
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1 ประจําป 2564 

วันท่ี  16  กันยายน  พ.ศ. 2564 

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 นายสนั่น        เจกแตงพะเนาว สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 สนั่น  เจกแตงพะเนาว  

5 นายเอ้ือน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 - ลาประชุม 

6 นายสากล        นุชกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3  สากล  นุชกระโทก  

7 นางอํานวย       ปล้ํากระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3  อํานวย  ปล้ํากระโทก  

8 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี 4  -  ลาประชุม 

9 นางแฉลม         นาคกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5 แฉลม  นาคกระโทก  

10 นายเท่ียง          เตรียมมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 เท่ียง   เตรียมมะเริง  

11 นายอวย           ซาหวา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 อวย  ซาหวา  

12 นายบํารุง          เอ่ียมอยูแท สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8  บํารุง  เอ่ียมอยูแท  

13 นายสมร           ตอยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 - ลาประชุม 

14 นายเจียม          พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 เจียม  พรมกระโทก  

15 นายบุญทิพย      แตมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 บุญทิพย  แตมกระโทก  

16 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 - ไมมาประชุม 

4 นายบุญเรือง      เท่ียงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ทาจะหลุง บุญเรือง  เท่ียงกระโทก  

5 นายราเชนทร     ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ทาจะหลุง ราเชนทร  ประกอบกิจ  

6 นายสถาพร        สินเธาว หัวหนาสํานักปลัด อบต. สถาพร  สินเธาว  

 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง     ไดเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง    ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  ประจําป  2564  เวลา   09.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

- ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

(สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 4  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  16  สิงหาคม  2564) 

ประธานสภาฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  4  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  16 

สิงหาคม  2564 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง สมัย

สามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 4  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  16  สิงหาคม  2564  ถูกตองครบถวน 

ประธานสภาฯ - ไดใหเลขานุการสภาฯ อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ประจําป 2564  เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม  2564 จากนั้นไดสอบถามสมาชิกสภาฯ 

มีผูใดจะขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอใหลงมติในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม   -  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  11  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  3  คน 

ระเบียบวาระท่ี  3      กระทูถาม 

- ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม 

5.1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

        5.1.1 รายละเอียดคาใชจายโครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา ตามมาตรการ

ในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

สําหรับพ้ืนท่ีเฝาระวังสูงของจังหวัดนครราชสีมา 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญหัวหนาสํานักปลัด อบต. ไดชี้แจงรายละเอียด คาใชจายโครงการปองกันและควบคุม

โรคติดตอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย  

จังหวัดนครราชสีมา ตามมาตรการในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สําหรับพ้ืนท่ีเฝาระวังสูงของจังหวัดนครราชสีมา 

หัวหนาสํานักปลัด อบต.    - แจงรายละเอียดคาใชจายโครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา ตามมาตรการใน

การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

สําหรับพ้ืนท่ีเฝาระวังสูงของจังหวัดนครราชสีมา ตอท่ีประชุม  (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให) 

มีรายละเอียด ดังนี้   
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ที่ อปท. 

การใชงบประมาณในการกอสราง/ปรับปรุงสถานที่(รวมถึงวัสด ุอุปกรณ อาหาร ที่ใชในสถานที่น้ัน) คาใชจายอ่ืน ๆ ในการปองกันควบคุมโรค (บาท) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

(บาท) 
จํานวน

(แหง) 

จํานวน

เตียง 

รพ.สนาม 

(บาท) 

ศูนยพักคอย 

(CI)(บาท) 

แยกกักตัวที่

บาน 

(HI)(บาท) 

สถานที่กักตัว

Quarantine 

(บาท) 

รวมงบประมาณ

ที่ใช(บาท) 

ครุภัณฑ 

(บาท) 

วัสดุ 

(บาท) 

ถุงยังชีพ 

(บาท) 

เงิน

ชวยเหลือ

(บาท) 

อ่ืน ๆ 

(บาท) 

รวมเงิน

(บาท) 

1 อบต.ทาจะหลุง 4 20 0 313,300.90 0 6,871 320,171.90 0 0 27,500 0 0 27,500 347,671.90 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

  4 20 0 313,300.90 0 6,871 320,171.90 0 0 27,500 0 0 27,500 347,671.90 
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 5.1.2 รายละเอียดการขออนุมัติกันเงินกรณีไมมีหนี้ผูกพัน จํานวน  2  โครงการ รวม

เปนเงินงบประมาณท้ังส้ิน  1,280,040.-  บาท   

นายก อบต.ทาจะหลุง    -  ไดชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติกันเงินกรณีไมมีหนี้ผูกพัน จํานวน  2  โครงการ รวม    

                              เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  1,280,040.- บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้        

        1. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 6 (จากบานนายศิริธรรม ดวดกระโทก ถึง

สํานักสงฆบานง้ิว  จํานวนเงิน  800,000 .-  บาท เนื่องจากตองการดําเนินการแกไขปญหา

ความเดือดรอนใหกับประชาชนในการแกไขปญหาการคมนาคม การขนสงพืชผลทางการ
เกษตร ผลผลิตตาง ๆ ของประชาชน เปนการจัดบริการสาธารณะ ยกระดับคุณภาพชีวิต 
และความเปนอยูของประชาชนใหดียิ่งข้ึน  แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตอง
ใชจายเงินนั้นตอไปอีก   
        2. โครงการกอสรางรั้ว คสล. อบต.ทาจะหลุง ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเงิน 480,040 .- บาท   เนื่องจากพ้ืนท่ีดานหลังขององคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา ยังมิ ไดดําเนินการก้ันรั้ว 
หรือแนวเขตพ้ืนท่ีใหเปนสัดสวน ประกอบกับมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลทาจะหลุงตั้งอยูดานหลังขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง ทําใหไมมีความ
ปลอดภัยของเด็ก   จึงมีความจําเปนท่ีจะดําเนินการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอบต.
ทาจะหลุง   เพ่ือก้ันแนวเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงใหเปนสัดสวน  
และทําใหมีความปลอดภัยสําหรับเด็ก 
        ดังนั้น จึงเห็นควรใหดําเนินการกอสราง 2 โครงการ ดังกลาวขางตน โดยให

ตรวจสอบงบประมาณฯ เหลือจายวามีเพียงพอหรือไม หากมีไมเพียงพอก็ใหดําเนินการ

โอนงบประมาณรายจายเพ่ือกอสราง โดยจะไดเสนอท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาใหความ

เห็นชอบในครั้งตอไป 

ท่ีประชุม            -  รับทราบ 

   5.1.3 รายละเอียดการขออนุมัติกันเงินกรณีไมมีหนี้ผูกพันตามท่ีไดรับการจัดสรรงบ   

  ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือ  

  กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน   จํานวน  2  โครงการ  รวมเปนเงินงบประมาณท้ังส้ิน  

  3,255,000.- บาท  

นายก อบต.ทาจะหลุง  -  ไดชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติกันเงินกรณีไมมีหนี้ผูกพัน  ตามท่ีไดรับการจัดสรรงบ 

ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจําเปน  จํานวน 2 โครงการ  รวมเปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  3,255,000.-  บาท  

โดยมีรายละเอียดดังนี้        

        1. โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 5 บานสําโรง (จากท่ีสาธารณะหนองเต็งถึง

ท่ีดินนายแดง แนบกระโทก) ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  กอสราง

ถนนหินคลุก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 4 ,500.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไมนอยกวา  18 ,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทาจะหลุงกําหนด 

วงเงิน  2,493,000.- บาท  
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           2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 บานใหมนานิยม (จากท่ีดิน

นายคํานึง  โตงกระโทก ถึงท่ีดินนายประกอบ สังเกตุ) ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 

180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 1 ,080.00  ตาราง

เมตร  รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทาจะหลุงกําหนด  วงเงิน 762,000.- บาท 

นายก อบต.ทาจะหลุง             -  โดยจะไดเสนอท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในครั้งตอไป 

ท่ีประชุม                    -  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 6      เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ   - ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดหารือในเรื่องตางๆ 

ปลัด อบต.ทาจะหลุง - แจงการหมดวาระของคณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯ ซ่ึงอาจจะมีการถายรูปรวมกัน ใน

วันสุดทายของการประชุมสภาฯ 

-  สําหรับโครงการในขอบัญญัติฯ 64 ตอนนี้ยังไมขยับอะไรเลยยังเหลือเยอะ โดยประมาณ

การรายรับของป 64 ไว 32 ลานบาท แตเราเพ่ิงไดมา 30 ลานบาทเดือนสิงหาคม คอยดู

เดือนกันยายนวาจะไดมาอีกเทาไร เพราะเงินทุกอยางในทุกสิ้นปจะโยนงานมาทางสภาฯ 

ในชวงสุดทาย   ซ่ึงถาโครงการไหนยังไมไดดําเนินการก็จะตองมีการกันเงินไวโดยใชมติ

สภาฯ ตอนนี้ก็จะมาจี้งานตรงกองคลังใหเรงปลอยงานมาใหเร็วท่ีสุด  

นายก อบต.ทาจะหลุง  - แจงการเตรียมตัวเลือกตั้งใหม โดยเลือกตั้งครั้งนี้จะแบงเปนเขต เลือกตั้งได 1 คน ใน

อนาคตผมกําลังเปนหวงเรื่องงบประมาณในการพัฒนาตําบลโดยอาจจะลดลง ตองขยันขอ

งบประมาณจากขางนอก ตอนนี้ปญหาเศรษฐกิจเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดรองลงมาจากเรื่อง

โควิด-19 ดังนั้น จึงอยากจะใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดติดตามสถานการณ ความ

เคลื่อนไหวในทุกๆดาน เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาตําบลของเรา  

 - เนื่องจากถนนภายในพ้ืนท่ีตําบลทาจะหลุงเกิดการชํารุดเสียหาย เปนหลุม  เปนบอลึก

หลายจุดทําใหชาวบานในพ้ืนท่ีและชาวบานท่ัวไปท่ีสัญจรผานไป-มา ไดรับความเดือดรอน 

แตเนื่องจากงบประมาณในการซอมแซมมีไมเพียงพอ จึงตองมีการโอนเงินงบประมาณ

เพ่ิมเติมเพ่ือมาดําเนินการซอมแซมถนนสายท่ีไดรับความเดือดรอนมากท่ีสุดกอน โดยทาง

ผูบริหารไดดําเนินการตรวจสอบโครงการท่ีจะดําเนินการซอมแซมแลว ซ่ึงจะตองเรง

ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับชาวบานตอไป 

ปลัด อบต.ทาจะหลุง - ก็จะมีงบประมาณเก่ียวกับภัยพิบัติเหลืออยูครับ เบื้องตนก็ขอใหทางหมูบานเขียนคํารอง

และรวบรวมรายชื่อผูท่ีไดรับความเดือดรอนสงมาให อบต.กอน ซ่ึงอบต.ทาจะหลุงก็จะ

ดําเนินการใหความชวยเหลือตามลําดับ ข้ันตอนตอไปครับ 

ประธานสภาฯ  -  ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีเขารวมประชุมสภาฯ ในวันนี้   

ท่ีประชุม    -  รับทราบ  
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ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน 

ตําบลทาจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี 1  ประจําป  2564  เวลา  11.20  น .  และนัดประชุมสภาฯ ใน

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี  2  ในวันท่ี  21  กันยายน  2564  เวลา  09.00  น.   ณ   หองประชุมองคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง  

 

                         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 สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 2  ประจําป 

2564 เม่ือวันท่ี  21  กันยายน  2564  ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

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

 

               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

 

 



 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2564 

วันท่ี  21  กันยายน  พ.ศ.  2564 

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 นายสนั่น        เจกแตงพะเนาว สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 สนั่น  เจกแตงพะเนาว  

5 นายเอ้ือน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 เอ้ือน  แนบกระโทก  

6 นายสากล        นุชกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3  สากล  นุชกระโทก  

7 นางอํานวย       ปล้ํากระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3  อํานวย  ปล้ํากระโทก  

8 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี 4  -  ลาประชุม 

9 นางแฉลม         นาคกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5 แฉลม  นาคกระโทก  

10 นายเท่ียง          เตรียมมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 เท่ียง   เตรียมมะเริง  

11 นายอวย           ซาหวา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 อวย  ซาหวา  

12 นายบํารุง          เอ่ียมอยูแท สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8  บํารุง  เอ่ียมอยูแท  

13 นายสมร           ตอยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 สมร  ตอยกระโทก  

14 นายเจียม          พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 เจียม  พรมกระโทก  

15 นายบุญทิพย      แตมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 บุญทิพย  แตมกระโทก  

16 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 นายสถาพร        สินเธาว หัวหนาสํานักปลัด อบต. สถาพร  สินเธาว  

 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง     ไดเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง    ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2564  เวลา   09.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม  

ประธานสภาฯ   -  ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

(สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  16  กันยายน  2564) 

ประธานสภาฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี 16 

กันยายน  2564 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัย

วิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  16  กันยายน  2564  ถูกตองครบถวน 

ประธานสภาฯ - ไดใหเลขานุการสภาฯ อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัย

วิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2564  เม่ือวันท่ี 16 กันยายน  2564 จากนั้นไดสอบถาม

สมาชิกสภาฯ  มีผูใดจะขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอใหลงมติในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม   -  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  13  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  1  คน  

ระเบียบวาระท่ี  3      กระทูถาม 

- ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม 

5.1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

        5.1.1  การขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีกอหนี้ผูกพัน โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 

7 (จากบานนางจําป   จิ๋วขุนทด ถึงท่ีดินนายสุราษฎร  จิ๋วขุนทด)  

นายก อบต.ทาจะหลุง -  ไดชี้แจงรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีกอหนี้ผูกพัน โครงการกอสรางถนนหินคลุก  

หมูท่ี 7 (จากบานนางจําป   จิ๋วขุนทด  ถึงท่ีดินนายสุราษฎร  จิ๋วขุนทด)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง ไดมีการ กันเงินไวจายในปงบประมาณ 2564 โดยมีการ

กอหนี้ผูกพัน โครงการกอสรางถนนหินคลุก  หมูท่ี 7  (จากบานนางจําป  จิ๋วขุนทด  ถึงท่ีดินนายสุ

ราษฎร จิ๋วขุนทด) ขนาด/ปริมาณ  กวาง  4.00  เมตร  ยาว  187.00  เมตร  หินคลุกหนาเฉลี่ย 

0.10  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา  748.00  ตารางเมตร  จํานวนเงิน 96,500 บาท 

สัญญาจางกอสรางเลขท่ี 11/2563   ลงวันท่ี 23 กันยายน 25 63  นั้น แตเนื่องจากผูรับจางยังไม

สามารถสงมอบงานไดทันตามกําหนดเวลา  
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ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2561  ขอ 59  วรรคสาม  กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหนี้ผูกพันแลวใหเบิกจาย

ไดตามขอผูกพัน   จึงขอขยาย เวลาเบิกจายเงินกรณีกอหนี้ผูกพัน   โครงการกอสรางถนนหินคลุก 

หมูท่ี 7 (จากบานนางจําป  จิ๋วขุนทด ถึงท่ีดินนายสุราษฎร  จิ๋วขุนทด)  จํานวนเงิน 96,500 บาท 

ท่ีประชุม           -  รับทราบ 

5.2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.2.1 การพิจารณาขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 4/2564 เนื่องจากการโอนครั้งนี้เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27 

ประธานสภาฯ -   ไดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้งท่ี 4/2564   

นายก อบต.ทาจะหลุง -  ไดชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ครั้งท่ี 4/2564  

โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ตั้งจายรายการใหม  
 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   งาน  บริหารท่ัวไป 

 งบ  ลงทุน     หมวด   คาครุภัณฑ 

 ประเภท   ครุภัณฑคอมพิวเตอร        

   เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  จํานวนเงิน  22,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  จํานวน 1 เครื่อง 

   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง ( CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตอง

ใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย  

- หนวยประมวลผลกลาง ( CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 9 MB 

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจํา ขนาดไม นอย

กวา 2 GB หรือ  

 2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ      

Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ    ขนาดไม

นอยกวา 2 GB หรือ  
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 3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการ 

แสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB  

      - มีหนวยความจําหลัก ( RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  

      -  มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด 

  Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB   จํานวน 1  หนวย  

      -  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  

      -  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย ( Network Interface) แบบ 10/100/1000   

  Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

      -  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  

      -  มีแปนพิมพและเมาส   

      -  มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

      - เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ 

  คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ  วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563  

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แกไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 

  ครั้งท่ี 6/2564 หนา 126 ท่ี 42   

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน  กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบ  ลงทุน     หมวด   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 ประเภท   คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   

     โครงการกอสรางรั้ว คสล. อบต.ทาจะหลุง   จํานวนเงิน  480,040 บาท 

     ขนาด/ปริมาณ  

     กอสรางกําแพงกันดินพรอมกอรั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2.00 เมตร ยาว 120 เมตร  

     รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงกําหนด  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แกไข เพ่ิมเติม   

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6/2564 หนา 99 ท่ี 7        

แผนงาน  การศึกษา    งาน   บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

 งบ  ลงทุน     หมวด   คาครุภัณฑ 

 ประเภท   ครุภัณฑสํานักงาน    

     ตูเหล็ก แบบ 2 บาน     จํานวนเงิน  11,800 บาท  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตูๆ ละ 5,900 บาท  

     คุณลักษณะ  

     ตูเหล็กแบบ 2 บาน  

1) มีมือจับชนิดบิด 

2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
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3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  เดือนธันวาคม 2563    

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แกไข เพ่ิมเติม   

         เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6/2564 หนา 130 ท่ี 58 
 

โอนเพ่ิม 
 

แผนงาน  การเกษตร   งาน  สงเสริมการเกษตร 

 งบ  ดําเนินงาน    หมวด   คาสาธารณูปโภค 

 ประเภท   คาไฟฟา       

   เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหนองกก 

   งบประมาณตั้งไว 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 42,616.52 บาท จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม   

    147,603  บาท 

โอนลด 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป  งาน  บริหารท่ัวไป 

 งบ  ดําเนินงาน    หมวด   คาใชสอย 

 ประเภท   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน 

     โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงและผูบริหารองคการ  

 บริหารสวนตําบลทาจะหลุง       

        เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 ทาจะหลุงและผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง   

     งบประมาณตั้งไว  400,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ  400,000 บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด   

400,000  บาท 

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน งาน  สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

 งบ  ดําเนินงาน    หมวด   คาใชสอย 

 ประเภท   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน 

     โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน กลุมพัฒนาสตรีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสูการ  

 พัฒนาทองถ่ิน     

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน กลุมพัฒนา 

 สตรีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สูการพัฒนาทองถ่ิน ฯลฯ 

     งบประมาณตั้งไว  266,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ  266,000 บาท จํานวนเงินท่ีโอนลด   

261,443  บาท 

ประธานสภาฯ - ไดสอบถามผูเขารวมประชุม มีทานใดขออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีขอใหลงมติท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  13  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  1  คน 
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5.2.2  การพิจารณาขอความเห็นชอบกันเงินกรณีไมมีหนี้ผูกพัน จํานวน  2  โครงการ  

รวมเปนเงินงบประมาณท้ังส้ิน  1,280,040  บาท   

ประธานสภาฯ -   ไดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ชี้แจงรายละเอียดการกันเงินกรณีไมมีหนี้ผูกพัน  

จํานวน  2  โครงการ  รวมเปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  1,280,040  บาท   

นายก อบต.ทาจะหลุง -  ไดชี้แจงรายละเอียดการกันเงินกรณีไมมีหนี้ผูกพัน  จํานวน  2 โครงการ รวมเปนเงินงบประมาณ

ท้ังสิ้น  1,280,040  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง จะดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับ

ประชาชนในการแกไขปญหาการคมนาคม การขนสงพืชผลทางการเกษตร ผลผลิตตางๆ ของ

ประชาชน เปนการจัดบริการสาธารณะ ยกระดับคุณภาพชีวิต และความเปนอยูของประชาชนใหดี

ยิ่งข้ึน ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.  2564 เนื่องจากใกลสิ้นปงบประมาณแลว อีกท้ังงบประมาณไดรับการจัดสรร

ในชวงปลายปงบประมาณ จึงไมสามารถ ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไดทันภายในปนี้ได จึงตอง

ดําเนินการกันเงินไวจายเหลื่อมป   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด 

ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการกอสรางถนน คสล. 

หมูท่ี 6  (จากบานนายศิริธรรม ดวดกระโทก ถึงสํานักสงฆบานง้ิว  จํานวนเงิน  800,000.-  บาท  

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด 

                   ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการกอสรางรั้ว คสล. อบต. 

                   ทาจะหลุง  ตําบลทาจะหลุง  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  จํานวนเงิน  480,040.- บาท  

          เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2547  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 4  พ.ศ. 2561  ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน

และสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก  ใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป      จึงนํา 

เสนอตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหกันเงินไวจายใน

ปงบประมาณถัดไป เปนเงินท้ังสิ้น 1,280,040.- บาท (หนึ่งลานสองแสนแปดหม่ืนสี่สิบบาทถวน) 

ประธานสภาฯ - ไดสอบถามผูเขารวมประชุม มีทานใดขออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีขอใหลงมติท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  13  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  1  คน  

       5.2.3  การพิจารณาขอความเห็นชอบกันเงินกรณีไมมีหนี้ผูกพัน ตามท่ีไดรับการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจําเปน  จํานวน  2 โครงการ  รวมเปนเงินงบประมาณท้ังส้ิน  3,255,000.-  บาท  

ประธานสภาฯ -   ไดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ชี้แจงรายละเอียดการกันเงินกรณีไมมีหนี้ผูกพัน  

ตามท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงิน

สํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 2 โครงการ รวมเปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  

3,255,000.- บาท 
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นายก อบต.ทาจะหลุง    -  ไดชี้แจงรายละเอียดการกันเงินกรณีไมมีหนี้ผูกพัน  ตามท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน   

    จํานวน 2 โครงการ รวมเปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  3,255,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  

                ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และได

ดําเนินการจัดหาโดยวิธีการคัดเลือก เนื่องจากใกลสิ้นปงบประมาณแลว โดยไมสามารถเบิกจาย

ไดทันในปนี้ได จึงตองดําเนินการขออนุมัติกันเงินไวเบิกเหลื่อมป โดยมีรายละเอียดดังนี้  

      1. โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 5  บานสําโรง  (จากท่ีสาธารณะหนองเต็งถึง

ท่ีดินนายแดง แนบกระโทก) ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  กอสรางถนน

หินคลุก ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 4 ,500.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม

นอยกวา 18 ,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบท่ี อบต. ทาจะหลุงกําหนด วงเงิน  

2,493,000.- บาท  

      2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 บานใหมนานิยม (จากท่ีดินนาย

คํานึง โตงกระโทก ถึงท่ีดินนายประกอบ สังเกตุ) ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 1 ,080.00  ตารางเมตร รายละเอียดตาม

แบบท่ี อบต.ทาจะหลุงกําหนด  วงเงิน 762,000.- บาท 

    เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก 

    เงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2547  แกไข 

    เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี  4  พ.ศ. 2561 ขอ 59  ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอ   

    สรางยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก  ใหองคกรปกครองสวน   

    ทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป     จึงนําเสนอตอท่ี  

    ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง    เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหกันเงินไวจายในปงบ  

    ประมาณถัดไป  เปนเงินท้ังสิ้น  3,255,000.- บาท (สามลานสองแสนหาหม่ืนหาพันบาทถวน) 

ประธานสภาฯ      - ไดสอบถามผูเขารวมประชุม มีทานใดขออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีขอใหลงมติท่ี  

     ประชุม 

มติท่ีประชุม      - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  13  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  1  คน  

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องอ่ืนๆ  

- ไมมี 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ  

ประธานสภาฯ  - ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีเขารวมประชุมสภาฯ ในวันนี้  
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 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน 

ตําบลทาจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี 2  ประจําป  2564   เวลา  11.40  น.   

 

                         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               สมัยท่ี                ครั้ง

ท่ี            ประจําป                   เม่ือวันท่ี                       ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง  จึงไดลงลายมือชื่อไว

เปนหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง 

ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 

 

               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 
 

 


