
 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1 ประจําป  2562 

ระหวางวันท่ี  1 – 15  กุมภาพันธ  2562 

วันท่ี  1  กุมภาพันธ  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 สนั่น  เจกแตงพะเนาว  

6 นายเอ้ือน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 เอ้ือน   แนบกระโทก  

7 นายสากล        นุชกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  3   - ลาประชุม 

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  
 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง     ไดเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง    ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจําป   2562   เวลา   09.00  น.  
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ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม  

   - ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

(สมัยสามัญ สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี 3  ประจําป  2561  เม่ือวันท่ี  30  พฤศจิกายน  2561)  

ประธานสภาฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 3  ประจําป  2561  เม่ือวันท่ี 30 

พฤศจิกายน  2561 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัย

สามัญ สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 3  ประจําป 2561  เม่ือวันท่ี  30 พฤศจิกายน  2561  ถูกตองครบถวน 

ประธานสภาฯ - ไดใหเลขานุการสภาฯ อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 3 ประจําป 2561   เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน  2561 จากนั้นไดสอบถามสมาชิก

สภาฯ 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 การโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1/2562  

ตามมติท่ีประชุมคณะผูบริหารอนุมัติ  ครั้งท่ี 1/2562  เม่ือวันท่ี  21 มกราคม 2562  

ประธานสภาฯ -   ไดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งท่ี 1/2562  ตามมติท่ีประชุมคณะผูบริหารอนุมัติ  ครั้งท่ี  1/2562  

เม่ือวันท่ี  21  มกราคม  2562  

นายก อบต. -  ไดชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ครั้งท่ี 1/2562  

ตามมติท่ีประชุมคณะผูบริหารอนุมัติ  ครั้งท่ี  1/2562  เม่ือวันท่ี  21  มกราคม  2562 โดยมี

รายละเอียดดังนี้   

โอนเพ่ิม  

แผนงาน  งบกลาง  งาน  งบกลาง          งบ  กลาง 

หมวด   งบกลาง 

ประเภท  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

   เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งจายรายการใหม  จํานวน  2,830 บาท  

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป  งาน  บริหารท่ัวไป  งบ  ดําเนินงาน 

หมวด    คาวัสดุประเภท

  วัสดุคอมพิวเตอร 
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  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 

-  วัสดุคงทน แผนหรือจานบันทึกขอมูล 

- วัสดุสิ้นเปลือง  อุปกรณบันทึกขอมูล( Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 

Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล ( Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, 

Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ

แบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล ฯลฯ 

  -  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร  ซีดีรอมไดรฟ  แผนกรอง

แสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ(Key Board)  เมนบอรด (Main Board)  เมมโมรี่ซิป (Memory Chip)  

เชน  RAM  คัตซีทฟดเตอร(Cut sheet Feeder)  เมาส(Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ(Printer 

Switching Box)  เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)  เชน  Ethernet Card, 

Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เปนตน  เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน  แบบดิ

สเกตต(Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)  แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล(Optical) เปนตน  

ตั้งไว   50,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ    26,670  บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม  10,000  บาท  

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป  งาน   บริหารท่ัวไป  งบ  ดําเนินงาน 

หมวด   คาใชสอย  

ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซม 

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ  ตั้งไว  50,000 

บาท  งบประมาณคงเหลือ  22,985  บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม  10,000  บาท  

          แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน  งาน  สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  งบ ดําเนินงาน 

          หมวด     คาใชสอย   

          ประเภท  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  

    โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และทัศนศึกษาดูงาน 

            เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และ

ทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ  ตั้งไว   215,000  บาท   จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม  75,400  บาท 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของ

เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2561 

หนาท่ี 133 ท่ี 3 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป  งาน  บริหารงานคลัง  งบ  ดําเนินงาน 

หมวด   คาใชสอย 

ประเภท  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

  คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 

  เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ พนักงานสวนทองถ่ิน พนักงานจาง  จํานวน  

30,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ  7,410  บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม  15,000  บาท 

แผนงาน  เคหะและชุมชน        งาน   ไฟฟาถนน   งบ  ดําเนินงาน 

หมวด   เงินอุดหนุน 

ประเภท  เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน 
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  เพ่ืออุดหนุนใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เปนคาใชจายโครงการขยายเขตไฟฟา

สาธารณะพาดสายดับ  หมูท่ี 10  จํานวน  249,918  บาท   

แผนงาน  การศึกษา  งาน   บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบ  ดําเนินงาน 

หมวด   คาสาธารณูปโภค  

ประเภท  คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม ไดแก คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเท-

เลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต 

รวมถึงอินเทอรเน็ต  การดและคาสื่อสารอ่ืนๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน   

และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ 

ตั้งจายรายการใหม  จํานวน   12,000  บาท   

แผนงาน  การศึกษา  งาน  บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบ  ดําเนินงาน 

หมวด    คาวัสดุประเภท

  วัสดุสํานักงาน 

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 

  -  วัสดุคงทน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาด  

เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร  เกาอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืน 

ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนท่ี    

พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปาย

ตางๆ มูลี่, มานปรับแสง(ตอผืน)  พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง 

กระเปา  ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 

- วัสดุสิ้นเปลือง กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ น้ํายาลบคําผิด  เทปกาว  ลวดเย็บ

กระดาษ  กาว  ชอลค  สมุด  ซองเอกสาร  ตลับผงหมึก  น้ําหมึกปรินท  เทปพีวีซีแบบใส  น้ํายาลบ

กระดาษไข  กระดาษไข  ไมบรรทัด  คลิป  เปก  เข็มหมุด  กระดาษคารบอน  แฟม  สมุดบัญชี  สมุด

ประวัติขาราชการ  แบบพิมพ   ผาสําลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือหรือจางพิมพ  ของใชในการบรรจุ

หีบหอ  น้ํามัน  ไข  ข้ีผึ้ง  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  ฯลฯ  ตั้งไวจํานวน  7,000  บาท  

งบประมาณคงเหลือกอนโอน    1,087  บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม  15,000 บาท   

แผนงาน  การศึกษา  งาน   บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบ  ดําเนินงาน 

หมวด    คาวัสดุประเภท

  วัสดุงานบานงานครัว 

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว  

- วัสดุคงทน  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถึง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม 

ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา 

เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟา หมอไฟฟารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส 

เตา ฯลฯ 

- วัสดุสิ้นเปลือง ผงซักฟอก  สบู  น้ํายาดับกลิ่น  แปรง  ไมกวาด  เขง  มุง  ผาปูท่ีนอน  ปลอก

หมอน  หมอน  ผาหม  ผาปูโตะ  น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน  ฯลฯ ตั้งไว  จํานวน  5,000  บาท  งบประมาณ

คงเหลือกอนโอน  20  บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม  10,000  บาท  
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แผนงาน  การศึกษา  งาน   บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบ  ดําเนินงาน 

หมวด    คาวัสดุประเภท

  วัสดุคอมพิวเตอร 

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 

  -  วัสดุคงทน แผนหรือจานบันทึกขอมูล 

  - วัสดุสิ้นเปลือง  อุปกรณบันทึกขอมูล( Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 

Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล ( Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, 

Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ

แบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล ฯลฯ 

  -  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร  ซีดีรอมไดรฟ  แผนกรอง

แสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ(Key Board)  เมนบอรด (Main Board)  เมมโมรี่ซิป (Memory Chip)  

เชน  RAM  คัตซีทฟดเตอร(Cut sheet Feeder)  เมาส(Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ(Printer 

Switching Box)  เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)  เชน  Ethernet Card, 

Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)  เปนตน  เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ  เชน   

แบบดิสเกตต(Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)  แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล(Optical) 

เปนตน  ตั้งไว   5,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ    5,000  บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม  7,000  บาท  

แผนงาน  การศึกษา  งาน   ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   งบ  ดําเนินงาน 

หมวด   คาใชสอย 

          ประเภท  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  

    โครงการหนูนอยเรียนรูสูโลกกวาง 

            เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการหนูนอยเรียนรูสูโลกกวาง ฯลฯ   

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม

ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 

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

2/2561 หนาท่ี 122 ท่ี 1  ตั้งไว จํานวน   8,800  บาท   งบประมาณคงเหลือกอนโอน  8,800  บาท

จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม  11,200  บาท  

แผนงาน  การศึกษา  งาน   บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  งบ  ดําเนินงาน 

หมวด   คาใชสอย 

          ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซม 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ  ตั้งไว จํานวน   

8,000  บาท   งบประมาณคงเหลือกอนโอน  8,000  บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม  15,000  บาท 

โอนลด  

แผนงาน  งบกลาง  งาน  งบกลาง          งบ  กลาง 

หมวด   งบกลาง 

ประเภท  สํารองจาย 

  เพ่ือใชจายกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปน

สวนรวม  ตั้งไว  300,000  บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด  2,830  บาท 
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แผนงาน  การเกษตร  งาน  สงเสริมการเกษตร         งบ  บุคลากร 

หมวด   เงินเดือน (ฝายประจํา) 

ประเภท  เงินเดือน 

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน

ประจําป ตําแหนง ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร เจาพนักงานการเกษตร   ตั้งไว  596,220  บาท  

จํานวนเงินท่ีโอนลด  158,998  บาท 

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน  งาน  สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  งบ  ดําเนินงาน 

หมวด   คาใชสอย 

ประเภท  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะ

ผูบริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ขาราชการและพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน  เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ขาราชการและพนักงาน

จาง องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง ฯลฯ  ตั้งไว  247,390  บาท  งบประมาณคงเหลือ  121,320 บาท

จํานวนเงินท่ีโอนลด  121,320  บาท 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝก 

อบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

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

2/2561 หนาท่ี 133 ท่ี 3 

แผนงาน  เคหะและชุมชน       งาน   บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบ  ดําเนินงาน 

หมวด   คาใชสอย 

ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซม 

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ  ตั้งไว  450,000  

บาท   งบประมาณคงเหลือ  120,000  บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด  80,000  บาท 

แผนงาน  การศึกษา  งาน   บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  งบ  ดําเนินงาน 

หมวด   คาใชสอย 

          ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ   คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล 

คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเก่ียวกับการจางเหมา

โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียมตางๆ  

คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ  เชน  คาจางเหมาบริการทํา

ความสะอาด  คาบริการกําจัดปลวก  ฯลฯ   คาติดตั้งไฟฟา    คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการ

เพ่ือใหราชการไดใชบริการไฟฟา  รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง  เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟาซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์

ของการไฟฟา   คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติมคาธรรมเนียม   รวมถึงการปรับปรุง

ระบบไฟฟาการเพ่ิมกําลังไฟฟา  การขยายเขตไฟฟา  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ  

คาติดตั้งประปา  คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการ

น้ําประปา  รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา   ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา  คาจางเหมา  
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เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพ่ิมเติม  รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การบํารุงรักษา

หรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ  ฯลฯ  ตั้งไว  100,000 บาท   งบประมาณคงเหลือ  

100,000  บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด   70,200  บาท 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ  

5.1.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

ประจําปงบประมาณ 2562  (ระหวางเดือนตุลาคม 256 1 - ธันวาคม 2561)  ไตรมาสท่ี 1 

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

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

ประธานสภาฯ -   ไดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง ประจําปงบประมาณ 2562  (ระหวางเดือน

ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)  ไตรมาสท่ี 1    

นายก อบต. -  แจงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

ประจําปงบประมาณ 2562  (ระหวางเดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)  ไตรมาสท่ี 1  ตอท่ี

ประชุม (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให)  มีรายละเอียดดังนี้   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   5   โครงการ 

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   8   โครงการ  

 - โครงการท่ีมีการยกเลิก   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ีมีการเพ่ิมเติม   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน  13  โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   1   โครงการ  

 - โครงการท่ีมีการยกเลิก   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ีมีการเพ่ิมเติม   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน   1   โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานเกษตร 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   1   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   1   โครงการ  

 - โครงการท่ีมีการยกเลิก   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ีมีการเพ่ิมเติม   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน   2   โครงการ  
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 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี  

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   3   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   4   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน  11   โครงการ  

 - โครงการท่ีมีการยกเลิก   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ีมีการเพิ่มเติม   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด  จํานวน  18  โครงการ  

 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานส่ิงแวดลอม 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   3   โครงการ  

 - โครงการท่ีมีการยกเลิก   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ีมีการเพิ่มเติม   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด  จํานวน   3   โครงการ  

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   2   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   4   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   7   โครงการ  

 - โครงการท่ีมีการยกเลิก   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ีมีการเพิ่มเติม   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด  จํานวน  13   โครงการ 

 ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรตามแผนการกระจายอํานาจใหแก อปท. และแนวนโยบายรัฐ  

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   5   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   4   โครงการ  

 - โครงการท่ีมีการยกเลิก   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ีมีการเพิ่มเติม   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด  จํานวน   9   โครงการ    

ประธานสภาฯ -  เปดโอกาสใหสมาชิกสภาฯ อภิปรายและซักถามขอสงสัย   

 -  ผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัย   

นายก อบต.  -  ตอบขอซักถาม พรอมท้ังเสนอแนะขอคิดเห็นในการจัดทําแผน พัฒนาฯ และการนําแผนไปปฏิบัติ 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 

5.1.3  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) แกไข คร้ังที่ 3/2561  ขององคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 ขอ 21  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ขอ 8)   

ประธานสภาฯ - เชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงชี้แจงแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป ( พ.ศ. 2561 - 2564 ) 

แกไข  ครั้งท่ี 3/2561 ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 



-9- 

นายก อบต. - ไดชี้แจงแผนพัฒนา ทองถ่ินสี่ป ( พ.ศ. 2561 - 2564 ) แกไข ครั้งท่ี 3/2561 ขององคการบริหาร

สวนตําบลทาจะหลุง  (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให)  โดยแกไข จํานวน  2  โครงการ ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 

ลํา

ดับ 

รายละเอียดในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (ปจจุบัน) 

รายละเอียดใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร แผนงาน 

1 โครงการฝกอบรมสงเสริม

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

และทัศนศึกษาดูงาน 

เปาหมาย ผูสูงอายุ 100 คน 

งบประมาณ 230,000 บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

โครงการฝกอบรมสงเสริม

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุและทัศนศึกษาดู

งาน เปาหมาย ผูสูงอายุ 

100 คน งบประมาณ 

290,400 บาท ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 

2562 

1. เนื่องจาก

งบประมาณไม

เพียงพอ 

2. เพ่ือนําไปจัดทํา

งบประมาณ

รายจาย ประจําป 

2562 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

การศึกษา 

วัฒนธรรมและ

ประเพณี 

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน 

2 เครื่องปรับอากาศ แบบแยก

สวนชนิดติดผนัง (มีระบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 

บีทียู งบประมาณ 17,000 

บาท ปรากฏในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 (กอง

การเกษตร) 

เครื่องปรับอากาศ แบบ

แยกสวน แบบติดผนัง 

ขนาด 12,000 บีทียู 

งบประมาณ 17,000 

บาท ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 

2562 (กองการเกษตร) 

1. เนื่องจากสํานัก

งบประมาณได

ปรับปรุงบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ 

ฉบับเดือน 

ธันวาคม  2561 

ตามหนังสือ มท

0808.2/4118  ลง

วันท่ี 18 ธันวาคม 

2561  

บัญชีครุภัณฑ แผนงาน

การเกษตร 

 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 

     5. 2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.2.1 การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป  2562 ระยะเวลา และวันเริ่มตนประชุม

สมัยประชุมสามัญ ประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปของปถัดไป

และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรกของปถัดไป (การกําหนดสมัยประชุมสมัย

สามัญ ไมเกิน 4 สมัย)     

ประธานสภาฯ  -  ไดอานระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดสมัยประชุมสามัญ จากนั้นไดเปดโอกาสให 

ผูเขารวมประชุม ไดเสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป  พ.ศ. 2562 

นายสมร  ตอยกระโทก  - ไดเสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญ และระยะเวลาการประชุม  พรอมกําหนดสมัยประชุม  

   สมัยสามัญของป   2562  ดังนี้    
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   สมัยประชุมสามัญ  ประจําป  2562  จํานวน   4   สมัย  ดังนี้  

   สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 วันท่ี  1-15  กุมภาพันธ  2562   เริ่มประชุมวันท่ี  1  กุมภาพันธ 2562 

   สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 วันท่ี  1-15  พฤษภาคม  2562   เริ่มประชุมวันท่ี  1  พฤษภาคม 2562 

   สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  วันท่ี  1-15  สิงหาคม  2562      เริ่มประชุมวันท่ี  1  สิงหาคม  2562 

   สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  วันท่ี  1-15  พฤศจิกายน 2562   เริ่มประชุมวันท่ี  1  พฤศจิกายน  2562 

-  ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของป  2563  คือ  สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  วันท่ี  3-17 

กุมภาพันธ  2563  โดยเริ่มประชุมวันแรก  วันท่ี  3  กุมภาพันธ  2563 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียง  15  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  1  คน 

       5.2.2 การพิจารณาแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1/2562 ตามมติท่ีประชุมคณะผูบริหารอนุมัติ  ครั้งท่ี 1/2562  เม่ือวันท่ี  21  

มกราคม  2562   

นายก อบต. -  ไดชี้แจงการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256 2  

ครั้งท่ี  1/256 2 ตามมติท่ีประชุมคณะผูบริหารอนุมัติ  ครั้งท่ี 1/2562  เม่ือวันท่ี  21 มกราคม 

2562  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

    แผนงาน   การเกษตร     งาน   สงเสริมการเกษตร        งบ  ลงทุน 

หมวด     คาครุภัณฑ 

ประเภท   ครุภัณฑสํานักงาน   

  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 
 

คําช้ีแจงงบประมาณรายจายท่ีขอเปล่ียนแปลง 

ขอความเดิม ขอความใหม 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติด

ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1 

เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฐานทรัพยากรทองถ่ิน

ตําบลทาจะหลุงสนองพระราชดําริ โดยองคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ฐาน

ทรัพยากรทองถ่ิน อพ.สธ.ตําบลทาจะหลุง) 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก 

ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 

2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2561 หนาท่ี 161 ท่ี 28 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติด

ผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1  เครื่อง ตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ ตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ฐานทรัพยากรทองถ่ินตําบลทาจะหลุงสนอง

พระราชดําริ โดยองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง อําเภอ

โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ฐานทรัพยากรทองถ่ิน อพ.สธ.

ตําบลทาจะหลุง) 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก 

ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 

2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2561 หนาท่ี 161 ท่ี 28 

ประธานสภาฯ - ไดสอบถามผูเขารวมประชุม มีทานใดขออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีขอใหลงมติท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  15  เสียง   งดออกเสียง  2  คน   ลาประชุม   1   คน 
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ระเบียบวาระท่ี  6     เรื่องอ่ืนๆ  

ประธานสภาฯ -  ไดหารือหลักเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาฯ โดยเห็นควรให

ประชาชนเขารวมประชุมสภาฯทุกครั้ง ซ่ึงหากจะมีการประชุมลับก็จะรองขอใหผูไมมีสวนเก่ียวของ

ออกนอกหองประชุม และจะไดประสานใหเจาหนาท่ี  อบต. จัดโตะ เกาอ้ีไวสําหรับผูเขารวมประชุม

ตอไป และจะไดประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบ จากนั้นขอมติจากท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม  -  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  15  เสียง   งดออกเสียง  2  เสียง  ลาประชุม  1  คน  

นายก อบต.  1.  ฝากเรื่องการดูแลระบบประปาหมูบานของทุกหมู เพราะประปาหมูบานเปนทรัพยสินของ อบต. 

เพียงแต อบต. คอยเปนพ่ีเลี้ยง โดยทางหมูบานจะดําเนินการบริหารจัดการเก่ียวกับการเงินเอง ซ่ึงท่ี

ผานมาทางคณะผูบริหารก็ไดดําเนินการหางบประมาณในการกอสราง ขุดลอกแหลงน้ําประปา 

ปรับปรุง ซอมแซม เก่ียวกับระบบประปาหมูบานท่ัวถึงทุกหมูจนเปนท่ีนาพอใจในระดับหนึ่งแลว 

และกระบวนการจัดทําบัญชีเขา-ออกของเงินก็ไดดําเนินการเปนปจจุบันบางแลวในบางหมู ถามีการ

ตรวจสอบข้ึนมาก็จะเก่ียวพันกันหมดท้ังอบต.และหมูบาน สวนเรื่องการเก็บคาน้ําประปา อยากฝาก

คณะกรรมการประปาหมูบานใหพิจารณาการเก็บในราคาท่ีเปนมาตรฐานดวย อยาเก็บในอัตราท่ีสูง

มากเกินไป อยากใหทําเพ่ือชุมชน ไมอยากใหทําเพ่ือหวังกําไร เอาแคพออยูได   สวนปญหาของ

ระบบประปาท่ีอยากดําเนินการแกไขคือ ทอเมนท่ีไปเชื่อมตอเพ่ือทําการสงน้ําประปา ดวยระยะเวลา

ท่ียาวนานทําใหเกิดการผุพัง รั่วซึม ดังนั้น ภายในเดือนเมษายนนี้จะดําเนินการใหเกิดเปนรูปแผนท่ี

ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

ประธานสภาฯ 1. สําหรับเรื่องประปาหมูบาน ตอนนี้ประปา หมูท่ี 8 นํารองในเรื่องการปริ้นใบเสร็จรับเงินประปาฯ

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปโดยปริ้นออกมาจากคอมพิวเตอรไดเลย 

ปลัด อบต. -  ขอเพ่ิมเติมวา จะมีโปรแกรมสําเร็จรูปเก่ียวกับการออกใบเสร็จรับเงินของประปา ซ่ึงในเบื้องตน

จะตองคียรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับผูใชน้ําประปาของหมูบานท้ังหมดกอน  เม่ือไดขอมูลเบื้องตน

แลวก็นําขอมูลเก่ียวกับปริมาตรการใชน้ําของแตละครัวเรือนโดยพิมพหมายเลขการใชน้ําลาสุดลงไป 

ก็สามารถสั่งปริ้นออกไดเลย เปนการประหยัดเวลาและชวยลดข้ันตอนในการทํางานไดมากยิ่งข้ึน  

สําหรับเรื่องทอสงน้ําประปาเกิดการรั่วซึม ยังไงก็ขอฝาก ส.อบต.ทุกทานชวยดูแลดวย 

ประธานสภาฯ 1. อยากใหสมาชิกสภาฯ ชวยกันเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการจัดทําโครงการท้ัง 6 โครงการตาม

ขอบัญญัติฯ ประจําปงบประมาณ 2562  ไดแก  

1. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. หมูท่ี 2 (จากบริเวณมุมโรงเรียนบานข้ีตุน ถึงประตูเขาวัด

บานข้ีตุน) 

2. โครงการซอมสรางถนน ค.ส.ล. บานข้ีตุน หมูท่ี 2 (บริเวณบานนางพิมพ  จันดาบุตร) 

3. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 3 (สายคลองจานเอนฝงทิศใตจากหนาบานนายบัว  

ดวดกระโทก (แยกสระตาหมก)) 

4. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บานสําโรง หมูท่ี 5 (จากบานนางสมพร  รอยครบุรี ถึง

บานนางสมพิศ  สมัครไทย) 

5. โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 6 (จากศาลาเรียนรู ถึงหุบใหญ) 

6. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 8 (จากท่ีนายสุรสิทธิ์  โรจนกนก ถึงประปาหนองกก) 

ซ่ึงบางโครงการอาจพาดผานท่ีดินของเจาของท่ี ซ่ึงจะตองไดรับความยินยอมจากเจาของ

ท่ีดินกอนท่ีจะดําเนินการกอสราง นั้น เพราะเกรงวาจะมีปญหาตางๆ ตามมาภายหลัง   
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นายเท่ียง  เตรียมมะเริง   -   เสนอใหเจาของท่ีดินท่ีโครงการพาดผานไดลงพ้ืนท่ีปกหลักแนวเขตพรอมกันกับชางเลย จะได

เบ็ดเสร็จทีเดียว 

ปลัด อบต. 1. ขอเสริมเรื่องการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติฯ ประจําปงบประมาณ 2562 ซ่ึงถาโครงการไหน

มีปญหาตองตัดโครงการออกอยางเดียว แลวหาโครงการอ่ืนท่ีไดจัดลําดับถัดไปข้ึนมาแทน  เพราะ

ตองมีการจางวิศวกรออกแบบดวย ถาทําไมไดก็จะมีปญหาเรื่องเงินตามมา ซ่ึงจะตองมีผูรับผิดชอบ

เก่ียวกับเงินตัวนี้  

 2. อยากทําความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการจัดทําแผนฯ อันดับแรก ตองมีผูรองขอข้ึนมากอน (ผูมี

สวนไดเสีย) แลวสงเรื่องไปทางหมูบานเพ่ือดําเนินการประชุมประชาคม เสร็จแลวทางหมูบานก็สง

เรื่องมายัง อบต.ทาจะหลุง เพ่ือดําเนินการนําเขาแผนไว จะใชเงินอะไร จากตรงไหนตองชัดเจน ใน

เบื้องตนจะเรียกชางพูดคุยทําความเขาใจและเตรียมความพรอมเก่ียวกับเรื่องนี้  

กํานัน ต.ทาจะหลุง 1. กรณีท่ีไดดําเนินโครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 8 (จากท่ีนายสุรสิทธิ์  โรจนกนก ถึงประปา

หนองกก) อยากใหนําตนไมท่ีตัดท้ิง หรือขุดท้ิงตามโครงการดังกลาว เพ่ือมาเก็บไวเปนของวัด ซ่ึงถา

ใหชาวบานคนใดคนหนึ่งแลว เกรงวาอาจจะมีปญหาตางๆ ตามมา  

 2. ขอฝากกองชางชวยลงพ้ืนท่ีตรวจสอบการขุดลอกสระ บริเวณฟารมหมู หมูท่ี 10 ดวยครับ 

 3. สําหรับเรื่องการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด อบต.ทาจะหลุง ก็เหลือนัดสุดทายแลว โดยกําหนดวัน

ปดกีฬา ในวันอาทิตยท่ี 10  กุมภาพันธ  2562 โดยจะมีกีฬาสัมพันธระหวาง ทีมคณะผูบริหาร, 

สมาชิกสภาฯ, พนักงาน อบต.ทาจะหลุง  ปะทะ ทีมชมรมกํานันผูใหญบาน  ยังไงก็ขอขอบคุณผูนํา

ทุกทานท่ีไดมาชวยกันในทุกอาทิตยท่ีผานมา สวนเรื่องงบประมาณในการแขงขันกีฬาคิดวายังไม

เพียงพอเทาไร ในปงบประมาณหนาอยากเสนอใหตั้งงบประมาณมากกวานี้ก็จะดี     

3. ขอฝากสมาชิกสภาฯ ทางโซนบานหนองกก ใหชวยกันดูแลบริเวณทอสงน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา

ตรงท่ีดินของฟาใสดวยวา ทอแตก รั่วหรือเปลา เพราะผานมาแลวเห็นน้ําเออลนท่ีนาเปนจํานวนมาก 

นายสมร  ตอยกระโทก -  แจงวาเปนน้ําท่ีเปดเพ่ือทํานาปรัง ไมใชทอแตก รั่ว แตอยางใด 

รองประธานสภาฯ 1. ขอนําเรื่องปรึกษาหารือเก่ียวกับปาชุมชน เนื่องจากไดรับงบประมาณสนับสนุนเก่ียวกับปาชุมชน

ในเขตพ้ืนท่ีตําบลทาจะหลุง จํานวน  4  สถานท่ีๆ ละ  7,000  บาท  รวมเปนเงิน  28,000  บาท 

เพ่ือดําเนินการ เชน ทําปายบอกเขตพ้ืนท่ี, ทํารั้ว เปนตน  จึงขอปรึกษาวาจะรับเงินตัวนี้ดีหรือไม  

ปลัด อบต.  - ขอแนะนําวา ในเบื้องตนใหทานรองประธานสภาฯ รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการของปาชุมชน

ท้ังหมดกอนวามีใครบาง แลวดําเนินการนัดประชุมชี้แจงเรื่องดังกลาวขางตนใหคณะกรรมการฯ 

ไดรับทราบโดยท่ัวถึงกัน แลวขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบหรือไม แลวคอยดําเนินการในข้ันตอน

ตอไป 

กํานัน ต.ทาจะหลุง - ขอเพ่ิมเติมวา อยากใหแจงเรื่องดังกลาวใหผูใหญบานง้ิว หมูท่ี 6 รับทราบดวย เพราะเปนเจาของ

พ้ืนท่ี 
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นายปรีชา  คําเกาะ 1. วันอาทิตยท่ี 10 กุมภาพันธ 2562 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกทานรวมพิธีปดการแขงขันกีฬาตาน

ยาเสพติด อบต.ทาจะหลุง   ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบานหนองกก และจะมีฟุตบอลกระชับมิตรดวย  

2. ขอฝากสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ชวยประชาสัมพันธเก่ียวกับโครงการกอสรางตางๆ ของ อบต.ทา

จะหลุงท่ีจะดําเนินการวาจุดไหน บริเวณใดท่ีจะทําก็ใหเจาของท่ีเซ็นชื่อใหความยินยอมดวย สวน

คนท่ีลงพ้ืนท่ีรวมกับชางรังวัดเม่ือไดดําเนินการเสร็จแลว ถามีปญหาเก่ียวกับท่ีดินของรายอ่ืนก็ตอง

แจงเจาของท่ีดินขางเคียงดวยวา จุดใดมีปญหาเก่ียวกับท่ีดินหรือไม เดี๋ยวจะเขาใจผิดวาไมมีปญหา

อะไร สามารถดําเนินการได อยากใหอธิบายใหคนอ่ืนเขาใจตรงกันดวยครับ   

3. ขอฝากสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ชวยสํารวจไฟฟาสาธารณะหมูบานดวยวาจุดไหนชํารุด เสียหาย

แลวแจงกองชางทราบดวย เพ่ือท่ีกองชางจะไดดําเนินการจัดซ้ือวัสดุไฟฟาไดถูกตอง  

ปลัด อบต.  - ขอเพ่ิมเติมเรื่องไฟฟาสาธารณะหมูบาน   เนื่องจากตองซอมไฟฟาสาธารณะหมูบานเปนประจํา

ทุกป ก็ไมรูวาสาเหตุท่ีแทจริงเปนเพราะอะไรถึงเสียบอย สําหรับวัสดุอุปกรณท่ีซ้ือมาก็เนนดีๆ 

ท้ังนั้น ถาสั่งซ้ือคราวนี้อยากใหเปลี่ยนเปนหลอดนีออน LED โดยไมตองใชบัลลาส อยากใหมี

หมูบานนํารองในการลองเปลี่ยนเปนระบบไฟฟาแบบใหมดู  โดยใชวิธีสับยกเบรกเกอรแทน   สวน

ปญหาในทุกๆปท่ีเราเจอก็คือ มีวัสดุไฟฟาแลวแตไมมีรถท่ีใชในการซอม และชางไฟใน อบต. ก็มี

ไมก่ีคน ตองรอคนซอมวางกอนถึงจะทําได ถาเปนไปได ก็อยากใหหางบประมาณของหมูบานมา

ดําเนินการจางชางไฟภายในหมูบานมาซอมแซมก็จะดีมาก  

กํานัน ต.ทาจะหลุง   -  ขอเสนอใหบานหนองกก หมูท่ี 8 นํารองเรื่องไฟฟาสาธารณะ  

ท่ีประชุม  - รับทราบ  

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  ประจําป  2562  เวลา  12.00  น.  และนัดประชุมสภาฯ  ในสมัย

สามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 2  ในวันท่ี  8  กุมภาพันธ  2562  เวลา  09.00 น.  ณ  หอ งประชุมองคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุง 

 

              ราเชนทร   ประกอบกิจ           ผูจดรายงานการประชุม 

( นายราเชนทร    ประกอบกิจ ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ทาจะหลุง ไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว 
 

                             สมร  ตอยกระโทก   ผูตรวจรายงานฯ  

                         ( นายสมร   ตอยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 

                  สนั่น  เจกแตงพะเนาว      ผูตรวจรายงานฯ         
              ( นายสนั่น  เจกแตงพะเนาว )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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              แฉลม  คําโพธิ์แสง        ผูตรวจรายงานฯ 

                              ( นางแฉลม  คําโพธิ์แสง )   

                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ   
  
 

         สภา อบต.ทาจะหลุง ไดรับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย สามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 2  ประจําป 

2562  เม่ือวันท่ี  8 กุมภาพันธ 2562   ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

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

 
               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2562 

ระหวางวันท่ี  1 – 15  กุมภาพันธ  2562 

วันท่ี  8  กุมภาพันธ  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. หมูที่ 1 แฉลม  คําโพธิ์แสง  

4 นายสุรัตน       จันทะสุข สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 1 สุรัตน  จันทะสุข  

5 นายสนั่น        เจกแตงพะเนาว สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2 - ลาประชุม 

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 - ลาประชุม 

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  

7 นางอําไพ          สังเกตุ ผอ.กองสงเสริมการเกษตร อําไพ  สังเกต  

8 นายสุขสันต       ยังสุขเกษม ผอ.กองชาง สุขสันต  ยังสุขเกษม  

9 นางกนกอร        ฝายโคกสูง ผอ.กองคลัง กนกอร  ฝายโคกสูง  

10 นายสถาพร        สินเธาว หัวหนาสํานักปลัด สถาพร   สินเธาว  

11 นางสาวิตรี         วรคง นักวิเคราะหนโยบายและแผน สาวิตรี  วรคง  

12 จาสิบเอกบุญสง   สุดใจ เจาพนักงานธุรการ บุญสง  สุดใจ  
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เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง      ไดเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง     ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

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

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ 1.1  การยายเขารับตําแหนง ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร  ราย นางอําไพ  สังเกตุ  โดย

ไดโอนยายมาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร  ท่ี อบต.ทาจะหลุง  เม่ือวันท่ี  6  

กุมภาพันธ  2562 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว   

(สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ  2562) 

ประธานสภาฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี 1 

กุมภาพันธ  2562 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง สมัย

สามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  ประจําป 2562  เม่ือวันท่ี  1 กุมภาพันธ  2562  ถูกตองครบถวน 

ประธานสภา ฯ - ไดใหเลขานุการสภาฯ อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2562  เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 จากนั้นไดสอบถามสมาชิกสภาฯ 

มีผูใดจะขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอใหลงมติในท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   - ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 1 4 เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม 2 คน 

ระเบียบวาระท่ี  3     กระทูถาม 

- ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม  

     5.1 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  

5.1.1  การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  เรื่อง การบริหาร

กิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองกก  พ.ศ. 2561 (กรณี องคการบริหารสวนตําบลและกลุม

ผูใชน้ํารวมกันบริหารจัดการ)   (วาระท่ี 1  รับหลักการ)     

ประธานสภาฯ -  เสนอใหนายกกลาว หลักการและเหตุผลประกอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล      

ทาจะหลุง  เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองกก พ.ศ. 2561  (กรณี องคการ

บริหารสวนตําบลและกลุมผูใชน้ํารวมกันบริหารจัดการ)    

นายก อบต. -  กลาวหลักการและเหตุผลประกอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  เรื่อง การ

บริหารกิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองกก พ.ศ. 2561 (กรณี องคการบริหารสวนตําบลและ

กลุมผูใชน้ํารวมกันบริหารจัดการ)   
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เนื่องจากขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบ

น้ําดวยไฟฟาบานหนองกก พ.ศ. 2561  (กรณี อบต.และกลุมผูใชน้ํารวมกันบริหารจัดการ)  ท่ีสงไป

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไมถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑการสงเรื่องมาประกาศในราช

กิจจานุเบกษาท่ีตองดําเนินการแกไขกอนนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้  

1. รูปแบบการรางกฎหมายไมถูกตอง  เชน การกําหนดคําปรารถ  บทอาศัยอํานาจ และ

บทรักษาการ ซ่ึงตามหลักการรางกฎหมายท่ีแบงเปนหมวดจะตองกําหนดบทรักษาการไวกอนข้ึน

หมวด 1 

2. สาระสําคัญไมถูกตอง เชน การลําดับขอยอยไมเหมือนกัน ขอใหแกไขท้ังตนฉบับ สําเนา

ตนฉบับ และแผนบันทึกขอมูลเอกสารท่ีเปน File word 

ดังนั้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 

0508 (กรจ.)/190 ลงวันท่ี  9  มกราคม  2562 เรื่อง ขอใหพิจารณาทบทวนขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุงท่ีสงไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) ไดแจงใหองคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุงไดพิจารณาทบทวนขอบัญญัติฯ ดังกลาวใหม  

โดยองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ไดดําเนินการแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตน

แลวเสร็จ ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ไดแจงแนวทางแกไขตามหนังสือท่ีอางถึง นั้น    

ประธานสภาฯ -  เพ่ือใหสภาฯ ได พิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  เรื่อง การบริหาร

กิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองกก พ.ศ. 2561  (กรณี องคการบริหารสวนตําบลและกลุม

ผูใชน้ํารวมกันบริหารจัดการ)  ขอใหนายก อบต. ทาจะหลุง ไดชี้แจงถึงเหตุผลความจําเปนท่ีตอง

จัดทํารางขอบัญญัติดังกลาวนี้ ตอสภา อบต.ทาจะหลุง 

นายก อบต. -  กลาวหลักการและเหตุผลประกอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง เรื่อง การ

บริหารกิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองกก พ.ศ. 2561 (กรณี องคการบริหารสวนตําบลและ

กลุมผูใชน้ํารวมกันบริหารจัดการ)  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองกก พ.ศ. 2561 

(กรณี องคการบริหารสวนตําบลและกลุมผูใชน้ํารวมกันบริหารจัดการ) 
 

หลักการ  

ใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  วาดวยการบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา 

            ดวยไฟฟาบานหนองกก พ.ศ. 2561 (กรณี องคการบริหารสวนตําบลและกลุมผูใชน้ํารวมกันบริหารจัดการ) 

      เหตุผล 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง ไดรับการถายโอนภารกิจสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา  

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 

2542   และไดดําเนินการเลือกรูปแบบการบริหารจัดการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา  เพ่ือใหการบริหารงานเปน

ระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ประกอบกับมาตรา  71  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552  จึงจําเปนตองตราขอบัญญัตินี้ 
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  และขณะนี้เจาหนาท่ีไดจัดทํา รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง เรื่อง การ

บริหารกิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองกก พ.ศ. 2561 (กรณี องคการบริหารสวนตําบลและ

กลุมผูใชน้ํารวมกันบริหารจัดการ) เสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาเห็นชอบแลว จึงนําเสนอสภาฯ เพ่ือ

ขอความเห็นชอบ ดังรายละเอียดรางขอบัญญัติ องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง เรื่อง การ

บริหารกิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองกก พ.ศ. 2561 (กรณี องคการบริหารสวนตําบลและ

กลุมผูใชน้ํารวมกันบริหารจัดการ)  แนบทายวาระการประชุมนี้       

ประธานสภาฯ  -  ขอมอบให ปลัดอบต.ทาจะหลุง ไดดําเนินการชี้แจงตอท่ีประชุมตอไป  

ปลัด อบต. - ชี้แจง รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ําดวย

ไฟฟาบานหนองกก พ.ศ. 2561  (กรณี อ งคการบริหารสวนตําบลและกลุมผูใชน้ํารวมกันบริหาร

จัดการ) เปนรายขอใหสมาชิกสภา อบต.ทาจะหลุง ไดรับทราบอยางละเอียด 

นายสมร  ตอยกระโทก - กอนท่ีจะมีการพิจารณารางขอบัญญัติดังกลาวขางตน ขาพเจาขอเสนอใหสภาฯ  อนุมัติให

พิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว เนื่องจากรางขอบัญญัตินี้ไมเก่ียวดวยการเงิน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.  2547 ขอ 45 ไดกําหนดไววา      

“ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุมสภาจะอนุมัติให

พิจารณาสามวาระรวดเดียว ก็ได”  จึงขออนุมัติจากท่ีประชุมวา จะพิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว

หรือไม 

ประธานสภาฯ          - ขอเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน  

- มีผูรับรอง 2 คน  คือ  1. นางอํานวย  ปล้ํากระโทก 2. นางแฉลม  นาคกระโทก  

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติใหประชุมสามวาระรวดเดียว  14  เสียง  งดออกเสียง  2  คน   

ลาประชุม  2  คน  

ประธานสภาฯ           -  ตามท่ีทานนายก อบต.ทาจะหลุง ไดชี้แจงแลวนั้น จึงขอใหสมาชิกสภา อบต.ทาจะหลุง ไดรวมกัน  

พิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา

ดวยไฟฟาบานหนองกก พ.ศ. 2561 (กรณี องคการบริหารสวนตําบลและกลุมผูใชน้ํารวมกันบริหาร

จัดการ)  วาระท่ี 1  ตอไป 

เม่ือไมมีสมาชิกทานใดจะแกไข และอภิปรายรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองกก พ.ศ. 2561  (กรณี อ งคการ

บริหารสวนตําบลและกลุมผูใชน้ํารวมกันบริหารจัดการ)  (วาระท่ี 1) ขอใหท่ีประชุมลงมติเห็นชอบ

ในหลักการแกไข  

มติท่ีประชุม            - มีมติเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติฯ   14   เสียง  ไมรับหลักการ   -   เสียง  งดออก

เสียง  2  คน   ลาประชุม  2  คน   

นายเท่ียง  เตรียมมะเริง    - เสนอให ท่ีประชุมสภาทองถ่ิน เปนกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองกก พ.ศ. 2561  (กรณี องคการ

บริหารสวนตําบลและกลุมผูใชน้ํารวมกันบริหารจัดการ) เต็มสภาฯ  

ประธานสภาฯ          - ขอเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน 

มีผูรับรอง  2  คน  คือ  1. นายสากล  นุชกระโทก  2. นายสุรัตน  จันทะสุข 
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 มติท่ีประชุม            - มีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  14  เสียง  งดออกเสียง  2  คน   

ลาประชุม  2  คน   

ประธานสภาฯ -  ผมขอพักการประชุมสภาฯ ครั้งนี้เปนเวลา  30  นาที  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 30 

กําหนดวา ถาประชุมสภาทองถ่ินเห็นเปนการสมควรจะสั่งใหหยุดพักการประชุมสภาทองถ่ิน ไว

ชั่วคราวก็ได 

พัก  30  นาที 

ประธานสภาฯ           - เม่ือถึงกําหนดเวลาพักครบ  30  นาที แลว   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

ไดตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ในท่ีประชุมสภา อบต.ทาจะหลุง ครบองคประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยูใน

ท่ีประชุม 16 ทาน  จึงขอเขาสูวาระท่ี  2  แปรญัตติ ตอไป 

     5.1.2  การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง เรื่อง การบริหาร

กิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองกก  พ.ศ. 2561 (กรณี องคการบริหารสวนตําบลและ

กลุมผูใชน้ํารวมกันบริหารจัดการ) 

  (วาระท่ี 2 แปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ              - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 45    

วรรคสอง สรุปวาการพิจารณาวาระท่ีสอง นั้น ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน เปนกรรมการแปรญัตติเต็ม

สภา โดยใหประธานในท่ีประชุมเปนประธานกรรมการแปรญัตติ 

ดังนั้น  จึงขอใหสมาชิกทานใดท่ีจะขอแปรญัตติตอท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

สามารถท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมฯ ได 

เม่ือไมมีทานใดท่ีจะขอแปรญัตติ จึงขอใหท่ีประชุมไดพิจารณาลงมติวาจะใหความเห็นชอบ 

รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา

บานหนองกก  พ.ศ. 2561 (กรณี องคการบริหารสวนตําบลและกลุมผูใชน้ํารวมกันบริหารจัดการ)  

ในวาระท่ี 2  ตอไป 

มติท่ีประชุม             -  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผานรางขอบัญญัติฯ  14  เสียง  งดออกเสียง 2 คน  ลาประชุม 2 คน   

 5.1.3 การพิจารณาใหความเห็นชอบตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองกก  พ.ศ. 2561 (กรณี องคการบริหาร

สวนตําบลและกลุมผูใชน้ํารวมกันบริหารจัดการ)   (วาระท่ี 3 ลงมติ) 

ประธานสภาฯ - ไดสรุปรายละเอียดตามรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง เรื่อง การบริหาร

กิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองกก พ.ศ. 2561  (กรณี อ งคการบริหารสวนตําบลและกลุม

ผูใชน้ํารวมกันบริหารจัดการ) และ ขอใหท่ีประชุมไดลงมติวาจะเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา บานหนองกก 

พ.ศ. 2561 (กรณี องคการบริหารสวนตําบลและกลุมผูใชน้ํารวมกันบริหารจัดการ) หรือไม  จากนั้น

ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง เรื่อง การบริหาร

กิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองกก  พ.ศ. 2561   (กรณี อ งคการบริหารสวนตําบลและ

กลุมผูใชน้ํารวมกันบริหารจัดการ)  ดวยคะแนนเสียง  14  เสียง งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  

2  คน   และใหขออนุมัติจากนายอําเภอโชคชัยตอไป 



-6- 

ประธานสภาฯ  - เม่ือท่ีประชุมไดผานรางขอบัญญัติตําบลฯ ดังกลาว ท้ังสามวาระแลว จะไดนําเสนอทาน

นายอําเภอโชคชัยเห็นชอบ  แลวนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงลงนามใหประกาศเปน

ขอบัญญัติตําบล 

ระเบียบวาระท่ี  6     เรื่องอ่ืนๆ  

ประธานสภาฯ  - ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดหารือในเรื่องตางๆ 

ปลัด อบต. 1.  แจงโครงการวัดประชา รัฐ สรางสุข : พัฒนาวัดดวยแนวทาง 5ส ท่ีทุกภาคสวนมีสวนรวม โดย

จังหวัดนครราชสีมาไดขอความรวมมืออปท.สมัครเขารวมโครงการฯ ดวยการจับคูกับวัดในลักษณะ 

1 อปท. ใหมี 1 วัด เขารวมโครงการฯ แลวดําเนินโครงการโดยการจัดกิจกรรม Big cleaning อยาง

นอยเดือนละครั้ง แลวนําภาพกิจกรรมลงเผยแพรประชาสัมพันธใน Facebook กลุมชื่อ “1 

ทองถ่ิน 1 ศาสนา ประชารัฐ สรางสุข ” ซ่ึงเม่ือปท่ีแลวไดคัดเลือกวัดหนองกกเกา สวนปนี้เปนวัด

ใหมหนองกก  แตสําหรับเรื่องการพัฒนาและรวมทํากิจกรรม 5ส นั้น ใหทํารวมกับวัดหนองกกเกา 

โดยอยากใหทํา 5ส ตรงกับวันพระ คือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2562 ยังไงก็ขอฝาก ส.อบต.สมร ชวย

ดูแลเรื่องน้ําดื่มและอาหารใหสําหรับผูท่ีมารวมทํากิจกรรม 5ส ดวย 

 2.  ตามหนังสืออ.โชคชัย ดวนท่ีสุด ท่ี นม 0023.15/317 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2562 เรื่อง 

แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ป พ.ศ. 2562  โดยจังหวัด

นครราชสีมาแจงวากระทรวงมหาดไทยไดแจงแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร ป พ.ศ. 2562 โดยขอให อปท. ดําเนินการ ดังนี้ 

  1. ให อปท. สนับสนุนหรือชวยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้งเก่ียวกับการจัดการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ. 2562 ท้ังนี้ ตามหนาท่ีและอํานาจของ อปท.  

  2. ใหผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน วางตัวเปน

กลางทางการเมืองโดยเครงครัด และไมสนับสนุนหรือชวยเหลือพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับ

เลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้งไมวาทางใดๆ เนื่องจากเปนความผิดและมีบทกําหนดโทษ ตาม

มาตรา 78 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 149 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซ่ึงกําหนดหามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐใชตําแหนงหนาท่ี

โดยมิชอบดวยกฎหมายกระทําการใดๆ เพ่ือเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมือง 

และกําหนดบทลงโทษผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแตสองหม่ืนบาท

ถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นกําหนดยี่สิบป  

 3. แจงการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแกไขปญหาราคายางพาราตกต่ํา โดยใหจัดทําโครงการ

กอสราง/ปรับปรุงถนนท่ีมีสวนผสมของยางพาราหรือสิ่งกอสรางอ่ืนๆ ท่ีใชยางพารา เพ่ือเปนการ

ขับเคลื่อนนโยบายในการแกไขปญหาราคาตกต่ําตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายก อบต. 1. ขอขอบคุณผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทาน ไมวาจะเปนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ เจาหนาท่ี อบต. 

ท่ีไดชวยกันจัดเตรียมความพรอมในเรื่องตางๆ ตั้งแตตนจนจบ เก่ียวกับโครงการอบรมและทัศน-

ศึกษาดูงานของผูสูงอายุท่ีผานมา ซ่ึงผลตอบรับจากการศึกษาดูงานฯ เปนท่ีนาพอใจมาก ตอไปก็จะ

มีกิจกรรมการถอดบทเรียนของผูสูงอายุรวมกันกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาจะหลุง  

โดยกําหนดจัดกิจกรรมดังกลาว ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ  2562  
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นายก อบต.  2. เนื่องจากในเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง

กรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในระหวางวันท่ี 4-6 พฤษภาคม 2562   ซ่ึงก็ จะมีกิจกรรมการพัฒนา

ตางๆ มากมาย โดยจะเปนกิจกรรมเก่ียวกับจิตอาสาในภาพลักษณท้ังหมูบานและตําบล ยังไงก็

ขอใหผูนําทุกทานไดเตรียมความพรอมลวงหนาไวดวย 

 3. แจงความคืบหนาโครงการของ อบต.ทาจะหลุง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

1. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. หมูท่ี 4 บานข้ีตุน (จากแยกสถาบันการเงินบาน  ข้ีตุน ถึง

ท่ีดินนางทองเตียง  น้ํากระโทก)    

          2. โครงการกอสรางถนนหินคลุก  หมูท่ี 2  (จากหลังศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานข้ีตุน ถึงบาน

ใหมนานิยม)  

3. โครงการกอสรางถนนดินกันท่ีสาธารณะ หมูท่ี 10 บานโนนสวรรค (จากบริเวณท่ีดิน

นายนราวุธ  นาคสิงห  ถึงท่ีดินนายสุรสิทธิ์  โรจนกนก)   

สําหรับโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ อยากใหสมาชิกสภาฯ ในพ้ืนท่ีไดลงพ้ืนท่ีเขาไปดู

งานรวมกันกับชางควบคุมงานบาง  

โครงการตามขอบัญญัติฯ 2562  ก็จะมี 6 โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. หมูท่ี 2 (จากบริเวณมุมโรงเรียนบานข้ีตุน ถึงประตูเขาวัด

บานข้ีตุน) 

2. โครงการซอมสรางถนน ค.ส.ล. บานข้ีตุน หมูท่ี 2 (บริเวณบานนางพิมพ  จันดาบุตร) 

3. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 3 (สายคลองจานเอนฝงทิศใตจากหนาบานนายบัว  

ดวดกระโทก (แยกสระตาหมก)) 

4. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บานสําโรง หมูท่ี 5 (จากบานนางสมพร  รอยครบุรี ถึง

บานนางสมพิศ  สมัครไทย) 

5. โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 6 (จากศาลาเรียนรู ถึงหุบใหญ) 

6. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 8 (จากท่ีนายสุรสิทธิ์  โรจนกนก ถึงประปาหนองกก) 

แตตอนนี้มีปญหา จํานวน 1 โครงการ ซ่ึงไมสามารถทําได ตองถอนโครงการออกแลวหา

โครงการใหมมาทดแทน  คือ โครงการกอสรางถนน คสล. บานสําโรง หมูท่ี 5 (จากบานนางสมพร  

รอยครบุรี ถึงบานนางสมพิศ  สมัครไทย)   

4. จากกรณีท่ีมีหนังสือจากผูนําหมูบาน เพ่ือขอความอนุเคราะหขยายเขตทอสูบน้ํา สถานีสูบน้ําดวย

ไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหนองกก จากทอเมนเดิมชลประทาน ถึงท่ีนาของนางเกษม  ยัดสูงเนิน  
เนื่องจากกลุมเกษตรกรผูทํานาไดประสบปญหาภัยแลงจากการทํานาในปท่ีผานมา ขาดแคลนน้ําใน

การทําการเกษตร ทําใหไดรับผลผลิตนอย ขาดทุน   ซ่ึงถามีโครงการนี้อยูในแผนฯ  เราก็สามารถ

ทําได และการดําเนินโครงการตองผานการออกแบบและรับรองจากผูไดรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมโยธาไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกรถึงจะดําเนินการได สําหรับเรื่องการจัดทําแผนฯ 

ในครั้งตอไปประมาณเดือน ก.ค. 2562  ซ่ึงเจาหนาท่ีจะประสานเรื่องการประชุมอีกครั้ง 

5. เนื่องจากมีชาวบานรองเรื่องปญหารถดินวิ่ง ทําใหเกิดฝุนละออง ดินตกหลนถนน และเกิดเสียง

ดังรบกวนชาวบาน ทําใหไดรับความเดือดรอน ซ่ึงจะไดหาแนวทางในการแกไขปญหาตอไป  
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6. เรื่องระบบประปาของหมูบาน อาจจะมีการประชุมชี้แจงกับชาวบานเก่ียวกับการดําเนินงาน  

โดยจะดําเนินการท้ังตําบลตอไปในอนาคตจะไดเปนไปในทิศทางและเปนระบบในทางปฏิบัติแบบ

เดียวกัน 

7. ในวันพรุงนี้ขอเชิญผูนําทุกทานรวมพิธีบวงสรวงท่ีปาหุบใหญ หมูท่ี 6 บานง้ิว โดยจะมีพิธีตัก

บาตรในชวง 6 โมงเชา และมีพิธีบวงสรวงในลําดับตอไป   มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม 

ถาไมมีขอเชิญกํานันตําบลทาจะหลุงไดชี้แจงเรื่องงานกีฬาตานยาเสพติด อบต.ทาจะหลุงตอไปครับ  

กํานัน ต.ทาจะหลุง 1. สําหรับเรื่อง โครงการวัดประชา รัฐ สรางสุข : พัฒนาวัดดวยแนวทาง 5ส ท่ีทุกภาคสวนมีสวน

รวม  โดยวัดใหมหนองกก กําหนดดําเนินกิจกรรม 5ส ใหญ ในชวงเดือนกรกฎาคม 2562 ยังไงก็ขอ

ความรวมมือผูนําทุกทานดวยนะครับ 

2. สําหรับโครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 8 (จากท่ีนายสุรสิทธิ์  โรจนกนก ถึงประปาหนองกก) 

 ตามขอบัญญัติฯ ประจําปงบประมาณ 2562 พ้ืนท่ีในการดําเนินโครงการดังกลาว ก็ไมมีปญหาอะไร 

สามารถดําเนินการได 

 3. ในวันอาทิตยท่ี 10 กุมภาพันธ 2562 ขอเชิญผูนําทุกทานรวมพิธีปดการแขงขันกีฬาตานยาเสพ

ติด อบต.ทาจะหลุง และขอความรวมมือประชาสัมพันธให อสม., แมบานและชาวบานท่ัวไปท่ีเขา

รวมแขงขันกีฬาในวันเปดสนามมารับรางวัลกีฬาพ้ืนบาน จํานวน  5  ประเภท  ไดแก  ปดตาตีปบ, 

วิ่งซุปเปอรแมน, กินวิบาก, วิ่งกระสอบ และชักเยอ   

กีฬาเปตอง  มีเขารอบชิง คือ หมูท่ี 1, 4A, 4B, 8  สวนเงินรางวัลมี  4 รางวัล   

กีฬาฟุตบอล 11 คน   มีเขารอบชิง คือ หมูท่ี 4 B, 5B, 8, 6  สวนเงินรางวัลมี  4 รางวัล 

และมีรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม  1 รางวัล 

 4. เรื่องการกอสรางพุทธมณฑล  ผมไดไปสอบถามความคืบหนากับวัฒนธรรมอําเภอโชคชัย โดยได

ความวา ตอนนี้เรื่องไดสงไปถึงจังหวัดนครราชสีมาเรียบรอยแลว ยังไงก็คงตองรออีกสักพัก นาจะ

ชัดเจนข้ึน 

ผอ.กองชาง 1. ไดอธิบายแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของเก่ียวกับเรื่อง การจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ ซ่ึงจําเปนตองมีแบบรูปรายการงานกอสรางท่ีผานการรับรองจากผูไดรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ งานทางสาธารณะทุกขนาด การออกแบบและคํานวณ จะตองผานการ

รับรองจากผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกร ในการ

ดําเนินโครงการกอสรางตางๆ โดยจะตองดําเนินการทําหนังสือขอความอนุเคราะหสามัญวิศวกร

โยธาจากหนวยงานของรัฐ มารับรองแบบแปลนกอนดําเนินโครงการฯ  ทุกครั้ง สวนโครงการท่ีจะ

ทําไดตองมีอยูในแผนเทานั้น  สําหรับการปรับแผนก็ตองดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนท่ี

ถูกตอง โดยอยากใหปรับในเรื่องของตัวเงินท่ีเหมาะสมดวย  

2. สําหรับเรื่อง สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหนองกก ตอนนี้ผมกําลังศึกษาขอมูล

และรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับพ้ืนท่ีอยู เพ่ือหาแนวทางในการใหความชวยเหลือตอไป  

3. เรื่องปญหารถดินวิ่ง ตอไปจะทําหนังสือประชุมชี้แจงเก่ียวกับกฎ กติกา หรือบันทึกขอตกลง

รวมกันระหวางผูนําหมูบาน กับ ผูประกอบการ 
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เลขานุการนายก อบต. 1. สอบถามเรื่องฝายยาง เราจะมีวิธีเพ่ิมงบประมาณในการทําตรงนี้ไดหรือไม แลวใครเปน

ผูรับผิดชอบในการปลอยน้ํา 

ปลัด อบต. - ชี้แจงวาบริเวณบานพักสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาฯ เปนของเรา  สวนฝายยางเปนของเขตตําบลดาน

เกวียน สวนผูดูแลฝายยางนาจะเปน นายชรินทร  คํากลาง  สวนเรื่องการหางบประมาณมาทําตรง

นี้ตองศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมกอน 

นายก อบต. - ขอเพ่ิมเติมวา อะไรท่ีเก่ียวกับลําน้ํามูล เราจะดําเนินการเองไมได ตองมีเจาภาพเก่ียวของหลายท่ี

ถาเราจะไปแตะตองไมไดมันเก่ียวพันกันหมด 

ท่ีประชุม  -   รับทร าบ 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2562  เวลา 12.30  น.  และนัดประชุมสภาฯ  ในสมัย

สามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี  3  ในวันท่ี  15  กุมภาพันธ  2562  เวลา  09.00 น.  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุง 

 

              ราเชนทร   ประกอบกิจ           ผูจดรายงานการประชุม  

( 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 สามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 3  ประจําป 

2562  เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ  2562  ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

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

               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  3  ประจําป  2562 

ระหวางวันท่ี  1 – 15  กุมภาพันธ  2562 

วันท่ี  15  กุมภาพันธ  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 สนั่น  เจกแตงพะเนาว  

6 นายเอ้ือน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 -  ลาประชุม 

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 - 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 - ลาประชุม 

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 - 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 รองนายก อบต.ทาจะหลุง ปรีชา  คําเกาะ  

4 นายบุญเรือง      เท่ียงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ทาจะหลุง - ไมมา 

5 นายราเชนทร     ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ทาจะหลุง ราเชนทร  ประกอบกิจ  

6 นายจินดา         อินทรหม่ืนไวย ผูใหญบาน หมูท่ี 2 จินดา  อินทรหม่ืนไวย  

7 นายเมธา          บุตรพาชี กํานันตําบลทาจะหลุง เมธา  บุตรพาชี  

8 นางปริยา          นิจกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี 1 ปริยา  นิจกระโทก  
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เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง      ไดเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง     ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  3  ประจําป  2562  เวลา  09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  

   -  ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว   

(สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 2  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  8  กุมภาพันธ  2562) 

ประธานสภาฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 2  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  8 

กุมภาพันธ  2562 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง สมัย

สามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 2  ประจําป 2562  เม่ือวันท่ี  8  กุมภาพันธ  2562  ถูกตองครบถวน 

ประธานสภา ฯ - ไดใหเลขานุการสภาฯ อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2562  เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2562 จากนั้นไดสอบถามสมาชิกสภาฯ 

มีผูใดจะขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอใหลงมติในท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   - ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  12  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  4  คน 

ระเบียบวาระท่ี  3     กระทูถาม 

- ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม  

     5.1 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  

   -  ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  6     เรื่องอ่ืนๆ  

ประธานสภาฯ  - ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดหารือในเรื่องตางๆ 

ปลัด อบต. 1.  สรุปผลจากการประชุมเม่ือวาน เก่ียวกับกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา โดยขอความอนุเคราะหขยายเขต

ทอสูบน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหนองกก จากทอเมนเดิมชลประทาน ถึงท่ีนา

ของนางเกษม  ยัดสูงเนิน  ผมขอชี้แจงวา ถาหากองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการกอสราง

ขยายทอสงน้ําจากทอเมนเดิมเราตองดูดวยวา งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเพียงพอ

หรือไม ยกตัวอยาง  ถาหากมีการวางทอไป 1   กิโลเมตร มีเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีในบริเวณท่ีทอสงน้ํา

ผาน 20 – 30 ราย ถามีเกษตรกร 1 ราย ไมยินยอมใหทอสงน้ําผานในพ้ืนท่ีของตนเอง  โครงการ

กอสรางไมสามารถดําเนินการไดและมีเกษตรกรผูใชน้ํารายหนึ่งในพ้ืนท่ีหมู 9 หัวจายของทอสูบน้ํา

อยูกลางพ้ืนท่ีของเกษตรกรและปจจุบันท่ีดินมีการเปลี่ยนเจาของซ่ึงเปนประเด็นปญหาตามท่ีมีขอ  
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เรียกรองเขามายังองคการบริหารสวนตําบล  การออกแบบกอสรางในปจจุบันองคการบริหารสวน

ตําบลจะตองจางวิศวกรออกแบบและรับรอง องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีควบคุมงานและ

ตรวจรับงาน ตามกฎหมายสิ่งกอสรางจะตองมีวิศวกรรับรองสําหรับการเสนอโครงการเขามายัง

องคการบริหารสวนตําบล จะมีการเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ  ใหเปนลําดับท่ี 1 กอน  

และนําไปบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายของแตละป  หรือถาหากโครงการเปนโครงการท่ี

ใหญใชงบประมาณเปนจํานวนมาก จะนําเสนอไปขอหนวยงานอ่ืนๆ  สรุปก็คือ ใหสมาชิกกลุมผูใช

น้ําพูดคุยตกลงกันกอน  เกรงวาถาไปจางวิศวกรออกแบบแลวทําไมไดจะเปนปญหาตามมาภายหลัง

ตามระเบียบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน กําหนดใหกลุมผูใชน้ําจากสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ตอง

ขอจัดตั้งเปนสหกรณผูใชน้ําดวยเชนกัน   

ประธานสภาฯ - ฝากกองชางใหชวยตรวจสอบดูเก่ียวกับเรื่องนี้ดวยครับ  

นายเท่ียง  เตรียมมะเริง   1. จากกรณีท่ีชาวบานในพ้ืนท่ีตําบลทาจะหลุง  ไดรับความเดือดรอนจากการไมมีน้ําใชเพ่ือการ 

เกษตร  ซ่ึงนายกไดเสนอวิธีแกไขปญหาโดยการวางทอสงน้ําแลวนําทอตอแพสูบน้ําพลังงานไฟฟา

ของตําบลหนองระเวียง เพ่ือดําเนินการสูบน้ําจายตรงลงเหมือง เพ่ือท่ีชาวบานจะไดมีน้ําใชเพ่ือ

การเกษตรนั้น จึงอยากจะเสนอใหตอทอท่ีสามารถถอดออกและนํามาเก็บได โดยใชทอหนา 12 นิ้ว   

นายก อบต. 1. เรื่องงานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหนองกก หมูท่ี 8  ไมอยากใหทํากันแบบ

งายๆ อยาคิดเองทําเอง   ตอนนี้มีผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตรมาชวยงานตรงนี้แลว  ใคร

สงสัยอะไรตรงไหนก็สามารถมาปรึกษาหารือกันได เรื่องทุกอยางตองเอาเขาแผน โครงการจะตอง

มาจากความตองการของประชาชน และผานการประชาคมหมูบาน เสนอมายังองคการบริหารสวน

ตําบล และสงกลับขอมูลไปยังหมูบาน โดยทําใหครบทุกกระบวนการก็สามารถดําเนินการได 

ปจจุบันกลุมผูใชน้ําจากสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ยังไมมีความเขมแข็งพอ กลุมสมาชิกผูใชน้ํา  ตอง

กลับไปคุยกันใหม รวมกันปรึกษาหารือและบริหารจัดการน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดและสามัคคีกัน

ครับทอสงน้ําท่ีจะขยาย สมาชิกผูใชน้ําและเกษตรกรท่ีมีท่ีดินอยูในพ้ืนท่ีท่ีทอสงน้ําผานตองมี

ความเห็นพองกัน และยินยอมใหใชประโยชนในพ้ืนท่ีของตนเอง และใหมีการสมัครเปนสมาชิกกลุม

เพ่ิมข้ึน 

 2. สําหรับเรื่องของนายเท่ียง  เตรียมมะเริง ผมจําไดวาไดนําเรื่องการวางทอสงน้ําเขาสภาฯ แลว 

ยังไงก็ขอใหประสานเรื่องนี้กับกองชางดวย 

 3. วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2562  เวลา 19.30 น. ขอความรวมมือใหสมาชิกสภาฯ ไดเตรียมความ

พรอมเก่ียวกับรถในการรับ-สง ผูสูงอายุเพ่ือมารวมประชุมกิจกรรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

ตําบลทาจะหลุง ชมรมผูสูงอายุดวย  ณ  หอประชุม อบต.ทาจะหลุง 

 4. ในเดือนพฤษภาคม 2562 อยากใหสมาชิกสภาฯ ไดเตรียมความพรอมเรื่องโครงการตางๆ ท่ีจะ

นําเขาแผน เพราะนวก.วิเคราะหนโยบายฯ จะดําเนินการประชุมแผนฯ ในเดือนกรกฎาคม 2562 

 5. ในชวงปลายเดือนเมษายน 2562 อาจจะเตรียมความพรอมในเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยพิธีกําหนดในระหวางวันท่ี 4-6 

พฤษภาคม 2562   ซ่ึงเปนภารกิจท่ีสรางความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยเปนอยางมาก เพราะ

ตอนนี้ทานไดเปนเจาหนาท่ีของรัฐแลว   เพราะเราไดหมดวาระแลวแตก็ยังทําหนาท่ีเปนสมาชิก

สภาฯ อยู 
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 6. เรื่องถนนในพ้ืนท่ีตําบลทาจะหลุง ท่ีอยูในความดูแลของ อบจ.นครราชสีมา มี 3 เสน คือ  

  1. ถนนลาดยางสายดานเกวียน - บานกอก  

  2. ถนนลาดยางสายบานข้ีตุน -โคกวังวน  

  3. ถนนลาดยางสายข้ีตุน - หนองสมอ   

  ถามีโครงการ 1 หมูบาน 1 กิโลลงมาพ้ืนท่ีจริงๆ และอบจ.นครราชสีมาถายโอนถนน 3 

สายดังกลาวขางตน ให อบต.ดูแลรักษา เราก็สามารถดําเนินการกอสรางถนน 3 สายนี้ได 

ปลัด อบต. - เพ่ิมเติมวาถา อบจ.นครราชสีมาถายโอนถนนลงมาให อบต.ดูแล ทางอบจ.นครราชสีมาก็อาจจะ

ไมมีงบประมาณลงมาชวยเหลือได  ซ่ึงกอนท่ีเราจะดําเนินโครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนน

ท่ีอยูในความดูแลของอบจ.นครราชสีมานั้น เราจะตองขออนุญาตอบจ.นครราชสีมากอนดําเนินการ

ทุกครั้ง และจะตองนําเรื่องเขาสภาฯ เพ่ือขออนุญาตเชนเดียวกัน 

นายก อบต. 7. แจงกําหนดประชุมประปาหมูบาน หมูท่ี 1, 2, 4, 6  ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562  เพ่ือติดตาม

ผลการดําเนินงานประจําเดือน มกราคม 2562  เวลา  13.00 น.  ณ  หองประชุม อบต.ทาจะหลุง 

 ซ่ึงระบบประปาตอนนี้อาจจะยังไมเปนไปตามแผนฯ เราก็คอยๆ เปนคอยๆ ไป   

กํานัน ต.ทาจะหลุง 1. ขอแจงเพ่ือทราบ เนื่องจากไดรับแจงจากสํานักงานกระทรวงยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา วาจะ

ลงมาไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในพ้ืนท่ีตําบลทาจะหลุง เนื่องจากมีคนรองเรียนเรื่องการครอบครอง

ท่ีดินระหวางนางมาลัย  กิสิทรัพย และนางสายสมร  นึกกระโทก ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 

ตั้งแตเวลา  10.00 น.  เปนตนไป  ณ  หองประชุม อบต.ทาจะหลุง   

ประธานสภาฯ 1. ขอปรึกษาหารือเรื่อง 7 วันอันตรายในชวงเดือนเมษายน 2562 เราจะคุยกันในวันนี้เลยหรือไม   

ปลัด อบต. - ผมคิดวาเราควรคุยกันนอกรอบดีกวา  เกรงวาถาคุยกันในวันนี้ก็คงลืม  

ท่ีประชุม  -   รับทร าบ 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี  3  ประจําป  2562  เวลา  12.00  น .    ณ  หอ งประชุมองคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง 
 

              ราเชนทร   ประกอบกิจ           ผูจดรายงานการประชุม 

( 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 ในการประชุมสมัย สามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1  ประจําป 

2562  เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม  2562   ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

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

 
               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

 

 

 

 

 


