
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1 ประจําป  2562 

วันท่ี  9  ตุลาคม  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 - ลาประชุม 

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  บํารุง  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 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 นายวิเชียร         นับกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี 5 วิเชียร  นับกระโทก  

8 นายสถาพร        สินเธาว หัวหนาสํานักปลัด สถาพร  สินเธาว  

9 นางอําไพ          สังเกตุ ผอ.กองสงเสริมการเกษตร อําไพ  สังเกต  

10 นางสาวิตรี        วรคง นักวิเคราะหนโยบายและแผน สาวิตรี  วรคง  

11 จ.ส.อ.บุญสง      สุดใจ เจาพนักงานธุรการ บุญสง  สุดใจ  
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เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง     ไดเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง    ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1  ประจําป  2562  เวลา   09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ   -  ไมมี   

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

(สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  15  สิงหาคม  2562) 

ประธานสภาฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 3  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  15 

สิงหาคม  2562 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง สมัย

สามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 3  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  15  สิงหาคม  2562  ถูกตองครบถวน 

ประธานสภา ฯ - ไดใหเลขานุการสภาฯ อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 ประจําป 2562  เม่ือวันท่ี  15  สิงหาคม  2562 จากนั้นไดสอบถามสมาชิกสภาฯ 

มีผูใดจะขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอใหลงมติในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม   -  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  15  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  1  คน  

ระเบียบวาระท่ี  3      กระทูถาม 

- ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม 

5.1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

         5.1.1 การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 5/2562  

ตามมติท่ีประชุมคณะผูบริหารอนุมัติ  ครั้งท่ี 9/2562  เม่ือวันท่ี  9  กันยายน  2562 

นายก อบต.ทาจะหลุง -  ไดชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ครั้งท่ี 5/2562  

ตามมติท่ีประชุมคณะผูบริหารอนุมัติ  ครั้งท่ี 9/2562  เม่ือวันท่ี  9  กันยายน  2562  โดยมี

รายละเอียดดังนี้    
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      โอนเพ่ิม  

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป  งาน   บริหารท่ัวไป  งบ  บุคลากร 

หมวด   เงินเดือน (ฝายประจํา)  

ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจาง 

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางใหแกพนักงานจาง 

ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  พนักงานขับรถยนต  คนงานท่ัวไป  ภารโรง  ผูชวย

นักพัฒนาชุมชน  ตั้งไว  789,480 บาท  งบประมาณคงเหลือ  62,160  บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม 3,960  

บาท  

แผนงาน  เคหะและชุมชน งาน  บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบ   ดําเนินงาน 

หมวด   คาสาธารณูปโภค  

ประเภท  คาไฟฟา 

  เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหนองกก  ตั้งไว  

100,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ  69,425.73  บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม  150,000  บาท  

แผนงาน  การศึกษา  งาน   ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบ  ดําเนินงาน 

หมวด   คาใชสอย  

ประเภท  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  

   เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  ตั้งไว  649,320 

บาท  งบประมาณคงเหลือ  0  บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม  36,340  บาท 

-  คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตราม้ือละ 20 บาท ตอคน จํานวน 

245 วัน 

- คาจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ป 

- คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป 

- คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป 

- คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป 

- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 

2561 

 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

2/2561 หนาท่ี 139 ท่ี 2 
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โอนลด 

แผนงาน  การศึกษา  งาน   บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  งบ  บุคลากร 

หมวด   เงินเดือน (ฝายประจํา)  

ประเภท  เงินประจําตําแหนง 

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนทองถ่ิน ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม  ตั้งไว  42,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ  42,000 บาท  จํานวนเงินที่โอนลด40,300 บาท 

แผนงาน  การศึกษา  งาน   บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  งบ  บุคลากร 

หมวด   เงินเดือน (ฝายประจํา)  

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 

  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน 

ประจําป ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักวิชาการศึกษา ครู ตั้งไว 1,490,400  บาท  

งบประมาณคงเหลือ  371,851  บาท  จํานวนเงินที่โอนลด  150,000  บาท 

ที่ประชุม           -  รับทราบ 

         5.1.2 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  

ขอ 27    

นายก อบต.ทาจะหลุง - แจงแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ขอ 27   ตอที่

ประชุม (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให)  มีรายละเอียดดังนี ้  

 ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   จํานวน    11   โครงการ  

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน    จํานวน     2    โครงการ  

        รวม   13   โครงการ  

 ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   จํานวน     1   โครงการ  

        รวม    1   โครงการ  

 ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานเกษตร 

 3.1 แผนงานเกษตร     จํานวน     2   โครงการ  

        รวม    2   โครงการ  

 ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 

 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จํานวน     3   โครงการ  

 4.2 แผนงานการศึกษา     จํานวน     1    โครงการ  

 4.3 แผนงานสาธารณสุข     จํานวน     4    โครงการ  

 4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห    จํานวน     0    โครงการ  

 4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   จํานวน     2    โครงการ  

 4.6 แผนงานงบกลาง     จํานวน     4    โครงการ  

        รวม   14   โครงการ  
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ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

 5.1 แผนงานเกษตร     จํานวน     2   โครงการ  

 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   จํานวน     0    โครงการ  

 5.3 แผนงานเคหะและชุมชน    จํานวน     0    โครงการ  

 5.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   จํานวน     0    โครงการ  

        รวม    2   โครงการ  

 ยุทธศาสตรที่ 6  การบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

 6.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   จํานวน     1   โครงการ  

 6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป    จํานวน     5    โครงการ  

 6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    จํานวน     2    โครงการ  

 6.4 แผนงานเคหะและชุมชน    จํานวน     0    โครงการ  

        รวม    8   โครงการ  

  ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรตามแผนการกระจายอํานาจใหแก อปท. และแนวนโยบายรัฐบาล 

 7.1 แผนงานการศึกษา     จํานวน     3   โครงการ  

 7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จํานวน     1    โครงการ  

 7.3 แผนงานสาธารณสุข     จํานวน     1    โครงการ  

 7.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   จํานวน     1    โครงการ  

 7.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   จํานวน     3    โครงการ  

 7.6 แผนงานงบกลาง     จํานวน     1    โครงการ  

 7.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป    จํานวน     1    โครงการ  

        รวม   11   โครงการ  

            รวมทั้งสิ้น   51  โครงการ 

ประธานสภาฯ -  เปดโอกาสใหสมาชิกสภาฯ อภิปรายและซักถามขอสงสัย   

 -  ผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัย   

นายก อบต.ทาจะหลุง -  ตอบขอซักถาม พรอมทั้งเสนอแนะขอคิดเห็นในการจัดทําแผน ฯ และการนําแผนฯ ไปปฏิบัต ิ

ที่ประชุม  -  รับทราบ 

5.1.3 แจงโครงการที่จะดําเนินการพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563  จํานวน 5 โครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  การฝาก

เงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว

5164  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562  เร่ือง ยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

นายก อบต.ทาจะหลุง -  ไดแจงโครงการที่จะดําเนินการพิจารณาจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563   

จํานวน 5 โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5164 ลง

วันที่ 29 สิงหาคม 2562  เร่ือง ยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมี

รายละเอียดดังนี ้   
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1. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 5  (จากที่นายโม  นัดกระโทก  ถึงที่ดินบริษัทสวนปา

สุรสิทธิ์ จํากัด ถึงแยกปาทําเล)   เปนจํานวนเงิน   1,990,000   บาท    

2. โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 10 (บริเวณที่ดินตาเสม  พูนกระโทก  ถึงที่ดินนางวารี  

นัดกระโทก)  เปนจํานวนเงิน  1,150,000  บาท    

3.  โครงการวางทอสงน้ํา  หมูที่  5 (จากทอสงน้ําสถานีสูบน้ําบานหนองกก หมูที่  5 บริเวณ

ที่ดินนายเอกภูมิ  จิตตเจริญธรรม ถึงที่ดินนายวรรณชัย  ถอยกระโทก) เปนจํานวนเงิน  1,120,000  บาท    

4. โครงการเพิ่มหัวจายน้ําเพื่อการเกษตร  หมูที่ 6  เปนจํานวนเงิน  250,000  บาท    

5. โครงการวางทอสงน้ํา หมูที่  9 (จากทอเมนเดิมชลประทาน  ถึงที่ดินนางดอกไม  พิงกระโทก)  

เปนจํานวนเงิน  1,000,000  บาท    

ที่ประชุม  -  รับทราบ 

5.2 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา   

      5.2.1 การพิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเติม   คร้ังที่ 1/2562 ของ

องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน พัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22    

ประธานสภาฯ -  เชิญปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงชี้แจงข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  

( พ.ศ. 2561 - 2565 ) 

ปลัด อบต.ทาจะหลุง -  ชี้แจงข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหาป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ขอ 22   และหนังสือ

สั่งการที่เก่ียวของ 

ประธานสภาฯ - เชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงชี้แจงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม 

คร้ังที่ 1/2562 ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

นายก อบต.ทาจะหลุง - ไดชี้แจงแผนพัฒนา ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2562 ขององคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให)  เนื่องจากไดรับแจงจากผูนําหมูบานวาประชาชนในพื้นที่

ตําบลทาจะหลุงไดรับความเดือดรอน โดยไดประสบปญหาภัยแลงในการทําเกษตรกรรม และปญหาถนน

ชํารุดเสียหาย เปนหลุม เปนบอทําใหการสัญจร การขนสงพืชผลทางการเกษตรเปนไปดวยความ

ยากลําบาก ซึ่งอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรและอาจทําใหพืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย

ได ซึ่งโครงการที่ประชาชนมีความตองการใหแกไขปญหาความเดือดรอนนั้น ยังไมมีอยูในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของ อบต.ทาจะหลุง เพื่อใหสอดคลองในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ 

และทําใหการบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประชาคมระดับหมูบาน ไดมีมติเห็นชอบเพิ่มเติม  เรียบรอยแลว  วันนี้

จึงขอเชิญสภาฯ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
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ลํา

ดับ 

รายละเอียดใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (เพิ่มเติม) 

เหตุผลการเพิ่มเติม ยุทธศาสตร แผนงาน 

1 - โครงการถนนลูกรัง หมูที่ 5 

(จากที่นายโม  นัดกระโทก ถึง

ที่ดินบริษัทสวนปาสุรสิทธิ์จํากัด 

แยกปาทําเล) กวาง 4  เมตร 

ยาว 3,300  เมตร ลูกรังหนา

เฉลี่ย 0.10  เมตร งบประมาณ 

1,990,000 บาท ประจําป

งบประมาณ 2563 

1. เนื่องจากสภาพถนน

ปจจุบันเปนถนนดิน เปน

หลุมเปนบอ สัญจร

ลําบาก และขนสงพืชผล

ทางการเกษตรลําบาก 

2. เพื่อนําไปจัดทํา

งบประมาณจายขาดเงิน

สะสม 

ยุทธศาสตรที่ 1 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

2 - โครงการวางทอสงน้ํา หมูที่ 5 

(จากทอสงน้ําสถานีสูบน้ําบาน

หนองกก หมูที่ 5 บริเวณที่ดิน

นายเอกภูมิ  จิตตเจริญธรรม ถึง

ที่ดินนายวรรณชัย  ถอยกระ

โทก)  ยาว 760  เมตร ขนาด

ทอ Ø 10  นิ้ว และขนาดทอ Ø 

8  นิ้ว งบประมาณ 1,120,000 

บาท ประจําปงบประมาณ 

2563 

1. เนื่องจากเกษตรกรมี

น้ําไมเพียงพอในการทํา

นาเพราะทอสงน้ําจายน้ํา

มาไมถึงบริเวณดังกลาว 

จึงตองขยายทอสงน้ํา 

2. เพื่อนําไปจัดทํา

งบประมาณจายขาดเงิน

สะสม 

ยุทธศาสตรที่ 3 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานเกษตร 

แผนงาน

การเกษตร 

3 - โครงการถนนหินคลุก หมูที่ 10 

(บริเวณที่ดินตาเสม  พูนกระ

โทก ถึงที่ดินนางวารี  นัดกระ

โทก) กวาง 4  เมตร ยาว 2,400  

เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย  0.10  

เมตร งบประมาณ 1,150,000 

บาท ประจําปงบประมาณ 

2563 

1. เนื่องจากสภาพถนน

ปจจุบันเปนถนนลูกรัง

เปนหลุมเปนบอ สัญจร

ลําบาก และขนสงพืชผล

ทางการเกษตรลําบาก 

2. เพื่อนําไปจัดทํา

งบประมาณจายขาดเงิน

สะสม 

ยุทธศาสตรที่ 1 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

 

ประธานสภาฯ -  ไดใหสมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปราย  

-  สมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปราย 

ประธานสภาฯ - หลังจากนั้นขอมติที่ประชุมรับรองรางแผนพัฒนา ทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2562 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง   

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  1 5  เสียง   งดออกเสียง  2  คน   ลาประชุม  1  คน 



-8- 

          5.2.2   การพิจารณาออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแปลง  “กระทรวงมหาดไทย  

(ที่สาธารณตะกุดเวียน)” เน้ือที่ประมาณ 25-3-01.6  ไร นอยกวาหลักฐานเดิม 14-0-98.4  ไร  

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญทานนายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแปลง  

“กระทรวงมหาดไทย (ที่สาธารณตะกุดเวียน)” เนื้อที่ประมาณ 25  - 3 - 01.6  ไร นอยกวาหลักฐานเดิม 

14-0-98.4  ไร  เพื่อใหสภาฯ  ไดพิจารณาครับ 

นายก อบต.ทาจะหลุง - เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง และผูเขารวมประชุมที่เคารพ

ทุกทาน กระผมขอเรียนใหสภาฯ ได รับทราบและพิจารณาออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแปลง  

“กระทรวงมหาดไทย (ที่สาธารณตะกุดเวียน)” เนื้อที่ประมาณ 25  - 3 - 01.6  ไร นอยกวาหลักฐานเดิม 

14-0-98.4  ไร  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

นายก อบต.ทาจะหลุง              -  ดวยจังหวัดนครราชสีมาแจงวา การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแปลง  

“กระทรวงมหาดไทย (ที่สาธารณตะกุดเวียน)” ซึ่งตั้งอยูที่บานงิ้ว หมูที่ 6  ตําบลทาจะหลุง  อําเภอโชคชัย  

จังหวัดนครราชสีมา  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง   ไดแจงความประสงคระบุเนื้อที่ 40-0-

00  ไร  เปนหลักฐานประกอบการรังวัด ผลปรากฏวา ไดเนื้อที่ประมาณ  25-3-01.6  ไร  นอยกวา

หลักฐานเดิม  14-0-98.4  ไร  และไมปรากฏวามีผูบุกรุก  ประกาศครบกําหนด 30 วัน ตามระเบียบแลว  

ไมมีผูโตแยงหรือคัดคานแตอยางใด  

ในการนี้อําเภอโชคชัย ไดสอบสวนผูนําทองที่จํานวน  2  ราย ประกอบดวยผูใหญบาน หมูที่  6 

ตําบลทาจะหลุง และกํานันตําบลทาจะหลุง แลวใหถอยคําตรงกันไดความวา สาเหตุที่เนื้อที่ดินนอยกวา

หลักฐานเดิมนั้น เนื่องจากการรายงานขนาดที่ดินคร้ังแรกเพื่อขอใหสํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 

สาขาโชคชัย พิจารณาดําเนินการออกหนังสือสําหรับที่หลวงนั้น เปนการประมาณการขนาดเนื้อที่ดิน

เบื้องตน และมิไดดําเนินการรังวัดแตอยางใด จึงทําใหขนาดที่ดินที่รายงานไปยังสํานักงานที่ดินจังหวัด

นครราชสีมา สาขาโชคชัย นั้น มีขนาดเนื้อที่ที่ดินที่ผิดพลาดไมตรงตามความเปนจริง 

เพื่อใหการดําเนินการตรวจสอบเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การมอบ หมาย

ใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินชวยเหลือในการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

พ.ศ. 2543 ขอ 8  จึงเสนอขอมติที่ประชุมสภาฯ  ไดพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นกรณีผลการ

รังวัดไดเนื้อที่นอยไปเพราะเหตุใด  มีจํานวนเนื้อที่เทาใด แลวแจงผลการตรวจสอบใหอําเภอโชคชัยทราบ

ตอไป 

ประธานสภาฯ - ไดสอบถามผูเขารวมประชุม มีทานใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมีขอใหลงมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม - ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  15  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  1  คน 

ระเบียบวาระที่ 6     เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  - ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดหารือในเร่ืองตางๆ 

นายก อบต.ทาจะหลุง 1. แจงนโยบายของรัฐบาลในการจายขาดเงินสะสม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 5164  ลงวันที่  29 สิงหาคม 2562 เร่ือง ยกเวนการใชจายเงินสะสมของ อปท. โดยตองเสนอ

โครงการเพื่อใชจายเงินสะสมตอสภาทองถ่ิน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เทานั้น  

 2. สําหรับวาระการดํารงตําแหนงของคณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯ อาจจะไดอยูยาวไปถึงเดือนธันวาคม 

2562  โดยอาจจะมีการเลือกตั้งใหม  ประมาณเดือนตุลาคม 2563 แตกําหนดการก็ยังไมแนนอน ยังไงถา

มีความคืบหนาอยางไรก็จะแจงใหสภาฯ ทราบอีกคร้ัง 
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นายก อบต.ทาจะหลุง 3. แจงกําหนดงานกิจกรรมที่เราจะตองดําเนินการโดยแยกเปนรายเดือน ดังนี้  

เดือน ตุลาคม 2562 

- วันที่ 13 ตุลาคม 2562   เปนวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยขอมอบหมายหนาที่ใหเลขานุการนายก อบต.ทาจะหลุง เปนตัวแทนในการ

วางพวงมาลาในวันดังกลาวดวย สําหรับกําหนดการก็คงตองรอดูหนังสือจากอําเภอโชคชัยแจงมาอีกคร้ัง   

-  วันที่ 23 ตุลาคม 2562   เปนวันปยมหาราช  โดยจะแจงอีกคร้ังวาจะมอบหมายหนาที่ใหใคร

ไปเปนตัวแทน 

นายก อบต.ทาจะหลุง  เดือน พฤศจิกายน  2562  

-  กําหนดจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด โดยมอบหมายใหรองปรีชา  คําเกาะ ทํา

หนาที่เก่ียวกับเร่ืองนี้  และชวงปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 กําหนดการอบรมศึกษาดูงานของผูสูงอายุ 

ยังไงก็ขอใหสมาชิกสภาฯ ไดเตรียมความพรอมไวลวงหนาเก่ียวกับเร่ืองการแขงขันกีฬา และการศึกษาดู

งานของผูสูงอายุไวดวย 

  เดือน ธันวาคม  2562  

-  วันที่ 5  ธันวาคม  2562   เปนวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

-  วันที่ 28  ธันวาคม  2562   กําหนดงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวุฒิสารกิจจารักษ 

(ดํารง กิตติภทฺโท ) อดีตเจาอาวาสวัดบานข้ีตุน เวลา 16.30 น.  ณ  เมรุวัดบานข้ีตุน  จึงอยาก

ปรึกษาหารือโดยขอความอนุเคราะหหมูบานละ 1 เจาภาพ ตอพระสงฆ 1 รูป จะขัดของอะไรหรือไม  

โดยจะเร่ิมจัดเตรียมงานตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

 4. สําหรับงานรับพัดยศ เลื่อนสมณศักดิ์ของพระอาจารยแดง เจาอาวาสวัดใหมหนองกก ผมขอเสนอใหจัด

ชวงปใหมจะเปนการดีที่สุด จะไดไมเปนการฉุกละหุกจนเกินไป และถือเปนวันดีดวย 

 5. แจงเร่ืองการยกเลิกใหวิศวกรรับรองแบบแปลนกอสราง ซึ่งผมก็ไดรับทราบขอมูลดังกลาวกันมาเปน

ทอดๆ อีกที  ก็ตองรอติดตามดูกันตอไปวาสรุปผลจะยังไง 

6. แจงเร่ืองงบกระตุนเศรษฐกิจชุมชน หมูบานละไมเกิน 5 แสนบาท โดยจะเนนโครงการซอม สรางถนน 

ค.ส.ล. ,กอสรางลานตากขาว, ขุดลอกแหลงน้ํา เปนตน ซึ่งตอนนี้งบดังกลาวไดลงพื้นที่จังหวัดขอนแกน

แลว  นาจะลงโคราชเร็วๆ นี้ สวนหนังสือนาจะลงมาทางกํานัน/ผูใหญบาน ยังไงก็ขอใหทางหมูบานได

เตรียมโครงการที่จะดําเนินการไวตั้งแตเนิ่นๆ จะไดดําเนินการไดทันทวงที เมื่อไดโครงการแลวก็จะไปหนัก

ตรงสวนกองชางซึ่งจะตองเขียนแบบแปลน ประมาณการ ใหกับทางหมูบานอีก ยังไงก็ขอฝากเร่ืองนี้ไวดวย 

ปลัด อบต.ทาจะหลุง 1. แจงเหตุที่ตองมีการเรียกประชุมสมัยวิสามัญ เนื่องจากมี หนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ว5164  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562  เร่ือง ยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นที่  และ

สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจ โดยตองเสนอโครงการเพื่อใช

จายเงินสะสมตอสภาทองถ่ิน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เทานั้น ซึ่งกระบวนการในการจัดทําแผน

ตอนนี้ก็ไดดําเนินการตามกระบวนการครบถวนแลว และไดนําเขาสภาฯ เพื่อขอมติเห็นชอบ แลว

ประกาศใชแผนฯ  แตติดตรงกระบวนการออกแบบของวิศวกร ซึ่งผมก็ไดรับแจงมาวาไมตองมีการ

ออกแบบเชนกัน  ยังไงก็รอดูชวงระหวางการออกแบบวาจะดําเนินการแลวเสร็จเมื่อไร ถาไมเสร็จตรงตาม

หวงระยะเวลาภายใน 15 วัน ก็อาจจะทําหนังสือขอขยายระยะเวลาการประชุมสภาฯ ออกไปได แตตองมี

การประชุมเพื่อหารือกันกอน 
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ปลัด อบต.ทาจะหลุง 2. ประชาสัมพันธการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ 

ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง  ดังนี ้

กองคลัง 

พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา   

    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา   

กํานันตําบลทาจะหลุง 1. ขอขอบคุณผูนําทุกทานที่ใหความรวมมือและไดมีสวนรวมทําใหงานเกษียณอายุราชการของ

ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกก คุณครูสมเกียรติ และคุณครูอัมพร สําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี

 2. ยังไงก็ขอฝากเร่ืองงบกระตุนเศรษฐกิจ หมูบานละไมเกิน 5 แสนบาท ใหผูนําทุกทานไดเตรียมความ

พรอมไวลวงหนาดวย 

 3. ขอฝากสมาชิกสภาฯ หมูที่ 3 และหมูที่ 10 ใหชวยสํารวจถนนสายเพื่อการเกษตรที่ชํารุดเสียหาย 

และเปนเสนทางที่ใชเชื่อมตอกันระหวางหมูบานอ่ืน เพื่อนําเขาแผนฯ ไวดวย จะไดดึงมาใชไดเลยใน

อนาคต 

นายปรีชา  คําเกาะ 1. สําหรับเร่ืองการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2563  อันดับแรกจะนัดประชุม

ตัวแทนนักกีฬาและผูนําชุมชนรวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการจัดการแขงขันกีฬาฯ กอนวา

สามารถสงกีฬาประเภทอะไรไดบาง สําหรับการแขงขันอยางนอยตองมี 8 ทีมข้ึนไปถึงจะทําการแขงขัน

ได ที่กําหนดไวคราวๆ ก็จะมีกีฬาฟุตบอล และเปตอง สวนใบสมัครแขงขันกีฬาฟุตบอล  สามารถมารับ

ไดในวันที่  16 ตุลาคม 2562  และกําหนดการแขงขันกีฬาคราวๆ  จะเร่ิมตั้งแตวันอาทิตยที่  24 

พฤศจิกายน  2562  เปนตนไป แขงทุกวันอาทิตย  จนสิ้นสุดประมาณวันที่  22  ธันวาคม  2562  แต

ถามีติดงานกฐินก็ใหเลื่อนเปนอาทิตยถัดไป 

 2. เร่ืองการซอมแซมไฟฟาสาธารณะของหมูบาน ถาสมาชิกสภาฯ ทานใดตองการอุปกรณไฟฟาเพื่อ

นําไปซอมไฟฟาภายในหมูบานของตนเอง ก็สามารถเขามารับอุปกรณไดที่ กองชาง อบต.ทาจะหลุง  

ประธานสภาฯ 1. ยังไงก็ขอความรวมมือและขอฝากงานกฐินสามัคคีของวัดใหมหนองกกที่จะถึงนี้ ใหกํานัน/ผูใหญ บาน 

และสมาชิกสภาฯ ทุกทานไวดวย 

ประธานสภาฯ 2. ขอเชิญผูนําทุกทานรวมเปนเกียรติตอนรับ นายวิชาญ  เฟองสกุลโรจน  ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน

บานหนองกก (คนใหม)  โดยไดยายมาแทนตําแหนงเกษียณอายุราชการ  ในวันเสารที่ 12 ตุลาคม  2562  

ตั้งเวลา  08.30 น. เปนตนไป   

3. ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่ไดมารวมประชุมในวันนี ้

ที่ประชุม   -  รับทราบ  
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ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน 

ตําบลทาจะหลุง  สมัย วสิามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่ 1  ประจําป  2562  เวลา  1 1.30  น .  และนัดประชุมสภาฯ ในสมัย

วิสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่  2  ในวันที่  16  ตุลาคม  2562  เวลา  09.00  น.   ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  

 

                         ราเชนทร   ประกอบกิจ    ผูจดรายงานฯ 

         ( นายราเชนทร  ประกอบกิจ )  

       เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ทาจะหลุง ไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว 

 

 

                             สมร  ตอยกระโทก   ผูตรวจรายงานฯ  

                         ( นายสมร   ตอยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 

                     สนั่น  เจกแตงพะเนาว       ผูตรวจรายงานฯ         

              ( นายสนั่น  เจกแตงพะเนาว )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

              แฉลม  คําโพธิ์แสง      ผูตรวจรายงานฯ 

                              ( นางแฉลม  คําโพธิ์แสง )   

                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ   

  

 

         สภา อบต.ทาจะหลุง ไดรับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย วิสามัญ สมัยที่ 2  คร้ังที่ 2  ประจําป 2562  

เมื่อวันที่  16 ตุลาคม 2562  ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

 

 

               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่  2  คร้ังที่  2  ประจําป  2562 

วันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 

ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 ผูมาประชุม    

1 นายติ้ม          แตมกระโทก ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง ติ้ม   แตมกระโทก  

2 นายอดิศักดิ์     เนิกกระโทก รองประธานสภา อบต.ทาจะหลุง อดิศักดิ์  เนิกกระโทก  

3 นางแฉลม       คําโพธิ์แสง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 1 แฉลม  คําโพธิ์แสง  

4 นายสุรัตน       จันทะสุข สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 1 สุรัตน   จันทะสุข  

5 นายสนั่น        เจกแตงพะเนาว สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2 สนั่น  เจกแตงพะเนาว  

6 นายเอ้ือน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2 เอ้ือน   แนบกระโทก  

7 นายสากล        นุชกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่  3  สากล  นุชกระโทก  

8 นางอํานวย       ปล้ํากระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3  อํานวย   ปล้ํากระโทก  

9 นายวรรณชัย     ดอกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 วรรณชัย  ดอกกระโทก   

10 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมูที่ 4 แดง  แนบกระโทก  

11 นางแฉลม         นาคกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5 แฉลม  นาคกระโทก  

12 นายเที่ยง          เตรียมมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6 เที่ยง   เตรียมมะเริง  

13 นายอวย           ซาหวา สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 7 อวย  ซาหวา  

14 นายบํารุง          เอ่ียมอยูแท สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 8  บํารุง  เอ่ียมอยูแท  

15 นายสมร           ตอยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 9 สมร   ตอยกระโทก  

16 นายเจียม          พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 9 เจียม  พรมกระโทก  

17 นายบุญทิพย      แตมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 10 บุญทิพย  แตมกระโทก  

18 นายนิยม           ใยแจม สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 10 นิยม   ใยแจม  

 ผูเขารวมประชุม    

1 นายมานิตย       นิจกระโทก นายก อบต.ทาจะหลุง - ไมมา 

2 นายสมาน         ศรีกระโทก รองนายก อบต.ทาจะหลุง สมาน  ศรีกระโทก  

3 นายปรีชา         คําเกาะ รองนายก อบต.ทาจะหลุง ปรีชา  คําเกาะ  

4 นายบุญเรือง      เที่ยงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ทาจะหลุง บุญเรือง  เที่ยงกระโทก  

5 นายราเชนทร     ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ทาจะหลุง ราเชนทร  ประกอบกิจ  

6 จ.ส.อ.บุญสง      สุดใจ เจาพนักงานธุรการ จ.ส.อ.บุญสง  สุดใจ  

7 นายจินดา       อินทรหมื่นไวย ผูใหญบาน หมูที่ 2 จินดา  อินทรหมื่นไวย  

8 นายเมธา        บุตรพาชี กํานันตําบลทาจะหลุง เมธา  บุตรพาชี  

9 นายสาริกา      เพลาไธสง ผูใหญบาน หมูที่ 7 สาริกา  เพลาไธสง  

10 นายเยื้อน       ดอกกระโทก ผูใหญบาน หมูที่ 4 เยื้อน  ดอกกระโทก  

11 นางบุญทิ้ง      เบี้ยกระโทก ผูใหญบาน หมูที่ 10 บุญทิ้ง  เบี้ยกระโทก  

12 นายวิเชียร       นับกระโทก ผูใหญบาน หมู 5 วิเชียร  นับกระโทก  

13 นายเมธี         มิตรกระโทก ผูใหญบาน หมูที่ 6 เมธี  มิตรกระโทก  

14 นายสถาพร     สินเธาว หัวหนาสํานักปลัด สถาพร  สินเธาว  
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เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง     ไดเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง    ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  สมัยวสิามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  2  ประจําป  2562  เวลา   09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1     เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม  

ประธานสภาฯ   -  ไมมี  

ระเบียบวาระที่  2     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

(สมัยวิสามัญ  สมัยที ่2  คร้ังที่ 1  ประจําป  2562  เมื่อวันที ่9  ตุลาคม  2562) 

ประธานสภาฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่  1  ประจําป  2562  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2562 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยวสิามัญ  

สมัยที่ 2  คร้ังที่ 1  ประจําป  2562  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2562  ถูกตองครบถวน 

ประธานสภาฯ - ไดใหเลขานุการสภาฯ อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยวิสามัญ สมัย

ที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2562 จากนั้นไดสอบถามสมาชิกสภาฯ มีผูใดจะขอ

แกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอใหลงมติในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  16  เสียง  งดออกเสียง  2  คน   

ระเบียบวาระที่  3      กระทูถาม 

- ไมมี  

ระเบียบวาระที่  4     เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 5     เร่ืองที่เสนอใหม  

     5.1 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ    

 5.1.1 การพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม คร้ัง

ที่ 1/2562 ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง   

นายสมาน  ศรีกระโทก -  แจงการพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม คร้ังที่  

1/2562 ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2562 

ที่ประชุม -  รับทราบ  

5.1.2 โครงการ ที่จะดําเนินการพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จํานวน 5 โครงการ (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2562 ขององคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง ประกาศใชแผน ณ  วันที่ 9 ตุลาคม 2562)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน   การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 
2547 แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562  เร่ือง 
ยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

นายก อบต.ทาจะหลุง - ไดชี้แจงโครงการที่จะดําเนินการพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 5 

โครงการ   โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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  1. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 5  (จากที่นายโม  นัดกระโทก  ถึงที่ดินบริษัทสวนปา

สุรสิทธิ์ จํากัด ถึงแยกปาทําเล) 

ขนาด/ปริมาณ  กวาง 4.00  เมตร ยาว  3,300.00  เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10  เมตร หรือมี

พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 13,200.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราวและ

ถาวร จํานวนละ 1 ปาย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงกําหนด    เปน

จํานวนเงิน   1,990,000   บาท    

2. โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 10 (บริเวณที่ดินตาเสม  พูนกระโทก ถึงที่ดินนางวารี  

นัดกระโทก) 

ขนาด/ปริมาณ  กวาง 4.00  เมตร ยาว  2,400.00  เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10  เมตร หรือมี

พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา  9,600.00  ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว

และถาวร จํานวนละ 1 ปาย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงกําหนด    

เปนจํานวนเงิน   1,150,000   บาท    

3. โครงการวางทอสงนํ้า หมูที่ 5 (จากทอสงนํ้าสถานีสูบนํ้าบานหนองกก หมูที่ 5 บริเวณ

ที่ดินนายเอกภูมิ  จิตตเจริญธรรม ถึงที่ดินนายวรรณชัย  ถอยกระโทก) 

ขนาด/ปริมาณ  ยาว  760.00  เมตร ขนาดทอ Ø 10  นิ้ว และขนาดทอ Ø 8  นิ้ว พรอมติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราวและถาวร จํานวนละ 1 ปาย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุงกําหนด    เปนจํานวนเงิน   1,120,000   บาท    

4. โครงการเพ่ิมหัวจายนํ้าเพ่ือการเกษตร หมูที่ 6  

ขนาด/ปริมาณ หัวจายน้ํา ขนาดทอ Ø 6 นิ้ว จํานวน 2 จุด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการชั่วคราวและถาวร จํานวนละ 1 ปาย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุงกําหนด    เปนจํานวนเงิน   250,000   บาท    

5. โครงการวางทอสงนํ้า  หมูที่  9  (จากทอเมนเดิมชลประทาน  ถึงที่ดินนางดอกไม   พิง

กระโทก) 

ขนาด/ปริมาณ ยาว 1,000.00 เมตร ขนาดทอ Ø 8 - 12 นิ้ว พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการชั่วคราวและถาวร จํานวนละ 1 ปาย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุงกําหนด    เปนจํานวนเงิน   1,000,000   บาท    

ที่ประชุม           -  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6     เร่ืองอ่ืนๆ  

ประธานสภาฯ  - ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดหารือในเร่ืองตางๆ 

ปลัด อบต.ทาจะหลุง    1. ตามที่ไดขออนุมัติเปดประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจําป  2562 เพื่อขออนุมัติจาย 

ขาดเงินสะสม จํานวน 5 โครงการ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนนั้น แตเนื่องจากแบบ

การกอสรางอยูระหวางการออกแบบ  อาจไมทันสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําป  2562   ในระหวางวันที่  9-23  ตุลาคม 2562   ดังนั้น สภาฯ อาจจะ

ตองขอขยายระยะเวลาการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2   

ประจําป  2562 ออกไปจนถึงวันที่  31  ตุลาคม  2562 จึงแจงใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดรับทราบโดยทั่ว

กัน 

 



-4- 

  

นายปรีชา  คําเกาะ   1. แจงความคืบหนาเก่ียวกับเร่ืองกีฬาฯ  โดยไดประชุมปรึกษาความพรอมในการแขงขันกับเยาวชน 

และผูนําเรียบรอยแลว ไมมีปญหาอะไร แตอยากจะขอปรึกษาหารือกําหนดวันแขงขันกีฬาวาจะจัด

กอนหรือหลังปใหมดี  

4. สรุปผลจากการปรึกษาหารือในที่ประชุม เห็นควรใหจัดหลังปใหม สําหรับกําหนดวัน  

เวลา จะแจงใหทราบอีกคร้ัง  

นายอดิศักดิ์  เนิกกระโทก   1. ขอปรึกษาหารือเก่ียวกับเร่ืองการตกเบ็ดปลาที่หุบใหญ โดยไดติดตั้งปายหามตกปลาแลว แตก็ยัง

มีคนมาตกปลาอยู อยากขอความรวมมือวาอยาเพิ่งตกชวงนี้ เพราะปลายังเล็กอยู ใหผานไปซัก 2-3 

เดือนกอน โดยใหตกเบ็ดไดอยางเดียว ไมอยากใหหวานแห เพราะจะไดปลาตัวเล็กๆ ติดไปดวย 

และอาจทําใหน้ําเสียตามมา  โดยผมไดแจงใหทางลูกบานทราบวาจะนําเร่ืองนี้เขาปรึกษาในที่

ประชุมสภาฯ  

กํานันตําบลทาจะหลุง   1. ขอเสริมเร่ืองการตกปลาที่หุบใหญ โดยมีการแอบอางชื่อกํานัน ผูใหญบาน และรองประธานสภา

ฯ วาอนุญาตใหตกปลาได จึงขอเสนอแนะวา ใหทางหมูบานประกาศประชาสัมพันธใหชาวบานทั้ง 

2 ตําบล (ตําบลทาจะหลุงและตําบลเฉลิมพระเกียรต)ิ ทราบอยางชัดเจนไปเลยวา จะใหตกปลาใน

วันใดไดบาง ผมจึงอยากจะเสนอใหทําการเปดตกปลาไดในวันอาทิตยนี้  เพราะนักตกปลาสวนใหญ

จะทํางานโรงงาน   

นายอดิศักดิ์  เนิกกระโทก   2. ถาอยางนั้น ผมขอถือโอกาสแจงผานในที่ประชุมสภาฯ ในวันนี้เลยนะครับ วาใหชาวบานมาตก

ปลาไดในวันอาทิตย  โดยกําหนดทําพิธีเปดตกปลาในวันอาทิตยที่ 20 ตุลาคม 2562 นี้ และขอ

ความรวมมือประชาสัมพันธใหชาวบานทุกหมูบานไดรับทราบโดยทั่วถึงกันนะครับ 

กํานันตําบลทาจะหลุง   2. แจงกําหนดการรับพัดยศ  เลื่อนสมณศักดิ์ของพระอาจารยแดง เจาอาวาสวัดใหมหนองกก  โดย

กําหนดเดินทางไปรับพัดยศ ในวันที่  26  ธันวาคม  2562  ณ   จังหวัดอุบลราชธานี  

3. แจงกําหนดงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวุฒิสารกิจจารักษ (ดํารง กิตติภทฺโท )  อดีตเจา

อาวาสวัดบานข้ีตุน  ในวันที่  28  ธันวาคม  2562  เวลา 16.30 น.  ณ  เมรุวัดบานข้ีตุน  

4. ฝากประชาสัมพันธเก่ียวกับเร่ืองการรับเสด็จ เนื่องจากในวันที่  19 ตุลาคม  2562 สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงนํา

คณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดลไปทัศนศึกษา เวลาประมาณ 13.30  

น.  ณ  เทศบาลตําบลดานเกวียน  โดยทานนายอําเภอโชคชัยไดฝากเนนย้ําใหผูนําในแตละพื้นที่

ดูแลลูกบานที่มารับเสด็จดวย เก่ียวกับเร่ือง ความสะอาดในการแตงกาย และฝากดูแลลูกบานหามมิ

ใหมีการถวายฎีกาโดยเด็ดขาด  

ผูใหญบาน หมูที่ 5        1.  ฝากประชาสัมพันธกําหนดงานทอดกฐินสามัคคีวัดบานสําโรง หมูที่ 5  ในวันที่ 27  

       ตุลาคม 2562   

ผูใหญบาน หมูที่ 7 1.  ฝากประชาสัมพันธกําหนดงานทอดกฐินสามัคคีสํานักสงฆวิสุทธิดํารงธรรม หมูที่ 7   ในวันที่  

27  ตุลาคม  2562   
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ประธานสภาฯ 1.  ฝากประชาสัมพันธผูนําทุกทาน ในการรวมเดินทางรับพัดยศ เลื่อนสมณศักดิ์ของพระอธิการธนิต 

ฌานรโต เจาอาวาสวัดใหมหนองกก  ในวันที่ 26  ธันวาคม 2562  ณ  จังหวัดอุบลราชธานี 

           2. ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทานที่เขารวมประชุมสภาฯ ในวันนี้ 

ที่ประชุม         -  รับทราบ 

 

    ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน 

ตําบลทาจะหลุง  สมัยวสิามัญ   สมัยที่  2  คร้ังที่  2  ประจําป  2562   เวลา  11.30  น .    และนัดประชุมสภาฯ ในสมัย

วิสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่  3  ในวันที่  22  ตุลาคม  2562  เวลา  09.00  น.  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  

 

                         ราเชนทร   ประกอบกิจ    ผูจดรายงานฯ 

         ( นายราเชนทร  ประกอบกิจ )  

       เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ทาจะหลุง ไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว 

 

                             สมร  ตอยกระโทก   ผูตรวจรายงานฯ  

                         ( นายสมร   ตอยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 

                     สนั่น  เจกแตงพะเนาว       ผูตรวจรายงานฯ         

              ( นายสนั่น  เจกแตงพะเนาว )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

              แฉลม  คําโพธิ์แสง         ผูตรวจรายงานฯ 

                              ( นางแฉลม  คําโพธิ์แสง )   

                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ   

  

         สภา อบต.ทาจะหลุง ไดรับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย วิสามัญ สมัยที่ 2  คร้ังที่ 3  ประจําป 2562  

เมื่อวันที่  22 ตุลาคม 2562  ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

 

               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่  2  คร้ังที่  3  ประจําป  2562 

วันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 

ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 ผูมาประชุม    

1 นายติ้ม          แตมกระโทก ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง ติ้ม   แตมกระโทก  

2 นายอดิศักดิ์     เนิกกระโทก รองประธานสภา อบต.ทาจะหลุง อดิศักดิ์  เนิกกระโทก  

3 นางแฉลม       คําโพธิ์แสง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 1 แฉลม  คําโพธิ์แสง  

4 นายสุรัตน       จันทะสุข สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 1 สุรัตน   จันทะสุข  

5 นายสนั่น        เจกแตงพะเนาว สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2 สนั่น  เจกแตงพะเนาว  

6 นายเอ้ือน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2 เอ้ือน   แนบกระโทก  

7 นายสากล        นุชกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่  3  สากล  นุชกระโทก  

8 นางอํานวย       ปล้ํากระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3  นางอํานวย  ปล้ํากระโทก  

9 นายวรรณชัย     ดอกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 วรรณชัย  ดอกกระโทก   

10 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมูที่ 4 - ลาประชุม 

11 นางแฉลม         นาคกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5 แฉลม  นาคกระโทก  

12 นายเที่ยง          เตรียมมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6 เที่ยง   เตรียมมะเริง  

13 นายอวย           ซาหวา สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 7 อวย  ซาหวา  

14 นายบํารุง          เอ่ียมอยูแท สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 8  - ลาประชุม 

15 นายสมร           ตอยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 9 สมร   ตอยกระโทก  

16 นายเจียม          พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 9 เจียม  พรมกระโทก  

17 นายบุญทิพย      แตมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 10 บุญทิพย  แตมกระโทก  

18 นายนิยม           ใยแจม สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 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 ปรีชา  คําเกาะ  

4 นายบุญเรือง     เที่ยงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ทาจะหลุง บุญเรือง  เที่ยงกระโทก  

5 นายราเชนทร    ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ทาจะหลุง ราเชนทร  ประกอบกิจ  

6 นายเมธา         บุตรพาชี กํานันตําบลทาจะหลุง เมธา  บุตรพาชี  

 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง     ไดเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง    ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  สมัยวสิามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  3  ประจําป  2562  เวลา  09.00 น. 
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ระเบียบวาระที่  1     เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม  

   -  ไมมี 

ระเบียบวาระที่  2     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

(สมัยวิสามัญ  สมัยที ่2  คร้ังที่ 2  ประจําป  2562  เมื่อวันที ่16  ตุลาคม  2562) 

ประธานสภาฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่  2  ประจําป  2562  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2562 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยวสิามัญ  

สมัยที่ 2  คร้ังที่ 2  ประจําป  2562  เมื่อวันที่  16  ตุลาคม  2562  ถูกตองครบถวน 

ประธานสภาฯ - ไดใหเลขานุการสภาฯ อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยวิสามัญ สมัย

ที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2562 จากนั้นไดสอบถามสมาชิกสภาฯ มีผูใดจะขอ

แกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอใหลงมติในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  14  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  2  คน  

ระเบียบวาระที่  3      กระทูถาม 

- ไมมี  

ระเบียบวาระที่  4     เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 5     เร่ืองที่เสนอใหม  

     5.1 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ  

5.1.1 การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังที่  1/2563   

ตามมติที่ประชุมคณะผูบริหารอนุมัติ คร้ังที่ 12/2562  เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม  2562  

ประธานสภาฯ -  ขอเชิญทานนายก อบต.ทาจะหลุง ไดชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 

2563  คร้ังที่  1/2563   

นายก อบต.ทาจะหลุง -  ไดชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  คร้ังที่  1/2563  ตามมติที่

ประชุมคณะผูบริหารอนุมัติ คร้ังที่ 12/2562  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  2562  โดยมีรายละเอียดดังนี ้   

โอนเพ่ิม  

แผนงาน  เคหะและชุมชน งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน    งบ   ดําเนินงาน 

หมวด     คาใชสอย 

ประเภท   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  

คาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร

ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  

คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ  เชน  คาจางออกแบบ  จางควบคุมงานที่จาย

ใหแกเอกชนหรือนิติบุคคล  คาจางทดสอบคุณภาพน้ําประปาหมูบาน  คาจางเหมาจัดทําวารสาร  คาบริการ

กําจัดปลวก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ  คาติดตั้งไฟฟา  คาติดตั้งประปา  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน

การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน  คาติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  ตั้งไว  100,000  บาท  จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  

50,000  บาท  
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โอนลด 

          แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน  งาน  สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  งบ ดําเนินงาน 

          หมวด     คาใชสอย   

          ประเภท  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ

โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร  

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ขาราชการและพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ขาราชการและพนักงานจาง 

องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง ฯลฯ  ตั้งไว  188,310  บาท  จํานวนเงินที่โอนลด 50,000 บาท 

ที่ประชุม        -  รับทราบ 

5.1.2 แจงโครงการที่จะดําเนินการพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณพ.ศ. 

2563 จํานวน 5 โครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และ

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว

5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562  เร่ือง ยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ประธานสภาฯ -  ขอเชิญทาน นายก อบต.ทาจะหลุง แจงโครงการที่จะดําเนินการพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน  5  โครงการ  

นายก อบต.ทาจะหลุง -  ไดแจงโครงการที่จะดําเนินการพิจารณาจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563   

จํานวน 5 โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5164 ลง

วันที่ 29 สิงหาคม 2562  เร่ือง ยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมี

รายละเอียดดังนี ้   

  1. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 5  (จากที่นายโม  นัดกระโทก  ถึงที่ดินบริษัทสวนปา

สุรสิทธิ์ จํากัด ถึงแยกปาทําเล)   เปนจํานวนเงิน   1,990,000   บาท    

  2. โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 10 (บริเวณที่ดินตาเสม  พูนกระโทก ถึงที่ดินนางวารี  

นัดกระโทก)  เปนจํานวนเงิน   1,150,000   บาท    

  3.  โครงการวางทอสงน้ํา  หมูที่  5 (จากทอสงน้ําสถานีสูบน้ําบานหนองกก หมูที่  5 บริเวณ

ที่ดินนายเอกภูมิ  จิตตเจริญธรรม ถึงที่ดินนายวรรณชัย  ถอยกระโทก)  เปนจํานวนเงิน   1,120,000   

บาท    

  4. โครงการเพิ่มหัวจายน้ําเพื่อการเกษตร  หมูที่ 6  เปนจํานวนเงิน  250,000 บาท    

  5. โครงการวางทอสงน้ํา  หมูที่  9  (จากทอเมนเดิมชลประทาน  ถึงที่ดินนางดอกไม       พิง

กระโทก)  เปนจํานวนเงิน   1,000,000   บาท    

ที่ประชุม -  รับทราบ  
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           5.1.3 การขอขยายระยะเวลาการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง สมัย

วิสามัญ  สมัยที่  2  ประจําป  2562  ออกไปจนถึงวันที่  31  ตุลาคม  2562   

ประธานสภาฯ -  ขอเชิญทาน นายก อบต.ทาจะหลุง ไดชี้แจงรายละเอียดการขอขยายระยะเวลาการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2   ประจําป  2562  ออกไปจนถึงวันที่  31  ตุลาคม  

2562    

นายก อบต.ทาจะหลุง -  ไดชี้แจงรายละเอียดการขอขยายระยะเวลาการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง สมัย

วิสามัญ  สมัยที่  2  ประจําป  2562  ออกไปจนถึงวันที่  31  ตุลาคม  2562  เนื่องจากแบบการกอสราง

อยูระหวางการออกแบบ อาจไมทันสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยวิสามัญ  

สมัยที่  2 ประจําป  2562   ในระหวางวันที่  9-23  ตุลาคม 2562  เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับ

ประชาชนในพื้นที่ และสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจ ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5164  ลงวันที่  29  สิงหาคม  2562  เร่ือง ยกเวน

การใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

ที่ประชุม -  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 6     เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  - ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดหารือในเร่ืองตางๆ 

กํานันตําบลทาจะหลุง  1. แจงการเปดใหชาวบานตกปลาที่หุบใหญ หมูที่ 6  ในวันอาทิตยที่ผานมา ยังมีคนมาตกปลาไม 

เยอะเทาไร  เพราะการประชาสัมพันธอาจจะยังไมทั่วถึง โดยเฉพาะทางอําเภอเฉลิมพระเกียรติคงยังไม

ทราบเทาไร  ซึ่งในอนาคตหุบใหญอาจจะกลายเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษได  

2. สําหรับงานกีฬาตานยาเสพติดของ อบต.ทาจะหลุง ก็คงจะจัดหลังปใหม ชวงตนๆ ป ยังไงก็ขอใหทาง

ผูนําหมูบานไดเตรียมความพรอมในเร่ืองของนักกีฬา และเร่ืองทุนในการสนับสนุนนักกีฬาไวตั้งแตเนิ่น  ๆ

3. สวนเร่ืองการรับพัดยศ เลื่อนสมณศักดิ์ของพระอธิการธนิต ฌานรโต เจาอาวาสวัดใหมหนองกก   

ในวันที่ 26  ธันวาคม 2562  ณ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีกําหนดการคราวๆ ดังนี ้

วันที่ 25 ธันวาคม 2562  -  ออกเดินทางไปรับพัดยศ   

วันที่ 26 ธันวาคม 2562  -  รับพัดยศ ที่จังหวัดอุบลราชธานี และนํามาฝากเจาคณะ 

   อําเภอไวที่วัดบานดานเกวียน เพื่อเตรียมแหขบวน 

วันที่ 27 ธันวาคม 2562  -  แหขบวน และทําพิธีในชวงบาย  

- ยังไงก็ขอความอนุเคราะหทานปลัดฯ ไดชวยแนะนําในเร่ืองของพิธีการเก่ียวกับเร่ืองนี้ดวย สวนผูนําก็ขอ

ประชาสัมพันธใหรับทราบและรวมพิธีดังกลาวโดยทั่วกัน และการแตงกายสําหรับขาราชการก็ใหแตงกาย

ชุดเคร่ืองแบบสีกากี ถาใครมีชุดปกติขาวก็ใหแตงชุดปกติขาวเพื่อรวมแหขบวนในคร้ังนี้ดวย  สําหรับใน

เร่ืองของเจาภาพขณะนี้ไดจองกันเต็มแลว  

4. แจงการโอนยาย หมอประเสริฐ  เทพทะเล  ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาจะหลุง เพื่อไป

ดํารงตําแหนง ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดานเกวียน ในชวงปลายเดือนนี ้

5. ขอฝากผูนําชุมชนแจงลูกหลานเด็กแวน ที่มีอายุต่ํากวา 18 ป  ถาถูกจับจะไมมีการประกันตัว 
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รองประธานสภาฯ 1.  แจงปญหาเด็กนอยบานสําโรง ไดงัดตูน้ํามันหยอดเหรียญบริเวณบานสําโรง บานข้ีตุน จนหมดเกือบ

ทุกตู ทําใหตูน้ํามันหยอดเหรียญไดรับความเสียหายหลายจุด โดยผูกอเหตุมีประมาณ 2-3 คน ยังไงก็ขอให

ผูนําไดชวยกันเปนหูเปนตาใหดวย 

ปลัด อบต.ทาจะหลุง    1.  เนื่องจากไดรับแจงวากระทรวงมหาดไทย ไดออกระเบียบฯ ให อปท. มีอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินของ 

อปท. เพื่อชวยดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และมีคาตอบแทนดวย เพื่อเปนการใหบริการแกผูสูงอายุที่ไม

สามารถชวยเหลือตนเองไดเต็มที่หรือผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บาน ใหไดรับสิทธิการบริการดานอนามัย

พื้นฐาน การฟนฟูสมรรถภาพ และกายภาพบําบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการ ตลอดจนการแนะนํา 

ดูแลและชวยเหลือผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใหสามารถดํารงชีวิตอยางปกติสุข โดยใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (อปท.) เปนผูจัดหาบุคคลในพื้นที่เขามาชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิง โดยใชชื่อวา “อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน” บุคคลที่มีความประสงคจะเปนอาสาสมัครบริบาล

ทองถ่ินจะตองผานการอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ตามที่

กระทรวงมหาดไทยกําหนด และมีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือพื้นที่ใกลเคียง 

สําหรับเงินคาตอบแทน เพื่อเปนคาชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป และจํานวนอาสาสมัครบริหารทองถ่ิน

ในแตละพื้นที่ ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยจะไดกําหนดใหทราบอีกคร้ัง ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ในการ

ดูแลผูสูงอายุที่ที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวจะตองปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานจากผูบริหารทองถ่ิน 

และกําหนดให อปท.  จัดใหมีการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว 

หรือจัดรวมกับ อปท.อ่ืน หรือหนวยงานอ่ืนได เพื่อใหความรูแกบุคคลในทองถ่ินของตนที่มีความประสงค

จะเปนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน โดยกระทรวงมหาดไทยจะเปนผูกําหนดหลักสูตรในการอบรมเก่ียวกับ

การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว สําหรับคาใชจายในการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวกับการดูแล

ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารวมการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน  

ที่ประชุม -  รับทราบ 

 

    ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน 

ตําบลทาจะหลุง  สมัยวสิามัญ   สมัยที่  2  คร้ังที่  3  ประจําป  2562   เวลา  11.40  น .    และนัดประชุมสภาฯ ในสมัย

วิสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่  4  ในวันที่  31  ตุลาคม  2562  เวลา  09.00  น.  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  

 

                         ราเชนทร   ประกอบกิจ    ผูจดรายงานฯ 

         ( นายราเชนทร  ประกอบกิจ )  

       เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ทาจะหลุง ไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว 

 

                             สมร  ตอยกระโทก   ผูตรวจรายงานฯ  

                         ( นายสมร   ตอยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  



-6- 

 

 

                     สนั่น  เจกแตงพะเนาว       ผูตรวจรายงานฯ         

              ( นายสนั่น  เจกแตงพะเนาว )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

              แฉลม  คําโพธิ์แสง         ผูตรวจรายงานฯ 

                              ( นางแฉลม  คําโพธิ์แสง )   

                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ   

  

 

         สภา อบต.ทาจะหลุง ไดรับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย วิสามัญ สมัยที่ 2  คร้ังที่ 4  ประจําป 2562  

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562   ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

 

 

               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่  2  คร้ังที่  4  ประจําป  2562 

วันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 

ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 
 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 ผูมาประชุม    

1 นายติ้ม          แตมกระโทก ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง ติ้ม   แตมกระโทก  

2 นายอดิศักดิ์     เนิกกระโทก รองประธานสภา อบต.ทาจะหลุง อดิศักดิ์  เนิกกระโทก  

3 นางแฉลม       คําโพธิ์แสง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 1 แฉลม  คําโพธิ์แสง  

4 นายสุรัตน       จันทะสุข สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 1 สุรัตน   จันทะสุข  

5 นายสนั่น        เจกแตงพะเนาว สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2 สนั่น  เจกแตงพะเนาว  

6 นายเอ้ือน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2 เอ้ือน   แนบกระโทก  

7 นายสากล        นุชกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่  3  สากล  นุชกระโทก  

8 นางอํานวย       ปล้ํากระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3  นางอํานวย  ปล้ํากระโทก  

9 นายวรรณชัย     ดอกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 วรรณชัย  ดอกกระโทก   

10 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมูที่ 4 - ลาประชุม 

11 นางแฉลม         นาคกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5 แฉลม  นาคกระโทก  

12 นายเที่ยง          เตรียมมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6 เที่ยง   เตรียมมะเริง  

13 นายอวย           ซาหวา สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 7 อวย  ซาหวา  

14 นายบํารุง          เอ่ียมอยูแท สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 8  - ลาประชุม 

15 นายสมร           ตอยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 9 สมร   ตอยกระโทก  

16 นายเจียม          พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 9 เจียม  พรมกระโทก  

17 นายบุญทิพย      แตมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 10 บุญทิพย  แตมกระโทก  

18 นายนิยม           ใยแจม สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 10 - ลาประชุม 

 ผูเขารวมประชุม    

1 นายมานิตย      นิจกระโทก นายก อบต.ทาจะหลุง มานิตย  นิจกระโทก  

2 นายสมาน        ศรีกระโทก รองนายก อบต.ทาจะหลุง สมาน  ศรีกระโทก  

3 นายปรีชา        คําเกาะ รองนายก อบต.ทาจะหลุง ปรีชา  คําเกาะ  

4 นายบุญเรือง     เที่ยงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ทาจะหลุง บุญเรือง  เที่ยงกระโทก  

5 นายราเชนทร    ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ทาจะหลุง ราเชนทร  ประกอบกิจ  

6 นายเมธา         บุตรพาชี กํานันตําบลทาจะหลุง เมธา  บุตรพาชี  

7 นางปริยา         นิจกระโทก ผูใหญบาน หมูที่ 1 ปริยา  นิจกระโทก  

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง     ไดเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง    ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง  สมัยวสิามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  4  ประจําป  2562  เวลา  09.00 น. 
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ระเบียบวาระที่  1     เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม  

   -  ไมมี 

ระเบียบวาระที่  2     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

(สมัยวิสามัญ  สมัยที ่2  คร้ังที่ 3  ประจําป  2562  เมื่อวันที ่ 22  ตุลาคม  2562) 

ประธานสภาฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่  3  ประจําป  2562  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม  2562 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยวสิามัญ  

สมัยที่ 2  คร้ังที่ 3  ประจําป  2562  เมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2562  ถูกตองครบถวน 

ประธานสภาฯ - ไดใหเลขานุการสภาฯ อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยวิสามัญ สมัย

ที่ 2 คร้ังที่ 3  ประจําป 2562  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม  2562 จากนั้นไดสอบถามสมาชิกสภาฯ มีผูใดจะขอ

แกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอใหลงมติในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  13  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  3  คน  

ระเบียบวาระที่  3      กระทูถาม 

- ไมมี  

ระเบียบวาระที่  4     เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 5     เร่ืองที่เสนอใหม  

5.1 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

    5.1.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

ประจําปงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4  (ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562) และการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง ประจําปงบประมาณ 2562  (ระหวาง

เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 29)  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  

นายก อบต. -  แจงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง ประจําป

งบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4  (ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562)   และการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง ประจําปงบประมาณ 2562   (ระหวาง

เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  ตอที่ประชุม (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให)  มีรายละเอียด

ดังนี ้  

 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 - โครงการที่สําเร็จ    จํานวน   9   โครงการ 

 - โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   6   โครงการ  

 - โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการที่มีการยกเลิก   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการที่มีการเพิ่มเติม   จํานวน   2   โครงการ  

 - โครงการทั้งหมด    จํานวน  15  โครงการ  
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 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

 - โครงการที่สําเร็จ    จํานวน   1   โครงการ  

 - โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการที่มีการยกเลิก   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการที่มีการเพิ่มเติม   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการทั้งหมด    จํานวน   1   โครงการ  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานเกษตร 

 - โครงการที่สําเร็จ    จํานวน   2   โครงการ  

 - โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการที่มีการยกเลิก   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการที่มีการเพิ่มเติม   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการทั้งหมด    จํานวน   2   โครงการ  

 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 

 - โครงการที่สําเร็จ    จํานวน  13   โครงการ  

 - โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ  จํานวน   5  โครงการ  

 - โครงการที่มีการยกเลิก   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการที่มีการเพิ่มเติม   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการทั้งหมด    จํานวน  18  โครงการ  

 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม 

 - โครงการที่สําเร็จ    จํานวน   3   โครงการ  

 - โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการที่มีการยกเลิก   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการที่มีการเพิ่มเติม   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการทั้งหมด    จํานวน   3   โครงการ  

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

 - โครงการที่สําเร็จ    จํานวน  10   โครงการ  

 - โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   2   โครงการ  

 - โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ  จํานวน   1   โครงการ  

 - โครงการที่มีการยกเลิก   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการที่มีการเพิ่มเติม   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการทั้งหมด    จํานวน  13   โครงการ 
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ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรตามแผนการกระจายอํานาจใหแก อปท. และแนวนโยบายรัฐ 

 - โครงการที่สําเร็จ    จํานวน   8   โครงการ  

 - โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ  จํานวน   1   โครงการ  

 - โครงการที่มีการยกเลิก   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการที่มีการเพิ่มเติม   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการทั้งหมด    จํานวน   9   โครงการ  

ประธานสภาฯ -  เปดโอกาสใหสมาชิกสภาฯ อภิปรายและซักถามขอสงสัย   

 -  ผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัย   

นายก อบต.  -  ตอบขอซักถาม พรอมทั้งเสนอแนะขอคิดเห็นในการจัดทําแผนและการนําแผนไปปฏิบัติ  

ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 

     5.1.2 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจําป 2562  

นายก อบต. -   แจงรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจําป 2562 (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให)  

มีรายละเอียดดังนี ้  

   1. งานปกปกทรัพยากรทองถิ่น  

 - ตามคําสั่ง อบต.ทาจะหลุง ที่ 99/2562 เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการศูนยอนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากรทองถ่ินตําบลทาจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา (แกไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 

ไดแบงคณะทํางานออกสํารวจพื้นที่ปาสาธารณประโยชน (ปาทําเล) บานโนนสวรรค หมูที่ 10 ต.ทา

จะหลุง  อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา โดยไดทําการออกสํารวจปาปกปก และไดดําเนินการ 

1. ออกติดปายรหัสพรรณไมในพื้นที่ปาปกปก  ในวันที่ 16  สิงหาคม  2562  และวันที่ 26  

สิงหาคม 2562 พื้นที่แปลง J  ไดจํานวน  8  ไร   

2. ออกสํารวจพันธุพืชในพื้นที่ปาปกปก บานโนนสวรรค หมูที่ 10  ต.ทาจะหลุง  อ.โชคชัย  จ.

นครราชสีมา 

   2. งานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น  

 - ในปงบประมาณ 2561 ดําเนินการสํารวจขอมูลทรัพยากรในชุมชน จํานวน  8  หมูบานไดแก 

หมูที่ 1 บานข้ีตุน,  หมูที่ 2  บานข้ีตุน,  หมูที่ 3  บานหนองหญาปลอง,  หมูที่ 4  บานข้ีตุน,  หมูที่ 6  

บานงิ้ว,  หมูที่ 8 บานหนองกก,  หมูที่ 9  บานหัวดอน  และ หมูที่ 10  บานโนนสวรรค 

- ในปงบประมาณ 2562  ดําเนินการสํารวจขอมูลทรัพยากรในชุมชน จํานวน 2 หมูบาน ไดแก 

หมูที่ 5 บานสําโรง  และ หมูที่ 7 บานใหมนานิยม  

   ซึ่งกิจกรรมที่ 2 ไดดําเนินการสํารวจทรัพยากร ครบจํานวน 10 หมูบาน  

   3. งานปลูกรักษาทรัพยากรทองถิ่น  

 -  โดยไดดําเนินการกอสรางโรงเรือนเพาะชําและเก็บรวบรวมพันธุพืช จํานวน 2 แหง  คือ  1. 

อบต.ทาจะหลุง  2. หุบนอย หมูที่ 6 บานงิ้ว  ภายใตการดูแลของกลุมอนุรักษปาหุบใหญ  

 -  ดําเนินการรวบรวมและจัดหาพืชที่หายากและพืชที่ใกลจะสูญพันธุในแตละหมูบาน เพื่อนํามา

เก็บรักษา ศึกษาการเจริญเติบโตและขยายพันธุตอไป 
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 4. งานอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร  (อยูระหวางดําเนินการ) 

 5. งานศูนยขอมูลทรัพยากร  

         - ไดดําเนินการกอสรางหอง อพ.สธ.และดําเนินการปรับปรุงตกแตงภายในหองศูนย อพ.สธ. 

 6. งานสนับสนุนในการอนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น (อยูระหวางดําเนินการ)  

ที่ประชุม  -  รับทราบ  

5.2 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.2.1 การพิจารณาขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน

ในพื้นที่ และสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจ ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  จํานวน  5  โครงการ   เปนเงินทั้งสิ้น   5,510,000 บาท   (ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2562 ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

ประกาศใชแผน  ณ  วันที่ 9 ตุลาคม 2562)  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ

เบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562  เร่ือง ยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

นายก อบต.ทาจะหลุง - ไดยื่นเสนอขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน  5  โครงการ  คิดเปน

เงินประมาณการทั้งสิ้น   5,510,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

1. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 5  (จากที่นายโม  นัดกระโทก  ถึงที่ดินบริษัทสวนปา

สุรสิทธิ์ จํากัด ถึงแยกปาทําเล) 

ขนาด/ปริมาณ  กวาง 4.00  เมตร ยาว  3,300.00  เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10  เมตร หรือมี

พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา  13,200.00  ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว

และถาวร จํานวนละ 1 ปาย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงกําหนด    

เปนจํานวนเงิน   1,990,000   บาท    

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2562 ของ อบต.ทาจะหลุง หนา  65  

ลําดับที่ 44)    

ประธานสภาฯ  - ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดอภิปรายและซักถาม พรอมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมของ   

   การจัดทําโครงการฯ ดังกลาว   

นายบุญทิพย  แตมกระโทก     - สอบถามคณะผูบริหาร ถึงความจําเปนในการจายขาดเงินสะสมในคร้ังนี ้

นายก อบต.ทาจะหลุง           - ไดชี้แจงความจําเปนในการจัดทําโครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 5  (จากที่นายโม  นัด 

กระโทก ถึงที่ดินบริษัทสวนปาสุรสิทธิ์ จํากัด ถึงแยกปาทําเล)  ตอที่ประชุมสภาฯ  เพื่อขออนุมัติจายขาด

เงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256 3  โดยไดรับแจงจากผูนําหมูบาน หมูที่ 5 บานสําโรง ตําบลทา

จะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา วา ประชาชนในพื้นที่ไดรับความเดือดรอน เนื่องจาก ถนนมี

สภาพชํารุด เสียหาย เปนหลุม เปนบอ  ประชาชนที่ สัญจรผานไปมาไมสะดวก รวดเร็ว และ เปนไปดวย
ความยากลําบาก อาจเกิดอันตรายแกผูขับข่ียานพาหนะจากเสนทางที่ชํารุดเสียหาย และอาจทําใหพืชผล
ทางการเกษตรไดรับความเสียหายจากการขนสงได      

ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนภายในตําบลและประชาชนทั่วไป

ที่ใชเสนทางรวมกัน  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในคร้ังนี้      

ประธานสภาฯ  - ไดสอบถามผูเขารวมประชุม มีทานใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมีขอใหลงมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  1 3  เสียง   งดออกเสียง  2  คน   ลาประชุม  3  คน  
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2. โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 10 (บริเวณที่ดินตาเสม  พูนกระโทก ถึงที่ดินนางวารี  

นัดกระโทก) 

ขนาด/ปริมาณ  กวาง 4.00  เมตร ยาว  2,400.00  เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10  เมตร หรือมี

พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา  9,600.00  ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว

และถาวร จํานวนละ 1 ปาย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงกําหนด    

เปนจํานวนเงิน   1,150,000   บาท    

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2562 ของ อบต.ทาจะหลุง  หนา  65  

ลําดับที่ 45)   

ประธานสภาฯ  - ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดอภิปรายและซักถาม พรอมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมของ   

   การจัดทําโครงการฯ ดังกลาว   

นางอํานวย  ปล้ํากระโทก -  สอบถามคณะผูบริหาร ถึงความจําเปนในการจายขาดเงินสะสมในคร้ังนี ้

นายก อบต.ทาจะหลุง     -  ไดชี้แจงความจําเปนในการจัดทําโครงการกอสรางถนนหินคลุก  หมูที่ 10  (บริเวณที่ดินตาเสม   

พูนกระโทก ถึงที่ดินนางวารี  นัดกระโทก) ตอที่ประชุมสภาฯ เพื่อขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 256 3   โดยไดรับแจงจากผูนําหมูบาน หมูที่ 10 บาน โนนสวรรค ตําบลทาจะหลุง 

อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา วา ประชาชนในพื้นที่ไดรับความเดือดรอน เนื่องจากถนนมีสภาพชํารุด 

เสียหาย เปนหลุม เปนบอ  ประชาชนที่ สัญจรผานไปมาไมสะดวก รวดเร็ว และ เปนไปดวยความ
ยากลําบาก โดยปกติถนนเสนนี้จะใชเปนเสนทางขนพืชผลทางการเกษตรหรือขนสัมภาระทางการเกษตร

ของชาวบาน และเปนเสนทางที่รถบรรทุกของชาวบานไดสัญจรผานไปมาตลอดทั้งป  อีกทั้งเปนถนนดิน 

เมื่อถึงชวงฤดูฝน ทําใหถนนลื่น ถนนเกิดความเสียหายไดงาย สรางความเดือดรอนใหกับชาวบานโนน

สวรรค บานหนองกก บานหัวดอน บานหนองหญาปลอง และชาวบานตางพื้นที่ ที่มีที่ดินทํากินอยูบริเวณ

ดังกลาว เปนอยางมาก 

ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนภายในตําบล และประชาชนทั่วไป

ที่ใชเสนทางรวมกัน   จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในคร้ังนี้      

ประธานสภาฯ  - ไดสอบถามผูเขารวมประชุม มีทานใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมีขอใหลงมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  1 3  เสียง   งดออกเสียง  2  คน   ลาประชุม  3  คน  

3. โครงการวางทอสงนํ้า หมูที่ 5 (จากทอสงนํ้าสถานีสูบนํ้าบานหนองกก หมูที่ 5 บริเวณ

ที่ดินนายเอกภูมิ  จิตตเจริญธรรม ถึงที่ดินนายวรรณชัย  ถอยกระโทก) 

ขนาด/ปริมาณ  ยาว  760.00  เมตร ขนาดทอ Ø 10  นิ้ว และขนาดทอ Ø 8  นิ้ว พรอมติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราวและถาวร จํานวนละ 1 ปาย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุงกําหนด    เปนจํานวนเงิน   1,120,000   บาท    

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2562 ของ อบต.ทาจะหลุง  หนา  81  

ลําดับที่  12)          

ประธานสภาฯ  - ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดอภิปรายและซักถาม พรอมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมของ   

   การจัดทําโครงการฯ ดังกลาว   

นายเที่ยง  เตรียมมะเริง    -  สอบถามคณะผูบริหาร ถึงความจําเปนในการจายขาดเงินสะสมในคร้ังนี ้
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นายก อบต.ทาจะหลุง   - ไดชี้แจงความจําเปนในการจัดทําโครงการวางทอสงน้ํา หมูที่ 5 (จากทอสงน้ําสถานีสูบน้ําบานหนองกก 

หมูที่ 5 บริเวณที่ดินนายเอกภูมิ  จิตตเจริญธรรม ถึงที่ดินนายวรรณชัย  ถอยกระโทก)    ตอที่ประชุมสภาฯ 

เพื่อขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 256 3  โดยไดรับแจงจากผูนําหมูบาน หมูที่ 5 

บานสําโรง ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา วา  ชาวบานในพื้นที่ไดรับความเดือดรอน 

เนื่องจากชาวบานจะประสบปญหาเก่ียวกับภัยแลง ในทุกๆ ป เกษตรกรในพื้นที่ไมสามารถทําเกษตรกรรม

ได ทําใหพืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย ขาดแคลนแหลงน้ําในการทํานา ซึ่งในตําบลทาจะหลุงมี

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหนองกก  โดยหัวจายน้ําไดสงถึงเขตพื้นที่บานสําโรง ถาขยาย

การวางทอสงน้ําจากทอเมนเดิมบริเวณหัวจายน้ํา หัวที่ 17 ก็สามารถชวยใหเกษตรกรไดมีน้ําใช มีแหลงน้ํา

สํารองในการทําเกษตรกรรมในชวงเกิดภัยแลงได   

       - โดยกองชางอบต.ทาจะหลุง ไดพิจารณาตรวจสอบลักษณะงานโครงการวางทอสงน้ํา หมูที่ 5 (จาก

ทอสงน้ําสถานีสูบน้ําบานหนองกก  หมูที่ 5 บริเวณที่ดินนายเอกภูมิ  จิตตเจริญธรรม ถึงที่ดินนายวรรณชัย  

ถอยกระโทก) แลว ปรากฏวา เปนงานที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักทางวิศวกรรม, ไมมีผลกระทบตอ

ความปลอดภัย และไมมีสวนของโครงสรางที่จะตองใหวิศวกรรับรองแตอยางใด  ดังนั้น   เพื่อเปนการแกไข

ปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนภายในตําบลทาจะหลุง  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะขออนุมัติจาย

ขาดเงินสะสมในคร้ังนี้     

ประธานสภาฯ  - ไดสอบถามผูเขารวมประชุม มีทานใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมีขอใหลงมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  1 3  เสียง   งดออกเสียง  2  คน   ลาประชุม  3  คน  

4. โครงการเพ่ิมหัวจายนํ้าเพ่ือการเกษตร หมูที่ 6  

ขนาด/ปริมาณ หัวจายน้ํา ขนาดทอ Ø 6 นิ้ว จํานวน 2 จุด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการชั่วคราวและถาวร จํานวนละ 1 ปาย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุงกําหนด   เปนจํานวนเงิน  250,000  บาท    

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2562 ของ อบต.ทาจะหลุง  หนา  79  

ลําดับที่ 6)   

ประธานสภาฯ  - ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดอภิปรายและซักถาม พรอมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมของ   

   การจัดทําโครงการฯ ดังกลาว   

นายสมร  ตอยกระโทก    -  สอบถามคณะผูบริหาร ถึงความจําเปนในการจายขาดเงินสะสมในคร้ังนี ้

นายก อบต.ทาจะหลุง  - ไดชี้แจงความจําเปนในการจัดทําโครงการเพิ่มหัวจายน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 6 ตอที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอ

อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 256 3 โดยไดรับแจงจากผูนําหมูบาน หมูที่ 6 บานงิ้ว 

ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา วา  ชาวบานในพื้นที่ไดรับความเดือดรอน เนื่องจาก

ชาวบานจะประสบปญหาเก่ียวกับภัยแลง ในทุกๆ ป เกษตรกรในพื้นที่ไมสามารถทําเกษตรกรรมได ทําให

พืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย ผลผลิตที่ไดคือขาดทุน เนื่องจากขาดแคลนแหลงน้ําในการทํา

เกษตรกรรม ซึ่งตามที่โรงสูบน้ําไฟฟาตําบลหนองระเวียงที่ตั้งอยูในพื้นที่ตําบลทาจะหลุง เพื่อดําเนินการสูบ

น้ําใหกับเกษตรกร เพื่อเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยในพื้นที่มีกลุมเกษตรกร หมูที่ 6 บานงิ้ว ได

ดําเนินการปลูกพืชผลทางการเกษตรรวมอยูดวย แตเนื่องจากบริเวณระหวางโรงสูบน้ําไฟฟาถึงเหมืองลม 

ไมมีหัวจายน้ํา ทําใหเกษตรกรตองรอน้ําไหลยอนมาตามเหมือง ซึ่งตองใชเวลานาน ดังนั้น ถามีการเพิ่มหัว

จายเพื่อการเกษตร หมูที่ 6 จากโรงสูบน้ําไฟฟาถึงเหมืองลม ก็จะสามารถชวยแกปญหาใหกับเกษตรกรที่

ไดรับความเดือดรอน ไดมีน้ําใชในการทําเกษตรกรรมไดเปนอยางดี  
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นายก อบต.ทาจะหลุง   -  โดยกองชางอบต.ทาจะหลุง  ไดพิจารณาตรวจสอบลักษณะงานโครงการเพิ่มหัวจายน้ําเพื่อ 

การเกษตร หมูที่ 6   แลว ปรากฏวา เปนงานที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักทางวิศวกรรม, ไมมี

ผลกระทบตอความปลอดภัย และไมมีสวนของโครงสรางที่จะตองใหวิศวกรรับรองแตอยางใด  ดังนั้น  

เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนภายในตําบลทาจะหลุง จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง

ที่จะขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในคร้ังนี้     

ประธานสภาฯ  - ไดสอบถามผูเขารวมประชุม มีทานใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมีขอใหลงมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  1 3  เสียง   งดออกเสียง  2  คน   ลาประชุม  3  คน  

5. โครงการวางทอสงนํ้า  หมูที่  9  (จากทอเมนเดิมชลประทาน  ถึงที่ดินนางดอกไม   

พิงกระโทก) 

ขนาด/ปริมาณ ยาว 1,000.00 เมตร ขนาดทอ Ø 8 – 12 นิ้ว พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการชั่วคราวและถาวร จํานวนละ 1 ปาย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุงกําหนด    เปนจํานวนเงิน   1,000,000   บาท    

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2562 ของ อบต.ทาจะหลุง  หนา  79  

ลําดับที่ 4)        

ประธานสภาฯ  - ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดอภิปรายและซักถาม พรอมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมของ   

   การจัดทําโครงการฯ ดังกลาว   

นางแฉลม  คําโพธิ์แสง    -  สอบถามคณะผูบริหาร ถึงความจําเปนในการจายขาดเงินสะสมในคร้ังนี ้

นายก อบต.ทาจะหลุง  - ไดชี้แจงความจําเปนในการจัดทําโครงการวางทอสงน้ํา หมูที่ 9 (จากทอเมนเดิมชลประทาน ถึง  ที่ดินนาง

ดอกไม   พิงกระโทก)  ตอที่ประชุมสภาฯ   เพื่อขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบ ประมาณ พ.ศ. 

2563 โดยไดรับแจงจากผูนําหมูบาน หมูที่ 9 บาน หัวดอน ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา วา ชาวบานในพื้นที่ไดรับความเดือดรอน เนื่องจากเกษตรกรทํานาบานหัวดอน หมูที่ 9 ตําบล

ทาจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประสบปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร พื้นที่ทํา

การเกษตรแหงแลง ทําใหพืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย สงผลใหผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 

ขาดทุน รายไดลดลงและกอใหเกิดปญหาหนี้สินตามมา และสรางความลําบากใหแกเกษตรทํานาหลายราย  

เนื่องจากขาดแคลนแหลงน้ําในการทําเกษตรกรรม  ซึ่งในตําบลทาจะหลุงมี สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอม

ระบบสงน้ําบานหนองกก โดยหัวจายน้ําจะมีอยูในเขตพื้นที่บานหัวดอน หมูที่ 9 ถามีการเพิ่มหัวจายน้ําเพื่อ

การเกษตรในพื้นที่ หมูที่ 9 (จากทอเมนเดิมชลประทาน ถึง  ที่ดินนางดอกไม  พิงกระโทก)   ก็สามารถชวย

ใหเกษตรกรบริเวณพื้นที่ดังกลาว   ไดมีน้ําใชเพื่อการเกษตรเพิ่มข้ึน ชวยแกปญหาความเดือดรอนใหกับ

เกษตรกรได 

       - โดยกองชางอบต.ทาจะหลุง ไดพิจารณาตรวจสอบลักษณะงานโครงการวางทอสงน้ํา หมูที่ 9 (จาก

ทอเมนเดิมชลประทาน ถึงที่ดินนางดอกไม   พิงกระโทก) แลว ปรากฏวา เปนงานที่ไมมีผล  กระทบตอ

โครงสรางหลักทางวิศวกรรม, ไมมีผลกระทบตอความปลอดภัย และไมมีสวนของโครงสรางที่จะตองให

วิศวกรรับรองแตอยางใด  ดังนั้น   เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนภายในตําบลทา

จะหลุง  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในคร้ังนี้     

ประธานสภาฯ  - ไดสอบถามผูเขารวมประชุม มีทานใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมีขอใหลงมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  1 3  เสียง   งดออกเสียง  2  คน   ลาประชุม  3  คน  
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ระเบียบวาระที่ 6     เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  - ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดหารือในเร่ืองตางๆ 

ปลัด อบต.ทาจะหลุง    1.  วันนี้ชวงบายโมง ขอความรวมมือสมาชิกสภาฯ  ชวยกันจัดเตรียมสถานที่  ณ บริเวณหุบใหญ  

หมูที่ 6 บานงิ้ว ตามโครงการกอสรางฝายหินทิ้ง ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการไปเรียบรอยแลว 90% โดยจะเก็บ

ตกในเร่ืองของการเก็บหินใสทายรถเพื่อนําไปวางเรียงกันไวตอนพิธีเปดงาน และในวันพรุงนี้ก็ใหสมาชิก

สภาฯ ถือมีด จอบ  เสียม  ไปทําความสะอาดเพิ่มเติมดวย  ขอฝากทานประธานสภาฯ ไดประสานขอ

นักเรียนโรงเรียนบานหนองกกมารวมกิจกรรมในวันพรุงนี้ดวย โดยจะทําหนังสือแจงหลักจากประชุมสภา

ฯ เสร็จเรียบรอยแลว และขอความรวมมือสมาชิกสภาฯ ที่มีรถยนต ชวยรับ-สง นักเรียนทางโซนโรงเรียน

บานหนองกกดวย 

นายก อบต.ทาจะหลุง    1.  ขอฝากทานปลัดฯ ชวยดูแลเก่ียวกับเร่ืองพิธีการในการมอบพระบรมฉายาลักษณฯ ในวันที่ 7  

พฤศจิกายน 2562 ดวยวาพิธีการเปนแบบไหน  ซึ่งจะตองจัดใหสมพระเกียรติ  โดยกําหนดใหชาวบาน

แตงกายดวยเสื้อสีเหลือง  โดยขอความรวมมือผูนําทุกทานไดประชาสัมพันธ ใหผูสูงอายุมารับเบี้ยยังชีพฯ 

และรับมอบพระบรมฉายาลักษณ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  และใหบริการในเร่ืองรถรับ-สง และมา

ชวยกันจัดเตรียมสถานที่ดวย 

2. แจงการเลือกตั้งคณะกรรมการของ อ.โชคชัยใหม เนื่องจากมีทองถ่ิน อ.โชคชัยคนใหมมาลง โดยอาจจะ

มีการสรางสัมพันธระหวาง อปท.  เชน  แขงขันกีฬา, วิ่ง  เปนตน 

3. แจงกําหนดการศึกษาดูงานของผูสูงอายุ อาจจะปลายเดือน พฤศจิกายน 2562  

ที่ประชุม -  รับทราบ  

 

    ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน 

ตําบลทาจะหลุง  สมัยวสิามัญ   สมัยที่  2  คร้ังที่  4  ประจําป  2562   เวลา  12.00  น.    ณ  หองประชุมองคการบริหาร

สวนตําบลทาจะหลุง  

 

 

                         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 สามัญ สมัยที่ 4  คร้ังที่  1  ประจําป 2562  

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562   ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

 

 

               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 


