
 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2564 

ระหวางวันท่ี  1 – 15  กุมภาพันธ  2564 

วันท่ี  1  กุมภาพันธ  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   - ลาประชุม 

7 นางอํานวย       ปล้ํากระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3  อํานวย  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  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 นายเมธา         บุตรพาชี กํานันตําบลทาจะหลุง เมธา  บุตรพาชี  

7 นายสุรัตน        จันทะสุข ผูใหญบาน หมูท่ี 1 สุรัตน  จันทะสุข  

8 นายเยื้อน        ดอกกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี 4 เยื้อน  ดอกกระโทก  

9 นายวิเชียร       นับกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี 5 วิเชียร  นับกระโทก  

10 นายเมธี          มิตรกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี 6 เมธี   มิตรกระโทก  

11 นายสาริกา       เพลาไธสง ผูใหญบาน หมูท่ี 7 สาริกา  เพลาไธสง  
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เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง     ไดเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง    ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจําป   2564   เวลา   09.00  น.  

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม  

ประธานสภาฯ 1.1  แจงการลาออกของนายวรรณชัย  ดอกกระโทก  ตําแหนง สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี 4  โดยไดยื่น

ใบลาออกจากตําแหนง สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี 4  เพ่ือประกอบอาชีพอิสระ  โดยมีผลตั้งแตวันท่ี  20  

มกราคม  2564  เปนตนไป   

ท่ีประชุม  - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

(สมัยสามัญ สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี 3  ประจําป  2563  เม่ือวันท่ี  16  พฤศจิกายน  2563)  

ประธานสภาฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 3  ประจําป  2563  เม่ือวันท่ี  16 

พฤศจิกายน  2563 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัย

สามัญ สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 3  ประจําป 2563  เม่ือวันท่ี  16  พฤศจิกายน  2563  ถูกตองครบถวน 

ประธานสภาฯ - ไดใหเลขานุการสภาฯ อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี  3 ประจําป 2563  เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน  2563 จากนั้นไดสอบถามสมาชิก

สภาฯ 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 

       5.1.2 การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1/2564 ตาม

อํานาจอนุมัติของผูบริหารทองถ่ิน  เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม  2563  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 26  การโอนเงินงบ 

ประมาณรายจายตางๆ ใหเปนอํานาจอนุมัติของผูบริหารทองถ่ิน) 

นายก อบต.ทาจะหลุง -  ไดชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1/2564 ตาม

อํานาจอนุมัติของผูบริหารทองถ่ิน  เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม  2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
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โอนเพ่ิม  

แผนงาน  งบกลาง   งาน  งบกลาง       งบ   กลาง 

หมวด     งบกลาง   

ประเภท   เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 

   เพ่ือจายเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) ตั้งไว 172,853 บาท 

งบประมาณคงเหลือ  145,595  บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม  172,853  บาท 

แผนงาน  การเกษตร  งาน  สงเสริมการเกษตร      งบ   ดําเนินงาน 

หมวด     คาใชสอย 

ประเภท   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง

ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร(รายจาย

เก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพหรือ

สิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  

คาจางเหมาบริการ  เชน คาจางเหมาจัดทําวารสาร คาบริการกําจัดปลวก คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ  

คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ 

ฯลฯ  ตั้งไว  5,000 บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม   54,000  บาท 
 

ตั้งจายรายการใหม 

แผนงาน  การเกษตร    งาน  สงเสริมการเกษตร    งบ  ดําเนินงาน  

หมวด     คาสาธารณูปโภค  

ประเภท   คาไฟฟา 

   เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบาน   

หนองกก     จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม  99,608.88  บาท 

โอนลด 

แผนงาน  การศึกษา  งาน   บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบ  บุคลากร 

หมวด   เงินเดือน (ฝายประจํา) 

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน

ทองถ่ินประจําป  ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นักวิชาการศึกษา  

ครู  ตั้งไว 1,699,080 บาท  งบประมาณคงเหลือ  1,555,220  บาท    จํานวนเงินท่ีโอนลด  

172,853  บาท 
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แผนงาน  เคหะและชุมชน งาน  บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน      งบ  ดําเนินงาน 

หมวด     คาสาธารณูปโภค 

ประเภท   คาไฟฟา 

     รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

   เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร   คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่ง  

ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร  (รายจาย

เก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพหรือ

สิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  

คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาบริการประจําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา คาจางเหมาจัดทําวารสาร 

คาบริการกําจัดปลวก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาบริการเชาเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ  คาติดตั้งโทรศัพท  

คาใชจายตางๆ  ในการติดตั้งโทรศัพท  ยกเวน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  ตั้งไว  

170,000 บาท   งบประมาณคงเหลือ  57,900  บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด   54,000  บาท 

ท่ีประชุม  -   รับทร าบ 
 

     5.2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  

5.2.1 การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป  2564 ระยะเวลา และวันเริ่มตนประชุม

สมัยประชุมสามัญ ประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปของปถัดไป

และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรกของปถัดไป (การกําหนดสมัยประชุมสมัย

สามัญ ไมเกิน 4 สมัย)     

ประธานสภาฯ -  ไดอานระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดสมัยประชุมสามัญฯ  และตามมติท่ีประชุม

สภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 

2563 ไดกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของป  2564  ในวันท่ี  1-15  กุมภาพันธ   

พ.ศ. 2564 

-  จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุม ไดเสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 2564

และกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 2565 

นางแฉลม  นาคกระโทก  - ไดเสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 2564 และระยะเวลาการประชุม  พรอม 

กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 2565  ดังนี้    

   สมัยประชุมสามัญ  ประจําป  2564  จํานวน  4  สมัย  ดังนี้  

สมัยท่ี 2 ประจําป 2564  มีกําหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแตวันท่ี  3-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

สมัยท่ี 3 ประจําป 2564  มีกําหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแตวันท่ี  2-16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  

สมัยท่ี 4 ประจําป 2564  มีกําหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแตวันท่ี  1-15  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

-  ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป  2565  คือ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 มีกําหนด 

15 วัน  เริ่มตั้งแตวันท่ี 1-15  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียง  13  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  1  คน 
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ระเบียบวาระท่ี  6     เรื่องอ่ืนๆ  

ประธานสภาฯ -  ไดหารือหลักเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาฯ โดยเห็นควรให

ประชาชนเขารวมประชุมสภาฯ ทุกครั้ง ซ่ึงหากจะมีการประชุมลับก็จะรองขอใหผูไมมีสวน

เก่ียวของออกนอกหองประชุม และจะไดประสานใหเจาหนาท่ี  อบต.ทาจะหลุง  จัดโตะ เกาอ้ีไว

สําหรับผูเขารวมประชุมตอไป และจะไดประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบ จากนั้นขอมติจาก

ท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม  -  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  13  เสียง   งดออกเสียง  2  เสียง  ลาประชุม  1  คน  

ประธานสภาฯ   -  ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดหารือในเรื่องตางๆ   

นายก อบต.ทาจะหลุง   - เนื่องจากขณะนี้ทาง องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดนําเครื่องจักรพรอมอุปกรณตางๆ 

มาเตรียมไวเพ่ือดําเนินการซอมแซมถนนสายหลักภายในพ้ืนท่ีตําบลทาจะหลุง  ซ่ึงเปนถนนท่ี อยูใน

ความดูแลขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  โดยจะดําเนินการซอมแซม  จํานวน 2 สาย 

คือ 1. สายบานดานเกวียน-บานกอก  2. สายโคกวังวน-บานข้ีตุน  โดยจะซอมเปนชวงๆ สวนถนน

ตรงบานปาเอียด หมูท่ี 1 ยังไมทําเพราะถนนไมเปนไปตามแบบท่ีกําหนดไว ก็ขอใหผูนําไดแจง

ประชาสัมพันธใหชาวบานไดรับทราบดวยครับ   

- แจงประกาศสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  ในวันอาทิตยท่ี  28  มีนาคม  2564  และกําหนดวันรับ

สมัครเลือกตั้งระหวางวันท่ี  8-12  กุมภาพันธ  2564  จึงแจงใหทุกทานไดรับทราบ 

ผูใหญบาน หมูท่ี 7 - สอบถามความคืบหนาโครงการจายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการกอสรางถนน ค .ส.ล. หมูท่ี 7 (จาก

ท่ีดินนางทองเตียง  ถึงท่ีดินนายสังวร  หนืดกระโทก) วาตอนนี้ไดดําเนินการไปถึงไหนแลวครับ 

นายก อบต.ทาจะหลุง - ทางคณะผูบริหารและทางสภาฯ ไดอนุมัติไปเรียบรอยแลวนะครับ ตอนนี้อยูในข้ันตอนของทาง

ราชการท่ีจะตองดําเนินการตอไป  ตอนนี้ไดดําเนินการไปถึงไหนแลวครับทานปลัดฯ 

ปลัด อบต.ทาจะหลุง    - ตอนนี้อยูระหวางดําเนินการกําหนดราคากลางอยู ซ่ึงผมเห็นทางกองชางไดลงประมาณการทาง

อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงจะเขายากมาก เครื่องคอมฯ ตองมีความพรอมในเรื่องของสัญญาณอินเทอรเน็ตสูง

พอสมควรถึงจะเขาได  ไมแนอาจจะไดเอาเรื่องนี้เขาสภาฯ ใหมอีกรอบ เพราะโครงการจายขาดเงิน

สะสมเปนเรื่องเรงดวนท่ีจะตองทํา ซ่ึงตอนนี้ก็เนิ่นนานพอสมควรแลว ยังไงจะใหกองชางแจงให

ทราบในครั้งตอไปครับ 

ผูใหญบาน หมูท่ี 5 - สอบถามความคืบหนาในการซอมแซมถนนท่ีเสียหายในชวงน้ําทวมท่ีผานมา โดยถนนเสียหาย

หนักๆ จํานวน  4  จุด ตอนนี้ไดดําเนินการซอมแซมหรือยังครับ 

นายก อบต.ทาจะหลุง - เนื่องจากงบประมาณในการซอมแซมมีอยูอยางจํากัด จึงไดดําเนินการซอมแซมถนนบางชวงท่ี

เสียหายหนักๆ โดยไดดําเนินการซอมแซมเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะมีสายหนองเต็ง หมูท่ี 5 – บาน

โนนสวรรค หมูท่ี 10  แตถนนบางชวงผมก็ใชงบฯ สวนตัวดําเนินการซอมแซม  ซ่ึงบางจุดมันเปนทอ 

ถาผมทําไปแลวเกิดความผิดพลาด ทอแตก ผมก็ตองรับผิดชอบ 
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นายก อบต.ทาจะหลุง  -  ตามท่ีไดเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีตําบลทาจะหลุง ในชวงเดือน ตุลาคม 2563 ท่ีผานมาโดยมีถนนท่ี

ไดรับความเสียหายท่ีตองเรงดําเนินการซอมแซม   มีจํานวน  3  สาย  คือ  1. ถนนหินคลุก  สาย

เลียบมูล หมูท่ี 1  (จุดท่ี 1 บริเวณท่ีดิน พล.ต.พรอมพงศ  สุทธิวรวรรณ  จุดท่ี 2 ท่ีดินนายประเสริฐ  

สังเกตุ)  2. ถนนลูกรัง สายคันคลองจานเอน หมูท่ี 3 (บริเวณท่ีดินนางจงดี  มวงกระโทก จุดท่ี 1 

และจุดท่ี 2) และ(บริเวณท่ีดินนางพัลลภา  บุญยะภาภรณ)  3. ถนนลูกรัง สายเลียบมูล หมูท่ี 4 

(บริเวณท่ีดินนายประมวล  ดวดกระโทก) ดังนั้น ทาง อบต.ทาจะหลุง จึงไดหาแนวทางในการให

ความชวยเหลือชาวบานท่ีไดรับความเดือดรอน ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินการโอนงบประมาณฯ 

เพ่ือดําเนินการซอมแซมถนนสายดังกลาว ขางตน  เนื่องจากงบประมาณท่ีใชในการซอมแซมตั้งไวไม

เพียงพอ  จึงแจงใหทุกทานในท่ีประชุมไดรับทราบ  

กํานัน ต.ทาจะหลุง  - เสนอใหทาง อบต.ทาจะหลุงชวยดูแลเก่ียวกับ เรื่อง การซอม ปมน้ําของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบาน

หนองกกดวยครับ  ซ่ึงตอนนี้ชาวบานใชงบประมาณของตนเองมาดําเนินการแกไขปญหาในเบื้องตน   

ปลัด อบต.ทาจะหลุง    -  ผมขอชี้แจงวา ตามท่ีไดเกิดน้ําทวมในชวงเดือนตุลาคม 2563 ท่ีผานมาทําใหแพสถานีสูบน้ําฯ 

ของกลุมเกษตรกร ไปคางอยูบนทอสงน้ํา โดยคณะกรรมการฯ มีมติใหจางรถแบ็คโฮเพ่ือเอาแพสถานี

สูบน้ําฯ ลงมา ปรากฏวา เม่ือเอาแพสถานีสูบน้ําฯ ลงมาเรียบรอยแลวพบวา ปมน้ําบนแพสูบน้ํา

พรอมอุปกรณเกิดการชํารุด เสียหาย โดยคิดประมาณการเปนเงิน 70,000 บาท ซ่ึงเงินของกลุมจะมี

ประมาณ 140,000 บาท สามารถดําเนินการแกไขปญหาตรงจุดไดเลย แตถาทานกํานันจะรอ

งบประมาณของ อบต.ทาจะหลุง เพ่ือท่ีจะมาบริหารจัดการตรงจุดนี้ผมคิดวาคงรออีกนาน เพราะ

ตองรอจัดทําแผนฯ กอน ถึงจะดําเนินการได อาจทําใหกลุมเกษตรกรไดรับความเดือดรอน  

-  เนื่องจากไดรับแจงจากอําเภอโชคชัยวา จังหวัดนครราชสีมา แจงเรื่อง การจัดการประชุม สัมมนา 

และฝกอบรมในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจหลังสถานการณการแพร

ระบาดของโรคโควิด 19 ( COVID-19) ระลอกใหม โดยให อปท.พิจารณาจัดประชุม สัมมนา หรือ

ศึกษาดูงานตามอําเภอตางๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา อาทิเชน อําเภอปากชอง, อําเภอสีค้ิว, 

อําเภอวังน้ําเขียว, อําเภอดานขุนทด หรืออําเภอท่ีมีสถานท่ีศึกษาดูงาน โดยให อปท.พิจารณา

ดําเนินงาน อยางนอย  1  โครงการ  จึงแจงใหทุกทานไดรับทราบและพิจารณารวมกันวาจะไปศึกษา

ดูงานท่ีไหนกันดี และในวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2564  คอยมาคุยกันอีกครั้ง  

-  ในวันท่ี 16 มีนาคม 2564 นายมานะ  บุญกระโทก ตําแหนง ภารโรง จะเกษียณอายุในการทํางาน 

ซ่ึงทางอบต.ทาจะหลุงอาจจะมีการจัดงานเลี้ยงสงกอนท่ีจะเกษียณอายุ ดังนั้น จึงขอแจงใหทุกทาน

ไดรับทราบ สวนรายละเอียดในการจัดงานเกษียณจะแจงใหทราบเพ่ิมเติมอีกครั้ง  

 

 

 



-7- 

ปลัด อบต.ทาจะหลุง   - จากกรณีท่ีมีขาวเก่ียวกับผูสูงอายุใน จ.บุรีรัมย  โดยกรมบัญชีกลาง มีหนังสือเรียกเก็บเงินเบี้ย 

ผูสูงอายุคืนรวมดอกเบี้ย เปนเงินจํานวน 84,000 บาท เนื่องจากไดรับบํานาญ กรณีลูกชายเปน

ทหารเสียชีวิตจากเหตุคลังแสงระเบิด นั้น กรมบัญชีกลาง แจงวา เนื่องจากหลักเกณฑตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ไดกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุวาจะตองไมเปนผูไดรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดใน

ลักษณะเดียวกัน ซ่ึงแตเดิม องคการบริหารสวนตําบล  จะ เปนผูจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุรายนี้

ตลอดมา  ซ่ึงตอมาในป 2563 ไดมีการดําเนินการโครงการบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม ผาน

ระบบบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม ( e-social welfare) เพ่ืออํานวยความสะดวกดานการ

จายตรงเบี้ยชีพผูสูงอายุและเบี้ยความพิการ ระหวางกรมบัญชีกลางและกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน (สถ.) ดังนั้น เม่ือ อบต. มีหนังสือสอบถามกรมบัญชีกลางใหตรวจสอบกับฐานขอมูลผูรับ

บํานาญ วาผูสูงอายุรายดังกลาวเปนผูรับบํานาญหรือไม กรมบัญชีกลาง ไดตรวจสอบพบวา เปนผูรับ

บํานาญพิเศษ พรอมท้ังไดมีหนังสือตอบ อบต. แลว   โดยกรมบัญชีกลางชี้แจงวา ในกรณีท่ีไดรับเงิน

เบี้ยสูงอายุไปโดยไมมีสิทธิ อบต. จะเรียกคืนเงินตามข้ันตอนและวิธีการท่ี อบต. กําหนด   ไมไดอยูใน

อํานาจของกรมบัญชีกลางท่ีจะดําเนินการได  ยังไงก็ขอฝากใหผูนําไดตรวจเช็คผูสูงอายุในหมูบาน

ของตนเองดวยวา มีเคสแบบนี้หรือไม โดยจะมีหนังสือแจงใหผูนําทราบเก่ียวกับเรื่องนี้อีกที 

นายก อบต.ทาจะหลุง  -  จริงๆ เรื่องนี้ ตอนผูสูงอายุลงขอมูลเบื้องตนก็จะผานผูนําหมูบานกอนและจะมีชองใหขีดวา  มี

สิทธิ์ไดรับเงินตรงนี้หรือเปลา ซ่ึงเราสามารถตรวจสอบได 

ผูใหญบาน หมูท่ี 6   - ขอสนับสนุนทอประปาใหม โดยระยะทางจากโรงสูบยาวประมาณ 150.00 เมตร  เพราะทอเกิด

การรั่วซึม  โดยอยากไดทอขนาด 13.50” จํานวนประมาณ  40 ทอน  

นายก อบต.ทาจะหลุง  -  เบื้องตนใหผูใหญบานประสานงานกับกองชางเลยครับ  

กํานัน ต.ทาจะหลุง  - ตามท่ีไดของบประมาณฯ จาก สจ.นม. เพ่ือดําเนินการซอมแซมถนนสายทางไปดานเกวียน ชวง

บริเวณทางโคงโรงอิฐแดง เนื่องจากน้ําทวมในชวงเดือนตุลาคม 2563 ท่ีผานมา สําหรับความคืบหนา

ทานจะแจงใหทราบอีกครั้ง 

- เรื่องปาทําเลสาธารณะเลี้ยงสัตว  หมูท่ี 10 ชวงนี้ไดปลอยปละละเลยในการดูแลอ่ึงเปนอยางมาก 

ดังนั้น จึงอยากจะเอาเรื่องนี้เขาสภาฯ เพ่ือพูดคุยปรึกษาหารือกันอีกครั้ง  

- แจงปญหาเรื่องขยะภายในตําบลของเรา ซ่ึงตอนนี้เปนปญหาอยางมาก อยากไดรถขยะประจํา

ตําบลเราสักคัน แตดวยศักยภาพในการจัดซ้ือของเรามีไมเพียงพอ จึงไมสามารถแกไขปญหาตรงนี้ได  

- เนื่องจากในวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2564  ทาน ส.ส. และเจาหนาท่ีชลประทานจะลงมาดูพ้ืนท่ีถนนหิน

คลุก หมูท่ี 6 ต.ทาจะหลุง อ.โชคชัย จ.นม. ซ่ึงนาจะทําไปถึงเขตตําบลหนองยาง ดังนั้น จึงขอ

ประชาสัมพันธและขอเชิญผูนําทุกทานรวมลงพ้ืนท่ีถายรูปรวมกัน 
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กํานัน ต.ทาจะหลุง  - ตอนนี้โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. หมูท่ี 8  (จากท่ีดินนางทองหลอ  แยมจะบก ถึง

ศาลาประชาคม) เสร็จเรียบรอยแลว แตโครงการดังกลาวจะมีปญหาเก่ียวกับการระบายน้ําออก

บริเวณบานของนายโกวิค  บุญประสาท เพราะน้ําท่ีระบายออกมาจะกระจุกรวมตัวกันอยูบริเวณ

นั้น  จึงอยากจะขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือทําท่ีระบายน้ําออก งบประมาณ  20,000  บาท 

- ขอฝากผูใหญบานทุกทานวา เวลามีประชุมสภาฯ อยากใหเขารวมประชุมดวยทุกครั้ง เพ่ือท่ีจะได

แจงขอมูลขาวสารและรับทราบขอมูลตางๆ รวมกัน 

ท่ีประชุม  - รับทราบ   

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  ประจําป  2564  เวลา  11.30  น.  และนัดประชุมสภาฯ  ในสมัย

สามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 2  ในวันท่ี  5  กุมภาพันธ  2564  เวลา 09.00 น.  ณ  หอ งประชุมองคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุง 

 

              ราเชนทร   ประกอบกิจ           ผูจดรายงานการประชุม 

( นายราเชนทร    ประกอบกิจ ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ทาจะหลุง ไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว 

 
                             สมร  ตอยกระโทก   ผูตรวจรายงานฯ  

                         ( นายสมร   ตอยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 
 

                  สนั่น  เจกแตงพะเนาว      ผูตรวจรายงานฯ         
              ( นายสนั่น  เจกแตงพะเนาว )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

              แฉลม  คําโพธิ์แสง        ผูตรวจรายงานฯ 

                              ( นางแฉลม  คําโพธิ์แสง )   

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

2564  เม่ือวันท่ี  5 กุมภาพันธ 2564   ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

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

 
               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2564 

วันท่ี  5  กุมภาพันธ  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  - 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 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  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 -  

5 นายราเชนทร    ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ทาจะหลุง ราเชนทร  ประกอบกิจ  

6 นายสุรัตน       จันทะสุข ผูใหญบาน หมูท่ี 1 สุรัตน  จันทะสุข  

7 นายเมธี          มิตรกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี 6 เมธี   มิตรกระโทก   

8 นายวิเชียร       นับกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี 5 วิเชียร  นับกระโทก  

9 นายเมธา         บุตรพาชี กํานันตําบลทาจะหลุง เมธา  บุตรพาชี  

10 นางสาวิตรี       วรคง นักวิเคราะหนโยบายและแผน สาวิตรี  วรคง  

11 นายปติวงษ      ศรีสุระ นายชางโยธา ปติวงษ  ศรีสุระ  

12 นายสถาพร      สินเธาว หัวหนาสํานักปลัด สถาพร  สินเธาว  

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

ทาจะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง     ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2564  เวลา  09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  

   - ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว   

(สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  1  กุมภาพันธ  2564) 

ประธานสภาฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  1 

กุมภาพันธ  2564 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง สมัย

สามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  ประจําป 2564  เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ  2564  ถูกตองครบถวน 

ประธานสภาฯ - ไดใหเลขานุการสภาฯ อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2564  เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 จากนั้นไดสอบถามสมาชิกสภาฯ 

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 เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 

5.1.1 การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 2/2564 

ตามอํานาจอนุมัติของผูบริหารทองถ่ิน เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2564 (ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 26 การโอน

เงินงบประมาณรายจายตางๆ ใหเปนอํานาจอนุมัติของผูบริหารทองถ่ิน) 

นายก อบต.ทาจะหลุง -  ไดชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้งท่ี 2/2564 ตาม

อํานาจอนุมัติของผูบริหารทองถ่ิน เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2564  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
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โอนเพ่ิม  

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน  กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

งบ ดําเนินงาน     หมวด   คาใชสอย 

ประเภท   คาบํารุงรักษาซอมแซม        

          เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติงบประมาณ

ตั้งไว   390,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  65,000 บาท  จํานวนเงิน ท่ีโอนเพ่ิม 130,000  บาท 

แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

งบ ดําเนินงาน     หมวด   คาใชสอย 

ประเภท   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ     

เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง 

ปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย

เก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือ

สิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 

คาจางเหมาบริการ เชน คาจางทดสอบคุณภาพน้ําประปาหมูบาน คาจางเหมาจัดทําวารสาร

คาบริการกําจัดปลวก คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งประปาคา

ติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวนคาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  

งบประมาณตั้งไว 5,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 5,000 บาท จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม 60,000  

บาท 

  แผนงาน  บริหารท่ัวไป    งาน  บริหารงานคลัง 

  งบ ดําเนินงาน     หมวด   คาสาธารณูปโภค  

  ประเภท   คาบริการไปรษณีย 

เพ่ือจายเปนคาใชจายท่ีเก่ียวกับคาบริการไปรษณีย ไดแก คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวง

ตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ( GFMIS)  งบประมาณตั้งไว  10,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ  

10,000 บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม  20,000  บาท  

 

โอนลด 

แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

งบ บุคลากร     หมวด   เงินเดือน (ฝายประจํา) 

ประเภท   เงินเดือนพนักงาน        

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป เงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานสวน

ทองถ่ินประจําป ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง นายชางโยธางบประมาณตั้งไว 805,080 บาท  

งบประมาณคงเหลือ  689,669 บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด  172,500  บาท 
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แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

งบ บุคลากร     หมวด   เงินเดือน (ฝายประจํา) 

ประเภท   เงินประจําตําแหนง        

เพ่ือจายเปนประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนทองถ่ิน ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง   

งบประมาณตั้งไว 42,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 41,888 บาท จํานวนเงินท่ีโอนลด 17,500  

บาท 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   งาน  บริหารท่ัวไป 

งบ บุคลากร     หมวด   เงินเดือน (ฝายประจํา) 

ประเภท   เงินเดือนพนักงาน         

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป เงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานสวน

ทองถ่ินประจําป ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสํานักปลัด  นักจัดการงานท่ัวไป 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน  เจาพนักงานธุรการ นักทรัพยากรบุคคล 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ผูอํานวยการกองคลัง นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคลัง นักวิชาการ

จัดเก็บรายไดงบประมาณตั้งไว 4,631,040 บาท  งบประมาณคงเหลือ  3,254,160 บาท  จํานวน

เงินท่ี โอนลด  20,000 บาท 

ท่ีประชุม  -   รับทร าบ 

 

     5.1.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

ประจําปงบประมาณ 2564  ไตรมาสท่ี 1 (ระหวางเดือนตุลาคม  2563 – ธันวาคม  2563)  (ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

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

ประธานสภาฯ -   ไดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน 

พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง ประจําปงบประมาณ  2564  ไตรมาสท่ี 1   

(ระหวางเดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)    

นายก อบต.ทาจะหลุง -  แจงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

ประจําปงบประมาณ 2564  ไตรมาสท่ี 1  (ระหวางเดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)  ตอท่ี

ประชุม (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให)  มีรายละเอียดดังนี้    

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน  19  โครงการ  

 - โครงการท่ีดําเนินการแลว  จํานวน   3   โครงการ 

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน  16   โครงการ  
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 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ีดําเนินการแลว  จํานวน   0   โครงการ 

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานเกษตร 

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ีดําเนินการแลว  จํานวน   0   โครงการ 

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน  16  โครงการ  

 - โครงการท่ีดําเนินการแลว  จํานวน   3   โครงการ 

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   3   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน  13   โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานส่ิงแวดลอม 

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน   2   โครงการ  

 - โครงการท่ีดําเนินการแลว  จํานวน   0   โครงการ 

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน   7   โครงการ  

 - โครงการท่ีดําเนินการแลว  จํานวน   1   โครงการ 

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   0   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   6   โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรตามแผนการกระจายอํานาจใหแก อปท. และแนวนโยบายรัฐ 

 - โครงการท้ังหมด   จํานวน  12  โครงการ    

 - โครงการท่ีดําเนินการแลว  จํานวน   1   โครงการ 

 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   4   โครงการ  

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน   7   โครงการ  

ประธานสภาฯ -  เปดโอกาสใหสมาชิกสภาฯ อภิปรายและซักถามขอสงสัย   

 -  ผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัย   

นายก อบต.ทาจะหลุง -  ตอบขอซักถาม พรอมท้ังเสนอแนะขอคิดเห็นในการจัดทําแผน พัฒนาฯ และการนําแผนฯ ไป

ปฏิบัติ 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
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     5.2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  

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

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 4/2564 ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง (ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไข 

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2563  ขอ 21, ขอ 22และ 

ขอ 22/1  

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

แกไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 4/2564 ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

นายก อบต.ทาจะหลุง - ไดชี้แจงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561-2565 ) แกไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 4/2564 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให)  โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

แกไข  จํานวน  2  โครงการ  
 

ลํา 

ดับ 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนา

ทองถิ่น (แกไข) 

เหตุผลการ 

(แกไข) 

ยุทธศาสตร แผนงาน 

1 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย  

แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายใน

อาคาร จํานวน 10 ตัว   

งบประมาณ  276,000  บาท 

ประจําปงบประมาณ  2564 

 

กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด

เครือขาย  แบบมุมมองคงท่ี

สําหรับติดตั้งภายในอาคาร 

จํานวน 2  ตัวๆ ละ 23,000  

บาท  งบประมาณ 46,000 

บาท ประจําปงบประมาณ  

2565 

 

1. เพ่ือใชในการ

รักษาความ

ปลอดภัย 

2. เพ่ือนําไป

จัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป 

ครุภัณฑ

ไฟฟาและ

วิทยุ 

แผนงาน

รักษา

ความสงบ

ภายใน 

2 เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงาน

ประมวลผลแบบท่ี 1 จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว  จํานวน 

1  เครื่องๆละ 22,000  บาท 

งบประมาณ 22,000 บาท 

ประจําปงบประมาณ  2564 

 

เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับ

งานประมวลผลแบบท่ี 1 จอ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา  

19  นิ้ว  จํานวน 2  เครื่องๆ

ละ 22,000  บาท 

งบประมาณ 44,000 บาท 

ประจําปงบประมาณ 2564 

 

1. เพ่ือใชใน

สํานักงาน 

2. เพ่ือนําไป

จัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป 

ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป 
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เพ่ิมเติม  จํานวน  5  โครงการ  
 

ลํา
ดับ 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 
(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (เพ่ิมเติม) 

เหตุผลการ 
เพ่ิมเติม 

ยุทธศาสตร แผนงาน 

1 - โครงการปองกันบรรเทาสาธารณ

ภัย งบประมาณ 200,000  บาท 

ประจําปงบประมาณ 2564 

งบประมาณ  200,000  บาท 

ประจําปงบประมาณ 2565  

 

2. เพ่ือนําไปจัดทํา

งบประมาณรายจาย

ประจําป 

ยุทธศาสตรท่ี 7  

ยุทธศาสตรตามแผน

กระจายอํานาจใหแก 

อปท. และแนว 

นโยบายของรัฐและ

ยุทธศาสตรของ

จังหวัด 

 

แผนงานงาน

รักษาความ

สงบภายใน 

2 - กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด

เครือขาย  แบบมุมมองคงท่ี

สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  

จํานวน  8 ตัวๆ ละ 32,000 บาท  

งบประมาณ 256,000 บาท 

ประจําปงบประมาณ 2565 

 

1. เพ่ือใชในการ

รักษาความปลอดภัย 

2. เพ่ือนําไปจัดทํา

งบประมาณรายจาย

ประจําป 

ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ 

แผนงานรักษา

ความสงบ

ภายใน 

3 - อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 

(Network  Video  Recorder)  

แบบ 16 ชอง งบประมาณ 

61,000  บาท  ประจําป

งบประมาณ  2565 

1. เพ่ือใชในการ

รักษาความปลอดภัย 

2. เพ่ือนําไปจัดทํา

งบประมาณรายจาย

ประจําป 

 

ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ 

แผนงานรักษา

ความสงบ

ภายใน 

4 - โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี 7 (จากท่ีดินนาย

คํานึง   โตงกระโทก  ถึงท่ีดินนาย

ประกอบ  สังเกตุ)   กวาง  6.00  

เมตร  ยาว 180.00  เมตร  หนา 

0.15  เมตร  งบประมาณ 

950,000 บาท ประจําป

งบประมาณ 2564 

1. เนื่องจากไดรับ

งบประมาณจาก

หนวย งานอ่ืน

บางสวนทําใหระยะ

ความยาวของทางมี

การเปลี่ยนแปลง 

2. เพ่ือนําไปจัดทํา

งบประมาณรายจาย

ประจําป 

ยุทธศาสตรท่ี 1. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

แผน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 
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ลํา

ดับ 

รายละเอียดใน

แผนพัฒนาทองถิ่น 

(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนา

ทองถิ่น (เพ่ิมเติม) 

เหตุผลการ 

เพ่ิมเติม 

ยุทธศาสตร แผนงาน 

5 - ตูเหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน 

2 ตูๆ ละ 5,900 บาท  

งบประมาณ 11,800  บาท  

ประจําปงบประมาณ 2564  

1. เพ่ือใชจัดเก็บเอกสาร

ราชการ 

1. เพ่ือนําไปจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป  

ครุภัณฑ

สํานักงาน 

แผนงาน

การศึกษา 

เปลี่ยนแปลง  จํานวน  2  โครงการ  
 

ลํา

ดับ 

รายละเอียดในแผนพัฒนา

ทองถิ่น (ปจจุบัน) 

รายละเอียดใน

แผนพัฒนาทองถิ่น 

(เปล่ียนแปลง) 

เหตุผลการ 

(เปล่ียนแปลง) 

ยุทธศาสตร แผนงาน 

1 โครงการซอมสราง

ถนนลาดยางผิวจราจรแอส

ฟสติก คอนกรีต หมูท่ี 7 

(จากท่ีนายสังวร  หนืดกระ

โทก  ถึงนายประกอบ  

สังเกตุ) กวาง 6 เมตร  ยาว  

550  เมตร หนา  0.05  

เมตร ประมาณ 1,650,000  

บาท ประจําปงบประมาณ 

2564 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 

7 (จากท่ีนายสังวร  หนืด

กระโทก  ถึงท่ีดินนาย

คํานึง   โตงกระโทก) กวาง 

6  เมตร ยาว 370  เมตร  

หนา  0.15  เมตร 

ประมาณ 1,650,000 บาท 

ประจําปงบประมาณ 

2564 

 

1. เนื่องจากไดรับคําเสนอ 

แนะจากคณะทํางานฯ (พล

เอกประวิตร  วงษสุวรรณ) 

และตัวแทนแขวงทางหลวง

ชนบทนครราชสีมา วาเห็น

ควรกอสรางใหเปนถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

2. เนื่องจากไดรับงบ 

ประมาณจากหนวยงานอ่ืน

บางสวนทําใหระยะความ

ยาวของทางมีการ

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

2 โครงการกอสรางถนนหิน

คลุก  หมูท่ี 7 (จากท่ีดินนาย

ดํารงค   เรียบสกุล  ถึงอาง

หิน)  กวาง  4  เมตร  ยาว  

1,500  เมตร  หินคลุกหนา

เฉลี่ย  0.10  เมตร 

งบประมาณ 750,000 บาท  

ประจําปงบประมาณ 2565 

โครงการกอสรางถนนหิน

คลุก  หมูท่ี 7 (จากท่ีดิน

นายดํารงค   เรียบสกุล  

ถึงท่ีดินนางแหมง   ดาน

กระโทก)  กวาง  4  เมตร  

ยาว 2,200  เมตร  หิน

คลุกหนาเฉลี่ย  0.10  

เมตร งบประมาณ 

980,000 บาท  ประจําป

งบประมาณ 2564 

1. เนื่องจากไดรับเงิน

อุดหนุนจากจังหวัด 

2. เพ่ือนําไปขอรับเงิน

อุดหนุนจากจังหวัด

นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

 



-9- 

 

ประธานสภาฯ - ไดสอบถามผูเขารวมประชุม มีทานใดขออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีขอใหลงมติท่ีประชุม  

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

 

ระเบียบวาระท่ี  6     เรื่องอ่ืนๆ  

ประธานสภาฯ  - ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดหารือในเรื่องตางๆ 

นายก อบต.ทาจะหลุง  - สอบถามความคืบหนาเก่ียวกับการลงประมาณการทางอิเล็กทรอนิกส โดยกําหนดราคากลาง

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. หมูท่ี 7 (จากท่ีดินนางทองเตียง  ถึงท่ีดินนายสังวร  หนืดกระโทก)  

นายชางโยธา    - ขอชี้แจงวา เนื่องจากการลง ประมาณการกําหนดราคากลางทางอิเล็กทรอนิกส ถาสัญญาณ

อินเทอรเน็ตไมแรงพอก็ไมสามารถลงไดสําเร็จ ดังนั้น จึงตองใชระยะเวลาพอสมควรในการลงขอมูล

ดังกลาว แตตอนนี้ลงขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวครับ สามารถดําเนินการในข้ันตอนตอไปได 

นายก อบต.ทาจะหลุง   - ผมคิดวาประมาณเดือนหนาเราก็สามารถดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอนในการจัดซ้ือจัดจาง

ตอไปได 

กํานัน ต.ทาจะหลุง - เนื่องจากงานกองชางชวงนี้มีเยอะมาก ประกอบกับ ผอ.กองชางก็ไดโอน(ยาย) ไปท่ีอ่ืนแลว ตอนนี้

ก็มีชางอยูคนเดียว ทําใหงานเกิดความลาชา  ผมจึงอยากเสนอใหหาคนมาชวยงานกองชาง จะเปน

ขาราชการหรือมาเปนผูชวยชางก็ได เพ่ือท่ีงานในตําบลของเราจะไดไมสะดุด และเกิดการพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

หัวหนาสํานักปลัด - เบื้องตนก็ไดมีการสรรหา ผอ.กองชาง หลังจากโอนยายภายใน 60 วันแลวครับ เม่ือพนชวงเวลา

ดังกลาวแลวก็เปนหนาท่ีของจังหวัดและของกรมฯ ในการสรรหาคนมาลงให แตคงตองใชเวลา 

ปลัด อบต.ทาจะหลุง -  ผมคิดวาคงยากท่ีจะมีคนมาลงอยูท่ี อบต. เพราะความเจริญกาวหนาไมคอยมีเทาไร ถาไปลงอยูท่ี

เทศบาลจะมีความเจริญกาวหนาในสายงานมากกวา  

กํานัน ต.ทาจะหลุง - ขอสอบถามวา ทางอบต.ทาจะหลุง พอจะมีงบประมาณสนับสนุนในการปรับเกลี่ยดินในพ้ืนท่ี  

โรงเรียนบานหนองกก (เกา) หรือไม เพ่ือท่ีจะไดชวยลดภาระคาใชจายของโรงเรียน ซ่ึงผมคิดวา

งบประมาณของโรงเรียนนาจะนําไปพัฒนาตรงจุดอ่ืนท่ีจําเปนมากกวานี้จะดีกวา  

นายชางโยธา  -  ผมขอชี้แจงวา เนื่องจากเปนหนาท่ีของผูรับจางท่ีจะตองดําเนินการปรับเกลี่ยใหเรียบรอยครับ  

นายก อบต.ทาจะหลุง    -  ขอเชิญผูนําทุกทานรวมตอนรับนายอําเภอโชคชัยพรอมคณะกรรมการ พชอ.อําเภอโชคชัย ซ่ึง 

ทานจะเดินทางมาเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคใหกับผูสูงอายุและผูปวยติดเตียง ในพ้ืนท่ี

ตําบลทาจะหลุง โดยมีจํานวน  4  ราย  เวลา  10.30 น.  ณ  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทา

จะหลุง  
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นายก อบต.ทาจะหลุง     -  แจงวาวันนี้จะเอาดินไปลงถนนตรงหนองเต็ง แตบางชวงเปนท่ีสวนบุคคล เกรงวาจะมีปญหา

อะไรหรือไม 

ผูใหญบาน หมูท่ี 5 - ผมคิดวาคงไมเปนอะไรครับ เพราะปญหาตรงนี้มันเปนมานานแลว เจาของท่ีนาจะตองการให

ดําเนินการได 

นายก อบต.ทาจะหลุง    -  ผมวาจะทําดวยวาจาไมไดครับ จะตองมีหนังสือทําเปนลายลักษณอักษรจะดีกวา เพราะเรื่องท่ี

เรื่องทางไมเขาใครออกใคร เดี๋ยวจะมีปญหาตามมาภายหลัง 

ผูใหญบาน หมูท่ี 6 -  สอบถามความคืบหนาในการ ขอความอนุเคราะหสนับสนุนงบประมาณซอมแซมระบบทอสง 

น้ําประปาหมูบาน บานข้ีตุน หมูท่ี 1, 2, 4, 6 ครับ 

นายก อบต.ทาจะหลุง    -  ขอฝากเรื่องนี้ใหหัวหนาสํานักปลัดชวยติดตามดูดวยนะครับ คาดวาจะไดวันไหนครับ 

หัวหนาสํานักปลัด  - คาดวานาจะประมาณวันจันทรครับ 

กํานัน ต.ทาจะหลุง - เนื่องจากในวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2564 นายอภิชา  เลิศพชรกมล สส.นครราชสีมา เขต 9 พรอม

นายซาย  ผลกระโทก สจ.อําเภอโชคชัย จะลงพ้ืนท่ีตําบลทาจะหลุง เพ่ือดูปญหาความเดือดรอน

เก่ียวกับถนนสายเลียบคลองชลประทานของชาวบาน หมูท่ี 1, 2, 4, 5, 6 และหมูท่ี 7 เวลา

ประมาณ 09.00 น. ก็ขอเชิญผูนําทุกทานรวมลงพ้ืนท่ีโดยมาพรอมกันท่ี อบต.ทาจะหลุง ตาม

กําหนดวัน เวลาดังกลาวดวยครับ 

-  ขอฝากประชาสัมพันธการรับสมัคร อส. ประจําอําเภอโชคชัย จํานวน 1 ตําแหนง อายุ 18 ปข้ึน

ไป โดยทานนายอําเภอเนนมาวา ไมรับเด็กเสน ขอรับคนท่ีมีความรู ความสามารถมาทํางานจริงๆ 

 - ขอเชิญผูนําทุกทานรวมพิธีมอบขาวเปลือกพระราชทานของพระเทพฯ ในวันอาทิตยท่ี 7 

กุมภาพันธ  2564  เวลา 08.30 น.  ณ  หอประชุม อบต.ทาจะหลุง 

นายบํารุง  เอ่ียมอยูแท - เสนอใหทําถนนทางไปทําการเกษตร บริเวณพ้ืนท่ีนายคํานึง  เนื่องกระโทก โดยอยากใหทํา

เหมือนโปรงตาคลอง โดยเทคอนกรีตจะไดจบเลย 

ผูใหญบาน หมูท่ี 6 -  แจงคา PM สูง ของอําเภอโชคชัย 

กํานัน ต.ทาจะหลุง - ขอเสริมเรื่องคา PM ของอําเภอโชคชัยสูง สาเหตุเนื่องจากการเผาตอซัง การเผาออย เปนตน 

ยังไงก็ขอฝากประชาสัมพันธหามเผาตอซัง หามเผาออย ฯลฯ ดวยนะครับ เพราะถาฝาฝนจะไดรับ

ความผิดตามกฎหมายท่ีไดกําหนดไว 

ท่ีประชุม  -   รับทร าบ 
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ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2564  เวลา 11.30  น.  และนัดประชุมสภาฯ  ในสมัย

สามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี  3  ในวันท่ี  15  กุมภาพันธ  2564  เวลา  09.00 น.  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุง 

 

              ราเชนทร   ประกอบกิจ           ผูจดรายงานการประชุม  

( นายราเชนทร    ประกอบกิจ ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ทาจะหลุง ไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว 

 

 

                             สมร  ตอยกระโทก   ผูตรวจรายงานฯ  

                         ( นายสมร   ตอยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 

 

                  สนั่น  เจกแตงพะเนาว      ผูตรวจรายงานฯ         
              ( นายสนั่น  เจกแตงพะเนาว )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 แฉลม  คําโพธิ์แสง        ผูตรวจรายงานฯ 

                              ( นางแฉลม  คําโพธิ์แสง )   

                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ   

 
         สภา อบต.ทาจะหลุง ไดรับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย สามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 3  ประจําป 

2564  เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ  2564  ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

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

 
               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 
 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  3  ประจําป  2564   

วันท่ี  15  กุมภาพันธ  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  - ลาประชุม 

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 -  

5 นายราเชนทร    ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ทาจะหลุง ราเชนทร  ประกอบกิจ  

6 นายเมธา         บุตรพาชี กํานันตําบลทาจะหลุง เมธา  บุตรพาชี  

7 นายสุรัตน        จันทะสุข ผูใหญบาน หมูท่ี 1 สุรัตน   จันทะสุข  

8 นายวิเชียร       นับกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี 5 วิเชียร  นับกระโทก  

9 นายเมธี         มิตรกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี 6 เมธี  มิตรกระโทก  

10 นางสาวิตรี       วรคง นักวิเคราะหนโยบบายและแผน สาวิตรี  วรคง  

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

12 นายพัสกร       ศุภเมธานนท ผูชวยนักพัฒนาชุมชน พัสกร   ศุภเมธานนท  

13 น.ส.เบญจมาศ  เนื่องกระโทก ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายฯ เบญจมาศ  เนื่องกระโทก  
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เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง      ไดเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง     ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  3  ประจําป  2564  เวลา  09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  

   -  ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว   

(สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 2  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  5  กุมภาพันธ  2564) 

ประธานสภาฯ - ไดใหประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 2  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  5 

กุมภาพันธ  2564 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ   - ไดชี้แจงวา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง สมัย

สามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 2  ประจําป 2564  เม่ือวันท่ี  5  กุมภาพันธ  2564  ถูกตองครบถวน 

ประธานสภาฯ - ใหเลขานุการสภาฯ อานบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2564  เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2564 จากนั้นไดสอบถามสมาชิกสภาฯ 

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 การพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แกไข 

เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4/2564 ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง เม่ือวันท่ี  10  

กุมภาพันธ  2564 

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

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4/2564  ขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  โดยประกาศใชวันท่ี 10  

กุมภาพันธ  2564 

ท่ีประชุม -  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  6     เรื่องอ่ืนๆ  

ประธานสภาฯ  - ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดหารือในเรื่องตางๆ 

กํานัน ต.ทาจะหลุง - แจงวาขณะนี้ อบจ.นครราชสีมา กําลังดําเนินการซอมแซมถนนในพ้ืนท่ีตําบลทาจะหลุง  จํานวน 

2 สาย  คือ 1. สายบานดานเกวียน-บานกอก  2. สายโคกวังวน-บานข้ีตุน  โดยดําเนินการซอมแซม

เปนชวง ๆ ยังไงก็ขอฝากผูนําประชาสัมพันธใหชาวบานไดรับทราบดวย โดยขอใหอดทนกันนิดนึง 

เพราะชวงนี้มีฝุนละอองเยอะมาก และใหระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุกันดวยนะครับ  

  - แจงวาตอนนี้โคราชพบผูติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหมรายท่ี 11 เปนเด็กชายวัย 7 ขวบ ซ่ึงเดินทาง

จากอําเภอธัญบุรี  จ.ปทุมธานี ไปรวมงานศพท่ีบานหนองบัวแดง  หมูท่ี 14  ต.กุดโบสถ  อ.เสิงสาง 

เม่ือวันท่ี 12 ก.พ. ท่ีผานมา รวมกับบิดาและพ่ีสาวฝาแฝดอีก 3 คน ยังไงก็ขอฝากผูนําทุกทานได

ประชาสัมพันธใหชาวบานไดรับทราบ และระมัดระวังดูแลปองกันตนเองใหดีๆ อยาชะลาใจ อยา

ประมาทโดยเด็ดขาด  เพราะถาเปนแลวจะเหนื่อยหลายๆ อยางเลยทีเดียว 

 -  แจงโครงการเราชนะ.com โดยจะเนน 3 กลุมท่ีมีสิทธิ์ไดรับเงิน 7,000 บาท คือ 1. กลุมท่ีมีบัตร

สวัสดิการ  2. กลุมท่ีมีแอพฯ เปาตังค  3. กลุมเราชนะ ใครไดรับสิทธิ์กลุมไหนก็ใหตรวจสอบสิทธิ์

ของตัวเองกันนะครับ  

นักวิเคราะหนโยบายฯ  -  วันนี้ขออนุญาตชี้แจงแนวทางในการทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ของ อบต.ทาจะหลุง  

ซ่ึงเม่ือกอนอบต.จะลงพ้ืนท่ีหมูบานเพ่ือรวมประชุมประชาคมกับทางหมูบานดวย  แตปจจุบันนี้ทาง

ผูใหญบานจะตองประชุมประชาคมในหมูบานของตนเอง โดยใหคํานึงถึงงบประมาณและปญหา

ภายในหมูบานแลวสรุปโครงการท้ังหมดท่ีจะนําเขาแผนฯ โดยกําหนดประชุมในชวงเดือนมีนาคม 

2564 รวมถึงแผนชุมชนดวย เพ่ือใหหมูบานสามารถดําเนินการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนา

ในระดับพ้ืนท่ี ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและประสานแผน 

พัฒนา พ.ศ. 2565  โดยผูนําหมูบานจะตองดําเนินการประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือทําแผนรวมกัน

ภายในหมูบาน โดยสงใหทาง อบต. พรอมกันท้ัง 2 เรื่องเลย ซ่ึงทาง อบต.จะเขามาดําเนินการตอ

หลังจากท่ีไดขอมูลโครงการของหมูบานเรียบรอยแลว เพ่ือดําเนินการจัดทําแผน 5 ป ตอไป  โดย

กําหนดใหทางหมูบานสรุปโครงการสง อบต.ทาจะหลุงภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2564 นี้  

  ตามใบงานแผนของป พ.ศ. 2561-2565 ท่ีแจกใหทุกทานไป ขอใหทานตรวจสอบโครงการ

ของหมูบานตนเองดวยวา ถาโครงการไหนไดทําไปแลวก็ขอใหตัดท้ิงไป และจะใหทานเสนอทบทวน

ในแผนระหวางป พ.ศ. 2563-2564 แตถาไมมีในแผนก็ใหทานเสนอมาใหม  สําหรับโครงการในป 

พ.ศ. 2566-2570 เรื่องรายละเอียดระยะทางของโครงการฯ ขอความรวมมือใหทานดําเนินการวัด

ระยะทางมาใหดวย เนื่องจากทาง อบต.ทาจะหลุง มีนายชางเพียงคนเดียว เกรงวาจะไมสามารถ

ดําเนินการเสร็จทันตามระยะเวลาท่ีไดกําหนดไว 

ผูใหญบาน หมูท่ี 6 - ขอสอบถามวา ถาแผนชุมชนกับแผนของ อบต. ไมตรงกันจะเปนอะไรม๊ัยครับ 

นักวิเคราะหนโยบายฯ  - แผนชุมชนกับแผนของ อบต. จะไมตรงกันอยูแลวคะ  ซ่ึงถาทานไดงบประมาณมาจากขางนอก 

และมีแผนชุมชนรองรับตามโครงการท่ีทานไดรับมาก็สามารถดําเนินการไดเลยคะ  
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นายก อบต.ทาจะหลุง   -  ขอเพ่ิมเติมวา  ถาทานผูนําหมูบานตองการทําโครงการใหญๆ ซ่ึงทาง อบต.ไมมีงบประมาณท่ีจะ

มารองรับได ทานสามารถแบงทําทีละชวงๆ หรือสามารถท่ีจะขอสนับสนุนงบประมาณขางนอก 

จากผูหลักผูใหญหรือจากท่ีไหนก็ตาม ถาหมูบานของทานมีแผนชุมชนรองรับ ตามโครงการท่ีจะทํา

มันก็สามารถทําได สามารถดึงมาจากแผนชุมชนไดเลย เพราะฉะนั้น การมีแผนชุมชนของหมูบาน

จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนในการรองรับโครงการตางๆ ในอนาคตใหกับหมูบานของทานได   

ประธานสภาฯ - ประชุมสภาฯ สมัยนี้ ผมคาดวาอาจจะเปนสมัยสุดทายของการประชุมสภาฯ  ก็เปนได เพราะ

เลือกตั้งนายกอบจ.ก็ผานพนไปแลว ตอไปก็จะเปนการเลือกตั้งของเทศบาล และเลือกตั้งของ อบต.

ตามลําดับ ยังไงก็ติดตามความคืบหนาเก่ียวกับขอมูลขาวสารกันตอไป ก็ขอใหทุกทานโชคดีนะครับ   

ท่ีประชุม  -   รับทร าบ 
 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง  ไดกลาวปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลทาจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี  3  ประจําป  2564  เวลา  11.30  น .    ณ  หอ งประชุมองคการ

บริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

              ราเชนทร   ประกอบกิจ           ผูจดรายงานการประชุม 

( นายราเชนทร    ประกอบกิจ ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ทาจะหลุง ไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว 

 

                             สมร  ตอยกระโทก   ผูตรวจรายงานฯ  

                         ( นายสมร   ตอยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 
 

                  สนั่น  เจกแตงพะเนาว      ผูตรวจรายงานฯ         
              ( นายสนั่น  เจกแตงพะเนาว )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 แฉลม  คําโพธิ์แสง        ผูตรวจรายงานฯ 

                              ( นางแฉลม  คําโพธิ์แสง )   

                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ   
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         สภา อบต.ทาจะหลุง ไดรับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี  2   ครั้งท่ี 1  ประจําป 

2564  เม่ือวันท่ี  3 พฤษภาคม  2564  ประธานสภา อบต.ทาจะหลุง  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบ

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

 
               ติ้ม   แตมกระโทก      ผูรับรองรายงานการประชุม 

           ( นายติ้ม  แตมกระโทก ) 

       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


