  โครงการ  
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 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   1   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน   1   โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานเกษตร 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   1   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   1   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน   2   โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   7   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   4   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   7   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน  18  โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานส่ิงแวดลอม 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   2   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   1   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน   3   โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   4   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   3   โครงการ  



 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   6   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน  13  โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรตามแผนการกระจายอํานาจใหแก อปท. และแนวนโยบายรัฐ 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   5   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   2   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   2   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน   9   โครงการ  

  สรุปรวมทุกยุทธศาสตร 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   26   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน    9    โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   26   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน   61   โครงการ 

ประธานสภาฯ - เปดโอกาสใหสมาชิกสภาฯ ไดเสนอแนะแผนพัฒนาฯ เพ่ิมเติม พรอมท้ังอภิปรายและซักถามขอ

สงสัย  

 -  ผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัย   
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นายก อบต.ทาจะหลุง -  ตอบขอซักถาม พรอมท้ังเสนอแนะขอคิดเห็นในการจัดทําแผนและการนําแผนไปปฏิบัติ   

-  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม  หากไมมีจึงแจงใหท่ีประชุมรับทราบโดย

ท่ัวกัน   

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 

   5.2  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.2.1  เรื่องการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

        (วาระท่ี 1  ข้ันรับหลักการ)  

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบกฎหมาย  

เลขานุการสภาฯ - ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก  

1) พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 

2562 

มาตรา 46 (2) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาและใหความเห็นชอบราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

มาตรา 87 บัญญัติไวโดยมีสาระสําคัญดังนี้ 



เลขานุการสภาฯ -  งบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนตําบลใหจัดทําเปนขอบัญญัติองคการ  

บริหารสวนตําบลและจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนตําบลตามระเบียบและวิธีการท่ี

กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

-  เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

แลว ใหเสนอนายอําเภอเพ่ือขออนุมัติ และใหนายอําเภอพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับ

แตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติดังกลาว 

- ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป สภาองคการบริหารสวนตําบลตอง

พิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัตินั้น 

- ในการพิจารณารางขอบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจํานวนในรายการ

มิได แตอาจแปรญัตติไดในทางลดหรือตัดทอนรายจาย ซ่ึงมิไดเปนรายจายท่ีเปนเงินสงใชตนเงินกู 

ดอกเบี้ยเงินกู หรือเงินท่ีกําหนดใหจายตามกฎหมาย 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 

ขอ 43 กําหนดวา รางขอบัญญัติตองแบงเปนขอและมีบันทึกดังตอไปนี้ 

(1) หลักการของรางขอบัญญัติ 

(2) เหตุผลท่ีเสนอรางขอบัญญัติ 

การเสนอรางขอบัญญัติใหเปนไปตามแบบทายระเบียบนี้ 

ขอ 44 วรรคทาย การเสนอญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณใหเปนไปตามความในหมวด 4 วาดวย

งบประมาณ 

ประธานสภาฯ -  ขอเชิญนายก อบต.ทาจะหลุง เสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ  2563  ตอสภา อบต.ทาจะหลุง 
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นายก อบต.ทาจะหลุง - ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 บัดนี้    ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง จะไดเสนอรางขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงอีกครั้งหนึ่ง      ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ 

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบ 

ถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ดังตอไปนี้ 

1. สถานะการคลัง  

1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  2562 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะ

การเงินดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จํานวน   40,941,710.14    บาท 



  1.1.2 เงินสะสม  จํานวน    17,277,475.97   บาท  

  1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน    18,463,956.71   บาท  

  1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ  รวม 0 บาท 

  1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการ  รวม  549,405.00  บาท  

 1.2 เงินกูคงคาง  จํานวน  0  บาท 

2. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

          ผูบริหาร อบต.ทาจะหลุง ประมาณการรายรับไวท่ี  30,211,000.00  บาท  และประมาณการ

รายจายไวจํานวน  30,211,000.00  บาท  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
 

หลักการ 

          เพ่ือใหมีขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 

 มาตรา 87 บัญญัติให งบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนตําบลใหจัดทําเปน

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลและจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนตําบลตามระเบียบ

และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 มาตรา 46 บัญญัติให สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาและใหความเห็นชอบ 

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ดานบริหารท่ัวไป 

 แผนงานบริหาร งานท่ัวไป      ยอดรวม   10,328,920 บาท 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม         12,600 บาท 
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ดานบริการชุมชนและสังคม 

 แผนงานการศึกษา      ยอดรวม    5,750,475 บาท 

 แผนงานสาธารณสุข      ยอดรวม      349,160 บาท 

 แผนงานเคหะและชุมชน      ยอดรวม    1,636,631 บาท 

 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน    ยอดรวม       585,610  บาท 

 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ   ยอดรวม       163,000 บาท 



ดานการเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    ยอดรวม     2,581,600 บาท 

แผนงานการเกษตร      ยอดรวม       921,158 บาท 

ดานการดําเนินงานอ่ืน 

 แผนงานงบกลาง       ยอดรวม     7,881,846 บาท 

   งบประมาณรายจายท้ังส้ิน     30,211,000 บาท  
 

  และบัดนี้ ขาพเจาขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจาย

ท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย  

จังหวัดนครราชสีมา ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น  30,211,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป โดยแยกอธิบายรายละเอียดตามแผนงานดังเอกสาร

รางงบประมาณท่ีประธานสภาฯ ไดนําสงใหทุกทานแลว (ขอมอบให ปลัดอบต.ทาจะหลุง ไดดําเนิน 

การชี้แจงตอท่ีประชุมตอไป) 

ปลัด อบต.ทาจะหลุง - ชี้แจงขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 เปนรายขอใหสมาชิกสภา อบต.

ทาจะหลุง ไดรับทราบอยางละเอียด 

ท่ีประชุม -  รับทราบ  
 

ประธานสภาฯ - ทานนายกองคการบริหารสวนตําบลก็ไดนําเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 

2563 ตอท่ีประชุมเรียบรอยแลว ลําดับตอไปขอเรียนเชิญเลขานุการสภาฯ อธิบายขอระเบียบ

กฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี  2  พ.ศ. 2554 

 ขอ 47 กําหนดวา ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาใน

หลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิก

สภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้น

พอสมควรแลว 

 ขอ 62  เม่ือไดอภิปรายไปพอสมควรแลว ถาสมาชิกสภาทองถ่ินเสนอญัตติขอใหปดอภิปรายเพ่ือให

ลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณหรือไม  ตองมีสมาชิกสภาทองถ่ิน รับรองไม

นอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีอยูในท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภา อบต.ทาจะหลุง ทานใดประสงคจะอภิปราย ขอเรียนเชิญยกมือ เม่ือไมมีทานใด

อภิปราย และแสดงความคิดเห็น  ลําดับตอไป ขอมติท่ีประชุมวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หรือไม ผูใดเห็นชอบใหรับหลักการ ขอเชิญยกมือ 

มติท่ีประชุม - มีมติ เห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติฯ  14  เสียง   ไมเห็นชอบ   -   เสียง  งดออก

เสียง  2  คน  ลาประชุม  2  คน       
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5.1.3  เรื่องการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ  2563 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบกฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม

ถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554  

 ขอ 45 วรรคทาย  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการ

พิจารณาวาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภา

ทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

  ขอ 103 (1)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวาสามคน

แตไมเกินเจ็ดคน 

 คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ตามขอ 105 (3) ถือเปนคณะกรรมการสามัญตามขอ 103 

(1) จึงประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน  

  ขอ 107   วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินเสนอชื่อ ในกรณีท่ีสมาชิก

สภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน 

  ขอ 109  การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรก ใหเปนหนาท่ีของ

เลขานุการสภาทองถ่ิน 

 ใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภา

ทองถ่ินคณะนั้นๆ 

  ขอ 115 คณะกรรมการสภาทองถ่ินจะกําหนดนัดประชุมเม่ือใด ใหแจงใหผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก

สภาทองถ่ิน ผูเสนอญัตติ และผูแปรญัตติ ทราบลวงหนาไมนอยกวา ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนกําหนดเวลา

นัดประชุม 

ประธานสภาฯ    -  บัดนี้  จะเปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  2563  ซ่ึงประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ด

คน  ขอมติท่ีประชุมวาจะใหมีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนก่ีคน 

นายบุญทิพย  แตมกระโทก  -  เสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน  5  คน  โดยมีผูรับรองคือ   

   1.  นางแฉลม  นาคกระโทก  2. นายเอ้ือน  แนบกระโทก 

ประธานสภาฯ   - มีผูใดจะเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม หากไมมีการเสนออีก  จึงขอประกาศตอ

ท่ีประชุมสภาฯ  ใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางงบประมาณรายจายประจําป  2563  จํานวน 

5 คน 

มติท่ีประชุม - มีมติ เห็นชอบเปนเอกฉันท           

ประธานสภาฯ   - จากนั้นไดใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท่ีตนเห็นควรใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการแปรญัตติราง 

ขอบัญญัติฯ  จํานวน  5  คน   และมีผูรับรองสองคน  

    -  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนท่ี 1  

นายสมร  ตอยกระโทก  - เสนอชื่อ นางอํานวย  ปลํ้ากระโทก             



โดยมีผูรับรองคือ    1. นายเจียม  พรมกระโทก 2. นางแฉลม  คําโพธิ์แสง 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกสภา ทานใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 อีกหรือไม ถาไมมี จึงขอ

ประกาศตอท่ีประชุมสภาฯ ให นางอํานวย  ปลํ้ากระโทก   เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 

-  จากนั้น ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 และขอผูรับรอง 2 คน 
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นายเท่ียง  เตรียมมะเริง  - เสนอชื่อ นายสุรัตน  จันทะสุข    

    โดยมีผูรับรองคือ    1. นายนิยม  ใยแจม    2. นายอวย  ซาหวา 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกสภา ทานใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 อีกหรือไม ถาไมมี จึงขอ

ประกาศตอท่ีประชุมสภาฯ ให นายสุรัตน  จันทะสุข   เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2  

-  จากนั้น ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 และขอผูรับรอง 2 คน 

นายนิยม  ใยแจม - เสนอชื่อ นายบํารุง  เอ่ียมอยูแท   

    โดยมีผูรับรองคือ  1. นายแดง  แนบกระโทก  2. นายสุรัตน  จันทะสุข  

ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภา ทานใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 อีกหรือไม ถาไมมี จึงขอ 

ประกาศตอท่ีประชุมสภาฯ ให นายบํารุง  เอ่ียมอยูแท   เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3  

-  จากนั้น ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 4 และขอผูรับรอง 2 คน 

นายบํารุง  เอ่ียมอยูแท -  เสนอชื่อ นายเท่ียง  เตรียมมะเริง     

    โดยมีผูรับรองคือ  1. นางแฉลม  นาคกระโทก 2.  นางอํานวย  ปล้ํากระโทก 

ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภา ทานใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 4 อีกหรือไม  ถาไมมี จึงขอ 

ประกาศตอท่ีประชุมสภาฯ ให นายเท่ียง  เตรียมมะเริง   เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4  

  -  จากนั้น ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 5 และขอผูรับรอง 2 คน 

นายสุรัตน  จันทะสุข   -  เสนอชื่อ  นางแฉลม  นาคกระโทก     

    โดยมีผูรับรองคือ  1. นายสมร  ตอยกระโทก  2.  นายบุญทิพย  แตมกระโทก 

ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภา ทานใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 5 อีกหรือไม  ถาไมมี  จึงขอ 

ประกาศตอท่ีประชุมสภาฯ ให นางแฉลม  นาคกระโทก   เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 5  
 

ประธานสภาฯ            - ไดสอบถามจากสมาชิกสภาฯ  จะมีผูใดเสนอชื่อผูท่ีตนเห็นควรใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการ 

แปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  อีกหรือไม  หากไมมีการเสนอชื่ออีก  จึงขอประกาศตอท่ีประชุมวา

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563 ประกอบไปดวย  

1. นางอํานวย ปล้ํากระโทก   ส.อบต. หมูท่ี 3 เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 

2. นายสุรัตน จันทะสุข   ส.อบต. หมูท่ี 1 เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2  

3. นายบํารุง เอ่ียมอยูแท  ส.อบต. หมูท่ี 8 เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3  

  4. นายเท่ียง เตรียมมะเริง  ส.อบต. หมูท่ี 6 เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 4   

  5. นางแฉลม นาคกระโทก  ส.อบต. หมูท่ี 5 เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5  

ท่ีประชุม  - รับทราบ 



เลขานุการสภาฯ -  ไดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ือดําเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ    ในวันท่ี  2  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00  น.   

ณ  หองประชุม อบต.ทาจะหลุง   

ประธานสภาฯ - ไดอานระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ขอ 45 วรรค 2 ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม

วาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไม

นอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 
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ประธานสภาฯ  - ไดจัดสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ท่ีไดลงมติรับ 

หลักการใหแกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ เพ่ือพิจารณาโดยละเอียด และไดขอมติท่ี

ประชุมสภาฯ ในการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ ในวันท่ี 2 สิงหาคม 

2562  เวลา  14.00 – 17.00 น.  และวันท่ี  3 – 5 สิงหาคม  2562  เวลา  08.00 – 17.00 น.  

รวมระยะเวลาเทากับ  30  ช่ัวโมง   โดยใหเสนอคําแปรญัตติฯ  ณ  หองประชุม อบต.ทาจะหลุง 

ประธานสภาฯ  - ไดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป  

งบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวันท่ี  6  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00  น.  ณ  หองประชุม อบต.

ทาจะหลุง     

มติท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ  จํานวน  14  เสียง   งดออกเสียง  2  คน    ลาประชุม  2  คน         

ระเบียบวาระท่ี  6    ญัตติอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  - เขาสูวาระเรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญครับ 

นายก อบต.ทาจะหลุง 1. แจงแนวทางปฏิบัติใหสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบเก่ียวกับการจายขาดเงินสะสม โดยในเบื้องตน

อยากใหประสานงานกับกองชางไวแตเนิ่นๆ เก่ียวกับกระบวนการ ข้ันตอนตั้งแตแรกเริ่มไปจนถึง

กระบวนการสุดทายวาตองเตรียมเอกสารและทําอะไรบาง ซ่ึงคาดวาในชวงเดือนพฤศจิกายน นาจะ

มีการจายขาดเงินสะสมอีกครั้ง  

 2. เสนอแนะแนวทางของผูนําทุกทาน ไมวาจะเปนสมาชิกสภาฯ หรือทานกํานัน ผูใหญบาน โดย

อยากใหศึกษาหาความรูเก่ียวกับระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทํางานของตนเองใหมากๆ 

เพราะปจจุบันเรื่องพวกนี้เก่ียวของกับการทํางานของเราเปนอยางมาก ทําอะไรก็ตองตามระเบียบ 

กฎหมายท่ีไดกําหนดไว หามออกนอกลูนอกทางเด็ดขาด ไมอยางนั้นก็คงจะอยูในคุกในตาราง  ยังไง

ก็อยากใหผูนําทุกทานไดพัฒนาตนเองเก่ียวกับเรื่องนี้  

3. แจงกําหนดการครบวาระการดํารงตําแหนงของคณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯ ซ่ึง อบต. ใหหยุด

ปฏิบัติหนาท่ีวันท่ี 31 ธ.ค. 2562 หาเสียงเลือกตั้ง 60 วัน เลือกตั้งตนเดือน มี.ค. 2563    โดย

กําหนดใหมีสมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งละ 1 คน  



4. สําหรับเรื่องการศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการและลูกจางของ อบต.ทา

จะหลุง ตอนนี้คอยดูไปกอนวาเราจะมีการเลือกตั้งใหมอีกเม่ือไร  

นายเอ้ือน  แนบกระโทก  1. สอบถามถนนสายบานข้ีตุน หมูท่ี 2 ท่ีมีอยูในขอบัญญัติฯ จะไดทําหรือไม  

นายก อบต.ทาจะหลุง - ไดทําครับ ตอนนี้อยูระหวางดําเนินการอยูครับ  

นางแฉลม  นาคกระโทก  1.  สอบถามเรื่องการแกไขปญหาภัยแลง โดยการวางทอสงน้ําใหมเพ่ือ 

นายก อบต.ทาจะหลุง – กอนอ่ืนตองมีแผนรองรับไวเปนอันดับแรก  ถามีแผนรองรับไวแลวก็สามารถดําเนินการไดครับ  

นายสุรัตน  จันทะสุข 1. สอบถามเรื่องการวางทอสงน้ําประปาบานข้ีตุน หมูท่ี 4 ใหมวาจะดําเนินการประมาณเม่ือไร  

นายก อบต.ทาจะหลุง - นาจะประมาณเดือนกวาๆ ครับ  

นายสุรัตน  จันทะสุข 2. เนื่องจากผูใหญบาน หมูท่ี 5  ฝากเสนอเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับเรื่องฝายน้ําลน หมูท่ี 1 - หมูท่ี 5   
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กํานัน ต.ทาจะหลุง 1. แจงกําหนดประชุมกลุมเกษตรกรทํานาตําบลทาจะหลุง  ในวันท่ี  2  สิงหาคม 2562  ณ  ศาลา

ประชาคมหมูบานหนองกก หมูท่ี 8  

 2.  ขอแจงความคืบหนาเก่ียวกับ เรื่องการขอสนับสนุนงบประมาณจากท่ีอ่ืน เพ่ือมาลงพ้ืนท่ีตําบลทา

จะหลุง ซ่ึงก็จะมีโครงการขุดลอกคลองจมูกฉีก แตก็จะคุยกันอีกทีวาจะขุดลอกหรือไม   สําหรับ

โครงการกอสรางสะพานบานง้ิว หมูท่ี 6 คาดวานาจะไดดําเนินการกอสรางใหมในเร็วๆ นี้ สวน

โครงการขุดลอกสระน้ําเพ่ือกักเก็บน้ําไวให วัว ควาย และสัตวเลี้ยงอ่ืนๆ ไวดื่มกินในชวงฤดูแลง 

บริเวณทําเลเลี้ยงสัตว หมูท่ี 10  ตอนนี้ก็ไดมีเจาหนาท่ีลงมาดูพ้ืนท่ีแลว คาดวานาจะไดดําเนินการ

โดยเร็ววันนี้  ก็แจงเพ่ือไดรับทราบโดยท่ัวกันครับ 

ผูใหญบาน หมูท่ี 6 1. ขอขอบคุณทานผูนําทุกทานท่ีมีสวนรวมทําใหพิธีปลอยพันธุสัตวน้ํา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและ

ถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  ณ  ริมฝงแมน้ํามูล บานง้ิว ในวันท่ี  24  กรกฎาคม  2562 

ท่ีผานมา  เปนไปดวยความเรียบรอย และสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ซ่ึงก็ไดรับคําชื่นชมจากหนวยงาน

ราชการตางๆ วาจัดเตรียมงานไดดี ชาวบานมารวมกิจกรรมเปนไปตามเกณฑท่ีคาดหวังไว  

รองประธานสภาฯ 1. ขอเชิญผูนําทุกทานรวมกิจกรรมปลูกปา บานง้ิว หมูท่ี 6  ในวันท่ี 2  สิงหาคม  2562  เวลา 

09.00 น.   ณ  บริเวณหุบนอย  ถาตนไมเหลือจากการปลูกในวันพรุงนี้ก็อาจจะปลูกอีกในชวงวันแม

ดวย  ถาใครวางก็ขอเชิญนะครับ 

ท่ีประชุม - รับทราบ      

 



ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง    ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  

ทาจะหลุง   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3   ครั้งท่ี  1  ประจําป  2562  เวลา  11.45  น.   และนัดประชุมสภาฯ  ในสมัยสามัญ  

สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2  ในวันท่ี  13  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00  น.   ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 
 

 

 

                         ราเชนทร   ประกอบกิจ    ผูจดรายงานฯ 

         ( นายราเชนทร  ประกอบกิจ )  

       เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ทาจะหลุง ไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว 

 
                             สมร  ตอยกระโทก   ผูตรวจรายงานฯ  

                         ( นายสมร   ตอยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
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                  สนั่น  เจกแตงพะเนาว      ผูตรวจรายงานฯ         
              ( นายสนั่น  เจกแตงพะเนาว )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 
              แฉลม  คําโพธิ์แสง      ผูตรวจรายงานฯ 

                              ( นางแฉลม  คําโพธิ์แสง )   

                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ  

 

 

         สภา อบต.ทาจะหลุง ไดรับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2  ประจําป 

2562  เม่ือวันท่ี 13  สิงหาคม  2562  ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

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



 
 

 

               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2562 

วันท่ี  13  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 

ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

------------------------------------------- 

 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

 ผูมาประชุม    

1 นายติ้ม          แตมกระโทก ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง ติ้ม   แตมกระโทก  

2 นายอดิศักดิ์     เนิกกระโทก รองประธานสภา อบต.ทาจะหลุง - ลาประชุม 



3 นางแฉลม       คําโพธิ์แสง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 แฉลม  คําโพธิ์แสง  

4 นายสุรัตน       จันทะสุข สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 สุรัตน   จันทะสุข  

5 นายสนั่น        เจกแตงพะเนาว สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 สนั่น  เจกแตงพะเนาว  

6 นายเอ้ือน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 เอ้ือน   แนบกระโทก  

7 นายสากล        นุชกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  3 สากล   นุชกระโทก  

8 นางอํานวย       ปล้ํากระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3 อํานวย  ปล้ํากระโทก  

9 นายวรรณชัย     ดอกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 วรรณชัย  ดอกกระโทก   

10 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี 4 แดง  แนบกระโทก  

11 นางแฉลม         นาคกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5 แฉลม  นาคกระโทก  

12 นายเท่ียง          เตรียมมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 เท่ียง   เตรียมมะเริง  

13 นายอวย           ซาหวา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 อวย  ซาหวา    

14 นายบํารุง          เอ่ียมอยูแท สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8 - ลาประชุม 

15 นายสมร           ตอยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 สมร   ตอยกระโทก  

16 นายเจียม          พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 เจียม  พรมกระโทก  

17 นายบุญทิพย      แตมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 บุญทิพย  แตมกระโทก  

18 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 ปรีชา  คําเกาะ  

4 นายบุญเรือง     เท่ียงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ทาจะหลุง -  

5 นายราเชนทร    ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ทาจะหลุง ราเชนทร  ประกอบกิจ  

เริ่มประชุม เวลา  09.00  น. 

 

 เม่ือไดเวลาอันสมควร  เลขานุการสภาฯ  ไดตรวจรายชื่อผูมาประชุม พบวาครบองคประชุมแลว จึงไดเรียน

เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ  ไดดําเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1      เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุมทราบ 

   - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม 



( สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  1  สิงหาคม  2562 ) 

ประธานสภาฯ  - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการ  

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  1  

สิงหาคม  2562 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ   - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1  ประจําป 2562  เม่ือวันท่ี  1  สิงหาคม  2562 ถูกตองครบถวน 

ประธานสภาฯ  - ไดใหเลขานุการสภา ฯ  อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี  1  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  1  สิงหาคม   2562  จากนั้นได

สอบถามสมาชิกสภาฯ มีผูใดจะขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอใหลงมติในท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   - ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม   15  เสียง  งดออกเสียง  1  คน  ลาประชุม  2  คน 

ระเบียบวาระท่ี  3     กระทูถาม 

- ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

  - ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม  

5.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  

5.1.1 การพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2563 

(วาระท่ี 2 แปรญัตต)ิ  

ประธานสภาฯ - ไดใหประธานกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ฯ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 25 63 และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุม

อภิปรายและซักถามขอสงสัย 

ประธานกรรมการแปรญัตติฯ -  ไดตอบคําถามจากผูเขารวมประชุม และชี้แจงผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  2563  ในวันท่ี 2  สิงหาคม  2562  เวลา  

14.00 - 17.00  น.  และ วันท่ี 3 – 5  สิงหาคม  2562 เวลา  08.00 - 17.00 น.  รวม

ระยะเวลาเทากับ  30  ช่ัวโมง  โดยใหเสนอคําแปรญัตติฯ   ณ   หองประชุมองคการบริหาร

สวนตําบลทาจะหลุง  ผลปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอแปรญัตติฯในครั้งนั้น และไมมีการ

แกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  2563  ท่ีประชุมมีมติเปน

เอกฉันทใหคงรางเดิมตามท่ีคณะผูบริหารเสนอมา 

ประธานสภาฯ -  ไดสอบถามจากผูเขารวมประชุม  มีทานใดขออภิปรายและซักถามขอสงสัยอีกหรือไม  หากไมมี

ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  15  เสียง  งดออกเสียง  1  คน  ลาประชุม  2  คน  
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ระเบียบวาระท่ี  6     ญัตติอ่ืนๆ  

ประธานสภาฯ  - เขาสูวาระเรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญครับ 

นายก อบต.ทาจะหลุง 1. เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดในการจัดทํารางขอบัญญัติฯ 2563 ยังไงก็ขอฝากสมาชิก

สภาฯ ทุกทานไวเปนแนวทางในการจัดทําขอบัญญัติฯ ในสมัยหนาดวย สวนโครงการท่ีบรรจุไวใน

ขอบัญญัติฯ จะตองมีการจางออกแบบงานโครงการตางๆ ดวย ซ่ึงจะตองรอตรงจุดนี้ใหผานกอนถึง

จะดําเนินการตอไปได  

2. แจงเพ่ือทราบเก่ียวกับโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานสําโรง หมูท่ี 5 (จากบาน

นางสมพร  รอยครบุรี  ถึงบานนางสมพิศ  สมัครไทย ) ซ่ึงตอนนี้ไมมีปญหาอะไร เคลียกันลงตัวแลว 
สามารถดําเนินการไดตามปกติ 

 3. ยังไงก็ขอฝากใหผูท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องการสูบน้ําของ กลุมเกษตรกรทํานาไวดวย เก่ียวกับ

เรื่องการจัดทําเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานการเงิน ซ่ึงเปนงานถายโอนลงมาให อปท. เปนผู

ควบคุมดูแลอยู ถาเกิดวันดีคืนดี สตง. ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข้ึนมาจะไดมีขอมูลท่ีเปนปจจุบันไวใหเขา

ตรวจสอบได  

ปลัด อบต.ทาจะหลุง 1.  สําหรับเรื่องการจางออกแบบงานโครงการตางๆ ไดใหผอ.กองชางเปนผูดูแลเก่ียวกับเรื่องนี้ 

ยังไงเดี๋ยวผมจะหารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องนี้อีกที แลวจะแจงใหทราบ 

2. แจงปญหาเก่ียวกับคาไฟฟาโครงการชลประทานนครราชสีมาสูบน้ําดวยไฟฟา ประจําเดือน 

กรกฎาคม 2562  โดยยอดคาใชจายเดือนนี้สูงมาก  เปนเงิน  126,099.61 บาท ตอนนี้ยังแกปญหา

ไมได นาจะประมาณเดือนกันยายนถึงจะหาเงินมาจายคาไฟฟาได จึงอยากจะขอฝากใหผูท่ี

รับผิดชอบในการเปดน้ําตามหัวจายตางๆ ใหมีความรับผิดชอบมากกวานี้ โดยตองเปดใหหัว-ทาย

กอน  ไมใชวาเปดเก็บกักไวเฉพาะของตัวเอง ควรท่ีจะกระจายน้ําไปใหท่ัวถึงจุดอ่ืนบาง ซ่ึงปญหา

ตางๆ ก็จะตามมาเชนกัน   

ท่ีประชุม - รับทราบ         

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง    ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  

ทาจะหลุง   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3   ครั้งท่ี  2  ประจําป  2562  เวลา  11.30  น.   และนัดประชุมสภาฯ  ในสมัยสามัญ  

สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 3   ในวันท่ี  15  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00  น.   ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 
 

 

 

                         ราเชนทร   ประกอบกิจ    ผูจดรายงานฯ 

         ( นายราเชนทร  ประกอบกิจ )  

       เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ทาจะหลุง ไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว 



 

                             สมร  ตอยกระโทก   ผูตรวจรายงานฯ  

                         ( นายสมร   ตอยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 

 

-4- 

 

 

 

                  สนั่น  เจกแตงพะเนาว      ผูตรวจรายงานฯ         
              ( นายสนั่น  เจกแตงพะเนาว )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 

              แฉลม  คําโพธิ์แสง      ผูตรวจรายงานฯ 

                              ( นางแฉลม  คําโพธิ์แสง )   

                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ    
 

 

         สภา อบต.ทาจะหลุง ไดรับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 3  ประจําป 

2562 เม่ือวันท่ี  15  สิงหาคม  2562  ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

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

 

 

               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  3  ประจําป  2562 

วันท่ี  15  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 

ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

------------------------------------------- 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

 ผูมาประชุม    

1 นายติ้ม          แตมกระโทก ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง ติ้ม   แตมกระโทก  

2 นายอดิศักดิ์     เนิกกระโทก รองประธานสภา อบต.ทาจะหลุง - ลาประชุม 

3 นางแฉลม       คําโพธิ์แสง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 แฉลม  คําโพธิ์แสง  

4 นายสุรัตน       จันทะสุข สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 สุรัตน   จันทะสุข  

5 นายสนั่น        เจกแตงพะเนาว สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 สนั่น  เจกแตงพะเนาว  

6 นายเอ้ือน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 เอ้ือน   แนบกระโทก  

7 นายสากล        นุชกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  3 สากล   นุชกระโทก  

8 นางอํานวย       ปล้ํากระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3 อํานวย  ปล้ํากระโทก  

9 นายวรรณชัย     ดอกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 -  ลาประชุม 

10 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี 4 -0 ลาประชุม 

11 นางแฉลม         นาคกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5 แฉลม  นาคกระโทก  

12 นายเท่ียง          เตรียมมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 เท่ียง  เตรียมมะเริง  

13 นายอวย           ซาหวา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 อวย  ซาหวา  

14 นายบํารุง          เอ่ียมอยูแท สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8 - ลาประชุม 

15 นายสมร           ตอยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 สมร   ตอยกระโทก  

16 นายเจียม          พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 - ลาประชุม 

17 นายบุญทิพย      แตมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 บุญทิพย  แตมกระโทก  



18 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 ปรีชา  คําเกาะ  

4 นายบุญเรือง     เท่ียงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ทาจะหลุง บุญเรือง  เท่ียงกระโทก  

5 นายราเชนทร    ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ทาจะหลุง ราเชนทร  ประกอบกิจ  

6 นายเมธา         บุตรพาชี กํานันตําบลทาจะหลุง เมธา  บุตรพาชี  

7 นายจินดา        อินทรหม่ืนไวย ผูใหญบาน หมูท่ี 2 จินดา  อินทรหม่ืนไวย  

เริ่มประชุม เวลา  09.00  น. 
 

 เม่ือไดเวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ    ไดตรวจรายชื่อผูมาประชุม พบวาครบองคประชุมแลว จึงไดเรียน

เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ  ไดดําเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  1. แจงการซอมแซมถนนภายในตําบลทาจะหลุง โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทซีพี   

ท่ีประชุม - รับทราบ         
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ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

( สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  13  สิงหาคม  2562 ) 

ประธานสภาฯ  - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการ  

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  13  

สิงหาคม  2562 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ   - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2  ประจําป 2562  เม่ือวันท่ี  13  สิงหาคม  2562 ถูกตองครบถวน 

ประธานสภา ฯ  - ไดใหเลขานุการสภา ฯ  อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี  2  ประจําป 2562  เม่ือวันท่ี  13  สิงหาคม   2562  จากนั้นได

สอบถามสมาชิกสภาฯ มีผูใดจะขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอใหลงมติในท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   - ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม   12  เสียง  งดออกเสียง  1  คน  ลาประชุม  5  คน 

ระเบียบวาระท่ี  3     กระทูถาม  

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

  - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  5     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 



5.1 เร่ืองการพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 

งบประมาณ  พ.ศ. 2563 

(วาระท่ี 3  ลงมต)ิ  

ประธานสภาฯ - ไดสรุปรายละเอียดและแผนงานตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 25 63  ใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบอีกครั้ง  จากนั้นใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุงไดลงมติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  25 63  เห็นชอบ

หรือไม  จากนั้นขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25 63 

ดวยคะแนนเสียง  12  เสียง  งดออกเสียง  1  คน  ลาประชุม  5  คน   และใหขออนุมัติจาก

นายอําเภอโชคชัยตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  6     ญัตติอ่ืนๆ   

ประธานสภาฯ  - เขาสูวาระเรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญครับ 

ปลัด อบต.ทาจะหลุง   1. อธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวทาง กระบวนการในการจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 2. แจงความคืบหนา กรณีท่ีดินวางเปลาในพ้ืนท่ีบานโนนสวรรค หมูท่ี 10 ตําบลทาจะหลุง  อําเภอ

โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เนื้อท่ีประมาณ  8  ไร   โดยไดดําเนินการขอความเห็นชอบข้ึน

ทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชนไวแลวนั้น ซ่ึง อบต.ทาจะหลุง ไดดําเนินการสงเรื่องนี้ไปยังอําเภอ

โชคชัยเพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และจากการท่ีไดรวมพูดคุยกับปลัดนาวี สรุปได

วา ทางหมูบานตองมีหลักฐานเพ่ือยืนยันวาท่ีเหลือตรงนี้ประชาชนไดใชประโยชนหรือไม  โดยตองมี

ประชาชน คนเฒา คนแกมายืนยันวาไดใชประโยชนจริง 
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ปลัด อบต.ทาจะหลุง    3. สําหรับการสูบน้ําลงพ้ืนท่ีนาของเกษตรกร บานง้ิว หมูท่ี 6 อยากใหเนนปลอยน้ําท่ีตนสาย-ปลาย 

นาอยางเดียว โดยทํารองน้ําเพ่ือท่ีจะไดรับน้ําท่ัวถึงทุกแปลง 

กํานัน ต.ทาจะหลุง 1. แจงเพ่ิมเติมกรณีท่ีดินวางเปลาในพ้ืนท่ีบานโนนสวรรค หมูท่ี 10  โดยอําเภอโชคชัยแจงวาไม

สามารถข้ึนทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชนได เพราะเปนท่ีดินวางเปลา สําหรับวิธีทางในการยืนยัน

วาเปนพ้ืนท่ีท่ีประชาชนไดใชประโยชนจริง คือใหประชาชนมายืนยันวามีการใชประโยชนในพ้ืนท่ี

นั้นจริง  ซ่ึงทางอําเภอโชคชัยไดฟนธงแลววา เราไมมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียน ท่ีดินสาธารณประโยชนแปลง

นี้ได ดังนั้น พ้ืนท่ีนี้จึงเปนท่ีดินวางเปลา 

 2. สําหรับเรื่องกิจกรรมการแขงขันกีฬาสงทายกอนหมดวาระ ในปงบประมาณ 2563 อยากใหจัด

ไมเกินเดือนธันวาคม 2562 โดยอยากใหมีกีฬากระชับมิตรระหวางกํานัน/ผูใหญบาน ปะทะกับ 

คณะผูบริหาร/สมาชิกสภาฯ/เจาหนาท่ี อบต.  



 3. เนื่องจากไดรับแจงกับทางผูใหญบานสําโรง หมูท่ี 5 วา ชาวบานโวยวายเก่ียวกับเรื่องไมขยาย

เขตการสูบน้ําเพ่ือแกไขปญหาภัยแลงใหกับชาวบาน ซ่ึงขณะนี้ชาวบานไดประสบปญหาภัยแลงกัน

อยางท่ัวถึง  และขอแจงเพ่ิมเติม และขอฝากถึงผูท่ีควบคุมการเปด-ปดหัวจายน้ําของสถานีสูบน้ํา

ดวยพลังงานไฟฟาบานหนองกก เพ่ือสูบน้ําใหกับ กลุมเกษตรกรทํานาตามหัวจายตางๆ โดยไมอยาก

ใหเห็นแกตัวในการเปดน้ํา อยากใหกระจายน้ําไปใหท่ัวถึงทุกจุด อยากใหแกไขในสวนนี้  สําหรับ

ผูดูแลเปด-ปดหัวจายน้ํา ผมคิดวาควรไดรับเงินคาตอบแทนตรงจุดนี้ดวยเชนกัน 

ปลัด อบต.ทาจะหลุง    - สําหรับการเก็บคาสูบน้ําของกลุมเกษตรกรทํานา จากเดิมไรละ 50 บาท อยากใหเปลี่ยนเปนไรละ  

60 บาท  และหักสวนตางเปนคาดูแลใหกับผูดูแลหัวจายตามจุดตางๆ ดวย 

นายก อบต. 1. สําหรับเรื่องกิจกรรมการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด อาจจะกําหนดแขงภายในเดือน พฤศจิกายน 

2562 นี้  

2.  แจงแผนการดําเนินงานเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง  ซ่ึงเปนปญหาในระยะยาว 

และขณะนี้ชาวบานไดประสบปญหากันเปนวงกวาง  โดยไดประสบปญหาดังนี้ คือ  1. น้ําท่ีไวใช

เพ่ือการอุปโภค บริโภค  2. น้ําท่ีไวใชเพ่ือการเกษตร   

ท่ีประชุม  - รับทราบ  

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง     ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3   ครั้งท่ี  3  ประจําป  2562  เวลา  11.30  น.    

 

                         ราเชนทร   ประกอบกิจ    ผูจดรายงานฯ 

         ( นายราเชนทร  ประกอบกิจ )  

       เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 
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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 วิสามัญ   สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  . 

ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี   9  ตุลาคม  2562   ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 

2554 

  
 

               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

  


