
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งที่  1  ประจำปี  2563 

ระหว่างวันที่ 3-17  สิงหาคม  2563 
วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 

ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
------------------------------------------- 

 

ลำดับท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 ผู้มาประชุม    
1 นายติ้ม          แต้มกระโทก ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง ติ้ม   แต้มกระโทก  
2 นายอดิศักดิ์     เนิกกระโทก รองประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง อดิศักดิ์   เนิกกระโทก  
3 นางแฉล้ม       คำโพธิ์แสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 แฉล้ม  คำโพธิ์แสง  
4 นายสุรัตน์       จันทะสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 สุรัตน์   จันทะสุข  
5 นายสนั่น        เจ๊กแตงพะเนาว์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 - ลาประชุม 
6 นายเอื้อน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 เอ้ือน   แนบกระโทก  
7 นายสากล        นชุกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3  สากล  นุชกระโทก  
8 นางอำนวย       ปล้ำกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  นางอำนวย  ปล้ำกระโทก  
9 นายวรรณ์ชัย     ดอกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 วรรณ์ชัย  ดอกกระโทก   
10 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 4 แดง  แนบกระโทก  
11 นางแฉล้ม         นาคกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 แฉล้ม  นาคกระโทก  
12 นายเที่ยง          เตรียมมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เที่ยง   เตรียมมะเริง  
13 นายอ้วย           ซาหว่า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 อ้วย  ซาหว่า  
14 นายบำรุง          เอี่ยมอยู่แท้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  นายบำรุง  เอ่ียมอยู่แท้  
15 นายสมร           ต้อยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 สมร   ต้อยกระโทก  
16 นายเจียม          พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 เจียม  พรมกระโทก  
17 นายบุญทิพย์      แต้มกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 บุญทิพย์  แต้มกระโทก  
18 นายนิยม           ใยแจ่ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 นิยม   ใยแจ่ม  
 ผู้เข้าร่วมประชุม    
1 นายมานิตย์       นิจกระโทก นายก อบต.ท่าจะหลุง มานิตย์   นิจกระโทก  
2 นายสมาน         ศรีกระโทก รองนายก อบต.ท่าจะหลุง สมาน  ศรีกระโทก  
3 นายปรีชา         คำเกาะ รองนายก อบต.ท่าจะหลุง ปรีชา  คำเกาะ  
4 นายบุญเรือง      เที่ยงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ท่าจะหลุง บุญเรือง  เที่ยงกระโทก  
5 นายราเชนทร์     ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ท่าจะหลุง ราเชนทร์  ประกอบกิจ  
6 นายเมธา          บุตรพาชี กำนันตำบลท่าจะหลุง เมธา  บุตรพาชี  
7 นายสาริกา        เพลาไธสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 สาริกา  เพลาไธสง  
8 นายฉลอง         ศรีกระโทก ผรส. หมู่ที ่9 ฉลอง  ศรีกระโทก  
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ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 ผู้มาประชุม    
9 นายประกอบ   ม่วงกระโทก ผู้ดูแลหัวจ่ายน้ำ ที่ 10 ประกอบ  ม่วงกระโทก  
10 นายประนอม   ปีกกระโทก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ประนอม  ปีกกระโทก  
11 นายภักดี        สงสูงเนิน ผู้ดูแลหัวจ่ายน้ำ ที่ 9 ภักดี   สงสูงเนิน  
12 นายมานพ       หลงจันทร์ ผู้ดูแลหัวจ่ายน้ำ ที่ 13 มานพ   หลงจันทร์  
13 นายสุข           ปรือกระโทก ผู้ดูแลหัวจ่ายน้ำ ที่ 4 สุข   ปรือกระโทก  
14 นายสมอน      เปลี่ยนกระโทก ผู้ดูแลหัวจ่ายน้ำ ที่ 8-15 สมอน  เปลี่ยนกระโทก  
15 นายคณิต       อัตตวิริยะสุวรณ์ จนท.ผู้ดูแลระบบกิจการสถานีสูบน้ำ

ด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกก 
คณิต  อัตตวิริยะสุวรณ์  

16 นายสมบูรณ์    ป้อกระโทก ผู้ดูแลหัวจ่ายน้ำ ที่ 6 สมบูรณ์  ป้อกระโทก  
17 นายมานิจ       เนียมกระโทก ผู้ดูแลหัวจ่ายน้ำ ที่ 3, 5 มานิจ   เนียมกระโทก  
18 นายประภา      ศรีกระโทก ผู้ดูแลหัวจ่ายน้ำ ที่ 2 ประภา   ศรีกระโทก  
19 นายดำรง         ศรีวงค ์ ผู้ดูแลหัวจ่ายน้ำ ที่ 17 ดำรงค์   ศรีวงค์  
20 นายทอง          ด่านกระโทก ผู้ดูแลหัวจ่ายน้ำ ที่ 21 ทอง   ด่านกระโทก  
21 นายเสนีย์         ป้อกระโทก ผู้ดูแลหัวจ่ายน้ำ ที่ 1 เสนีย์  ป้อกระโทก  
22 นางสาวิตรี        วรคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สาวิตรี   วรคง  
23 นายวีระชาติ      วงค์ธรรม ผู้ดูแลหัวจ่ายน้ำ วีระชาติ  วงค์ธรรม  

 เริ่มประชุม เวลา  09.00  น. 
 

 เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ    ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เรียน
เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ  ไดด้ำเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระดังนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
 ( สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครัง้ที่ 2  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2563 ) 

ประธานสภา ฯ - ได้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  15  
พฤษภาคม  2563 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ได้ชี้แจงว่า รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัย
สามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2563 ถูกต้องครบถ้วน 

ประธานสภา ฯ - ได้ให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2563  เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2563 จากนั้นได้สอบถามสมาชิก
สภาฯ มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติในท่ีประชุม 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  15  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  3     กระทู้ถาม 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
    5.1.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  
ประจำปีงบประมาณ 2563  ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563)  (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 

นายก อบต.ท่าจะหลุง -  แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
ประจำปีงบประมาณ 2563  ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563)  ต่อที่ประชุม 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้)  มีรายละเอียดดังนี้   

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 - โครงการที่ดำเนินการแล้ว  จำนวน   5   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน  10   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน  15  โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 - โครงการที่ดำเนินการแล้ว  จำนวน   1   โครงการ  
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน   1   โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเกษตร 
 - โครงการที่ดำเนินการแล้ว  จำนวน   2   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   1   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน   3   โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 
 - โครงการที่ดำเนินการแล้ว  จำนวน   6   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   3   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   5   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน  14  โครงการ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 - โครงการที่ดำเนินการแล้ว  จำนวน   1   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   1   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน   2   โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 - โครงการที่ดำเนินการแล้ว  จำนวน   3   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   5   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน   8   โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแนวนโยบายรัฐ 
 - โครงการที่ดำเนินการแล้ว  จำนวน   4   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   3   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   5   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน  12   โครงการ 
  สรุปรวมทุกยุทธศาสตร์ 
 - โครงการที่ดำเนินการแล้ว  จำนวน   22   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน    7    โครงการ 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   26   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน   55   โครงการ 
ประธานสภาฯ - เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอแนะแผนพัฒนาฯ เพ่ิมเติม พร้อมทั้งอภิปรายและซักถามข้อ

สงสัย  
 -  ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัย   
นายก อบต.ท่าจะหลุง -  ตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนและการนำแผนไปปฏิบัติ  

-  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มจีึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบโดย
ทั่วกัน   

ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 

     5.1.2 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 
31 กรกฎาคม  2563)  (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้)  

นายก อบต.ท่าจะหลุง - ได้ชี้แจงรายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 31 
กรกฎาคม 2563)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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รายการ ประมาณการ 
รวมจ่ายจากเงนิ

งบประมาณ 

รวมจ่ายจากเงนิอดุหนุน
ระบุวัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ 

รวมรายจา่ย
จากเงินสะสม 

รวม 

รายจ่าย           

    งบกลาง   8,035,846.00   6,424,608.00  - - 6,424,608.00 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    2,398,320.00     1,998,600.00  - - 1,998,600.00 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    9,238,140.00     6,681,127.00  - -    6,681,127.00 

     ค่าตอบแทน    1,083,495.00       148,213.25  - - 148,213.25 

ค่าใช้สอย    2,648,653.00     1,374,447.96  - - 1,374,447.96 

ค่าวัสด ุ    1,361,195.00     856,259.22  - -    856,259.22 

ค่าสาธารณูปโภค      350,080.00       230,208.42  - - 230,208.42 
   ค่าครุภัณฑ์  449,740.00      329,433.64  - -     329,433.64 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     2,581,600.00     21,000.00  -   2,746,192.00  2,767,192.00  

รายจ่ายอื่น        25,000.00  0.00 - - 0.00 

เงินอุดหนุน    2,038,931.00     1,586,610.14  -  - 1,586,610.14 

รวมรายจา่ย  30,211,000.00   19,650,507.63  - 
   

2,746,192.00   
 

22,396,699.63  

รายรับ           

ภาษีอากร      383,000.00       14,526.04  - -    14,526.04 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       49,000.00         73,563.40  - -        73,563.40 

รายได้จากทรัพย์สิน      250,000.00       286,781.10  - - 286,781.10 

รายได้เบ็ดเตล็ด        2,000.00         9,640.00  - -        9,640.00 

รายได้จากทุน 2,000.00 0.00 - - 0.00 

ภาษีจัดสรร  15,725,000.00   12,724,283.18  - -  12,724,283.18 

อุดหนุนทั่วไป  13,800,000.00     14,227,190.89  - -  14,227,190.89 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - - 19,350.00 -  19,350.00 

รวมรายรับ  30,211,000.00   27,355,334.61  - - 27,374,684.10 

   รายรับสูงกว่ารายจ่าย  4,977,984.98 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
 
 
 
 

 



-6- 

 
     5.1.3 แจ้งการลาออกของประธานกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าน
หนองกก ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเลขานุการสภาฯฯ ได้แจ้งการลาออกของประธานกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกก ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้สภาฯ ได้รับ
ทราบครับ  

เลขานุการสภาฯ -  ขอแจ้งว่า เนื่องจากนายเมธา  บุตรพาชี  ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกก  ขอลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้าบ้านหนองกก  เนื่องจากปริมาณงานและภารกิจต่างๆ ที่เพ่ิมมากขึ้น จึงทำให้ไม่มีเวลาดูแล
กิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกกได้อย่างเต็มท่ี   ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง  เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกก พ.ศ. 2561  (กรณีองค์การ
บริหารส่วนตำบลและกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบริหารจัดการ)  หมวด 2 คณะกรรมการบริหารกิจการ
สถานีสูบน้ำ ข้อ 10 กรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากสมาชิกผู้ใช้น้ำพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (3) ลาออก
โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ กรณีท่ียังไม่มีประธานฯ  กรรมการกลุ่มผู้ใช้
น้ำหรือประธานกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำลาออกให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้การ
บริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกก ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
จะหลุง   เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกก พ.ศ. 2561  ดังนั้น จึงมีผล
ให้รองประธานกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกก ขึ้นทำหน้าที่แทน
ประธานกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกก ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา ส่วนตำแหน่ง กรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกก 
ยังคงตำแหน่งตามเดิม  สำหรับตำแหน่ง  รองประธานกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้าบ้านหนองกก ก็จะได้ดำเนินการคัดเลือกจากกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
บ้านหนองกกตามลำดับและขั้นตอนต่อไป  ดังนั้น จึงขอแจ้งให้สภาฯ ไดร้ับทราบโดยทั่วกันครับ  

ที่ประชุม  -  รับทราบ 
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   5.2  เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
5.2.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 22 ข้อ 22/1 ข้อ 
22/2  

ประธานสภาฯ -  เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงชี้แจงขั้นตอนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
( พ.ศ. 2561 - 2565 ) แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง 

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง   - ชี้แจงขั้นตอนในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 22 ข้อ 22/1 ข้อ 22/2   และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  

ประธานสภาฯ - เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงชี้แจงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3/2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  

นายก อบต.ท่าจะหลุง - ได้ชี้แจงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) เนื่องจากจะมีการ
จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งโครงการบางโครงการยังไม่มี
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น บางโครงการไม่อยู่ปีงบประมาณที่จะดำเนินการ บางโครงการประมาณ
การงบประมาณมากเกินไป และได้รับแจ้งหนังสือขอความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 โดย
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (บริเวณท่ีดินนายทรงศักดิ์  
คงศักดิ์ตระกูล ถึงท่ีดินนางสาวราตรี  นิดพะเนาว์)  ซึ่งสภาพถนนปัจจุบันเกิดการชำรุด เสียหาย
เป็นหลุม เป็นบ่อ การสัญจรยากลำบาก บางครั้งเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรผ่านไปมา ทำให้ชาวบ้าน
ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพ่ือให้สอดคล้องในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 
2564 และทำให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมระดับหมู่บ้าน ได้มีมติเห็นชอบ
แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  เรียบร้อยแล้ว  วันนี้จึงเสนอขอมติท่ีประชุมสภาฯ ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
3/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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แก้ไข จำนวน  4  โครงการ 
 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(แก้ไข) 

เหตุผลการ 
(แก้ไข) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
หน้า 84 ที่ 4 
งบประมาณ 10,000 บาท 
ประจำปีงบประมาณ  2564 
งบประมาณ 10,000 บาท 
ประจำปีงบประมาณ  2565 
 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
งบประมาณ 40,000 บาท 
ประจำปีงบประมาณ  2564 
งบประมาณ 40,000 บาท 
ประจำปีงบประมาณ  2565 
 

1.เพื่อป้องกันและลดปัญหา
โรคติดต่อต่างๆในพ้ืนที่ตำบล
ท่าจะหลุง 
2.เนื่องจากตั้งงบประมาณไม่
เพียงพอ 
3.เพื่อนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี 

แผนงานสาธารณสุข 

2 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
กลุ่มพัฒนาสตรี ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นหน้า 86 ที่ 2 
งบประมาณ 400,000 บาท 
ประจำปีงบประมาณ  2564 
 

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
กลุ่มพัฒนาสตรีตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
งบประมาณ 266,000 บาท 
ประจำปีงบประมาณ  2564 
 
 

1.เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
กลุ่มสตรี 
2.ส่งเสริมบทบาทสตรีด้าน
การดำเนินการตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
3.เนื่องจากตั้งงบประมาณ
มากเกินไป 
4.เพื่อนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
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ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(แก้ไข) 

เหตุผลการ 
(แก้ไข) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

3 โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
หน้า 86 ข้อ 3 
งบประมาณ 35,000 บาท 
ประจำปีงบประมาณ  2564 
งบประมาณ 35,000 บาท 
ประจำปีงบประมาณ  2565 
 

โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุ 
งบประมาณ 31,600 บาท 
ประจำปีงบประมาณ  2564 
งบประมาณ 31,600 บาท 
ประจำปีงบประมาณ  2565 
 

1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ด้านสังคม สุขภาพ
ร่างกาย จิตใจ อย่างมีคุณค่า 
3.เนื่องจากตั้งงบประมาณ
มากเกินไป 
4.เพื่อนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

4 
 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ง 
หน้า 93 ที่ 5              งบประมาณ 
100,000 บาท 
ประจำปีงบประมาณ  2564 
งบประมาณ 100,000 บาท 
ประจำปีงบประมาณ  2565 
 

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงและ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
จะหลุง 
งบประมาณ 400,000 บาท 
ประจำปีงบประมาณ  2564 
งบประมาณ 400,000 บาท 
ประจำปีงบประมาณ  2565 

1.เพื่อเป็นการดำเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง 
และรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้ง 
2.เนื่องจากตั้งงบประมาณไม่
เพียงพอ 
3.เพื่อนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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เพ่ิมเติม จำนวน  7 โครงการ 
ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เพิ่มเติม) 
เหตุผลการ 
เพิ่มเติม 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

1 - โครงการปกป้อง เทิดทูนและเฉลิม 
พระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์   
งบประมาณ  40,000  บาทประจำปี
งบประมาณ 2564 งบประมาณ  
40,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 
2565  

1.เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อม
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ   
2.เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์                 
3.เพื่อให้ประชาชน เด็กและ
เยาวชนในตำบลท่าจะหลุง  ได้
แสดงออกถึงความรักและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์                  
4. เพ่ือนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

2 - เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ  
ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 
เครื่องๆละ 2,500 บาท 
งบประมาณ 5,000 บาท 
ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 
เครื่องๆละ 2,500 บาท 
งบประมาณ 5,000 บาท 

1. เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิและคัด
กรองประชาชนเพื่อป้องกัน
โรคติดต่อ 
2.เพื่อนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

แผนงานสาธารณสุข 
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ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เพิ่มเติม) 

เหตุผลการ 
เพิ่มเติม 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

3 - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผลจำนวน 1 เครื่องงบประมาณ  
22,000 บาทประจำปีงบประมาณ 2563 
 

1. เพ่ือใช้ในสำนักงานปลัด 
2.เพื่อนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

4 - รถส่วนกลาง  รถบรรทุก(ดีเซล)  
- ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ
กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  
งบประมาณ  854,000  บาท 
ประจำปีงบประมาณ 2564  

1. เนื่องจากปริมาณงานและ
ภารกิจของกองช่างเพ่ิมมากข้ึน  
2. เพ่ือใช้เป็นยานพาหนะใน
การติดต่อประสานงานราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง 
3. เพื่อนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  
 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

5 - โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณ 87,000 บาทประจำปี
งบประมาณ 2564  
งบประมาณ 87,000 บาทประจำปี
งบประมาณ 2565 
 

1.เนื่องจากเป็นนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย 
2.เพื่อนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ตามแผนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
แนวนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
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ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เพิ่มเติม) 

เหตุผลการ 
เพิ่มเติม 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

6 - โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน 
บ้านหนองกก  เป้าหมายโรงเรียน 
บ้านหนองกก  
งบประมาณ 1,000,000 บาท 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณ 1,000,000 บาท 
ประจำปีงบประมาณ 2565  
 

1.ชื่อโครงการเดิมไม่ชัดเจน  
2.เพื่อให้สอดคล้องกับการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
3..เพ่ือนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์
ตามแผนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและแนวนโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด 

แผนงานการศึกษา 

7 - โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 60 x 180 ซม. 
จำนวน 10 ตัวๆ 1,440 บาท งบประมาณ  
14,400 บาท 
ประจำปีงบประมาณ 2563 
 

1. เพ่ือใช้ในสำนักงาน 
2.เพื่อนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

ครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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เปลี่ยนแปลง จำนวน  5  โครงการ 
 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เปลี่ยนแปลง) 

เหตุผลการ 
(เปลี่ยนแปลง) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8  
(บริเวณท่ีดินนายติ้ม  แต้มกระโทก)
กว้าง3  เมตร  ยาว  50  เมตร   
หนา  0.15  เมตร หน้า 62 ที่ 27
งบประมาณ  90,000  บาท 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8  
(บริเวณท่ีดินนายติ้ม  แต้มกระโทก)
กว้าง 3.00  เมตร  ยาว  31.00  
เมตร   หนา  0.15 เมตรงบประมาณ  
57,000  บาท 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

1. เนื่องจากกองช่างได้ออกสำรวจ
และตรวจสอบโฉนดที่ดินเลขที่  
35882 ที่ถูกยกให้เป็นทางสาธารณะ 
โดยเกิดการคลาดเคลื่อนจากเดิม ทำ
ให้ระยะ ทางมีการเปลี่ยนแปลง 
2.เพื่อนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่าย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
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ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เปลี่ยนแปลง) 

เหตุผลการ 
(เปลี่ยนแปลง) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

2 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (บริเวณ
ที่ดินนายทรงศักดิ์  คงศักดิ์ตระกูล ถึง 
ที่ดินนางสาวราตรี  นิดพะเนาว์)  กว้าง  
4  เมตร  ยาว  220  เมตร  หนา  0.15  
เมตร หน้า 57 ที่ 5งบประมาณ 
550,000 บาท  ประจำปีงบประมาณ 
2564 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 
(บริเวณท่ีดินนายทรงศักดิ์ คงศักดิ์
ตระกูล ถึง ที่ดินนางสาวราตรี  นิดพะ
เนาว์) กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
190.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 470,000 บาท  ประจำปี
งบประมาณ 2563 
 

1. เนื่องจากได้รับคำร้องจากผู้ใหญ่ 
บ้าน หมู่ที่ 3 โดยสภาพถนนปัจจุบัน
เป็นถนนลูกรัง  เป็นหลุม  เป็นบ่อ  
การสัญจรยากลำบาก  โดยได้รับ
งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนดำเนิน 
การก่อสร้างก่อนหน้านี้แล้วบางส่วน 
ทำให้ระยะความยาวของทางมีการ
เปลี่ยนแปลง  
2. เพ่ือนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

3 โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
หน้า 78 ที่ 1  งบประมาณ 50,000 
บาท 
ประจำปีงบประมาณ  2564 
งบประมาณ 50,000 บาท 
ประจำปีงบประมาณ  2565 

 

โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล
ท่าจะหลุง 
งบประมาณ 30,000 บาท 
ประจำปีงบประมาณ  2564 
งบประมาณ 30,000 บาท 
ประจำปีงบประมาณ  2565 
 

1. ส่งเสริมประชาชนให้มีอาชีพ และ
มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
2.เนื่องจากตั้งงบประมาณมากเกินไป 
3.เนื่องจาก อบต. ท่าจะหลุงยังไม่มี
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
4.เพื่อนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
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ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เปลี่ยนแปลง) 

เหตุผลการ 
(เปลี่ยนแปลง) 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

4 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน  
เป้าหมายโรงเรียนทุกแห่งในตำบล  
หน้า 99 ที่ 2                        
แผนงานการศึกษา   
ประจำปีงบประมาณ 2561 -2565 
งบประมาณ 2,800,000.- บาท 
ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 
2,900,000.- บาท  
ประจำปีงบประมาณ 2563 -2565 
งบประมาณ 2,800,000.- บาท 
 

โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน
บ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง)  
เป้าหมายโรงเรียนบ้านขี้ตุ่น  
(แหล่งจะหลุง)  
ประจำปีงบประมาณ 2564  
งบประมาณ 900,000.- บาท 
ประจำปีงบประมาณ 2565  
งบประมาณ 900,000.- บาท 
 
 

1.ชื่อโครงการเดิมไม่ชัดเจน 
2. เพ่ือนำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์
ตามแผนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและแนวนโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด 

แผนงานการศึกษา 

5 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 36,000  บีทียู จำนวน 2  เครื่อง 
งบประมาณ 94,000 บาท 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 
36,000  บีทียู จำนวน 2  เครื่อง 
งบประมาณ 94,000 บาท 

1. เนื่องจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์มีการ
เปลี่ยนแปลงประเภทรายการ 
2. เพ่ือนำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
 

ครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานการศึกษา 
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ประธานสภาฯ  -  ได้ให้สมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปราย  
-  สมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปราย 

 -  หลังจากนั้นขอมติที่ประชุมรับรองร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) แก้ไข เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง   

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  15  เสียง   งดออกเสียง  2  คน   ลาประชุม  1  คน 

 5.2.2 การพิจารณารับมอบภารกิจงานแก้มลิงหุบใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่า
จะหลุง อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอ
โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณารับมอบภารกิจงานแก้มลิงหุบใหญ่ พร้อม
อาคารประกอบ ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ให้กับองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาครับ 

นายก อบต.ท่าจะหลุง  -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระผมขอเรียนให้สภาฯ ได้ทราบและพิจารณารับมอบภารกิจงานแก้มลิงหุบใหญ่ พร้อม
อาคารประกอบ ตามที่โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน 
ได้เข้ามาดำเนินการก่อสร้าง งานแก้มลิงหุบใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ  ตำบลท่าจะหลุง  อำเภอ
โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ 2559 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกรมชลประทานว่า
ด้วยการส่งมอบภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 โครงการชลประทาน
นครราชสีมา  ในฐานะตัวแทนกรมชลประทาน    จึงขอส่งมอบภารกิจแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ 
งานแก้มลิงหุบใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ  ตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นและเกษตรกรผู้ใช้น้ำต่อไป ดังนั้น จึงเสนอขอมติที่
ประชุมสภาฯ ได้พิจารณารับมอบภารกิจงานแก้มลิงหุบใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าจะหลุง 
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ให้กบัองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา  

ประธานสภาฯ   - ได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุม มีท่านใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติให้ชะลอการลงมติไว้ก่อน เนื่องจากรายละเอียดเอกสารในการส่งมอบภารกิจ

งานแก้มลิงหุบใหญ่ไม่ครบถ้วน  โดยเห็นชอบให้โครงการชลประทานนครราชสีมาดำเนินการส่ง
รายละเอียดเอกสารในการส่งมอบภารกิจฯ เพิ่มเติม  
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ระเบียบวาระท่ี  6     ญัตติอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  - เข้าสู่วาระเรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญครับ 
นายเที่ยง  เตรียมมะเริง  - ขอเสนอตั้งงบประมาณโครงการอบรมศึกษาดูงานให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ

เรื่องการเกษตร  

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง  -  ชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนตั้งแต่แรกเริ่มไป 
จนถึงกระบวนการสุดท้ายในการนำโครงการต่างๆ เข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าต้องเตรียม
เอกสารและทำอะไรบ้าง 

นายก อบต.ท่าจะหลุง  - อันดับแรกต้องมีการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดทำแผนของหมู่บ้านรองรับไว้ก่อน ถ้ามีแผน 
รองรับไว้แล้วเราก็สามารถดำเนินการไดต้ามกระบวนการ ขั้นตอนต่อไปได้ครับ และขอฝากสมาชิก
สภาฯ ทุกท่าน ว่าในการจัดทำแผนฯ ของปีต่อไป ขอเสนอว่าในการทำถนนโครงการต่างๆ ขอความ
ร่วมมืออย่าใส่ท่อ เพราะเห็นมาหลายที่ พอใส่ท่อทีไรพังทุกที อยากให้หาจุดรวมของน้ำให้เจอ 
เพ่ือที่จะได้เทคอนกรีตให้น้ำไหลไปรวมในทิศทางเดียวกัน  

- คาดการณ์ว่าประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2563 อาจจะได้ขอจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือดำเนินการ
ก่อสร้าง 1. ถนน หมู่ที่ 7 ต่อจากตรงบริเวณจุดที่ อบจ.นม. ได้ทำไว้แต่ยังไม่สุดสาย  2. ถนน หมู่ที่ 
10 จากบ้านผู้ใหญ่ หมู่ 10 ไปป่าทำเลสาธารณะ  

นายสมร  ต้อยกระโทก  - สอบถามว่า โครงการที่นายกแจ้งมาว่าจะขอจ่ายขาด เหมือนเคยได้ทำเรื่องของบประมาณจาก 
รัฐบาลในการก่อสร้างไว้แล้ว จะเป็นโครงการซ้ำซ้อนกันหรือไม่ 

นายก อบต.ท่าจะหลุง   - เป็นโครงการที่ของบประมาณจากคนละสถานที่กันครับ 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7      - ขอฝากถนนตรงทางข้ึนไปบ้านใหม่นานิยม หมู่ที่ 7 และถนนบริเวณท่ีปู่ทิมด้วยครับ เนื่องจากถนน 
ชำรุด  เสียหาย  เป็นร่องน้ำ อยากให้เกรดปรับถนนให้ชาวบ้านสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก  

นายก อบต.ท่าจะหลุง   - แจ้งว่าได้ดำเนินการของบประมาณในการก่อสร้างถนนสายนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการติดตาม 
เรื่องอยู่ แต่ในเบื้องต้นอยากให้แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปก่อน โดยได้ประสานงานกับกองช่าง
เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้ว 

นายสมร  ต้อยกระโทก  - อยากให้ทำถนนตรงทางขึ้นป่าทำเลสาธารณะด้วยเช่นกัน ตรงบริเวณข้างที่ดินของนายคำนึง   
เนื่องกระโทก เนื่องจากถนนเป็นร่องลึก และเกิดการกัดเซาะของน้ำ ทำให้ชาวบ้านที่สัญจรผ่านไป
มาได้รับความเดือดร้อน 

นายก อบต.ท่าจะหลุง   - เสนออยากให้วางท่อตรงจุดนี้ เพ่ือให้น้ำไหลผ่าน ถนนจะได้ไม่ชำรุด ยังไงจะหาแนวทางแก้ไข 
ปัญหานี้อีกที 
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กำนัน ต.ท่าจะหลุง - แจ้งปัญหาเรื่องขยะ เนื่องจากมีคนนำขยะไปทิ้งในบริเวณพ้ืนที่ป่าทำเลสาธารณะ หมู่ที่ 10 อยาก
หาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

นายปรีชา  คำเกาะ   -  ตามท่ีได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องขยะ ซึ่งก็เป็นประโยชน์อย่างมากกับปัญหาเรื่องขยะท่ีเกิดขึ้น
ในพ้ืนที่บ้านเราขณะนี้ แต่ปัญหาสำคัญของพ้ืนที่ตำบลเรา คือ ไม่มีสถานที่ในการทิ้ง ซึ่งในพื้นที่เขต
อำเภอของเราก็จะมีเทศบาลด่านเกวียนที่มีรถขนขยะ แต่ก็ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายตามมาเช่นกัน 

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง -  ขอยกตัวอย่าง อบต.ที่อยู่ในพ้ืนที่ตัวเมือง เขามีการบริหารจัดการเก่ียวกับเรื่องขยะ โดยจะมีรถ
ขยะมาเก็บตามบ้านเรืองของชาวบ้าน แต่ก็ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง
ขยะ นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ถึงเราจะมีรถเก็บขยะ แต่ไม่มีที่ทิ้งขยะมันก็จบ ไม่สามารถดำเนินการ
อะไรต่อไปได้  เพราะว่าสถานที่ทิ้งขยะเป็นสิ่งที่สำคัญ  โดยอันดับแรกจะต้องหาสถานที่ทิ้งขยะให้
ได้ก่อน 

นายก อบต.ท่าจะหลุง - ในการกำจัดขยะเบื้องต้น อยากแนะนำให้แต่ละครัวเรือนซื้อของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกใน
การห่อหุ้ม โดยอาจจะนำตะกร้า หรือถุงผ้าไปใส่แทน เพ่ือเป็นการลดใช้ถุงพลาสติกไปในตัว 
ปริมาณขยะก็จะได้ลดลง 

ที่ประชุม - รับทราบ     

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง    ได้กล่าวปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ท่าจะหลุง   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  ประจำปี  2563  เวลา  12.00  น.   และนัดประชุมสภาฯ  ในสมัยสามัญ  
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ในวันที่  10  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00  น.   ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 

 

 
                         ราเชนทร์   ประกอบกิจ    ผู้จดรายงานฯ 
         ( นายราเชนทร์  ประกอบกิจ )  
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าจะหลุง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 

 
                             สมร  ต้อยกระโทก   ผู้ตรวจรายงานฯ  
                         ( นายสมร   ต้อยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
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                  สนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์      ผูต้รวจรายงานฯ         
              ( นายสนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์ )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
              แฉล้ม  คำโพธิ์แสง      ผู้ตรวจรายงานฯ 
                              ( นางแฉล้ม  คำโพธิ์แสง )   
                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ  

 
         สภา อบต.ท่าจะหลุง ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที ่2  ประจำปี 
2563  เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม  2563  ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
 

 
               ติ้ม   แต้มกระโทก      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           ( นายติ้ม  แต้มกระโทก ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งที่  2  ประจำปี  2563 

ระหว่างวันที่ 3-17  สิงหาคม  2563 
วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 

ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
------------------------------------------- 

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 ผู้มาประชุม    
1 นายติ้ม          แต้มกระโทก ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง ติ้ม   แต้มกระโทก  
2 นายอดิศักดิ์     เนิกกระโทก รองประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง อดิศักดิ์   เนิกกระโทก  
3 นางแฉล้ม       คำโพธิ์แสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 แฉล้ม  คำโพธิ์แสง  
4 นายสุรัตน์       จันทะสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 สุรัตน์   จันทะสุข  
5 นายสนั่น        เจ๊กแตงพะเนาว์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์  
6 นายเอื้อน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 เอ้ือน   แนบกระโทก  
7 นายสากล        นชุกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 สากล   นุชกระโทก  
8 นางอำนวย       ปล้ำกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 อำนวย  ปล้ำกระโทก  
9 นายวรรณ์ชัย     ดอกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 วรรณ์ชัย  ดอกกระโทก   
10 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 4 แดง  แนบกระโทก  
11 นางแฉล้ม         นาคกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 แฉล้ม  นาคกระโทก  
12 นายเที่ยง          เตรียมมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เที่ยง   เตรียมมะเริง  
13 นายอ้วย           ซาหว่า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 อ้วย  ซาหว่า    
14 นายบำรุง          เอี่ยมอยู่แท้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 บำรุง   เอี่ยมอยู่แท้  
15 นายสมร           ต้อยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 สมร   ต้อยกระโทก  
16 นายเจียม          พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 เจียม  พรมกระโทก  
17 นายบุญทิพย์      แต้มกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 - ลาประชุม 
18 นายนิยม           ใยแจ่ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 นิยม   ใยแจ่ม  
 ผู้เข้าร่วมประชุม    
1 นายมานิตย์      นิจกระโทก นายก อบต.ท่าจะหลุง มานิตย์   นิจกระโทก  
2 นายสมาน        ศรีกระโทก รองนายก อบต.ท่าจะหลุง สมาน  ศรีกระโทก  
3 นายปรีชา        คำเกาะ รองนายก อบต.ท่าจะหลุง ปรีชา  คำเกาะ   
4 นายบุญเรือง     เที่ยงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ท่าจะหลุง - ไม่มาประชุม 
5 นายราเชนทร์    ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ท่าจะหลุง ราเชนทร์  ประกอบกิจ  
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เริ่มประชุม เวลา  09.00  น. 

 

 เมื่อได้เวลาอันสมควร  เลขานุการสภาฯ  ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เรียน
เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ  ไดด้ำเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1      เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
( สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2563 ) 

ประธานสภาฯ  - ได้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  3  
สิงหาคม  2563 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ   - ได้ชี้แจงว่า รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2563  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2563 ถูกต้องครบถ้วน 

ประธานสภาฯ  - ได้ให้เลขานุการสภา ฯ  อ่านบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที ่ 1  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม   2563  จากนั้นได้
สอบถามสมาชิกสภาฯ มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  15  เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง  ลาประชุม  1  คน 

ระเบียบวาระท่ี  3     กระทู้ถาม 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องที่คณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึน้พจิารณาเสร็จแล้ว 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม่  
5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        5.1.1 การพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) แก้ไข 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง   

นายก อบต.ท่าจะหลุง -  แจ้งการพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) ขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2563 

ที่ประชุม -  รับทราบ 
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   5.2  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.2.1  เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
        (วาระท่ี 1  ขัน้รับหลักการ)  

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย  

เลขานุการสภาฯ - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 
พ.ศ. 2562 
มาตรา 46 (2) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าทีพิ่จารณาและให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
มาตรา 87 บัญญัติไว้โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 

เลขานุการสภาฯ -  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนตำบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
-  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แล้ว ให้เสนอนายอำเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้นายอำเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น 
- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจำนวนในรายการ
มิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 43 กำหนดว่า ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้ 
(1) หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
(2) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 
การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ 44 วรรคท้าย การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตามความในหมวด 4 ว่าด้วย
งบประมาณ 

ประธานสภาฯ -  ขอเชิญนายก อบต.ท่าจะหลุง เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2564  ต่อสภา อบต.ท่าจะหลุง 
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นายก อบต.ท่าจะหลุง - ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
 บัดนี ้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงอีกครั้งหนึ่ง      ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ 
ถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง  
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงินดังนี้ 
     1.1.1 เงินฝากธนาคาร          จำนวน   46,940,900.23   บาท 

      1.1.2 เงินสะสม           จำนวน   19,792,486.95   บาท 
      1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน     19,380,673.41   บาท 
      1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ  รวม 0.00 บาท 
      1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน  0  โครงการ  รวม  0.00  บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง  จำนวน  0.00  บาท 

2. ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564   
          ผู้บริหาร อบต.ท่าจะหลุง ประมาณการรายรับไว้ที่  32,385,300.00  บาท  และประมาณการ
รายจ่ายไว้  จำนวน  32,385,300.00  บาท  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

 

หลักการ 
          เพ่ือให้มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
 มาตรา 87 บัญญัติให้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบ
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
 มาตรา 46 บัญญัติให้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ด้านบริหารทั่วไป 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป      ยอดรวม   10,377,670 บาท 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม         94,000 บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานการศึกษา      ยอดรวม    5,854,194 บาท 
 แผนงานสาธารณสุข      ยอดรวม      394,992 บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน      ยอดรวม    2,598,351 บาท 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    ยอดรวม       412,800  บาท 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   ยอดรวม         80,000 บาท 

ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    ยอดรวม     3,162,026 บาท 
แผนงานการเกษตร      ยอดรวม       969,945 บาท 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน 
 แผนงานงบกลาง       ยอดรวม     8,441,322 บาท 
   งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น     32,385,300 บาท 

 

  และบัดนี้ ข้าพเจ้าขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  32,385,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยแยกอธิบายรายละเอียดตามแผนงานดังเอกสาร
ร่างงบประมาณท่ีประธานสภาฯ ได้นำส่งให้ทุกท่านแล้ว (ขอมอบให้ ปลัดอบต.ท่าจะหลุง ได้ดำเนิน 
การชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไป) 

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง - ชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นรายข้อให้สมาชิกสภา 
อบต.ท่าจะหลุง ได้รับทราบอย่างละเอียด 

ที่ประชุม -  รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ - ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงก็ได้นำเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเลขานุการ
สภาฯ อธิบายข้อระเบียบกฎหมาย 
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เลขานุการสภาฯ -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่  2  พ.ศ. 2554 

 ข้อ 47 กำหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว 

 ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรายเพื่อให้
ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภา อบต.ท่าจะหลุง ท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเรียนเชิญยกมือ เมื่อไม่มีท่านใด
อภิปราย และแสดงความคิดเห็น  ลำดับต่อไป ขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หรือไม ่ผู้ใดเห็นชอบให้รับหลักการ ขอเชิญยกมือ 

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ  15  เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออก
เสียง  2  เสียง  ลาประชุม  1  คน       

 

5.1.3  เรื่องการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  

 ข้อ 45 วรรคท้าย  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

  ข้อ 103 (1)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน
แตไ่ม่เกินเจ็ดคน 

 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามข้อ 105 (3) ถือเป็นคณะกรรมการสามัญตามข้อ 103 
(1) จึงประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

  ข้อ 107   วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อ ในกรณีท่ีสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 

  ข้อ 109  การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของ
เลขานุการสภาท้องถิ่น 

 ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภา
ท้องถิ่นคณะนั้นๆ 
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  ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกำหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลา
นัดประชุม 

ประธานสภาฯ    -  บัดนี้  จะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564   ซึ่งประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่
เกินเจ็ดคน  ขอมติที่ประชุมว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนกี่คน 

นายนิยม  ใยแจ่ม -  เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน  5  คน  โดยมีผู้รับรองคือ   
   1. นางแฉล้ม  คำโพธิ์แสง  2. นายสากล  นุชกระโทก 

ประธานสภาฯ   - มีผู้ใดจะเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม่ หากไม่มีการเสนออีก  จึงขอประกาศต่อ
ที่ประชุมสภาฯ  ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  จำนวน  5  คน 

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์           

ประธานสภาฯ   - จากนั้นได้ให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นควรให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
ข้อบัญญัติฯ  จำนวน  5  คน   และมีผู้รับรองสองคน  

    -  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 1  

นายเอ้ือน  แนบกระโทก  - เสนอชื่อ  นายสุรัตน์   จันทะสุข             
โดยมีผู้รับรองคือ    1. นายวรรณ์ชัย  ดอกกระโทก 2. นางอำนวย  ปล้ำกระโทก 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอ
ประกาศต่อที่ประชุมสภาฯ ให้  นายสุรัตน์   จันทะสุข     เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
-  จากนั้น ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 และขอผู้รับรอง 2 คน 

นายสมร  ต้อยกระโทก   - เสนอชื่อ นางอำนวย  ปล้ำกระโทก    
    โดยมีผู้รับรองคือ    1. นายเทีย่ง  เตรียมมะเริง   2. นายเจียม  พรมกระโทก   
ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอ

ประกาศต่อที่ประชุมสภาฯ ให้ นางอำนวย  ปล้ำกระโทก   เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  
-  จากนั้น ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 และขอผู้รับรอง 2 คน 

นายสนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์  - เสนอชื่อ นางแฉล้ม  นาคกระโทก   
    โดยมีผู้รับรองคือ  1. นายอ้วย  ซาหว่า  2. นายบำรุง  เอ่ียมอยู่แท้  
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอ 

ประกาศต่อที่ประชุมสภาฯ ให้  นางแฉล้ม  นาคกระโทก  เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  
-  จากนั้น ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 และขอผู้รับรอง 2 คน 
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นางอำนวย  ปล้ำกระโทก    -  เสนอชื่อ  นายเที่ยง  เตรียมมะเริง     
    โดยมีผู้รับรองคือ  1. นายสากล   นุชกระโทก 2.  นายแดง  แนบกระโทก 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี จึงขอ 

ประกาศต่อที่ประชุมสภาฯ ให้ นายเที่ยง  เตรียมมะเริง   เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4  
  -  จากนั้น ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 และขอผู้รับรอง 2 คน 

นายวรรณ์ชัย  ดอกกระโทก   -  เสนอชื่อ  นายบำรุง  เอี่ยมอยู่แท้     
    โดยมีผู้รับรองคือ  1. นายสุรัตน์  จันทะสุข   2.  นายนิยม  ใยแจ่ม 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 อีกหรือไม ่ ถ้าไม่มี  จึงขอ 

ประกาศต่อที่ประชุมสภาฯ ให้  นายบำรุง  เอี่ยมอยู่แท้    เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5  
 

ประธานสภาฯ            - ได้สอบถามจากสมาชิกสภาฯ  จะมีผู้ใดเสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นควรให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  อีกหรือไม่  หากไม่มีการเสนอชื่ออีก  จึงขอประกาศต่อที่ประชุมว่า
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกอบไปด้วย  
1. นายสุรัตน์ จันทะสุข  ส.อบต. หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
2. นางอำนวย ปล้ำกระโทก ส.อบต. หมู่ที่ 3 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
3. นางแฉล้ม นาคกระโทก ส.อบต. หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 

  4. นายเที่ยง เตรียมมะเริง ส.อบต. หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4  
  5. นายบำรุง เอ่ียมอยู่แท้ ส.อบต. หมู่ที่ 8 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 

ที่ประชุม  - รับทราบ  

เลขานุการสภาฯ -  ได้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ือดำเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ    ในวันที ่ 10  สิงหาคม  2563  เวลา  14.00  น.   
ณ  ห้องประชุม อบต.ท่าจะหลุง   

ประธานสภาฯ - ได้อ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรค 2 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

   -  ได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ที่ได้ลงมติรับ 
หลักการให้แก่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ เพ่ือพิจารณาโดยละเอียด และได้ขอมติที่
ประชุมสภาฯ ในการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม 
2563  เวลา  15.00 - 17.00 น.  และวันที่ 11-13  สิงหาคม  2563  เวลา  08.00-17.00 น.  
รวมระยะเวลาเท่ากับ  29  ชั่วโมง   โดยให้เสนอคำแปรญัตติฯ  ณ  ห้องประชุม อบต.ท่า
จะหลุง 
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ประธานสภาฯ  - ได้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวันที่  14  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุม 
อบต.ท่าจะหลุง     

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

ระเบียบวาระท่ี  6     ญัตติอื่นๆ 
ประธานสภาฯ  - เข้าสู่วาระเรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญครับ 

นายก อบต.ท่าจะหลุง -  แจ้งแนวทางในการจัดทำโครงการต่างๆ ของหมู่บ้าน เพ่ือเข้าแผนฯ ไว้ ก็ขอฝากสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่าน ได้เตรียมความพร้อมเก่ียวกับรายละเอียดโครงการไว้แต่เนิ่นๆ เก็บไว้ที่หมู่บ้าน ซึ่งถ้ามี
โครงการเร่งด่วนเข้ามาจะได้ดึงข้อมูลตรงนั้นมาใช้เป็นข้อมูลในการของบประมาณจากข้างนอกใน
การจัดทำโครงการได้ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการลงพ้ืนที่ในการวัดความกว้าง ความยาว จะได้ช่วย
ลดภาระในการจัดเก็บข้อมูลไปในตัว  

- ขอฝากสมาชิกสภาฯ ช่วยไปดูไปแลโครงการของหมู่บ้านตนเองในขณะที่ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการ
ก่อสร้างด้วย เพ่ืองานที่ออกมาจะได้ตรงตามแบบแปลนและตรงตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ และ
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

นางแฉล้ม  คำโพธิ์แสง - เนื่องจากท่อระบายน้ำแตกบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านขี้ตุ่น ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน    
จึงขอฝากเรื่องนี้ให้ทางคณะผู้บริหารได้พิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้วย 

นายวรรณ์ชัย ดอกกระโทก - ขอฝากให้ทางคณะผู้บริหารได้พิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้วย เนื่องจากถนน
บริเวณครัวจันทร์ทิพย์ หมู่ที่ 4 น้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดรวมของ
น้ำทำให้ท่อระบายน้ำไม่ทัน ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน     

นายก อบต.ท่าจะหลุง   -  ขอรับเรื่องทั้งสองไว้พิจารณาเบื้องต้นก่อนนะครับ  ต่อไปขอแจ้งงบประมาณซ่อมแซมถนนที่ตั้ง 
ไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และในอนาคตจะต้อง
ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายหลักภายในตำบลด้วย   ซึ่งขณะนี้ถนนสายดังกล่าว เป็นหลุม เป็นบ่อ
หลายจุด โดยจะต้องดำเนินการซ่อมแซมทั้งตำบล ส่วนปัญหา คือถนนสายหลักภายในตำบลเป็น
ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.นครราชสีมา ซ่ึงก็จะต้องทำหนังสือขออนุญาตซ่อมแซมด้วย 
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นายอ้วย  ซาหว่า - ขอเสนอให้ทางคณะผู้บริหารได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากถนนสายทางข้ึนไปบ้านใหม่ 
นานิยม หมู่ที่ 7 ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ถนนมีสภาพชำรุด เสียหาย เป็นหลุมร่องลึก 
จากการกัดเซาะของน้ำในช่วงฤดูฝน เนื่องจากเป็นทางผ่านของน้ำ และเป็นถนนสายเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้านมีประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวร่วมกันทั้งตำบลท่าจะหลุงและตำบลใกล้เคียง และ
เป็นเส้นทางในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร เมื่อถึงช่วงฤดูฝนเป็นปัญหาอย่างมากในการเดินทาง 
ถนนลื่นเละ และทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในการสัญจรผ่านไป-มา และอาจ
เกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินในการใช้เส้นทางนี้ได้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยก่อสร้างถนนสายดังกล่าว เพ่ือ
เป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพ้ืนที่ และชาวบ้านโดยทั่วไปที่ใช้เส้นทาง
ดังกล่าว 

นายก อบต.ท่าจะหลุง -  แจ้งแนวทางเบื้องต้น โดยให้ทางหมู่บ้านประชุมประชาคมลงมติกันก่อน แล้วค่อยส่งหนังสือคำ
ร้องพร้อมแนบรายงานการประชุมและรูปถ่ายถนนที่ชำรุดเสียหายเข้ามาที่อบต. หลังจากนั้นกอง
ช่างก็จะลงพ้ืนที่สำรวจความเสียหายเสนอต่อคณะผู้บริหารเพ่ือหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ
ต่อไป 

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง - แจ้งผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างของอบต.ท่าจะหลุง โดยวิธีประกวดราคาด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ซึ่งได้ดำเนินการจำนวน  2  โครงการ  ดังนี้  1. โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 (จากท่ีดินนางทองหล่อ  แย้มจะบก ถึงศาลาประชาคม) 
ปรากฏว่า มีผู้ยื่นเสนอราคา  จำนวน  1  ราย    2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (ท่ีดินนาง
เทียบ  น้อยทะเล ถึงแยกถนนคอนกรีต) ปรากฏว่า  ไมม่ีผู้ยื่นเสนอราคา ซึ่งก็จะได้ดำเนินการจัดทำ
ประกาศให้ยื่นข้อเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างใหม่อีกครั้ง ก็แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้
รับทราบโดยทั่วกัน 

ที่ประชุม - รับทราบ        

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง    ได้กล่าวปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ท่าจะหลุง   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  ประจำปี  2563  เวลา  12.00  น.   และนัดประชุมสภาฯ  ในสมัยสามัญ  
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3   ในวันที่  17  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00  น.   ณ   หอ้งประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 

 
 
 
 

                         ราเชนทร์   ประกอบกิจ    ผู้จดรายงานฯ 
         ( นายราเชนทร์  ประกอบกิจ )  
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าจะหลุง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
 
                             สมร  ต้อยกระโทก   ผู้ตรวจรายงานฯ  
                         ( นายสมร   ต้อยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 

 
                  สนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์      ผูต้รวจรายงานฯ         
              ( นายสนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์ )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
              แฉล้ม  คำโพธิ์แสง      ผู้ตรวจรายงานฯ 
                              ( นางแฉล้ม  คำโพธิ์แสง )   
                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ    
 
 

         สภา อบต.ท่าจะหลุง ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที ่3  ประจำปี 
2563 เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2563  ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  
 
 
 

               ติ้ม   แตม้กระโทก      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           ( นายติ้ม  แต้มกระโทก ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งที่  3  ประจำปี  2563 

วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 
ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 

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

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 ผู้มาประชุม    
1 นายติ้ม          แต้มกระโทก ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง ติ้ม   แต้มกระโทก  
2 นายอดิศักดิ์     เนิกกระโทก รองประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง อดิศักดิ์  เนิกกระโทก  
3 นางแฉล้ม       คำโพธิ์แสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 แฉล้ม  คำโพธิ์แสง  
4 นายสุรัตน์       จันทะสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 สุรัตน์   จันทะสุข  
5 นายสนั่น        เจ๊กแตงพะเนาว์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์  
6 นายเอื้อน        แนบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 เอ้ือน   แนบกระโทก  
7 นายสากล        นชุกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 สากล   นุชกระโทก  
8 นางอำนวย       ปล้ำกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 อำนวย  ปล้ำกระโทก  
9 นายวรรณ์ชัย     ดอกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 วรรณ์ชัย  ดอกกระโทก   
10 นายแดง           แนบกระโทก สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 4 - ลาประชุม 
11 นางแฉล้ม         นาคกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 แฉล้ม  นาคกระโทก  
12 นายเที่ยง          เตรียมมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เที่ยง  เตรียมมะเริง  
13 นายอ้วย           ซาหว่า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 อ้วย  ซาหว่า  
14 นายบำรุง          เอี่ยมอยู่แท้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 บำรุง  เอ่ียมอยู่แท้  
15 นายสมร           ต้อยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 สมร   ต้อยกระโทก  
16 นายเจียม          พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 เจียม  พรมกระโทก  
17 นายบุญทิพย์      แต้มกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 บุญทิพย์  แต้มกระโทก  
18 นายนิยม           ใยแจ่ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 นิยม   ใยแจ่ม  
 ผู้เข้าร่วมประชุม     
1 นายมานิตย์      นิจกระโทก นายก อบต.ท่าจะหลุง มานิตย์   นิจกระโทก  
2 นายสมาน        ศรีกระโทก รองนายก อบต.ท่าจะหลุง - ไม่มาประชุม 
3 นายปรีชา        คำเกาะ รองนายก อบต.ท่าจะหลุง - ไม่มาประชุม 
4 นายบุญเรือง     เที่ยงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ท่าจะหลุง บุญเรือง  เที่ยงกระโทก  
5 นายราเชนทร์    ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ท่าจะหลุง ราเชนทร์  ประกอบกิจ  
6 นายเมธา         บุตรพาช ี กำนันตำบลท่าจะหลุง เมธา  บุตรพาชี  
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เริ่มประชุม เวลา  09.00  น. 
 

 เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ    ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เรียน
เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ  ไดด้ำเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
   - ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
( สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2563 ) 

ประธานสภาฯ  - ได้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  10  
สิงหาคม  2563 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ   - ได้ชี้แจงว่า รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2563  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2563 ถูกต้องครบถ้วน 

ประธานสภาฯ  - ได้ให้เลขานุการสภา ฯ  อ่านบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที ่ 2  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม   2563  จากนั้นได้
สอบถามสมาชิกสภาฯ มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   - ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชุม  15  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  1  คน 

ระเบียบวาระท่ี  3     กระทู้ถาม  
- ไม่ม ี

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5     5.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1.1 การพจิารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจา่ย ประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2564 
(วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตต)ิ  

ประธานสภาฯ        - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

นายราเชนทร์  ประกอบกิจ   -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภาฯ             และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   

         ข้อ 51 “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ 
         ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภา      
         ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน”  
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นายราเชนทร์  ประกอบกิจ     ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับ       
     เลขานุการสภาฯ               การแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาใหม่
เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก  ในกรณีที่มี
มติส่งปัญหาไปให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะ
ข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน  แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป  สภา
ท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตาม
วรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตาม
ความในวรรคสามก็ได้ 

     เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น 
ตามวรรคสามแล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการประชุมต่อ
วาระท่ีสอง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ รับคำแปรญัตติฯ  เมื่อวันที่  10 สิงหาคม  
2563  เวลา  15.00-17.00 น. และวันที่  11-13  สิงหาคม  2563  เวลา 08.00-17.00 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้
ประชุมเมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2563  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าจะหลุง เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
2564  โดยมติที่ประชุมไม่ขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ   จึงได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2564 (ร่างฉบับเดิม) พร้อมรายงานการประชุมฯ ให้
ประธานสภาฯ  ได้นำเข้าที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  3 ประจำปี  2563 

ประธานสภาฯ - ได้ให้ประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 และเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมอภิปรายและซักถามข้อสงสัย 

ประธานกรรมการแปรญัตติฯ - ได้ตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2564  ในวันที่ 10  สิงหาคม  
2563  เวลา  15.00 - 17.00  น.   และวันที่ 11 – 13   สิงหาคม  2563  เวลา  
08.00 - 17.00 น.  รวมระยะเวลาเท่ากับ  29  ชั่วโมง   โดยให้เสนอคำแปรญัตติฯ   
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ผลปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดขอแปรญัตติฯ ในครั้งนั้น และไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2564  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเดิมตามท่ีคณะ
ผู้บริหารเสนอมา 
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ประธานสภาฯ - ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ท่าจะหลุง ท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญครับ  

นายสมร  ต้อยกระโทก -  เสนอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  และวาระท่ี 3 ขั้นเห็นชอบ  โดยกำหนดประชุมในวันนี้  
เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมายื่นขอแปรญัตติฯ  โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอน
หรือข้อใดของข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว   และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่าง
เดิมตามที่คณะผู้บริหารเสนอมา  โดยมีผู้รับรอง คือ     

    1. นายสนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์  2. นางแฉล้ม  นาคกระโทก 

ประธานสภาฯ   - มีผู้ใดจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีการเสนออีก จึงขอ
ประกาศต่อที่ประชุมสภาฯ  ให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ขั้นเห็นชอบ  โดยกำหนด
ประชุมในวันนี้ 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์           

ประธานสภาฯ   -  ได้สอบถามจากผู้เข้าร่วมประชุม  มีท่านใดขออภิปรายและซักถามข้อสงสัยอีกหรือไม่   
หากไม่มีขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย 
ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564  (วาระท่ี 2 ขั้นแปรญตัติ)  

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  15  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  1  คน  

5.1.2 เรื่องการพจิารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

(วาระที่ 3  ขั้นเห็นชอบ)  
 ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 52 “ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภาฯ - ได้สรุปรายละเอียดและแผนงานตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบอีกครั้ง  จากนั้นให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าจะหลุงได้ลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2564  เห็นชอบ
หรือไม่  จากนั้นขอมติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ด้วยคะแนนเสียง  15  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง  ลาประชุม  1  คน   และให้ขออนุมัติจาก
นายอำเภอโชคชัยต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  6     ญัตติอ่ืนๆ   
ประธานสภาฯ  - เข้าสู่วาระเรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญครับ 
นายก อบต.ท่าจะหลุง   - ตามท่ีการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา ประสบปัญหาภัยแล้งปริมาณน้ำดิบที่กักเก็บไว้

ที่สระน้ำดิบโนนไม้แดงไม่เพียงพอ จึงขอซื้อน้ำดิบจากเทศบาลนครราชสีมา โดยผ่านมติประชุม 
JMC เขื่อนลำแชะ และปล่อยลงน้ำมูลจนถึงจุดสูบน้ำโนนไม้แดง ระยะทาง 26 กม. ตามข้อตกลงที่ 
3,000,000 ลบ.ม. โดยเทศบาลนครราชสีมาทำการเปิดจ่ายน้ำดิบวันละ 20,000 ลบ.ม. (จำนวน 
600,000 ลบ.ม./เดือน) หรือประมาณ 5 เดือน ตั้งแต่เดือน มี.ค. – ก.ค. 2563 โดยทำการเปิดฝาย
น้ำล้นลำมูล บริเวณฝายท่าแก่ง บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 4  ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นม. เพ่ือเปิดระบายน้ำ
ส่งไปยังจุดสูบโนนไม้แดง ซึ่งระยะเวลาได้ล่วงเลยตามข้อตกลงการเปิดน้ำแล้ว อบต.ท่าจะหลุงจึงได้
ส่งหนังสือแจ้งให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา เร่งเข้าดำเนินการปิดฝายน้ำล้นท่าแก่ง 
ให้อยู่ในสภาพเดิม เนื่องจากคณะกรรมการหมู่บ้านจะดำเนินการสูบน้ำดิบเพื่อผลิตประปาจำหน่าย
ให้กับราษฎรในพ้ืนที่ และการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา ได้ดำเนินการปิดน้ำเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับทราบ 

 - เนื่องจากปัจจุบันถนนภายในตำบลท่าจะหลุงหลายสายเกิดการชำรุด เสียหายหนักมาก ซึ่งก่อน
หน้านี้ก็ชำรุด เสียหายเดิมอยู่แล้ว ยิ่งช่วงนี้ฤดูฝนก็ยิ่งทำให้ถนนเกิดการชำรุด เสียหายจากการกัด
เซาะของน้ำ และจากน้ำท่วมขังบ้าง  โดยเฉพาะถนนเส้นหน้า อบต.ท่าจะหลุง  ซึ่งต้องรบี
ดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน  โดยถนนสายดังกล่าวเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.
นครราชสีมา ถ้าจะดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้งบประมาณของ อบต.เอง ก็จะต้องทำหนังสือขอ
อนุญาตจาก อบจ.นม.ก่อน ถึงจะดำเนินการซ่อมแซมได้ แต่ถ้าจะซ่อมในช่วงน้ำก็คงจะเอาไม่อยู่ 
ต้องรอให้พ้นช่วงฤดูฝนไปก่อน 

- เนื่องจากถนนสายทางขึ้นไปบ้านใหม่นานิยม หมู่ที่ 7 ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ถนน
มีสภาพชำรุด เสียหาย เป็นหลุมร่องลึก จากการกัดเซาะของน้ำในช่วงฤดูฝน เนื่องจากเป็นทางผ่าน
ของน้ำ  และเป็นถนนสายเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านมีประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวร่วมกันทั้งตำบล
ท่าจะหลุงและตำบลใกล้เคียง และเป็นเส้นทางในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร เมื่อถึงช่วงฤดูฝน
เป็นปัญหาอย่างมากในการเดินทาง ถนนลื่นเละ ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
ในการสัญจรผ่านไป-มา โดยอาจจะต้องมีการจ่ายขาดเงินเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

นางแฉล้ม  คำโพธิ์แสง - ขอฝากเรื่องการวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านขี้ตุ่นด้วยคะ 

นายบำรุง  เอี่ยมอยู่แท้ - อยากขอต่อท่อส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกก โดยต่อจากท่ีนาของตนเองเพ่ือให้มี 
น้ำใช้ในการทำเกษตรกรรม 
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นายสุรัตน์  จันทะสุข - เสนอขอวางท่อส่งน้ำ บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 1 โดยต่อจากท่อส่งน้ำจากหัวจ่ายน้ำเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 6  

เพ่ือให้ชาวบ้านบริเวณนั้นมีน้ำใช้ในการทำเกษตรกรรม 

นายก อบต.ท่าจะหลุง   - ตามท่ีสมาชิกสภาฯ ได้เสนอเรื่องการวางท่อส่งน้ำนั้น  ซึ่งผมก็เคยได้แจ้งแนวทางไว้แล้ว โดย
อันดับแรกเลยคือต้องมีโครงการไว้ในแผนของหมู่บ้านก่อน ซึ่งต้องดำเนินการตามกระบวนการ 
ขั้นตอนของการทำแผนจนครบ และมีโครงการในแผนแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการได้ครับ 

เลขานุการนายกฯ     - ขอเสนอให้แก้ไขปัญหาห้องน้ำของหอประชุม อบต.ท่าจะหลุง เนื่องจากห้องน้ำชำรุด เสียหาย 
อยากให้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว พอจะมีงบประมาณจากตรงไหนได้บ้างครับ เพราะเวลามีคน
มาใช้หอประชุมก็ต้องมีเข้าห้องน้ำด้วยเช่นกัน ซึ่งตรงจุดนี้มันก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับ อบต.ได้ด้วย
เช่นกัน 

ประธานสภาฯ - สำหรับเรื่องห้องน้ำชำรุด ก็คงต้องให้ทางสำนักงานช่วยดูงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมด้วย
ว่าพอจะมีจากตรงไหน  ยังไงก็ขอฝากท่านปลัดด้วยครับ  

นายวรรณ์ชัย  ดอกกระโทก - ขอปรึกษาเรื่องการนำรถแบ็คโฮขุดลอกทางสาธารณะ เพ่ือเปิดทางเอาน้ำเข้าสระน้ำ 
สาธารณะของหมู่บ้านขี้ตุ่น เมื่อน้ำเต็มสระหรือน้ำอยู่ในระดับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะทำการปิดถนนให้
คงสภาพเดิม  

นายก อบต.ท่าจะหลุง   - ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการนำน้ำเข้าสระสาธารณะของหมู่บ้านเพ่ือให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ แต่ก็ต้อง 
ดูด้วยว่าการขุดลอกทางเพ่ือเปิดทางเอาน้ำเข้าสระน้ำนั้นจะเข้าที่เข้าทางของชาวบ้านหรือไม่ ต้องดู
ให้ดีก่อนทำ เพราะอาจจะมีปัญหาตามมาภายหลัง 

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง    - แจ้งความคืบหน้าเรื่อง การรับมอบภารกิจงานแก้มลิงหุบใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ซ่ึงตามมติที่ 
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจำปี  2563  ในวันที่  3  สิงหาคม   2563 ได้มีมติให้
ชะลอการลงมติไว้ก่อน เนื่องจากรายละเอียดเอกสารในการส่งมอบภารกิจงานแก้มลิงหุบใหญ่ไม่
ครบถ้วน  โดยเห็นชอบให้โครงการชลประทานนครราชสีมาดำเนินการส่งรายละเอียดเอกสารใน
การส่งมอบภารกิจฯ เพ่ิมเติม ซึ่งหลังจากนั้น ผู้อำนวยการกองช่าง ก็ได้ดำเนินการทำหนังสือ
ประสานงานขอรายละเอียดเอกสารในการส่งมอบภารกิจฯ เพ่ิมเติม จากโครงการชลประทาน
นครราชสีมาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตอนนี้ก็รอรายละเอียดเอกสารในการส่งมอบภารกิจฯ เพ่ิมเติม จาก
โครงการชลประทานนครราชสีมา  ส่วนความคืบหน้าเป็นเช่นไรก็จะแจ้งให้สมาชิกสภาฯ  ทราบอีก
ครั้ง ในคราวประชุมครั้งต่อไป  

- เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกกเสีย (หน้าเพจ) ทำให้ไม่
สามารถสูบน้ำได้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงต้องนำเงินของสถานีสูบน้ำซื้ออุปกรณ์
ดังกล่าว จึงแจ้งให้ทุกท่านในที่ประชุมได้รับทราบ 
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รองประธานสภาฯ - อยากจะขอฝากกำชับผู้นำทุกท่านเรื่อง การเล่นเกมส์การพนันออนไลน์ โดยเป็นการวางเดิมพัน
แบบออนไลน์ โดยก่อนที่ผู้พนันจะสามารถวางเดิมพันได้นั้น จะต้องทำการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกับ
เว็บผู้ให้บริการก่อน โดยเว็บผู้ให้บริการรับเดิมพันหรือที่เรียกกันติดปากว่า เว็บเจ้ามือ ก็มีมากมาย
หลายเจ้า ซ่ึงถือว่าเป็นแหล่งมั่วสุมทางโลกออนไลน์อีกทางหนึ่ง ทำให้ติดกันงอมแงม 

กำนัน ต.ท่าจะหลุง - อยากจะขอฝากกำชับผู้นำทุกท่านเรื่อง เกมส์ตู้สล็อต  คือ เครื่องเล่นพนันเสี่ยงโชคชนิดหนึ่ง 
ซึ่งมีลักษณะเป็นตู้ มีวงล้อข้างในตั้งแต่ 3 วงล้อขึ้นไป ในตู้สล็อตก็จะมีช่องสำหรับใส่
เครดิต/เงิน/หยอดเหรียญ เพื่อเล่นหรือวางเดิมพัน  จากนั้นก็ทำการหมุนคันโยก แล้วดูผล 
ซึ่งเป็นสิ่งที่มีมานานแล้ว และสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามคาสิโนต่าง ๆ ถือเป็นการพนัน
รูปแบบหนึ่งที่นิยมในการเสี่ยงโชคอย่างมาก โดยขึ้นอยู่กับดวงเป็นหลัก ทำให้น่าสนุกและ
ตื่นเต้น ไม่เสียเวลาในการเล่นนานด้วยซึ่งขณะนี้เป็นปัญหาอย่างมากในการควบคุม ดูแล ซ่ึง
ทางอำเภอก็ได้แจ้งกำชับมา โดยมีคำสั่งในการควบคุม ดูแล แต่ก็ทำไม่ได้ เนื่องจากพอแจ้งเจ้าของ
ร้านแล้วเลิกได้สักพักก็นำมาติดตั้งใหม่อีก จึงไม่สามารถดูแลควบคุมได้ 

 - ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานที่อำเภอโชคชัย จำนวน 2 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน  
15,000 บาท ใครมีลูกหลานก็ฝากประชาสัมพันธ์บอกต่อด้วยครับ 

- อยากทราบความคืบหน้ากรณีคดีที่สาธารณะอ่างหิน หมู่ที่ 7 เนื่องจากช่วงนี้ไม่ได้ติดตามและ
อยากให้ทางสภาฯ ได้ช่วยกันสอดส่อง ดูแลที่ดังกล่าว เพ่ือเก็บไว้เป็นมรดกตกทอดและเพ่ือกันที่ไว้
ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต 

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง    - ขอชี้แจงเพ่ิมเติมกรณีคดีอ่างหิน หมู่ที่ 7 ว่า เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ศาลได้ดำเนินการตัดสิน 
ชนะคดีความ โดยมีเนื้อที่จำนวน 499 ไร่ แต่ก็ต้องรอดูว่าเขาจะอุทธรณ์หรือไม่ สำหรับเรื่องจำนวน
ที่ดินของอ่างหิน หมู่ที่ 7 ที่สำนักงานที่ดินได้ลงพ้ืนที่ดำเนินการรังวัดชี้แนวเขตไปแล้วนั้น ที่ดินยัง
ไม่ได้แจ้งกลับมาว่ามีจำนวนเนื้อท่ีเท่าไร ซึ่งคดีนี้เริ่มมาจากคดีแรกกับชาวบ้าน  จำนวน 15 ราย ที่มี
การครอบครองทีดิ่นทำกินอยู่บริเวณนั้นเป็นเวลาหลายปี โดยพันเอกสมหมายก็ได้ลงมาไกล่เกลี่ย
คดคีวามกรณีฟ้องบุกรุกจน เหลือ 7 ราย และจะมีคดีของ น.ส.กัลป์ทิพย์  โรจน์กนก  น.ส.อุบล  
แซ่เตียว อีกหนึ่งคดี รวมเป็นสองคดี   ซึ่งคดีท้ังสองนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกัน 
และได้ดำเนินการตามกระบวนการของคดี จนคดีนี้ อบต.ท่าจะหลุงเป็นผู้ชนะ ซ่ึงจากที่ผ่านมากรณี
ฟ้องบุกรุก หรือคดีอ่ืนๆ อยากให้ทางอำเภอไดม้ีส่วนร่วมด้วยตามอำนาจหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพราะจะ
ให้แต่ อปท. เผชิญหน้าอยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่ไหว  

- ตามท่ี อบต.ท่าจะหลุง ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตาม
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เพ่ือเป็นอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น จำนวน 2 คน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ซึ่งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพ่ือ
คัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อ 
ดังนี้ 
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1. นางสาวพิมพ์     ถอยกระโทก   อายุ 62 ปี  ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ต.ท่าจะหลุง 
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

2. นางโสภา  แสนสิงห์  อายุ  49  ปี ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 1  ต.ท่าจะหลุง  อ.โชคชัย  
จ.นครราชสีมา 

-  ตามท่ีได้มีคนงานซึ่งเป็นคนในพื้นท่ีตำบลท่าจะหลุง ได้สมัครงานทิ้งไว้กับ ม.เทคโนฯ ซ่ึงอาจจะ
เป็นการเยียวยาช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดที่ผ่านมา  โดยได้ส่งตัวมา
จาก ม.เทคโนฯ เพ่ือมาลงทำงานทีก่องส่งเสริมการเกษตร อบต.ท่าจะหลุง  ผมขอบอกตรงๆ เลยว่า 
ไม่รู้เรื่องอะไรเลย เพราะแม้แต่หนังสือส่งตัวสักฉบับหรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องก็ยังไม่ได้รับเลย 
โดยได้รับทราบข้อมูลอย่างคร่าวๆ มาว่า ตอนนี้ทำงานได้เกือบครบ 3 เดือนตามสัญญาแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้รับเงินเดือนเลยสักเดือน ทำให้เขาได้รับความเดือดร้อนมาก ซึ่งยังไงก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่ อบต. 
ดำเนินการประสานงานกบัหน่วยงานที่ส่งตัวมา เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ต่อไป 

ที่ประชุม - รับทราบ  
 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง     ได้กล่าวปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   ครั้งที่  3  ประจำปี  2563  เวลา  11.30  น.    

 

                         ราเชนทร์   ประกอบกิจ    ผู้จดรายงานฯ 
         ( นายราเชนทร์  ประกอบกิจ )  
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าจะหลุง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 

 

                             สมร  ต้อยกระโทก   ผู้ตรวจรายงานฯ  
                         ( นายสมร   ต้อยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 

 

                  สนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์      ผูต้รวจรายงานฯ         
              ( นายสนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์ )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



-9- 
 
 
 

              แฉล้ม  คำโพธิ์แสง      ผู้ตรวจรายงานฯ 
                              ( นางแฉล้ม  คำโพธิ์แสง )   
                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ   
 

  

          สภา อบต.ท่าจะหลุง  ได้รับรองรายงานการประชุมนี้  ในการประชุมสมัย วิสามัญ   สมัยที่  1   ครั้งที ่ 1  . 
ประจำป ี 2563   เมื่อวันที่  21  กันยายน  2563   ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2554 
  
 

               ติ้ม   แต้มกระโทก      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           ( นายติ้ม  แต้มกระโทก ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
  


