
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  1 ประจำปี  2563 

วันที ่ 21  กันยายน  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  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 นายสุขสันต์       ยังสุขเกษม ผู้อำนวยการกองช่าง สุขสันต์  ยังสุขเกษม  
7 นายจินดา         อินทร์หมื่นไวย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 จินดา  อินทร์หมื่นไวย  
8 นายวิเชียร         นับกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 วิเชียร  นับกระโทก  
9 นายเยื้อน          แนบกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 เยื้อน  แนบกระโทก  
10 นายเมธา          บุตรพาชี กำนันตำบลท่าจะหลุง เมธา  บุตรพาชี  
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เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง     ได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง    ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที ่1  ประจำปี  2563  เวลา   09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  -  แจ้งวิกฤตน้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วมพื้นท่ีบ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัด

นครราชสีมา ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  จำนวน  33  ครัวเรือน 
ที่ประชุม -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
(สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที ่3  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2563) 

ประธานสภาฯ - ได้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  3  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  17 
สิงหาคม  2563 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ได้ชี้แจงว่า รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัย
สามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2563  ถูกต้องครบถ้วน 

ประธานสภา ฯ - ได้ให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2563 จากนั้นได้สอบถามสมาชิกสภาฯ 
มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  16  เสียง  งดออกเสียง  2  คน   

ระเบียบวาระท่ี  3      กระทู้ถาม 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 เรื่องค้างพิจารณา   
      5.1.1 การพิจารณารับมอบภารกิจงานแก้มลิงหุบใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าจะหลุง 
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณารับมอบภารกิจงานแก้มลิงหุบใหญ่ พร้อม
อาคารประกอบ ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ให้กับองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาครับ 
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นายก อบต.ท่าจะหลุง  -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ตามที่ได้เสนอพิจารณารับมอบภารกิจงานแก้มลิงหุบใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่า
จะหลุง อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ในสมัย
ประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที ่ 1 ประจำปี 2563  วันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติให้
ชะลอการลงมติไว้ก่อน เนื่องจากรายละเอียดเอกสารในการส่งมอบภารกิจงานแก้มลิงหุบใหญ่ไม่
ครบถ้วน  โดยเห็นชอบให้โครงการชลประทานนครราชสีมาดำเนินการส่งรายละเอียดเอกสารในการ
ส่งมอบภารกิจฯ เพ่ิมเติม นั้น 

บัดนี้ โครงการชลประทานนครราชสีมาไดด้ำเนินการส่งรายละเอียดเอกสารในการส่งมอบ
ภารกิจฯ เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ดังนี้  

1. รายละเอียดของอาคารประกอบทุกอาคารที่ส่งมอบภารกิจ 
2. ขนาด/ปริมาณ 
3. รูปถา่ย 
4. งบประมาณในการก่อสร้าง 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการส่งมอบภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 จึงเสนอขอมติท่ีประชุมสภาฯ ได้พิจารณารับมอบภารกิจงานแก้มลิงหุบ
ใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ให้กับองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

ประธานสภาฯ   - ได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุม มีท่านใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  16  เสียง   งดออกเสียง  2  คน    

5.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
        5.2.1 การพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1  
โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  2,950,000 บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) แก้ไข 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  3/2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ประกาศ ใช้แผนฯ  
ณ  วันที่ 3 สิงหาคม 2563)  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2548  แก้ไข เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2558  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561  และตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1438  ลงวันที่ 
10 มีนาคม 2559   เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

นายก อบต.ท่าจะหลุง - ได้ยื่นเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน  1  โครงการ  
คิดเป็นเงินประมาณการทั้งสิ้น   2,950,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
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นายก อบต.ท่าจะหลุง            1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  (จากที่ดินนางทองเตียง  ถึงที่ดินนายสังวร   
หนืดกระโทก)  

ขนาด/ปริมาณ  ขนาดผิวจราจร กว้าง  6.00 เมตร  ยาว  795.00  เมตร  หนา  0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,770.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการชั่วคราวและถาวร  จำนวนละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุงกำหนด  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น   2,950,000   บาท     

( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3/2563  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  หน้า 61  ลำดับที่  23 )             

ประธานสภาฯ  - ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้อภิปรายและซักถาม พร้อมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมของ  
   การจัดทำโครงการฯ ดังกล่าว   

นางอำนวย  ปล้ำกระโทก    - ขอสอบถามคณะผู้บริหาร ถึงความจำเป็นในการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ 
นายก อบต.ท่าจะหลุง    - ได้ชี้แจงความจำเป็นในการจัดทำโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  (จากที่ดินนางทองเตียง   

ถึงท่ีดินนายสังวร หนืดกระโทก) ต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 7  ว่า  ชาวบ้านในพ้ืนที่ได้รับความ
เดือดร้อน เนื่องจากถนนสายหลักของหมู่บ้าน ถนนมีสภาพชำรุดเสียหาย เป็นหลุม  เป็นบ่อลึก 
จากการสัญจรผ่านไปมาเป็นประจำของประชาชน และเกิดจากการกัดเซาะของน้ำในช่วงฤดูฝน  
เนื่องจากบางช่วงของถนนเป็นทางผ่านของน้ำ  ก่อให้เกิดน้ำท่วมขัง  ถนนบางช่วงเกิดน้ำกัดเซาะ  
ซึ่งมีประชาชนใช้เส้นทางสายดังกล่าวร่วมกันทั้งประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านใหม่นานิยมและหมู่บ้าน
ใกล้เคียง รวมทั้งประชาชนจากนอกพ้ืนที่และเป็นเส้นทางในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร เมื่อถึง
ช่วงฤดูฝนเป็นปัญหาอย่างมากในการเดินทาง ถนนลื่นเละ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวเดินทางไปโรงเรียน เดินทางไปทำงาน บางครั้งลื่นล้มจากการขับขี่รถ
มอเตอร์ไซด์ตกหลุมร่องถนนที่ชำรุด  ทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินทาง และทำให้ได้รับความ
เดือดร้อนเป็นอย่างมากในการสัญจรผ่านไป-มา ส่วนผู้ขับข่ียานพาหนะอาจเกิดอุบัติเหตุทำให้
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินในการใช้เส้นทางดังกล่าวได้ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนภายในตำบลและประชาชน
ทั่วไปที่ใช้เส้นทางร่วมกัน   จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้      

ประธานสภาฯ  - ได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุม มีท่านใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  16  เสียง   งดออกเสียง  2  คน    

          5.2.2 การพิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำ
ท่วม  ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จำนวน  7  โครงการ 
โดยแยกเป็นโครงการขุดลอก จำนวน 3  โครงการ  โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล  จำนวน  4  
โครงการ    

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านนายกฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัย
แล้งและน้ำท่วม  ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 โครงการ 
เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาครับ 
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 นายก อบต.ท่าจะหลุง   - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง และผู้เข้าร่วมประชุมที่ 
เคารพทุกท่าน กระผมขอเรียนให้สภาฯ ได้ทราบและพิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินโครงการ
บรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม  ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จำนวน 7 โครงการ โดยแยกเป็นโครงการขุดลอก จำนวน 3  โครงการ  โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล  
จำนวน  4  โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    1. โครงการขุดลอกตะกุดตาพัน บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 1 งบประมาณ  2,026,000 บาท 
   2. โครงการขุดลอกสระหนองกระทุ่ม บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 งบประมาณ 372,000 บาท 

    3. โครงการขุดลอกดินหน้าฝายอ่างหิน บ้านใหม่นานิยม หมู่ที่ 7 งบประมาณ 381,000 บาท 
   4. โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 4  งบประมาณ  273,000  บาท 
   5. โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล บ้านใหม่นานิยม หมู่ที่ 7  งบประมาณ  273,000  บาท 
   6. โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล บ้านหนองกก หมู่ที่ 8  งบประมาณ  273,000  บาท 
   7. โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10  งบประมาณ  273,000  บาท 

           ดังนั้น จึงเสนอขอมติที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาตใช้พ้ืนที่ดำเนิน
โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม  ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จำนวน 7 โครงการ  

ประธานสภาฯ   - ได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุม มีท่านใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุญาต  16  เสียง   งดออกเสียง  2  คน    

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  - ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือในเรื่องต่างๆ 
นายก อบต.ท่าจะหลุง  - เนื่องจากช่วงนี้ถนนภายในพืน้ที่ตำบลท่าจะหลุงเกิดการชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อลึก 

หลายจุด ทำให้ชาวบ้านในพ้ืนที่และชาวบ้านทั่วไปที่สัญจรผ่านไป-มา ได้รับความเดือดร้อน แต่
เนื่องจากงบประมาณในการซ่อมแซมมีไม่เพียงพอ จึงต้องมีการโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือมา
ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายที่ได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุดก่อน โดยทางคณะผู้บริหารได้
ดำเนินการตรวจสอบโครงการที่จะดำเนินการซ่อมแซมแล้ว จำนวน 3 สาย ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านต่อไป 

นายก อบต.ท่าจะหลุง - ขอแจ้งเพ่ือทราบเกี่ยวกับโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง อบต.ท่าจะหลุง ได้ดำเนินการของบประมาณ จำนวน 7 
โครงการ  โดยแยกเป็นโครงการขุดลอก จำนวน 3  โครงการ  โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล  
จำนวน  4  โครงการ  ดังนี้ 

   1. โครงการขุดลอกตะกุดตาพัน บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 1 งบประมาณ  2,026,000 บาท 
   2. โครงการขุดลอกสระหนองกระทุ่ม บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 งบประมาณ 372,000 บาท 

    3. โครงการขุดลอกดินหน้าฝายอ่างหิน บ้านใหม่นานิยม หมู่ที่ 7 งบประมาณ 381,000 บาท 
   4. โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 4  งบประมาณ  273,000  บาท 
   5. โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล บ้านใหม่นานิยม หมู่ที่ 7  งบประมาณ  273,000  บาท 
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นายก อบต.ท่าจะหลุง     6. โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล บ้านหนองกก หมูท่ี่ 8  งบประมาณ  273,000  บาท 
   7. โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10  งบประมาณ  273,000  บาท 

-  สำหรับเรื่องการซ่อมแซมถนนภายในพ้ืนที่ตำบลท่าจะหลุง อาจจะมีการนัดประชุมนอกรอบกัน
อีกครั้ง เพ่ือปรึกษาหารือแนวทางในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เสียหาย แต่เรื่องการซ่อมแซมถนน
ก็คงต้องรอให้ผ่านพ้นช่วงหน้าฝนไปก่อน ถึงจะทำได้ 

-  สำหรับโครงการไหนของหมู่บ้านที่ไม่มีในแผน ยังไงก็ขอฝากให้สมาชิกสภาฯ นำเข้าแผนไว้เลยนะ
ครับ ถ้ามีโครงการเร่งด่วนเข้ามาจะได้ดำเนินการได้ทันท่วงที 

กำนันตำบลท่าจะหลุง - เนื่องจากที่ผ่านมาได้เกิดน้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่บ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าจะหลุง  อำเภอ
โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  จำนวน  33  ครัวเรือน ดังนั้น 
จึงอยากจะสอบถามเรื่องงบประมาณของ อบต.ท่าจะหลุง ในการให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน
เกี่ยวกับถุงยังชีพ พอจะมีงบประมาณตรงไหนบ้างครับ 

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง - ก็จะมีงบประมาณเกี่ยวกับภัยพิบัตเิหลืออยู่ครับ เบื้องต้นก็ขอให้ทางหมู่บ้านเขียนคำร้องและ
รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนส่งมาให้ อบต.ก่อน ซึ่งอบต.ท่าจะหลุงก็จะดำเนินการให้
ความช่วยเหลือตามลำดับ ขั้นตอนต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ -  ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้  
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ได้กล่าวปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลท่าจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2563  เวลา  11.30  น.  และนัดประชุมสภาฯ ใน
สมัยวสิามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  2  ในวันที่  24  กันยายน  2563  เวลา  09.00  น.   ณ   ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  
 

                         ราเชนทร์   ประกอบกิจ    ผู้จดรายงานฯ 
         ( นายราเชนทร์  ประกอบกิจ )  
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าจะหลุง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
 
                             สมร  ต้อยกระโทก   ผู้ตรวจรายงานฯ  
                         ( นายสมร   ต้อยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
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                     สนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์       ผู้ตรวจรายงานฯ         
              ( นายสนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์ )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
              แฉล้ม  คำโพธิ์แสง      ผู้ตรวจรายงานฯ 
                              ( นางแฉล้ม  คำโพธิ์แสง )   
                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ   
  

 
         สภา อบต.ท่าจะหลุง ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที ่2  ประจำปี 
2563  เมื่อวันที่ 24  กันยายน  2563  ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
 
 

               ติ้ม   แต้มกระโทก      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           ( นายติ้ม  แต้มกระโทก ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจำปี  2563 

วันที ่ 24  กันยายน  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  - ลาประชุม 
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 สมาน  ศรีกระโทก  
3 นายปรีชา         คำเกาะ รองนายก อบต.ท่าจะหลุง -  
4 นายบุญเรือง      เที่ยงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ท่าจะหลุง -  
5 นายราเชนทร์     ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ท่าจะหลุง ราเชนทร์  ประกอบกิจ  

 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง     ได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง    ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจำปี  2563  เวลา   09.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
ประธานสภาฯ   -  ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
(สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่ 21  กันยายน  2563) 

ประธานสภาฯ - ได้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่ 21 
กันยายน  2563 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ได้ชี้แจงว่า รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  สมัย
วิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  21  กันยายน  2563  ถูกต้องครบถ้วน 

ประธานสภาฯ - ได้ให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 21 กันยายน  2563 จากนั้นได้สอบถาม
สมาชิกสภาฯ  มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   -  ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชุม  14  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  2  คน  

ระเบียบวาระท่ี  3      กระทู้ถาม 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
         5.1.1 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5/2563  
ตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารอนุมัติ ครั้งที่ 13/2563  เมื่อวันที่  21  กันยายน  2563 

นายก อบต.ท่าจะหลุง -  ได้ชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5/2563  ตาม
มติที่ประชุมคณะผู้บริหารอนุมัติ ครั้งที่ 13/2563  เมื่อวันที่  21  กันยายน  2563  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

โอนเพิ่ม  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป  งบ  ดำเนินงาน 
หมวด   ค่าสาธารณูปโภค  
ประเภท  ค่าไฟฟ้า 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าไฟฟ้ากล้อง CCTV ฯลฯ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ตั้งไว้  200,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ  240.74  บาท  จำนวนเงินที่โอน
เพ่ิม  25,000  บาท  
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แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารงานคลัง  งบ  ดำเนินงาน 
หมวด   ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์ 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
  - วัสดุคงทน แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
  - วัสดุสิ้นเปลือง  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 

Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล ฯลฯ 

  -  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์  ซีดีรอมไดร์ฟ  แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key Board)  เมนบอร์ด (Main Board)  เมมโมรี่ชิป (Memory Chip)  
เช่น  RAM  คัตชีทฟีดเตอร์(Cut sheet Feeder)  เมาส์(Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer 
Switching Box)  เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)  เช่น  Ethernet Card, 
Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)  เป็นต้น  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ   เช่น   
แบบดิสเกตต์(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk)  แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล(Optical) 
เป็นต้น ฯลฯ  ตั้งไว้  30,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  1,000 บาท  จำนวนเงินที่โอนเพ่ิม  10,000  บาท  

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารงานคลัง  งบ  ดำเนินงาน 
หมวด   ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุสำนักงาน 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
  -  วสัดุคงทน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด 

เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดำ) ที่ถูพ้ืน 
ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่    
พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี่, ม่านปรับแสง(ต่อผืน)  พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง 
กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 

- วัสดุสิ้นเปลือง กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ น้ำยาลบคำผิด  เทปกาว  ลวดเย็บ
กระดาษ  กาว  ชอล์ค  สมดุ  ซองเอกสาร  ตลับผงหมึก  น้ำหมึกปรินท์  เทปพีวีซีแบบใส  น้ำยาลบ
กระดาษไข  กระดาษไข  ไม้บรรทัด  คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด  กระดาษคาร์บอน  แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุด
ประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์   ผ้าสำลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  ของใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ  น้ำมัน  ไข  ขี้ผึ้ง  นำ้ดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน  ฯลฯ  ตั้งไว้จำนวน  15,000  บาท  
งบประมาณคงเหลือ    1,954.10  บาท  จำนวนเงินที่โอนเพ่ิม  5,500 บาท   
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แผนงาน  เคหะและชุมชน งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      งบ  ดำเนินงาน 
หมวด     ค่าสาธารณูปโภค 
ประเภท   ค่าไฟฟ้า 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองกก ตั้งไว้   
100,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  36,900.77 บาท  จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม  70,000 บาท 

แผนงาน  เคหะและชุมชน งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      งบ  ดำเนินงาน 
หมวด     ค่าใช้สอย 
ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งไว้  40,000  
บาท งบประมาณคงเหลือ  36,000 บาท  จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม  210,000 บาท 

แผนงาน  เคหะและชุมชน งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      งบ  ดำเนินงาน 
หมวด     ค่าใช้สอย 
ประเภท   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนบุคคลหรือ 
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ฯลฯ  ตั้งไว้  
113,300 บาท  งบประมาณคงเหลือ  113,300 บาท  จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม  20,000 บาท 

โอนลด 
แผนงาน  การศึกษา  งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบ  บุคลากร 
หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ประจำปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักวิชาการศึกษา ครู ตั้งไว้ 
1,554,480  บาท  งบประมาณคงเหลือ  634,724  บาท  จำนวนเงินที่โอนลด  340,500  บาท 

ที่ประชุม           -  รับทราบ 

5.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
5.2.1 การพิจารณาขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6/2563  ตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารเห็นชอบ ครั้งที่ 13/2563  เมื่อวันที่  21 
กันยายน 2563 เนื่องจากการโอนครั้งนี้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2543  ข้อ 27       
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ประธานสภาฯ -   ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 6/2563  ตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารเห็นชอบ  ครั้งที่ 13/2563  
เมื่อวันที่  21  กันยายน  2563 

นายก อบต.ท่าจะหลุง -  ไดช้ี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 6/2563  
ตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารเห็นชอบ  ครั้งที่ 13/2563  เมื่อวันที่  21  กันยายน  2563  โดยมี
รายละเอียดดังนี้   

ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป   งาน  บริหารงานทั่วไป   งบ  ลงทุน 
หมวด   ครุภัณฑ ์
ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน    จำนวน  14,400  บาท 
   โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 60 × 180 ซม. 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 60 × 180 ซม. จำนวน 10 ตัวๆ ละ 1,440 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 

มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 

27 มิถุนายน 2559 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
3/2563 หน้าที่ 125 ที่ 55 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป  งบ  ลงทุน 
หมวด   ครุภัณฑ ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล   จำนวน  22,000  บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมี

คุณลักษณะอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย

กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 

 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ (Cache Memory) รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
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 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 × 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI  หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
3/2563 หน้าที่ 125 ที่ 54 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบ  ลงทุน 
หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (บริเวณท่ีดินนายทรงศักดิ์  คงศักดิ์ตระกูล ถึงที่ดินนางสาว
ราตรี  นิดพะเนาว์)  จำนวน  470,000 บาท 

   ขนาด/ปริมาณ 
  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  190.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
760.00  ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวและถาวร จำนวนละ 1 ป้าย ตาม
รายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
3/2563 หน้าที่ 57 ที่ 5 

โอนลด 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป  งบ  ลงทุน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ตั้งไว้  55,000 บาท  งบประมาณ
คงเหลือ  55,000 บาท  จำนวนเงินที่โอนลด  36,400  บาท 
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แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบ  ลงทุน 
หมวด   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
   โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (ท่ีดินนางเทียบ  น้อยทะเล ถึงแยกถนนคอนกรีต)   
      ขนาด/ปริมาณ 

  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  246.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  
1,230.00  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวและถาวร  จำนวนละ  1  ป้าย 
ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงกำหนด  ตั้งไว้  770,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือ  221,000 บาท  จำนวนเงินที่โอนลด  221,000 บาท 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 58 ที่ 10 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบ  ลงทุน 
หมวด   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

                    โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (จากท่ีดินนายดวน  แก้วมา ถึงที่ดินนางบุญทิ้ง  เบี้ยกระโทก)      
      ขนาด/ปริมาณ 

  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  150.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  
750.00  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวและถาวร  จำนวนละ  1  ป้าย ตาม
รายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงกำหนด  ตั้งไว้  470,000 บาท  งบประมาณ
คงเหลือ  20,000 บาท  จำนวนเงินที่โอนลด  20,000 บาท 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 63 ที่ 34 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบ  ลงทุน 
หมวด   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
            โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8  (จากที่ดินนางทองหล่อ  แย้มจะบก  ถึงศาลา
ประชาคม)      
      ขนาด/ปริมาณ 

  กว้าง 0.40  เมตร  ยาว  200.00  เมตร  ลึก  0.50  เมตร  ตามสภาพพ้ืนที่ หรือมีพ้ืนที่ดำเนิน 
การไม่น้อยกว่า  80.00  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวและถาวร   จำนวน
ละ  1  ป้าย   ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงกำหนด  ตั้งไว้  420,000 
บาท  งบประมาณคงเหลือ  57,000 บาท  จำนวนเงินที่โอนลด  57,000 บาท 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 62 ที่ 26 

แผนงาน  การศึกษา  งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบ  ลงทุน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ตั้งไว้  30,000 บาท  งบประมาณ
คงเหลือ  30,000 บาท  จำนวนเงินที่โอนลด  30,000 บาท 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป  งบ  ดำเนินงาน 
หมวด   ค่าใช้สอย  
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอ่ืนๆ) ฯลฯ ตั้งไว้ 400,000  
บาท  งบประมาณคงเหลือ  400,000  บาท  จำนวนเงินที่โอนลด  142,000  บาท 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 92 ที่ 5 

ประธานสภาฯ - ได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุม มีท่านใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  14  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  2  คน  

5.2.2 การพิจารณาขอความเห็นชอบใช้พื้นที่ในการก่อสร้างวัด หมู่ที่ 6 บ้านงิ้ว ตำบลท่า
จะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.42/ 
14209  ลงวันที่  15  กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ และขอผ่อนผันมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์
ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต) 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านนายกฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาขอความเห็นชอบใช้พื้นที่ในการก่อสร้างวัด 
หมู่ที่ 6 บ้านงิ้ว ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาครับ 

นายก อบต.ท่าจะหลุง  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง และผู้เข้าร่วมประชุมที่
เคารพทุกท่าน กระผมขอเรียนให้สภาฯ ได้รับทราบและพิจารณาขอความเห็นชอบใช้พ้ืนที่ในการ
ก่อสร้างวัด หมู่ที่ 6 บ้านงิ้ว ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ตามหนังสือกรมป่า
ไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.42/ 14209  ลงวันที่  15  กรกฎาคม 2563  เรื่อง  การเข้าทำประโยชน์
ในพ้ืนที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม 2563  ในกรณีที่ปรากฏว่า
ยังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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นายก อบต.ท่าจะหลุง  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงได้รับแจ้งจาก นายอดิศักดิ์  เนิกกระโทก  
ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง โดยแจ้งว่า ตามมติที่ประชุม

ประชาคมหมู่บ้านงิ้ว หมู่ที่ 6  ไดม้ีมตเิห็นชอบให้ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างวัด หมู่ที่ 6  บ้านงิ้ว ตำบล
ท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  จึงนำเสนอท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบใช้พื้นที่ในการก่อสร้างวัด หมู่ที่ 6 บ้านงิ้ว ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

ประธานสภาฯ - ได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุม มีท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  

นายเที่ยง  เตรียมมะเริง   - ผมขอแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ โดยส่วนตัวแล้ว ผมอยากให้ใช้พื้นที่ในการ 
ก่อสร้างวัดที่สำนักสงฆ์บ้านงิ้วก่อนครับ เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านจะถนัดมาทำกิจกรรมกันตรง
จุดนี้มากกว่า ถ้าไปทำตรงจุดนั้นเกรงว่าจะเป็นการแบ่งแยกเป็น 2 ฝั่ง คิดว่าต่อไปคนในชุมชนจะเกิด
การแตกแยกกันเป็น 2 ฝ่าย อยากให้รวมกันเป็นจุดเดียว 

ประธานสภาฯ - ได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุม มีท่านใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ      -     เสียง   งดออกเสียง   2   คน     ไม่เห็นชอบ  8  เสียง     
ไม่ประสงค์ออกเสียง   6   คน    ลาประชุม   2   คน  

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  - ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือในเรื่องต่างๆ 
นายก อบต.ท่าจะหลุง - แจ้งโครงการซ่อมแซมถนนตามข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 จำนวน 3 สาย 

คือ 1. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (สายเลียบมูล หมู่ที่ 1)  2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
(สายเลียบมูล หมู่ที่ 9)  3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายโปร่งตาคลอง หมู่ที่ 10)  ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างดำเนินการทำสัญญาจ้าง สำหรับความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  

- ตอนนี้ถนนตรงสายป่าทำเลสาธารณะ หมู่ที่ 10 เสียหายหนักมาก ส่วนถนนเส้น หมู่ที่ 5 ถนนก็ 
ขาด ซึ่งก็จะมีถนนบางสายที่ได้เอาลูกรังมาลงบ้างแล้ว เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านใน
เบื้องต้นก่อน  ซึ่งขณะนี้ก็ได้รับแจ้งว่าจะมีพายุเข้ามาอีก ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ยังไงก็คงต้อง
รอให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อน ถึงจะดำเนินการซ่อมแซมถนนที่เสียหายได้ ยังไงก็จะรีบดำเนินการให้
เร็วที่สุด  

   - สำหรับเรื่องงานโครงการก่อสร้างที่กำลังดำเนินการอยูใ่นปีงบประมาณนี้  ยังไงก็ขอฝากสมาชิก
สภาฯ ช่วยลงพ้ืนที่ตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อยของโครงการทีก่ำลังก่อสร้างอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของตนเองด้วยนะครับ เพ่ือที่โครงการจะได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่มีปัญหาอะไร 
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นายก อบต.ท่าจะหลุง   -  สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น ถ้าไม่มีอะไรมาขวางกั้น  ผมคิดว่าน่าจะมีการเซตซีโร่ประมาณ 

ปลายๆ เดือนธันวาคม 2563 ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะรวมกันหรือไม่ ยังไงก็รอติดตามข้อมูลข่าวสารกัน
ต่อไป 

นายเที่ยง  เตรียมมะเริง   - เนื่องจากตอนนี้ผักตบชวาตรงสะพานข้ามน้ำมูล บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 1 มีปริมาณเยอะมาก ด้วย
ระดับน้ำมูลที่เพ่ิมขึ้น ทำให้ผักตบชวาติดใต้สะพานเป็นทางยาว ไม่สามารถไหลไปตามน้ำได้ เกรงว่า
จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต จึงอยากจะปรึกษาและขอแรงสมาชิกสภาฯ ช่วยกันกำจัดผักตบชวา
ให้หมดสิ้นไป 

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง    - สำหรับเรื่องการกำจัดผักตบชวาซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ ยังไงก็ขอแรงสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
มาร่วมด้วยช่วยกันในวันประชุมสภาฯ วันสุดท้ายก็แล้วกัน และฝากประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านมา
ช่วยกันอีกแรง  

 -  แจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563  ครั้งที่ 5/2563  เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอ และครั้งที่ 6/2563 เนื่องจากตั้ง
จ่ายรายการใหม่ รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารที่แจกให้ครับ 

นายก อบต.ท่าจะหลุง - สำหรับเรื่องอาหารและเครื่องดื่มในวันที่จะลงพ้ืนที่กำจัดผักตบชวานั้น ผมจะหางบประมาณมา
ดูแลตรงนี้เองครับ 

นายสุรัตน์  จันทะสุข - ขอเสนอโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสายทางไปบ้านหนองขาม บริเวณทีน่านายสนั่น  เจ๊ก
แตงพะเนาว์ ส.อบต. หมู่ที่ 2 เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ 
และไม่เคยได้รับการซ่อมแซมมาเป็นเวลานานแล้ว 

นายก อบต.ท่าจะหลุง - ถ้ามีโครงการนี้อยู่ในแผนฯ ก็สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ครับ ต้องไปดูในแผนอีกที 
ที่ประชุม -  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  - ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ 

 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ได้กล่าวปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ตำบลท่าจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่ 2  ประจำปี  2563   เวลา  11.40  น.  และนัดประชุมสภาฯ  ใน
สมัยวสิามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  3  ในวันที่  30  กันยายน  2563  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าจะหลุง  
 

 
                         ราเชนทร์   ประกอบกิจ    ผู้จดรายงานฯ 
         ( นายราเชนทร์  ประกอบกิจ )  
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าจะหลุง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 

 
                             สมร  ต้อยกระโทก   ผู้ตรวจรายงานฯ  
                         ( นายสมร   ต้อยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 
                     สนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์       ผู้ตรวจรายงานฯ         
              ( นายสนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์ )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
              แฉล้ม  คำโพธิ์แสง         ผูต้รวจรายงานฯ 
                              ( นางแฉล้ม  คำโพธิ์แสง )   
                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ   
 
         สภา อบต.ท่าจะหลุง ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที ่3  ประจำปี 
2563  เมื่อวันที่  30 กันยายน 2563  ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

 
               ต้ิม   แต้มกระโทก      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           ( นายติ้ม  แต้มกระโทก ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  3  ประจำปี  2563 

วันที ่ 30  กันยายน  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  - ลาประชุม 
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 - ลาประชุม 
14 นายบำรุง          เอี่ยมอยู่แท้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  - ลาประชุม 
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 - ลาป่วย 
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 -  
4 นายบุญเรือง      เที่ยงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ท่าจะหลุง บุญเรือง  เที่ยงกระโทก  
5 นายราเชนทร์     ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ท่าจะหลุง ราเชนทร์  ประกอบกิจ  
 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง     ได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง    ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  3  ประจำปี  2563  เวลา  09.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
   -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
(สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  24  กันยายน  2563) 

ประธานสภาฯ - ได้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  2  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  24 
กันยายน  2563 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ได้ชี้แจงว่า รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  สมัย
วิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  24  กันยายน  2563  ถูกต้องครบถ้วน 

ประธานสภาฯ - ได้ให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24  กันยายน  2563  จากนั้นได้สอบถาม
สมาชิกสภาฯ มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติในที่ประชุม  

มติที่ประชุม   -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  11  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  ลาประชุม  5  คน  

ระเบียบวาระท่ี  3      กระทู้ถาม 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
      5.1.1 การกันเงินไว้จ่ายในปีถัดไปโดยมีการก่อหนี้ผูกพัน โดยแยกเป็น โครงการซ่อมแซม
ถนน  จำนวน 3  สาย  และโครงการก่อสร้าง จำนวน  7  โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น  2,931,200 บาท  

นายก อบต.ท่าจะหลุง -  ได้ชี้แจงการกันเงินไว้จ่ายในปีงบประมาณถัดไปโดยมีการก่อหนี้ผูกพัน รวมเป็นเงินงบประมาณ 
ทั้งสิ้น  2,931,200 บาท โดยแยกเป็น โครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 3 สาย เป็นเงินงบประมาณ  
236,400 บาท และโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 2,694,800 บาท  
เนื่องจากใกล้ระยะเวลาสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทัน
ภายในปีงบประมาณนี้ได้ เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 จึงต้องกันเงินไว้จ่าย
ในปีงบประมาณถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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นายก อบต.ท่าจะหลุง     -   โครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 3 สาย  เป็นเงินงบประมาณ  236,400 บาท  ดังนี้ 
                    1. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  (สายเลียบมูล หมู่ที่ 1) 
                    2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  (สายเลียบมูล หมู่ที่ 9)      

              3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  (สายโปร่งตาคลอง หมู่ที่ 10) 
รวมเป็นเงินงบประมาณ  236,400 บาท  สัญญาจ้างทั่วไป  เลขที่ 1/2563  ลงวันที่  29 

กันยายน 2563 
              -  โครงการก่อสร้าง จำนวน  7  โครงการ  รวมเป็นเงินงบประมาณ  2,694,800 บาท ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (จากท่ีดินนายดวน  แก้วมา ถึงที่ดิน 
นางบุญทิ้ง  เบี้ยกระโทก)  จำนวนเงิน  450,000 บาท สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี 6/2563  ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 

  2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  (จากท่ีดินนางเทียบ  น้อยทะเล ถึงแยก
ถนนคอนกรีต) จำนวนเงิน 549,000 บาท สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี 9/2563  ลงวันที่ 23 กันยายน  
2563 
    3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (จากท่ีดินนายสมศักดิ์ ตราชั่ง ถึงรั้ว 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจะหลุง)  จำนวนเงิน  292,000  บาท  สัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ 10/2563  ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 
    4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่ 7  (จากบ้านนางจำปี  จิ๋วขุนทด  ถึงที่ดินนายสุราษฎร์   

                    จิ๋วขุนทด) จำนวนเงิน 96,500 บาท สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 11/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 (จากท่ีดินนางทองหล่อ  แย้มจะบก ถึงศาลา

ประชาคม) จำนวนเงิน  363,000 บาท  สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่  8/2563  ลงวันที่ 11 กันยายน
2563 
    6. โครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง   จำนวนเงิน  478,000 บาท 
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี 7/2563  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (บริเวณท่ีดินนายทรงศักดิ์ คงศักดิ์ตระกูล ถึง ที่ดิน
นางสาวราตรี  นิดพะเนาว์)  จำนวนเงิน  466,300 บาท  สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี 12/2563 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 

ที่ประชุม  - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  - ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือในเรื่องต่างๆ 
ปลัด อบต.ท่าจะหลุง    - แจ้งโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมโครงการเพ่ือเตรียมการรับมือบรรเทาปัญหาน้ำ 

ท่วมและเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน  ปี 2563  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
ที่ของบประมาณจากอำเภอโชคชัย เพราะตอนนี้มีปัญหาเรื่องงบประมาณถูกตัดลดลง ทำให้การทำ
ราคากลางต้องปรับเปลี่ยน โดยจะต้องทำเอกสารส่งอำเภอภายในวันนี้ส่วนพื้นที่ในการจัดทำ
โครงการบางพ้ืนที่จะเป็นที่สาธารณประโยชน์ บางพ้ืนที่จะเป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคลโดยได้ทำหนังสือ
ยินยอมให้ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว 
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ปลัด อบต.ท่าจะหลุง    -  เนื่องจากอำเภอโชคชัยได้ให้ อบต.ท่าจะหลุง ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่จะขอจ่ายขาด 
เงนิสะสม โดยให้ส่งรายละเอียดการลงพ้ืนที่ของกองช่างและให้รายงานผลการสำรวจถนน คสล. 
หมู่ที่ 7 (จากที่ดินนางทองเตียง  ถึงท่ีดินนายสังวร  หนืดกระโทก) พร้อมแนบภาพถ่ายของถนนที่
ได้รับความเดือดร้อน 

กำนัน ต.ท่าจะหลุง      -  สำหรับโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  ที่ได้ดำเนินการของบประมาณจากอำเภอโชคชัยที่
สามารถดำเนินการได้ก็จะมี  4  โครงการ ดังนี้  
1. โครงการขุดลอกตะกุดตาพัน บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 1  งบประมาณ  1,624,300  บาท 
2. โครงการขุดลอกสระหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3   งบประมาณ    270,400  บาท 
3. โครงการขุดลอกดินหน้าฝายอ่างหิน หมู่ที่ 7  งบประมาณ    313,800  บาท 
4. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านใหม่นานิยม หมู่ที่ 7 งบประมาณ  213,100 บาท 
ซ่ึงทางอำเภอโชคชัยได้ให้แก้ไข ปร.4 ปร.5 จำนวน 2 โครงการ คือ 1. โครงการขุดลอกตะกุดตาพัน 
หมู่ที่ 1  และ 2. โครงการขุดลอกดินหน้าฝายอ่างหิน หมู่ที่ 7  

- แจ้งโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของอำเภอโชคชัย โดยรับซึ่งทาง อบต.ท่าจะหลุง โดยได้ส่งไป  16 
โครงการ  ผ่าน  14  โครงการ  โดยมี 7 คน ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งก็จะมีหมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 
5 , หมู่ที่ 6 บ้านงิ้ว, หมู่ที่ 8 บ้านหนองกก, หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอนและ หมู่ที่ 10 บ้านโนนสวรรค์  

- แจ้งโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งจะเน้นให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเริ่ม
สมัครวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ 

นายก อบต.ท่าจะหลุง - ตอนนี้ทางอบต.ท่าจะหลุงได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการของ
ปีงบประมาณ 2563 โดยได้กันเงินไว้เพ่ือมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนสวรรค์  (จากที่ดินนายดวน   
แก้วมา  ถึงที่ดินนางบุญทิ้ง  เบี้ยกระโทก) ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 80-90% ยังไงก็
ขอให้สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบโครงการด้วยว่าได้ดำเนินการถูกต้อง เป็นไปตาม
รูปแบบหรือไม่ 

 2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  (จากท่ีดินนางเทียบ  น้อยทะเล ถึงแยก
ถนนคอนกรีต)   อยู่ระหว่างดำเนินการ 
    3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (จากท่ีดินนายสมศักดิ์ ตราชั่ง ถึงรั้ว 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจะหลุง)  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
    4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่ 7  (จากบ้านนางจำปี  จิ๋วขุนทด  ถึงที่ดินนายสุราษฎร์   

                    จิ๋วขุนทด)  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 (จากท่ีดินนางทองหล่อ  แย้มจะบก ถึงศาลา

ประชาคม)  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
    6. โครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
ประมาณ 80%  
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นายก อบต.ท่าจะหลุง   7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (บริเวณท่ีดินนายทรงศักดิ์ คงศักดิ์ตระกูล ถึง ที่ดิน 
นางสาวราตรี  นิดพะเนาว์)  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
- ส่วนโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 3 สาย จะเป็นโครงการตามข้อบัญญัติฯ 2564 โดยแยกเป็น 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก (สายเลียบมูล หมู่ที่ 1) ซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายเลียบมูล หมู่ที่ 9)  และ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  (สายโปร่งตาคลอง หมู่ที่ 10) อยู่ระหว่างดำเนินการ 

   - ตามท่ีได้ไปประชุมหัวหน้าส่วนที่อำเภอโชคชัย  ก็จะมีเรื่องประเพณีลอยกระทง และเรื่องการ 
แข่งขันกีฬา โดยทางอำเภอยังไม่ใหด้ำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด- 
91 แต่ทางตำบลเราก็อาจจะจัดงานประเพณีลอยกระทงเหมือนเดิม เพราะเป็นประเพณีท่ีจัดกัน
เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของเราให้คงอยู่สืบต่อไป 

- เรื่องศึกษาดูงานของอบต.ท่าจะหลุง ตอนนี้อยากให้ชะลอไว้ก่อน  เพราะตอนนี้ถนนสายหลัก
ภายในตำบลท่าจะหลุงเสียหายหนักมาก ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จึงอยากจะดำเนินการ
ซ่อมแซมถนนให้แล้วเสร็จก่อนแล้วค่อยว่ากัน  ส่วนเรื่องเอาผักตบชวาออก ตอนนี้ขอเลื่อน
ระยะเวลาออกไปก่อน 

นายเที่ยง  เตรียมมะเริง  - เนื่องจากชาวบ้านได้ทักท้วงมาว่า ให้ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายหลักโดยเร่งด่วน เพราะช่วงนี้
เป็นช่วงมรสุม มีฝนตกต่อเนื่องในพ้ืนที่ ทำให้ถนนลื่น เละ เสียหายหนักมาก ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ
กว้างและลึก ทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่าง
มาก 

นายก อบต.ท่าจะหลุง  - ตอนนี้เรามีงบประมาณอยู่อย่างจำกัด ไม่สามารถดำเนินการได้ แต่อาจจะทำเป็นถนนลูกรังให้ได้ 
ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนตุลาคมนี้ 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ได้กล่าวปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลท่าจะหลุง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่ 3  ประจำปี  2563  เวลา  12.00  น.   
 

                         ราเชนทร์   ประกอบกิจ    ผู้จดรายงานฯ 
         ( นายราเชนทร์  ประกอบกิจ )  
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าจะหลุง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 

 
                             สมร  ต้อยกระโทก   ผู้ตรวจรายงานฯ  
                         ( นายสมร   ต้อยกระโทก ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
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                     สนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์       ผู้ตรวจรายงานฯ         
              ( นายสนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์ )  

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
              แฉล้ม  คำโพธิ์แสง         ผูต้รวจรายงานฯ 
                              ( นางแฉล้ม  คำโพธิ์แสง )   
                          กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ   
  
         สภา อบต.ท่าจะหลุง ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที ่1  ประจำป ี
2563  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563   ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2554 
 

               ติ้ม   แต้มกระโทก      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           ( นายติ้ม  แต้มกระโทก ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 


