
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2564 

ระหวางวันท่ี 2-16  สิงหาคม  2564 

วันท่ี  2  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 

ณ   ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

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

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  นางอํานวย  ปล้ํากระโทก  

8 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี 4 แดง  แนบกระโทก  

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  นายบํารุง  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  
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  เริ่มประชุม เวลา  09.00  น. 
 

 เม่ือไดเวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ    ไดตรวจรายชื่อผูมาประชุม พบวาครบองคประชุมแลว จึงไดเรียน

เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ  ไดดําเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

- ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  2     การรับรองรายงานการประชุม  

 ( สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 2  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  17  พฤษภาคม  2564 ) 

ประธานสภา ฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 2  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  17  

พฤษภาคม  2564 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง สมัย

สามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 2  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  17  พฤษภาคม  2564 ถูกตองครบถวน 

ประธานสภา ฯ -  ไดใหเลขานุการสภาฯ อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 2  ประจําป 2564  เม่ือวันท่ี  17  พฤษภาคม  2564 จากนั้นไดสอบถามสมาชิก

สภาฯ มีผูใดจะขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอใหลงมติในท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   - ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  14  เสียง  งดออกเสียง  2  คน   

ระเบียบวาระท่ี  3     กระทูถาม 

- ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

   -  ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม 

5.1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

    5.1.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  

ประจําปงบประมาณ 2564  ไตรมาสท่ี 3 (ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564)  (ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

นายก อบต.ทาจะหลุง -  แจงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

ประจําปงบประมาณ 2564  ไตรมาสท่ี 3 (ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564)  ตอท่ีประชุม 

(รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให)  มีรายละเอียดดังนี้   
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 ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   7   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน  12   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน  19  โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   0   โครงการ   

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน   0   โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานเกษตร 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน   0   โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   5   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   3   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   8   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน  16  โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานส่ิงแวดลอม 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   2   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน   2   โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   2   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   5   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน   7   โครงการ 

 ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรตามแผนการกระจายอํานาจใหแก อปท. และแนวนโยบายรัฐ 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   4   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   4   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   4   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน  12   โครงการ  
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  สรุปรวมทุกยุทธศาสตร 

 - โครงการท่ีสําเร็จ   จํานวน   18   โครงการ  

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน    7    โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   31   โครงการ  

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน   56   โครงการ 

ประธานสภาฯ - เปดโอกาสใหสมาชิกสภาฯ ไดเสนอแนะแผนพัฒนาฯ เพ่ิมเติม พรอมท้ังอภิปรายและซักถามขอ

สงสัย  

 -  ผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัย   

นายก อบต.ทาจะหลุง -  ตอบขอซักถาม พรอมท้ังเสนอแนะขอคิดเห็นในการจัดทําแผนและการนําแผนไปปฏิบัติ   

-  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม  หากไมมีจึงแจงใหท่ีประชุมรับทราบโดย

ท่ัวกัน   

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 

 

   5.2  เรื่องท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.2.1 การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข เพ่ิมเติม 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 6/2564 ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง (ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไข  เพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22 ขอ 22/1 ขอ 22/2  

ประธานสภาฯ -  เชิญปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ชี้แจงข้ันตอนการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน  

( พ.ศ. 2561 – 2565 ) แกไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6/2564 ขององคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง 

ปลัด อบต.ทาจะหลุง   - ชี้แจงข้ันตอนในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แกไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 

ครั้งท่ี 6/2564 ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไข  เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2559  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 256 1 ขอ 22 ขอ 22/1 ขอ 22/2   และหนังสือสั่งการท่ี

เก่ียวของ  

ประธานสภาฯ - เชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงชี้แจงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

แกไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 6/2564  ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  
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นายก อบต.ทาจะหลุง - ไดชี้แจง รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6/2564 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให)  

เนื่องจากจะมีการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2565 ซ่ึง

โครงการบางโครงการยังไมมีอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน บางโครงการไมอยูปงบประมาณท่ีจะ

ดําเนินการ บางโครงการประมาณการงบประมาณมากเกินไปและนอยเกินไป  และไดรับหนังสือแจง

จากนายสุรัตน  จันทะสุข   ตําแหนง ผูใหญบานหมูท่ี 1 นายเยื้อน  ดอกกระโทก  ตําแหนง  

ผูใหญบาน หมูท่ี 2  นายเมธี   มิตรกระโทก ตําแหนง ผูใหญบานหมูท่ี 6  นายเมธา  บุตรพาชี  

ตําแหนง กํานันตําบลทาจะหลุง และนางบุญท้ิง  เบี้ยกระโทก ตําแหนง ผูใหญบานหมูท่ี 10    โดย

ไดแจงการประชุมประชาคมหมูบานเก่ียวกับปญหาความเดือดรอนชาวบาน เรื่องถนนเปนหลุม เปน

บอและเปนฝุน ละออง ทําใหการ สัญจรผานไป-มา รวมท้ังการขนสงพืชผลทางการเกษตร

ยากลําบาก  ปญหาน้ําใชในการทําเกษตรกรรมมีไมเพียงพอ  และปญหาน้ําประปาหมูบานซ่ึงระบบ

น้ําประปามีตะกอนและมีกลิ่นเหม็น ทําใหชาวบานไดรับความเดือดรอนเปนอยางมาก เพ่ือให

สอดคลองในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2565 และทําใหการบริหารงาน

เปนไปดวยความเรียบรอย สัดสวนประชาคมทองถ่ิน ไดจัดทําประชาคมเสนอปญหาและแนว

ทางแกไข โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

ไดมีมติเห็นชอบแกไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  เรียบรอยแลว   วันนี้จึงเสนอขอมติท่ีประชุมสภาฯ 

ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข เพ่ิมเติม 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 6/2564  ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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แกไข จํานวน  8  โครงการ 
 

ลําดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(แกไข) 

เหตุผลการ 

(แกไข) 

ยุทธศาสตร แผนงาน 

1 ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการซอมแซมโคมไฟฟา

สาธารณะ 

ปงบประมาณ 2565  

งบประมาณ 55,000  บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

โครงการซอมแซมโคมไฟฟา

สาธารณะ 

ปงบประมาณ 2565  

งบประมาณ 55,000  บาท 

แกไขตามหนังสือสั่งการ มท 

0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28  

พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบ

และการจําแนกประเภทรายรับ–

รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

2 ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการวางทอเมนระบบจาย

ประปาหมูบานหมูท่ี 1  

ปงบประมาณ 2565  

งบประมาณ 250,000  บาท 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

โครงการวางทอเมนระบบจาย

น้ําประปาหมูบานหมูท่ี 1 

ปงบประมาณ 2565  

งบประมาณ 250,000  บาท 

 

1.แกไขตามหนังสือสั่งการ มท 

0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28  

พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบ

และการจําแนกประเภทรายรับ–

รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

2.เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ 

2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 
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ลําดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(แกไข) 

เหตุผลการ 

(แกไข) 

ยุทธศาสตร แผนงาน 

3 ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการวางทอเมนระบบจาย

ประปาหมูบาน หมูท่ี 2 

ปงบประมาณ 2565  

งบประมาณ 250,000  บาท 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

โครงการวางทอเมนระบบจาย

น้ําประปาหมูบาน หมูท่ี 2 

ปงบประมาณ 2565  

งบประมาณ 500,000  บาท 

 

แกไขตามหนังสือสั่งการ มท 0808.2/ว 

1095  ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม  2564  

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท

รายรับ–รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

2. เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

4 ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการวางทอเมนระบบจาย

ประปาหมูบาน หมูท่ี 4 

ปงบประมาณ 2564  

งบประมาณ 250,000  บาท 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

โครงการวางทอเมนระบบจาย

น้ําประปาหมูบาน หมูท่ี 4 

ปงบประมาณ 2564  

งบประมาณ 500,000  บาท 

 

1.แกไขตามหนังสือสั่งการ มท 

0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28  

พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและ

การจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย 

งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 
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ลําดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  

(แกไข) 

เหตุผลการ 

(แกไข) 

ยุทธศาสตร แผนงาน 

5 ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการวางทอเมนระบบจายประปา

หมูบาน หมูท่ี 6  

ปงบประมาณ 2564  

งบประมาณ 250,000  บาท 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

โครงการวางทอเมนระบบจายน้ําประปา

หมูบาน หมูท่ี 6 

ปงบประมาณ 2564  

งบประมาณ 500,000  บาท 

 

 

แกไขตามหนังสือสั่งการ มท 

0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28  

พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบ

และการจําแนกประเภทรายรับ–

รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

2. เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ 

2564 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

6 ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมู

ท่ี 3 (จากบานนายเจริญ  เบี้ยกระโทก ถึง 

บานนางสม    เอ่ียมอยูแท) 

กวาง  0.40  เมตร ยาว 250 เมตร  ลึก

เฉลี่ย 0.50 เมตร (ตามสภาพพ้ืนท่ี) 

ปงบประมาณ 2565  

งบประมาณ 500,000  บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูท่ี 3 

(จากบานนายเจริญ  เบี้ยกระโทก  ถึงบาน

นางสม   เอ่ียมอยูแท)  กวาง  0.40  เมตร  

ยาว 250 เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.50  เมตร             

(ตามสภาพพ้ืนท่ี) 

ปงบประมาณ 2565  

งบประมาณ 565,000  บาท 

1. เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ 

2565 

2. เนื่องจากราคาวัสดุปรับเปลี่ยน

ราคา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
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ลําดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  

(แกไข) 

เหตุผลการ 

(แกไข) 

ยุทธศาสตร แผนงาน 

7 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต  การศึกษา วัฒนธรรม  และ

ประเพณี 

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

ปงบประมาณ 2565  

งบประมาณ 40,000  บาท 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต  การศึกษา วัฒนธรรม  และ

ประเพณี 

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

ปงบประมาณ 2565  

งบประมาณ 300,000  บาท 

 

1. เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ 2565 

2. เพ่ือใชในการปองกันและระงับ

โรคติดตอท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิตการศึกษา 

วัฒนธรรมและประเพณี 

 

แผนงาน

สาธารณสุข 

8 

 

ยุทธศาสตรท่ี 7  ยุทธศาสตรตามแผนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาลและ

ยุทธศาสตรของจังหวัด 

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ปงบประมาณ 2565  

งบประมาณ 50,000  บาท 

 

ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรตามแผนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาลและ

ยุทธศาสตรของจังหวัด 

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ปงบประมาณ 2565  

งบประมาณ 53,000  บาท 

 

1. เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ 2565 

2. เนื่องจากตั้งงบประมาณไม

เพียงพอ 

ยุทธศาสตรท่ี 7  

ยุทธศาสตรตามแผนการ

กระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและแนวนโยบาย

ของรัฐบาลและ

ยุทธศาสตรของจังหวัด 

 

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน 
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เพ่ิมเติม จํานวน  4  โครงการ 
 

ลําดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เพ่ิมเติม) เหตุผลการ 

เพ่ิมเติม 

ยุทธศาสตร แผนงาน 

1 - โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 1 สายคลอง

ลม จากท่ีดินนางอยู  กุยแกวพะเนา  ถึง ท่ีดิน

นายโยธิน แทนวัดพะเนา  กวาง  4.00 เมตร ยาว 

2,350 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15  เมตร 

งบประมาณ  1,182,400  บาท ประจําป

งบประมาณ 2564 

1. ไดรับคํารองจาก

ผูใหญบาน 

2. เพ่ือนําไปจัดทํา

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตร

การพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

แผนงานงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

2 - โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 8 สายคันคลอง

จานเอน จากท่ีดินนางสวาท  เนื่องกระโทก ถึง

ท่ีดินนางสมใจ  ศรีพรม  กวาง 3.00 เมตร ยาว 

2,800  เมตร  ลูกรังหนาเฉลี่ย  0.20  เมตร 

งบประมาณ  900,000  บาท ประจําป

งบประมาณ 2564 

1. ไดรับคํารองจาก

กํานันตําบลทาจะหลุง 

2. เพ่ือนําไปจัดทํา

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตร

การพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

แผนงานงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

3 - โครงการกอสรางถนนลูกรัง  หมูท่ี 10  จากท่ีดิน

นางเจียมรัตน   วงคกระโทก  ถึงท่ีดิน นายเสนีย  

ปอกระโทก กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,400  เมตร 

ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  งบประมาณ 

495,300 บาท  ประจําปงบประมาณ 2564 
 

1. ไดรับคํารองจาก

ผูใหญบาน 

2. เพ่ือนําไปจัดทํา

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตร

การพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

แผนงานงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 
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ลําดับ รายละเอียดในแผนพัฒนา

ทองถิ่น (ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  

(เพ่ิมเติม) 

เหตุผลการ 

เพ่ิมเติม 

ยุทธศาสตร แผนงาน 

4 - โครงการวางทอสงน้ํา  หมูท่ี 8  (จากมุมสระวัดใหม

หนองกก  ถึงท่ีดินนางบุญเรือน   กอนกระสัง)  ยาว 

260  เมตร  ขนาดทอ 8  นิ้ว  งบประมาณ 280,000  

บาท 
 

1. ไดรับคํารองจากกํานันตําบล

ทาจะหลุง 

2. เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานเกษตร 

แผนงานการเกษตร 

 
 

เปล่ียนแปลง จํานวน  2  โครงการ 
 

ลําดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(เปล่ียนแปลง) 

เหตุผลการ 

(เปล่ียนแปลง) 

ยุทธศาสตร แผนงาน 

1 ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนหินคลุก  หมูท่ี 4  (จาก

ทาโปรง  ถึง ทาแกรง) กวาง  3  เมตร  ยาว 

1,200  เมตร  หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10  เมตร  

ปงบประมาณ 2565   งบประมาณ 470,000  

บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 4 (จากทา

โปรง  ถึง ทาแกรง)  

กวาง 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร  หินคลุกหนา

เฉลี่ย 0.10  เมตร  ปงบประมาณ 2565  

งบประมาณ 500,000  บาท 

 

1. เพ่ือนําไปจัดทํา

งบประมาณ 2565 

2. เนื่องจากระยะทาง

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
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ลําดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(เปล่ียนแปลง) 

เหตุผลการ 

(เปล่ียนแปลง) 

ยุทธศาสตร แผนงาน 

2 ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนา ดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 5  (จากบาน

นายประเสริฐ  ทันกระโทก ถึง นางแสงเดือน  

ขินสันเทียะ)  กวาง  4  เมตร  ยาว 110  เมตร  

หนา 0.15  เมตร  ปงบประมาณ 2565  

งบประมาณ  275,000  บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 5  (จากบาน

นายประเสริฐ  ทันกระโทก ถึง ท่ีดินนางแสง

เดือน  ขินสันเทียะ)  กวาง  3.00 เมตร  ยาว 

100  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ปงบประมาณ 

2565  งบประมาณ  190,000  บาท 

 

1. เพ่ือนําไปจัดทํา

งบประมาณ 2565 

2. เนื่องจากระยะทาง

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
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ประธานสภาฯ  -  ไดใหสมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปราย  

-  สมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปราย 

 -   หลังจากนั้นขอมติท่ีประชุมรับรองรางแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) แกไข เพ่ิมเติม 

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6/2564 ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง   

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  14  เสียง   งดออกเสียง  2  คน    

ระเบียบวาระท่ี  6     ญัตติอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  - เขาสูวาระเรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญครับ  

นายก อบต.ทาจะหลุง   - ดวยปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพ้ืนท่ี 

จังหวัดนครราชสีมายังคงพบผูติดเชื้อและผูเสียชีวิตเปนจํานวนมาก มีแนวโนมสูงข้ึน ซ่ึงหนวยงานท่ี

เก่ียวของไดมีมาตรการท่ีสําคัญในการควบคุมโรค  โดยมีการคนหาผูติดเชื้อ  ดูแลรักษา  แยกกัก 

การกักตัวดูแลรักษาท่ีบาน การจัดตั้งศูนยพักคอย เพ่ือเตรียมรองรับผูปวยท่ีติด เชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) ในพ้ืนท่ีกอนนําสงโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม โดยรวมบูรณาการกับ

หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนในการแกไขปญหา   ซ่ึงจังหวัด

นครราชสีมา ถูกกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวด พ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด พ้ืนท่ีควบคุม  

และพ้ืนท่ีเฝาระวังสูง ตามขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงไดมีการจัดตั้ง 

“ศูนยพักคอย”  ณ  หอประชุม อบต.ทาจะหลุง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาจะหลุง โดยมี

หนาท่ี  

1. จัดสถานท่ี “ศูนยพักคอย ( Community Isolation)” พรอมอุปกรณใหพรอมตาม

หลักเกณฑและมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

2. กํากับ ควบคุม ดูแล เฝาระวังและรักษาความปลอดภัย “ศูนยพักคอย ( Community 

Isolation)” ณ องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง หมูท่ี 5 บานสําโรง ตําบลทาจะหลุง อําเภอ

โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

3. ตรวจตรา เฝาระวัง ไมใหผูปวยภายใน “ศูนยพักคอย องคการบริหารสวนตําบลทา

จะหลุง”ออกนอกสถานท่ีดังกลาว 

4. ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เม่ือไดรับแจงสถานการณตางๆ ภายใน

“ศูนยพักคอยองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง” 

   5 . รับ - สง ผูติดเชื้อ เขา “ศูนยพักคอย องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง” 

-  ตอนนี้ปญหาโควิดยังแพรระบาดอยูท่ัวโลก อาจจะเปน 1 ป 2 ป ก็ไมอาจจะทราบได แตตอนนี้

เราเอาบทบาทหนาท่ีของเรากอน ซ่ึงตามหนังสือจังหวัด นครราชสีมา ดวนท่ีสุด  ท่ี นม 0023 3/ว 

4806 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 ไดแจง เรื่อง ซักซอมแนวทางการดําเนินการและการใชจายงบ 

ประมาณในการดําเนินการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) แตสิ่งท่ี

ขาดในตอนนี้คือ หองน้ําสนาม ซ่ึงเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับผูกักตัว โดยอาจจะทํา 3-4 หอง โดยทํา

ดานขางของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาจะหลุง ซ่ึงจะไดใหกองชางดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
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ปลัด อบต.ทาจะหลุง    - ขอเพ่ิมเติมเรื่อง การจัดตั้งศูนยพักคอยในพ้ืนท่ีตําบลทาจะหลุง ซ่ึงปจจุบันกําหนดไว  3  จุด  คือ   

อบต.ทาจะหลุง,  อนามัยข้ีตุน (เกา) และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกก-หัวดอน (เกา) โดยไดรับ

แจงจาก ผอ.รพ.สต.ข้ีตุน (ทาจะหลุง) วาใหจัดเตรียมสถานท่ี  เตียง และอุปกรณตางๆ ท่ีใชในการ

กักตัวใหพรอม 

นายก อบต.ทาจะหลุง    -  ตอนนี้ไดมอบหมายใหกองสงเสริมการเกษตรดําเนินการจัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือใชในการเพาะ  

ปลูกพืชสมุนไพรท่ีใชในการรักษาโควิดในเบื้องตน ถาสมาชิกสภาฯ ทานใดมีพืชสมุนไพร เชน  

กระชาย ฟาทะลายโจร  ขิง  ขา  ตะไคร  มะกรูด   เปนตน ก็ขอความอนุเคราะหแบงมาให ผอ.กอง

สงเสริมการเกษตรปลูกเพ่ือขยายพันธุเปนตนกลา เพ่ือไวแจกจายตามหมูบาน และเพ่ือเปนการ

ขยายพันธุเพ่ิมข้ึนใหหมูบานไดมีพืชสมุนไพรไวใชเปนประโยชนตอไป  

ประธานสภาฯ - สําหรับเรื่องการเพาะพันธุพืชสมุนไพร ยังไงก็ขอฝากรองอดิศักดิ์  เนิกกระโทก ใหคําแนะนําใน

การปลูกดวยนะครับ  

-  สําหรับวันนี้ก็ขอความรวมมือสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดชวยกันจัดเตรียมสถานท่ีในการกักตัว โดย

แยกกันเปน 2 ทีม คือ ทีมตัดไม และทีมจัดเตรียมเต็นทสนาม 

 ท่ีประชุม   - รับทราบ     

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง    ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  

ทาจะหลุง   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3   ครั้งท่ี  1  ประจําป  2564  เวลา  11.45  น.   และนัดประชุมสภาฯ  ในสมัยสามัญ  

สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2  ในวันท่ี  6  สิงหาคม  2564  เวลา  09.00  น.   ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 
 

 

                         ราเชนทร   ประกอบกิจ    ผูจดรายงานฯ 

         ( 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 ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2  ประจําป 

2564  เม่ือวันท่ี 6  สิงหาคม  2564  ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

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

 
               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2564 

ระหวางวันท่ี 2-16  สิงหาคม  2564 

 วันท่ี  6  สิงหาคม  พ.ศ.  2564  

ณ   ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

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

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  นางอํานวย  ปล้ํากระโทก  

8 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี 4 แดง  แนบกระโทก  

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  นายบํารุง  เอ่ียมอยูแท  

13 นายสมร           ตอยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 สมร   ตอยกระโทก  

14 นายเจียม          พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 - ลาประชุม 

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 - ไมมาประชุม 

5 นายราเชนทร     ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ทาจะหลุง ราเชนทร  ประกอบกิจ  

เริ่มประชุม เวลา  09.00  น. 

 เม่ือไดเวลาอันสมควร  เลขานุการสภาฯ  ไดตรวจรายชื่อผูมาประชุม พบวาครบองคประชุมแลว จึงไดเรียน

เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ  ไดดําเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1      เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุมทราบ 

   - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

( สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  2  สิงหาคม  2564 ) 

ประธานสภาฯ  - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการ  

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  2  

สิงหาคม  2564 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ   - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1  ประจําป 2564  เม่ือวันท่ี  2  สิงหาคม  2564 ถูกตองครบถวน 

ประธานสภาฯ  - ไดใหเลขานุการสภาฯ  อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  2  สิงหาคม   2564  จากนั้นได

สอบถามสมาชิกสภาฯ มีผูใดจะขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอใหลงมติในท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   - ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม   13  เสียง  งดออกเสียง  2 เสียง  ลาประชุม  1  คน 

ระเบียบวาระท่ี  3     กระทูถาม 

- ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

  - ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม  

5.1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

        5.1.1 การพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561-2565 ) แกไข 

เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6/2564 ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง   

นายก อบต.ทาจะหลุง -  แจงการพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561-2565 ) แกไข เพ่ิมเติม 

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6/2564 ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง เม่ือวันท่ี 2  สิงหาคม 2564 

ท่ีประชุม -  รับทราบ  

 

        5.1.2 ขอแกไขรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟาและประปา   งบ เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุน  เงิน

อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ  

ประธานสภาฯ      - ขอเชิญทานนายก อบต.ทาจะหลุง ไดชี้แจงรายละเอียดการขอแกไขรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565   แผนงาน  เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟาและประปา  

งบ  เงินอุดหนุน  ประเภท เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหสภาฯ ไดรับทราบครับ 
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นายมานิตย  นิจกระโทก    -  เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงท่ีเคารพทุกทาน   

 (นายก อบต.ทาจะหลุง)  กระผมขอเรียนใหสภาฯ ไดรับทราบเก่ียวกับรายละเอียดการขอแกไขรางขอบัญญัติงบประมาณ    

  รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ตามแผนงานฯ ดังกลาวขางตน   ดังนี้  

เนื่องจากงบประมาณตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

2565    แผนงาน   เคหะและชุมชน   งาน   ไฟฟาและประปา   งบ   เงินอุดหนุน ประเภท  เงิน

อุดหนุน  เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ  จากเดิม  ตั้งไว   500,000 บาท  ขอแกไขเปน  497,559  บาท   

ตามหนังสือการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย ท่ี มท 5309.32/ชช.(บค))-27633/2564  ลงวันท่ี  

5  สิงหาคม  2564  เรื่อง  แจงคาใชจายขยายเขตไฟสาธารณะเพ่ิมเติม  

ดังนั้น   เพ่ือใหการจัดทํา รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  เปนไปดวยความเรียบรอย  ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  จึง ขอแกไขราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565    แผนงาน  เคหะและชุมชน   

งาน  ไฟฟาและประปา   งบ  เงินอุดหนุน   ประเภท เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
 

รายละเอียดตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(เดิม) 

รายละเอียดตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 (แกไข) 

แผนงาน เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟาและประปา  งบ  เงิน
อุดหนุน  ประเภท  เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ   

ตั้งไวจํานวน   500,000  บาท  แยกเปน 

- โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพาดสายดับ หมูท่ี 5

จํานวน  200,000  บาท  เพ่ืออุดหนุนใหกับการไฟฟาสวน

ภูมิภาคอําเภอโชคชัย เปนคาใชจายโครงการขยายเขตไฟฟา

สาธารณะพาดสายดับ หมูท่ี 5 

- โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพาดสายดับ หมูท่ี 8

จํานวน   200,000   บาท  เพ่ืออุดหนุนใหกับการไฟฟาสวน

ภูมิภาคอําเภอโชคชัย เปนคาใชจาย โครงการขยายเขตไฟฟา

สาธารณะพาดสายดับ หมูท่ี 8  

- โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพาดสายดับ หมูท่ี 9    

จํานวน   100,000   บาท   เพ่ืออุดหนุนใหกับการไฟฟาสวน

ภูมิภาคอําเภอโชคชัย เปนคาใชจาย  โครงการขยายเขตไฟฟา

สาธารณะพาดสายดับ หมูท่ี 9   
 

แผนงาน  เคหะและชุมชน  งาน  ไฟฟาและประปา  งบ เงิน

อุดหนุน   ประเภท  เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ     

ตั้งไวจํานวน  497,559  บาท  แยกเปน 

- โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพาดสายดับ หมูท่ี 5

จํานวน   199,705  บาท  เพ่ืออุดหนุนใหกับการไฟฟาสวน

ภูมิภาคอําเภอโชคชัย เปนคาใชจายโครงการขยายเขตไฟฟา

สาธารณะพาดสายดับ หมูท่ี 5 

- โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพาดสายดับ หมูท่ี 8

จํานวน  199,869  บาท  เพ่ืออุดหนุนใหกับการไฟฟาสวน

ภูมิภาคอําเภอโชคชัย เปนคาใชจายโครงการขยายเขตไฟฟา

สาธารณะพาดสายดับ หมูท่ี 8  

- โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพาดสายดับ หมูท่ี 9   

จํานวน  97 ,985   บาท   เพ่ืออุดหนุนใหกับการไฟฟาสวน

ภูมิภาคอําเภอโชคชัย เปนคาใชจายโครงการขยายเขตไฟฟา

สาธารณะพาดสายดับ หมูท่ี 9 
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ประธานสภาฯ -  เปดโอกาสใหสมาชิกสภาฯ  อภิปรายและซักถามขอสงสัย  เม่ือไมมีผูใดซักถามขอสงสัยอะไร     

จึงขอแจงใหท่ีประชุมสภาฯ ไดรับทราบโดยท่ัวกัน  ในการแกไขรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ตามแผนงานดังกลาวขางตน (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให)  

ท่ีประชุม  -  รับทราบ  

   5.2  เรื่องท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.2.1  การพิจารณารับมอบถายโอนภารกิจของกรมชลประทาน  งานกอสรางแกมลิง

สระปาทําเล พรอมอาคารประกอบ บานโนนสวรรค หมูท่ี 10 ตําบลทาจะหลุง  อําเภอโชคชัย  

จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  2563  ใหกับองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  

อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญทานนายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียดการพิจารณา รับมอบถายโอนภารกิจของกรมชลประทาน  

งานกอสรางแกมลิงสระปาทําเล พรอมอาคารประกอบ บานโนนสวรรค หมูท่ี 10 ตําบลทาจะหลุง  

อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา   ประจําปงบประมาณ  2563  ใหกับองคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือใหสภาฯ ไดพิจารณาครับ 

นายมานิตย  นิจกระโทก  -  เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง และผูเขารวมประชุม 

 นายก อบต.ทาจะหลุง  ทุกทาน กระผมขอเรียนใหสภาฯ ไดทราบและพิจารณารับมอบถายโอนภารกิจของกรมชลประทาน   

งานกอสรางแกมลิงสระปาทําเล พรอมอาคารประกอบ บานโนนสวรรค หมูท่ี 10  ตําบลทาจะหลุง  

อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา   ประจําปงบประมาณ  2563  ใหกับองคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ตามท่ีโครงการกอสราง สํานักงานชลประทานท่ี 8 กรมชลประทาน ไดดําเนินการกอสราง

แกมลิงสระปาทําเล พรอมอาคารประกอบ  บานโนนสวรรค  หมูท่ี 10   ตําบลทาจะหลุง อําเภอ

โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2563 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกรมชลประทาน

วาดวยการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2551 โครงการกอสราง สํานักงานชลประทานท่ี 8  จึงขอสงมอบถายโอนภารกิจงานกอสรางแกม

ลิงสระปาทําเล พรอมอาคารประกอบ บานโนนสวรรค หมูท่ี 10 ตําบลทาจะหลุง  อําเภอโชคชัย  

จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2563 ใหแกองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง อําเภอ

โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือใหเกิดประโยชนกับทองถ่ินตอไป จึงเห็นควรนําเสนอขอความ

เห็นชอบจากสภาฯ ดังนั้น จึงเสนอขอมติท่ีประชุมสภาฯ ไดพิจารณารับมอบภารกิจ งานกอสราง

แกมลิงสระปาทําเล พรอมอาคารประกอบ   บานโนนสวรรค   หมูท่ี 10  ตําบลทาจะหลุง อําเภอ

โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ใหกับองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย  จังหวัด

นครราชสีมา  

ประธานสภาฯ   - ไดสอบถามผูเขารวมประชุม มีทานใดขออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีขอใหลงมติท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  1 3  เสียง   งดออกเสียง  2  คน   ลาประชุม  1  คน  

 

 



-5- 

 

5.2.2  เรื่องการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

        (วาระท่ี 1  ข้ันรับหลักการ)  
 

ประธานสภาฯ          - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบกฎหมาย 

นายราเชนทร ประกอบกิจ     - ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก 

    (เลขานุการสภาฯ)       1) พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7  

พ.ศ. 2562 

มาตรา 46 (2) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาและใหความเห็นชอบราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

มาตรา 87 บัญญัติไวโดยมีสาระสําคัญดังนี้  

-  งบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนตําบลใหจัดทําเปนขอบัญญัติองคการ  

        บริหารสวนตําบลและจะ เสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนตําบลตามระเบียบและวิธีการท่ี 

 กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 -  เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

แลว ใหเสนอนายอําเภอเพ่ือขออนุมัติ และใหนายอําเภอพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับ

แตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติดังกลาว 

 - ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป สภาองคการบริหารสวนตําบลตอง

พิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัตินั้น 

 - ในการพิจารณารางขอบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจํานวนใน

รายการมิได แตอาจแปรญัตติไดในทางลดหรือตัดทอนรายจาย ซ่ึงมิไดเปนรายจายท่ีเปนเงินสงใช

ตนเงินกู ดอกเบี้ยเงินกู หรือเงินท่ีกําหนดใหจายตามกฎหมาย 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 

ขอ 43 กําหนดวา รางขอบัญญัติตองแบงเปนขอและมีบันทึกดังตอไปนี้ 

(1) หลักการของรางขอบัญญัติ 

(2) เหตุผลท่ีเสนอรางขอบัญญัติ 

การเสนอรางขอบัญญัติใหเปนไปตามแบบทายระเบียบนี้ 

ขอ 44 วรรคทาย การเสนอญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณใหเปนไปตามความในหมวด 4 วาดวย

งบประมาณ 

ประธานสภาฯ -  ขอเชิญนายก อบต.ทาจะหลุง เสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ 2565  ตอสภา อบต.ทาจะหลุง 
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 นายมานิตย  นิจกระโทก -  ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 (นายก อบต.ทาจะหลุง)  บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง จะไดเสนอรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงอีกครั้งหนึ่ง   ฉะนั้น  ใน

โอกาสนี้ผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  จึง ขอชี้แจงใหทานประธานและ

สมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง   ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ  ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังตอไปนี้ 

1. สถานะการคลัง  

1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป   

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีสถานะการเงินดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จํานวน   50,289,346.96    บาท 

   1.1.2 เงินสะสม  จํานวน    61,214,827.02   บาท  

   1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน    20,523,522.71   บาท  

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย  จํานวน  1  โครงการ  รวม 

96,500.00 บาท 

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 6,835.00 บาท 

      1.2 เงินกูคงคาง  จํานวน  0.00  บาท  

  2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

       2.1 รายรับจริง  จํานวน  31,452,917.95  บาท  ประกอบดวย  

   หมวดภาษีอากร       จํานวน          21,618.05  บาท  

   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต        จํานวน    138,278.40  บาท  

   หมวดรายไดจากทรัพยสิน          จํานวน      319,087.77  บาท  

   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย    จํานวน                   0.00  บาท  

   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด      จํานวน            10,920.00  บาท  

   หมวดรายไดจากทุน      จํานวน                500.00  บาท  

   หมวดภาษีจัดสรร      จํานวน      15,167,780.19  บาท  

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป      จํานวน      15,794,733.54  บาท 

       2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   จํานวน  19,350.00  บาท  

       2.3 รายจายจริง   จํานวน  23,833,922.63  บาท  ประกอบดวย 

   งบกลาง      จํานวน       7,664,833.00  บาท  

   งบบุคลากร           จํานวน     10,400,327.00  บาท  

   งบดําเนินงาน           จํานวน       3,368,701.85  บาท  

   งบลงทุน        จํานวน          386,530.64  บาท  

   งบเงินอุดหนุน       จํานวน        1,995,530.14  บาท  

   งบรายจายอ่ืน       จํานวน            18,000.00  บาท  
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        2.4 รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน  19,350.00  บาท 

        2.5 มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนิน การตามอํานาจหนาท่ี   จํานวน  3,447,192.00  บาท 

        2.6 รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน   0.00  บาท  

2.7  รายจายท่ีจายจากเงินกู   จํานวน  0.00  บาท 
 

3. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

     ผูบริหาร อบต.ทาจะหลุง ประมาณการรายรับไวท่ี  32,027,200.00  บาท  และประมาณการ

รายจายไวจํานวน  32,027,200.00  บาท  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

    - หลักการ 

   เพ่ือใหมีขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

-  เหตุผล 

เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 

มาตรา 87 บัญญัติให งบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนตําบลใหจัดทํา

เปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลและจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนตําบล

ตามระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา 46 บัญญัติให สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาและใหความ 

เห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ดานบริหารท่ัวไป 

 แผนงานบริหาร งานท่ัวไป      ยอดรวม  10,103,380 บาท 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม      137,000 บาท 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

 แผนงานการศึกษา      ยอดรวม    5,796,956 บาท 

 แผนงานสาธารณสุข      ยอดรวม      658,600 บาท 

 แผนงานเคหะและชุมชน      ยอดรวม    1,697,040 บาท 

 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน    ยอดรวม        75,000  บาท 

 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ   ยอดรวม        83,000 บาท 
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ดานการเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    ยอดรวม     3,356,726 บาท 

แผนงานการเกษตร      ยอดรวม     1,210,955 บาท 

ดานการดําเนินงานอ่ืน 

 แผนงานงบกลาง       ยอดรวม     8,908,543 บาท 

   งบประมาณรายจายท้ังส้ิน     32,027,200 บาท  
 

  และบัดนี้ ขาพเจาขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจาย

ท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย  

จังหวัดนครราชสีมา ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น  32,027,200 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป โดยแยกอธิบายรายละเอียดตามแผนงานดังเอกสาร

รางงบประมาณท่ีประธานสภาฯ ไดนําสงใหทุกทานแลว (ขอมอบใหทาน ปลัด อบต.ทาจะหลุง 

(เลขานุการสภาฯ ) ไดดําเนินการชี้แจงตอท่ีประชุมตอไป) 

นายราเชนทร ประกอบกิจ    - ชี้แจงขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนรายขอให 

  (ปลัด อบต.ทาจะหลุง)     สมาชิกสภา อบต.ทาจะหลุง ไดรับทราบอยางละเอียด 

ท่ีประชุม       -  รับทราบ  
 

ประธานสภาฯ    - ทานนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง ก็ไดนําเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอท่ีประชุมเรียบรอยแลว ลําดับตอไปขอเรียนเชิญเลขานุการ

สภาฯ อธิบายขอระเบียบกฎหมายครับ 
 

นายราเชนทร ประกอบกิจ  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข 

    (เลขานุการสภาฯ) เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี  2  พ.ศ. 2554 

 ขอ 47 กําหนดวา ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาใน

หลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิก

สภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้น

พอสมควรแลว 

 ขอ 62  เม่ือไดอภิปรายไปพอสมควรแลว ถาสมาชิกสภาทองถ่ินเสนอญัตติขอใหปดอภิปรายเพ่ือให

ลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณหรือไม  ตองมีสมาชิกสภาทองถ่ิน รับรองไม

นอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีอยูในท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภา อบต.ทาจะหลุง ทานใดประสงคจะอภิปราย ขอเรียนเชิญยกมือ เม่ือไมมีทานใด

อภิปราย และแสดงความคิดเห็น  ลําดับตอไป ขอมติท่ีประชุมวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หรือไม ผูใดเห็นชอบใหรับหลักการ ขอเชิญยกมือ 

มติท่ีประชุม - มีมติ เห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติฯ    13   เสียง      ไมเห็นชอบ     -     เสียง  

งดออกเสียง  2  คน   ลาประชุม  1  คน       
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5.1.3  เรื่องการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบกฎหมายเก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ

แปรญัตติรางขอบัญญัติฯ ครับ 

นายราเชนทร ประกอบกิจ  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  

    (เลขานุการสภาฯ) แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554  

 ขอ 45 วรรคทาย  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการ

พิจารณาวาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภา

ทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น  

  ขอ 103 (1)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวาสามคน

แตไมเกินเจ็ดคน 

   คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ตามขอ 105 (3) ถือเปนคณะกรรมการสามัญตาม

ขอ 103 (1) จึงประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน  

  ขอ 107   วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินเสนอชื่อ ในกรณีท่ีสมาชิก

สภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน 

  ขอ 109  การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรก ใหเปนหนาท่ีของ

เลขานุการสภาทองถ่ิน 

   ใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก

กรรมการสภาทองถ่ินคณะนั้นๆ 

  ขอ 115 คณะกรรมการสภาทองถ่ินจะกําหนดนัดประชุมเม่ือใด ใหแจงใหผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก

สภาทองถ่ิน ผูเสนอญัตติ และผูแปรญัตติ ทราบลวงหนาไมนอยกวา ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนกําหนดเวลา

นัดประชุม 

ประธานสภาฯ    -  บัดนี้  จะเปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกิน

เจ็ดคน  ขอมติท่ีประชุมวาจะกําหนดใหมีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวนก่ีคน  

นางแฉลม  นาคกระโทก  -  เสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  5  คน  โดยมีผูรับรองสองคนคือ   

    (ส.อบต. หมูท่ี 5)    1. นายบุญทิพย  แตม กระโทก   (ส.อบต. หมูท่ี 10)    

2. นายเอ้ือน  แนบกระโทก (ส.อบต. หมูท่ี 2)    

ประธานสภาฯ   - มีผูใดจะเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม หากไมมีการเสนออีก จึงขอประกาศตอท่ี

ประชุมสภาฯ ใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2565  จํานวน  5  คน 

มติท่ีประชุม - มีมติ เห็นชอบเปนเอกฉันท 
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ประธานสภาฯ   - จากนั้นไดใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท่ีตนเห็นควรใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการแปรญัตติราง 

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  จํานวน  5  คน  และมีผูรับรอง

สองคน  

    -  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนท่ี 1  

นายสมร  ตอยกระโทก  - เสนอชื่อ   นางอํานวย  ปลํ้ากระโทก             

    (ส.อบต. หมูท่ี 9) โดยมีผูรับรองคือ    1. นางแฉลม  คําโพธิ์แสง   (ส.อบต. หมูท่ี 1)     

   2. นายสนั่น  เจกแตงพะเนาว  (ส.อบต. หมูท่ี 2)    

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกสภา ทานใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 อีกหรือไม ถาไมมี จึงขอ

ประกาศตอท่ีประชุมสภาฯ ให นางอํานวย  ปลํ้ากระโทก   เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 

-  จากนั้น ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 และขอผูรับรอง 2 คน 

นายนิยม  ใยแจม   - เสนอชื่อ นายบุญทิพย   แตมกระโทก    

(ส.อบต. หมูท่ี 10) โดยมีผูรับรองคือ    1. นายเท่ียง  เตรียมมะเริง  (ส.อบต. หมูท่ี 6)       

2. นายอวย  ซาหวา (ส.อบต. หมูท่ี 7)    

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกสภา ทานใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 อีกหรือไม ถาไมมี จึงขอ

ประกาศตอท่ีประชุมสภาฯ ให นายบุญทิพย  แตมกระโทก   เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2  

-  จากนั้น ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 และขอผูรับรอง 2 คน 

นายบุญทิพย  แตมกระโทก   - เสนอชื่อ  นายบํารุง  เอ่ียมอยูแท   

     (ส.อบต. หมูท่ี 10)  โดยมีผูรับรองคือ  1. นายแดง  แนบกระโทก    (ส.อบต. หมูท่ี 4)       

2. นางแฉลม  คําโพธิ์แสง     (ส.อบต. หมูท่ี 1)      

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภา ทานใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 อีกหรือไม ถาไมมี จึงขอ 

ประกาศตอท่ีประชุมสภาฯ ให นายบํารุง  เอ่ียมอยูแท   เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3  

-  จากนั้น ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 4  และขอผูรับรอง  

2 คน 

นายอวย  ซาหวา  -  เสนอชื่อ นางแฉลม  นาคกระโทก    

(ส.อบต. หมูท่ี 7)  โดยมีผูรับรองคือ  1. นายสากล  นุชกระโทก     (ส.อบต. หมูท่ี 3)      

2. นางอํานวย  ปล้ํากระโทก  (ส.อบต. หมูท่ี 3)      

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกสภา ทานใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 4 อีกหรือไม  ถาไมมี    

จึงขอประกาศตอท่ีประชุมสภาฯ ให นางแฉลม  นาคกระโทก   เปนกรรมการแปรญัตติ  

คนท่ี 4  

- จากนั้น ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 5 และขอผูรับรอง    

2 คน 
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นางอํานวย  ปล้ํากระโทก -  เสนอชื่อ  นายเท่ียง  เตรียมมะเริง     

    (ส.อบต. หมูท่ี 3)  โดยมีผูรับรองคือ  1. นายสมร  ตอยกระโทก   (ส.อบต. หมูท่ี 9)      

2. นายเอ้ือน  แนบกระโทก  (ส.อบต. หมูท่ี 2)      

ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภา ทานใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 5 อีกหรือไม  ถาไมมี  จึงขอ 

ประกาศตอท่ีประชุมสภาฯ ให นายเท่ียง  เตรียมมะเริง  เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 5  
 

-  ไดสอบถามจากสมาชิกสภาฯ  จะมีผูใดเสนอชื่อผูท่ีตนเห็นควรใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการ  

แปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  อีกหรือไม  หากไมมีการเสนอชื่ออีก  จึงขอประกาศตอท่ีประชุมวา

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประกอบไปดวย  

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

2. นายบุญทิพย แตมกระโทก   ส.อบต. หมูท่ี 10   เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 

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

  4. นางแฉลม นาคกระโทก  ส.อบต. หมูท่ี 5   เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 4   

  5. นายเท่ียง เตรียมมะเริง  ส.อบต. หมูท่ี 6   เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5   

ท่ีประชุม  - รับทราบ 

เลขานุการสภาฯ -  ไดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ือดําเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ    ในวันท่ี  7  สิงหาคม  2564  เวลา  08.00  น.   

ณ  หองประชุม อบต.ทาจะหลุง   

ประธานสภาฯ - ไดอานระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไข

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

วาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไม

นอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น  

   - ไดจัดสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ท่ีไดลงมติรับ 

หลักการใหแกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ เพ่ือพิจารณาโดยละเอียด และไดขอมติท่ี

ประชุมสภาฯ ในการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ ในวันท่ี 7 สิงหาคม 

2564  เวลา 09.00 – 17.00 น.  และวันท่ี  8-9 สิงหาคม 2564  เวลา  08.00 – 17.00 น.  

รวมระยะเวลาเทากับ  26  ช่ัวโมง  โดยใหเสนอคําแปรญัตติฯ  ณ  หองประชุม อบต.ทาจะหลุง 

   - ไดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป  

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวันท่ี  10  สิงหาคม  2564   เวลา  09.00  น.  ณ  หองประชุม 

อบต.ทาจะหลุง     

มติท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ  จํานวน  13  เสียง   งดออกเสียง  2  คน    ลาประชุม  1  คน         
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ระเบียบวาระท่ี  6     ญัตติอ่ืนๆ  

ประธานสภาฯ  - เขาสูวาระเรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญครับ 

ปลัด อบต.ทาจะหลุง    -  เนื่องจากในวันนี้จะมีการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   เวลา 13.00 น.           

ณ  อบต.ดานเกวียน  จึงขอแจงเพ่ือทราบโดยท่ัวกันครับ  

นายก อบต.ทาจะหลุง -  ตามท่ีไดเกิดการระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ซ่ึงขณะนี้มีผูติดเชื้อ

เพ่ิม 2 หม่ืนกวารายแลว ดังนั้น จึงอยากจะทําความเขาใจกับสมาชิกสภาฯ ทุกทาน เก่ียวกับเรื่องนี้

โดยจะมี 3 เคสท่ีทานจะตองรับรูและแยกแยะใหเปน ดังนี้ เคสท่ี 1  ถามีคนในหมูบานของตนเอง

กลับมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยงอันดับแรกใหกักตัวกอน 14 วัน เพ่ือสังเกตดูอาการกอน  เคสท่ี 2 กรณีคนใน

พ้ืนท่ีปวยแตไมมีเตียงรักษา  เคสท่ี 3   กรณีปวยแลวอยูตางจังหวัดไมมีเตียงรักษา และสําหรับเคส

ท่ีไมมีรายไดก็ใหสมาชิกสภาฯ มาแจงเพ่ือขอรับถุงยังชีพท่ี อบต.ทาจะหลุงไดเลย ถาลูกหลานของ

ทานหรือคนในพ้ืนท่ีปวยแลวไมมีเตียงรักษา ก็ใหประสานกับ ผอ.รพ.สต.ข้ีตุน(ทาจะหลุง) เพ่ือขอ

เขาพักรักษาตัวท่ีนั่นไดเลยครับ 

-  ตอนนี้อยากใหเรงดําเนินการเพาะพันธุพืชสมุนไพรเพ่ือใชในการรักษาโควิดกอน เพราะกวาพืช  

จะโตเราตองใชเวลา และเรงดําเนินการแจกจายใหกับชาวบานเพาะปลูกเพ่ือขยายพันธุตอไป ใครมี

ขอเสนอแนะหรือมีขอซักถามอะไรเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 

นายเอ้ือน แนบกระโทก   - เนื่องจากถนนสายทางข้ึนไป ศพด.ข้ีตุนเกา เชื่อมตอทางไปบานโนนสวรรค หมูท่ี 7 ชํารุด

เสียหาย ทางเปนหลุม เปนบอ ทําใหชาวบานไดรับความเดือดรอน  จึงอยากไดดินมาถมบริเวณ

ดังกลาว เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับชาวบานท่ีใชเสนทางบริเวณนั้น จึงขอความ

อนุเคราะหใหทางคณะผูบริหารไดพิจารณาดําเนินการใหความชวยเหลือดวย 

นายก อบต.ทาจะหลุง -  ประชุมสภาฯ เสร็จแลวผมจะลงพ้ืนท่ีไปดูความเสียหายของถนนครับ 

ปลัด อบต.ทาจะหลุง   - แจงการอยูเวรยามชวงสถานการณโควิด เพราะจะมีคําสั่งของ อบต.ทาจะหลุง แตงตั้งสมาชิกสภาฯ 

ทุกทานมาอยูเวรยามดวย ซ่ึงผมไดใหเจาหนาท่ีแจกคําสั่งดังกลาวเรียบรอยแลว ยังไงก็ขอความ

รวมมือสมาชิกสภาฯ ทุกทาน  ไดปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งท่ีไดแตงตั้งดวยครับ  ซ่ึงขณะนี้มี  1  จุด 

คือ ศพด.หนองกก-หัวดอน (เกา) แตสําหรับผูใหญบานจะปฏิบัติหนาท่ีเกือบทุกจุดในพ้ืนท่ีอําเภอ

โชคชัย 

- ในวันจันทรท่ี 9 สิงหาคม 2564 ซ่ึงเปนวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 ประจําป 

2564 ซ่ึงหลังจากประชุมสภาฯ เสร็จแลว ผมขอนัดสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ชวยกันจัดเตรียมสถานท่ี

กักตัวดวยครับ  

ท่ีประชุม - รับทราบ         
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ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง    ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  

ทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3   ครั้งท่ี  2  ประจําป  2564  เวลา  16.30  น.  และนัดประชุมสภาฯ  ในสมัยสามัญ  

สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 3  ในวันท่ี  13  สิงหาคม  2564  เวลา  09.00  น.   ณ   ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 
 

 

 

                         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 ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 3  ประจําป 

2564  เม่ือวันท่ี 13  สิงหาคม  2564  ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

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

 

               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

 



 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  3  ประจําป  2564 

ระหวางวันท่ี  2-16  สิงหาคม  2564 

วันท่ี  13  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 

ณ   ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 
 

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 - ลาประชุม 

5 นายเอ้ือน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 - ลาประชุม 

6 นายสากล        นุชกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  3 - ลาประชุม 

7 นางอํานวย       ปล้ํากระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3 - ลาประชุม 

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  นายบํารุง  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 - ไมมาประชุม 

5 นายราเชนทร     ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ทาจะหลุง ราเชนทร  ประกอบกิจ  

 

เริ่มประชุม เวลา  09.00  น. 

 เม่ือไดเวลาอันสมควร  เลขานุการสภาฯ  ไดตรวจรายชื่อผูมาประชุม พบวาครบองคประชุมแลว จึงไดเรียน

เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ  ไดดําเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระดังนี้ 



-2- 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุมทราบ 

   - ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

( สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  6  สิงหาคม  2564 ) 

ประธานสภาฯ  - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการ  

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  6  

สิงหาคม  2564 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ   - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2  ประจําป 2564  เม่ือวันท่ี  6  สิงหาคม  2564 ถูกตองครบถวน 

ประธานสภาฯ  - ไดใหเลขานุการสภา ฯ  อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี  2  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  6  สิงหาคม   2564  จากนั้นได

สอบถามสมาชิกสภาฯ มีผูใดจะขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอใหลงมติในท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   - ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม   9  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  5  คน 

ระเบียบวาระท่ี  3     กระทูถาม  

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

  - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม   

5.1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

        5.1.1 ขอแกไขขอมูลหนาจัดทําคําแถลงประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจํา  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สวนของการแสดงการบริหารงบประมาณ (ขอ 2) จากเดิม แสดงเปนป

ปจจุบัน แกไขเปน แสดงปท่ีผานมา ใหเปนไปตามรูปแบบและการจําแนกงบประมาณฯ (ตาม

หนังสือท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี  28  พฤษภาคม  2564) 

ประธานสภาฯ      - ขอเชิญทาน นายก อบต.ทาจะหลุง ไดชี้แจงรายละเอียดการขอแกไขขอมูลหนาจัดทําคําแถลง

ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สวนของการแสดง

การบริหารงบประมาณ (ขอ 2) จากเดิม แสดงเปนปปจจุบัน แกไขเปน แสดงปท่ีผานมา เพ่ือให

สภาฯ ไดรับทราบครับ 

นายก อบต.ทาจะหลุง      -  เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงท่ีเคารพทุกทาน  

กระผมขอเรียนใหสภาฯ ไดรับทราบเก่ียวกับรายละเอียดการขอแกไขขอมูลหนาจัดทําคําแถลง

ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สวนของการแสดง

การบริหารงบประมาณ (ขอ 2)    จากเดิม แสดงเปนปปจจุบัน   แกไขเปน แสดงปท่ีผานมา  

(ตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี  28  พฤษภาคม  2564)  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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จากเดิม แสดงเปนปปจจุบัน  คือ  

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให) 

แกไขเปน แสดงปท่ีผานมา  ดังนี้ 

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

   (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให)  

ประธานสภาฯ -  เปดโอกาสใหสมาชิกสภาฯ  อภิปรายและซักถามขอสงสัย  เม่ือไมมีผูใดซักถามขอสงสัยอะไร    

จึงขอแจงใหท่ีประชุมสภาฯ ไดรับทราบ ในการ แกไขขอมูลหนาจัดทําคําแถลงประกอบราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สวนของการแสดงการบริหาร

งบประมาณ (ขอ 2) จากเดิม แสดงเปนปปจจุบัน แกไขเปน แสดงปท่ีผานมา โดยท่ัวกัน 

(รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให)  

ท่ีประชุม  -  รับทราบ  

 

5.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  

5.2.1 การพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2565 

(วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ)  

ประธานสภาฯ - ไดใหประธานกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ฯ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 25 65 และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุม

อภิปรายและซักถามขอสงสัย 

ประธานกรรมการแปรญัตติฯ -  ไดตอบคําถามจากผูเขารวมประชุม และชี้แจงผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2564  

เวลา  09.00 - 17.00  น.   และ วันท่ี 8 – 9  สิงหาคม  2564   เวลา  08.00 - 17.00 น.  

รวมระยะเวลาเทากับ  26  ช่ัวโมง  โดยใหเสนอคําแปรญัตติฯ   ณ   หองประชุมองคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ผลปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอแปรญัตติ ฯ  ในครั้งนั้น 

และไมมีการแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565     

ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหคงรางเดิมตามท่ีคณะผูบริหารเสนอมา   

ประธานสภาฯ -  ไดสอบถามจากผูเขารวมประชุม  มีทานใดขออภิปรายและซักถามขอสงสัยอีกหรือไม  หากไมมี

ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  9  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  5  คน  
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ระเบียบวาระท่ี  6     ญัตติอ่ืนๆ   

ประธานสภาฯ  - เขาสูวาระเรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญครับ 

ปลัด อบต.ทาจะหลุง    - แจงความคืบหนาเพ่ิมเติมเก่ียวกับผูปวยโควิดในพ้ืนท่ีตําบลทาจะหลุง    ซ่ึงตอนบายนี้ ผอ.รพ.สต.

ข้ีตุน(ทาจะหลุง)  จะใหเจาหนาท่ีใสชุด PE ดําเนินการฉีดพนน้ํายาทําความสะอาด ศพด.อบต.ทา

จะหลุง เพ่ือจัดเตรียมสถานท่ีกักตัวเพ่ิม    และลาสุดตอนนี้มีเคสยายกับหลาน  บานใหมนานิยม 

หมูท่ี 7 ซ่ึงรอฟงผลการตรวจอยู  และไดขาวมาวามีเคสใหม หมู 9 บานหัวดอน เปนสามีกับภรรยา 

ผมเกรงวาตอไปไมแนอาจจะเกิดเคสของโรงงานเพราะคนในพ้ืนท่ีตําบลทาจะหลุงไปทํางานโรงงาน

กันเยอะ ถาเกิดติดข้ึนมาจบเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะตองจัดเตรียมสถานท่ีรองรับการกักตัว

ใหรวดเร็วท่ีสุด เดี๋ยวผมจะคุยกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเรื่องงบประมาณอีกครั้ง โดยจะจัดซ้ือ

อุปกรณท่ีจําเปนกอน เพราะขณะนี้เราไดใชงบประมาณท่ีไดตั้งไวไปเยอะพอสมควรแลว  ตอนนี้ก็

ไดใหชางประมาณการคาใชจายเก่ียวกับการทําหองน้ําอยู โดยทํา 2 ฝงๆ ละ 5 หอง (ดานขาง

หอประชุมอบต.ทาจะหลุง และดานขาง ศพด.อบต.ทาจะหลุง) แยกหองน้ําชาย-หญิง แบงเปน 2 

หอง คือ  หองน้ํา  และหองอาบน้ําโดยเนนใหเปนฝกบัวเพราะสาธารณสุขเนนไมใหใชน้ํารวมกันใน

ถังน้ํา  ซ่ึงอาจจะมีโอนงบประมาณเพ่ิมเติมอีกเพราะงบประมาณไมเพียงพอ เพราะตัวเลขท่ีชาง

ประมาณการหองน้ําตอนนี้  2  แสนกวาบาทแลว สวนการทําหองน้ําท่ี อบต.ทาจะหลุง อยากจะให

เอาไมยูคาทําโครงหลังคาเพราะเปนการประหยัดงบประมาณและสามารถรื้อถอนไดงาย ตอนนี้

อยากใหเอาภารกิจนี้ใหรอดไปแตละวันกอน อยาเพ่ิงคิดเรื่องอ่ืน ถาเปนไปไดอยากใหสั่งของมาลง

ในวันเสาร-อาทิตยนี้ไวกอนเลย  ในวันจันทรท่ี 16 สิงหาคม 2564 ประชุมสภาฯ เสร็จแลว เราก็จะ

ไดชวยกันทําหองน้ําตอเลย  ตอนนี้ปญหาหลักๆ เบื้องตน คือ วันเสาร-อาทิตยเราจะตองขุดหลุม

หองน้ําเตรียมการไวกอน วันจันทรจะไดมาทําโครงหลังคาตอไดเลย ใครมีขอซักถาม มีขอสงสัย 

หรือมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอะไรขอเรียนเชิญครับ  ก็ขอนําเรียนใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดรับทราบ

โดยท่ัวกัน 

นายสมาน  ศรีกระโทก  - อยากใหมีคนมาชวยชี้จุดบริเวณท่ีจะทําหองน้ําท่ี รพ.สต.ข้ีตุน(ทาจะหลุง) ดวยครับวาจะขุดหลุม

หองน้ําตรงไหนบาง  เพราะในวันเสาร-อาทิตยผมจะไดใหทีมงานมาเตรียมการไวรอเลย  

ปลัด อบต.ทาจะหลุง - อาจจะขอขอมูลกับ ผอ.รพ.สต.ข้ีตุน(ทาจะหลุง) ครับ 

ประธานสภาฯ  - ยังไงก็ขอความรวมมือสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ไดเตรียมตัวใหพรอมและชวยกันทําหองน้ําในวัน  

จันทรดวยนะครับ ทายสุดนี้ก็ขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมประชุมในวันนี้ครับ 

ท่ีประชุม - รับทราบ  

          ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง    ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  3  ประจําป  2564  เวลา  11.30  น.  และนัดประชุมสภาฯ  ในสมัยสามัญ  

สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 4   ในวันท่ี  16  สิงหาคม  2564  เวลา  09.00  น.   ณ   ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 
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                         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 สามัญ   สมัยท่ี  3   ครั้งท่ี  4  . 

ประจําป  2564   เม่ือวันท่ี  16  สิงหาคม  2564   ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2  

พ.ศ. 2554 

  
 

               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 
  
 
 
 
 
 

 



 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  4  ประจําป  2564 

ระหวางวันท่ี  2-16  สิงหาคม  2564 

วันท่ี  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 

ณ   ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

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 - ลาประชุม 

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 - ลาประชุม 

12 นายบํารุง          เอ่ียมอยูแท สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8  - ลาประชุม 

13 นายสมร           ตอยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 - ลาประชุม 

14 นายเจียม          พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 - ลาประชุม 

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  
 

เริ่มประชุม เวลา  09.00  น. 
 

 เม่ือไดเวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ    ไดตรวจรายชื่อผูมาประชุม พบวาครบองคประชุมแลว จึงไดเรียน

เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ  ไดดําเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุมทราบ 

   - ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

( สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  3  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  13  สิงหาคม  2564 ) 

ประธานสภาฯ  - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการ  

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  3  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  13  

สิงหาคม  2564 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ   - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3  ประจําป 2564  เม่ือวันท่ี  13  สิงหาคม  2564 ถูกตองครบถวน 

ประธานสภาฯ  - ไดใหเลขานุการสภา ฯ  อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี  3  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  13  สิงหาคม   2564  จากนั้นได

สอบถามสมาชิกสภาฯ มีผูใดจะขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอใหลงมติในท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   - ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม   8  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  6  คน 

ระเบียบวาระท่ี  3     กระทูถาม  

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

  - ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม 

   5.1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

        5.1.1 การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้งท่ี  3/2564 

ตามอํานาจอนุมัติของผูบริหารทองถ่ิน เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2564  (ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 26 การโอน

เงินงบประมาณรายจายตางๆ ใหเปนอํานาจอนุมัติของผูบริหารทองถ่ิน)  

ประธานสภาฯ  - ไดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง ไดชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 3/2564 ตามอํานาจอนุมัติของผูบริหารทองถ่ิน  เม่ือวันท่ี 1 1 

สิงหาคม  2564 

นายก อบต.ทาจะหลุง -  ไดชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 3/2564 ตาม

อํานาจอนุมัติของผูบริหารทองถ่ิน  เม่ือวันท่ี  11 สิงหาคม  2564  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
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โอนเพ่ิม  

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   งาน  บริหารท่ัวไป 

 งบ ดําเนินงาน     หมวด   คาวัสดุ 

 ประเภท   วัสดุคอมพิวเตอร       

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 

- วัสดุคงทน แผนหรือจานบันทึกขอมูล 

- วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette,Floppy Disk,Compact Disc,Digital  

Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล ( ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) 

หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ

ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 

- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล หนวยประมวลผล ฮารดดิสก ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผน 

กรองแสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ ( key Board) เมนบอรด( Main Board) เมมโมรี่ชิป ( Memory 

Chip) เชน RAM คัตชีทฟดเตอร ( Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ( Printer 

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

Card,Anti virus Card,Sound Card เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต

(Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออฟติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ 

งบประมาณตั้งไว  40,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ  1,500  บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม  

30,000  บาท 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   งาน  บริหารท่ัวไป 

 งบ ดําเนินงาน     หมวด   คาตอบแทน 

 ประเภท   คาเชาบาน       

   เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนทองถ่ินผูมีสิทธิ์  

   งบประมาณตั้งไว  81,600 บาท  งบประมาณคงเหลือ  4,400 บาท  จํานวนเงินท่ี  

    โอน เพ่ิม  8,800  บาท  

แผนงาน  งบกลาง    งาน   งบกลาง 

 งบ งบกลาง     หมวด   งบกลาง 

 ประเภท   สํารองจาย       

   เพ่ือใชจายกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณะภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ  

    ประชาชนเปนสวนรวม  

   งบประมาณตั้งไว  200,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 67,011 บาท  จํานวนเงินท่ี 

    โอนเพ่ิม 200,000  บาท  
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แผนงาน  งบกลาง    งาน   งบกลาง 

 งบ งบกลาง     หมวด   งบกลาง 

 ประเภท   เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส       

   เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส   

   งบประมาณตั้งไว   24,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  1,000   บาท   จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม 

1,500  บาท 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   งาน   บริหารงานคลัง 

 งบ ดําเนินงาน     หมวด   คาวัสดุ 

 ประเภท   คาวัสดุสํานักงาน       

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 

-  วัสดุคงทน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ท่ีเย็บกระดาษขนาด

เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง  ขาตั้ง (กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืน  

ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม   เครื่องตัดกระดาษ   เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน   แผนท่ี  

พระบรมฉายาลักษณ  แผงปด   ประกาศแผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปาย

ตางๆ มูลี่  มานปรับแสง (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด

เล็ก ฯลฯ 

-  วัสดุสิ้นเปลือง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  ยางลบ  น้ํายาลบคําผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ 

กาว  ชอลค   สมุด  ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท  เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข 

กระดาษไข  ไมบรรทัด คลิปเปก  เข็มหมด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติ

ขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ  สิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือ หรือจางพิมพ  ของใชในการบรรจุหีบหอ  

น้ํามัน ไข  ข้ีผึ้ง  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ   

งบประมาณตั้งไว    20,000.- บาท    งบประมาณคงเหลือ  9,848.- บาท  จํานวนเงินท่ีโอน

เพ่ิม  10,000  บาท 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   งาน  บริหารงานคลัง 

 งบ ดําเนินงาน     หมวด   คาวัสดุ 

 ประเภท   คาวัสดุคอมพิวเตอร      

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 

-  วัสดุคงทน แผนหรือจานบันทึกขอมูล 

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

Dise, Digital Video, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล ( ReelMagnetic  Tape, Cassette Tape, 

Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ   คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ

เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
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-  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ  แผนกรองแสง  

แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ ( Key Board) เมนบอรด (MainBoard) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน 

RAM คัตชีทฟดเตอร ( 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 ฯลฯ  

งบประมาณตั้งไว    40,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลือ   8,800.-  บาท   จํานวนเงินท่ีโอน

เพ่ิม  15,000  บาท 
 

โอนลด 

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน งาน  สงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน 

 งบ ดําเนินงาน    หมวด   คาใชสอย 

 ประเภท   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน 

โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะ

ผูบริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ขาราชการและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง   

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลขาราชการและพนักงานจาง 

องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง       

งบประมาณตั้งไว 136,800 บาท งบประมาณคงเหลือ 85,750 บาท จํานวนเงินท่ีโอนลด 

85,750  บาท 

แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

 งบ บุคลากร     หมวด   เงินเดือน (ฝายประจํา) 

 ประเภท   เงินเดือนพนักงาน     

   เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน 

 ทองถ่ินประจําป ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง นายชางโยธา 

งบประมาณตั้งไว 805,080 บาท  งบประมาณคงเหลือ 338,579 บาท จํานวนเงินท่ีโอนลด  

179,550  บาท 
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   5.2  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

      5.2.1  เร่ืองการพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  

      (วาระท่ี 3  ข้ันเห็นชอบ)  

ประธานสภาฯ -  ไดสรุปรายละเอียดและแผนงานตางๆ ตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 25 65  ใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบอีกครั้ง จากนั้นใหสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุงไดลงมติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565  เห็นชอบหรือไม  จากนั้นขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25 65

ดวยคะแนนเสียง  8  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  6  คน   และใหขออนุมัติจาก

นายอําเภอโชคชัยตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  6     เรื่องอ่ืนๆ   

ประธานสภาฯ  - เขาสูวาระเรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญครับ 

ปลัด อบต.ทาจะหลุง  - ขอแจงใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดรับทราบวา ประมาณกลางเดือนหนาเราอาจจะขออนุมัติเปด

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2564  เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

- ตามท่ีไดคุยกันไวเม่ือสมัยประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผานมาวา วันนี้หลังจากประชุมสภาฯ เสร็จแลวเรา

จะทําหองน้ํากัน ยังไงก็ขอความรวมมือทุกทานดวยนะครับ 

ประธานสภาฯ  - สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภาฯ ใน 

วันนี้ครับ 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง     ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3   ครั้งท่ี  4  ประจําป  2564  เวลา  11.30  น.    

 

                         ราเชนทร   ประกอบกิจ    ผูจดรายงานฯ 

         ( นายราเชนทร  ประกอบกิจ )  

       เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ทาจะหลุง ไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว 
 

                             สมร  ตอยกระโทก   ผูตรวจรายงานฯ  

                         ( นายสมร   ตอยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
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                  สนั่น  เจกแตงพะเนาว      ผูตรวจรายงานฯ         
              ( นายสนั่น  เจกแตงพะเนาว )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
              แฉลม  คําโพธิ์แสง      ผูตรวจรายงานฯ 

                              ( นางแฉลม  คําโพธิ์แสง )   

                           กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ   
 

  

          สภา อบต.ทาจะหลุง  ไดรับรองรายงานการประชุมนี้  ในการประชุมสมัย วิสามัญ   สมัยท่ี  1   ครั้งท่ี  1  .      

ประจําป  2564    เม่ือวันท่ี   16 กันยายน 2564    ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2  

พ.ศ. 2554 
  
 

               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 


