
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งที่  1  ประจำปี  2563 

ระหว่างวันที่  1 – 15  พฤษภาคม  2563 
วันที ่ 1  พฤษภาคม  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          เอ่ียมอยู่แท้ 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 เลขานุการนายก อบต.ท่าจะหลุง -  
4 นายบุญเรือง      เที่ยงกระโทก เลขานุการนายก อบต.ท่าจะหลุง -  
5 นายราเชนทร์     ประกอบกิจ เลขานุการสภา อบต.ท่าจะหลุง ราเชนทร์  ประกอบกิจ  
6 นายเมธา          บุตรพาชี กำนันตำบลท่าจะหลุง เมธา  บุตรพาชี  
7 นายวิเชียร        นับกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 วิเชียร  นับกระโทก  
8 นายเยื้อน         ดอกกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 เยื้อน  ดอกกระโทก  
9 นางบุญทิ้ง        เบี้ยกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บุญทิ้ง  เบี้ยกระโทก  
10 นายสถาพร       สินเธาว ์ หัวหน้าสำนักปลัด สถาพร  สินเธาว์  
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ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม    

11 นางสาวิตรี       วรคง นักวิเคราะห์นโยบายฯ สาวิตรี  วรคง  
12 นางสาวพรพรรณ  คำภู นักวิชาการตรวจสอบภายใน พรพรรณ  คำภู  
13 จ.ส.อ.บุญส่ง      สุดใจ เจ้าพนักงานธุรการ บุญส่ง  สุดใจ  

 

 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        
ท่าจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจำปี   2563   เวลา  09.00  น. 

 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
   - ไม่มี    

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
 (สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่ 3  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2563) 

ประธานสภาฯ - ได้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ได้ชี้แจงว่า รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ  
สมัยที่ 1  ครั้งที่ 3  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2563  ถูกต้องครบถ้วน 

ประธานสภาฯ - ได้ให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ  
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2563  จากนั้นได้สอบถามสมาชิกสภาฯ 
มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  16  เสียง  งดออกเสียง  2  คน   

ระเบียบวาระท่ี  3      กระทู้ถาม 
-  ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-  ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม่   
5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
         5.1.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2563) (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 ข้อ 29) และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
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นายก อบต.ท่าจะหลุง -  แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
ประจำปีงบประมาณ 2563  ไตรมาสที่ 2  (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2563)  ต่อที่ประชุม 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้)  มีรายละเอียดดังนี้   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 - โครงการที่สำเร็จ   จำนวน   4   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   1   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน  10   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน  15   โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 - โครงการที่สำเร็จ   จำนวน   1   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน   1   โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเกษตร 
 - โครงการที่สำเร็จ   จำนวน   1   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   2   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน   3   โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 
 - โครงการที่สำเร็จ   จำนวน   3   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   3   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   8   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน  14  โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 - โครงการที่สำเร็จ   จำนวน   1   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   1   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน   2   โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 - โครงการที่สำเร็จ   จำนวน   3   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   0   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   5   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน   8  โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแนวนโยบายรัฐ 
 - โครงการที่สำเร็จ   จำนวน   4   โครงการ 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน   3   โครงการ 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   5   โครงการ 
 - โครงการทั้งหมด   จำนวน  12   โครงการ 
ประธานสภาฯ -  เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ อภิปรายและซักถามข้อสงสัย  
 -  ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัย   
นายก อบต.ท่าจะหลุง -  ตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนและการนำแผนไปปฏิบัติ 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 

       5.1.2 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563  ตาม
มติที่ประชุมคณะผู้บริหารอนุมัติ  ครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2563  

 นายก อบต.ท่าจะหลุง -  ได้ชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 2/2563  ตามมติ
ที่ประชุมคณะผู้บริหารอนุมัติ  ครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้    

โอนเพิ่ม  
แผนงาน  งบกลาง   งาน  งบกลาง       งบ  กลาง 
หมวด     งบกลาง 
ประเภท   เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

  เพ่ือจ่ายเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งไว้ 160,110 บาท 
จำนวนเงินคงเหลือ 91,403  บาท  จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม  4,000  บาท 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป       งบ  ดำเนินงาน 
หมวด     ค่าตอบแทน  
ประเภท   ค่าเช่าบ้าน 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ์  ตั้งไว้  40,000 บาท  จำนวนเงิน
คงเหลือ  8,200  บาท  จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม  32,600  บาท 

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบ ดำเนินงาน 
หมวด     ค่าใช้สอย 
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

   โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งรายการใหม่  จำนวน  57,000 บาท  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5329 ลงวันที่  

26 ธันวาคม 2562  
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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563  หน้า 103 ที่ 5 

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 ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  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 เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ เช่น   แบบดิสเกตต์ (Diskette)  แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)  แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออฟ
ติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ  ตั้งไว้  40,000 บาท  จำนวนเงินคงเหลือ  3,150  บาท  จำนวนเงินที่
โอนเพิ่ม  10,000  บาท 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารงานคลัง       งบ  ดำเนินงาน 
หมวด     ค่าใช้สอย  
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานจ้าง  ตั้งไว้  
60,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ  32,600  บาท    จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม  20,000  บาท 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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แผนงาน  เคหะและชุมชน งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      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 ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล ฯลฯ 
  - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดดิสก์ไดนร์  ซีดีรอมไดร์ฟ   แผ่น
กรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)  เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป 
(Memory Chip) เช่น  RAM คัตชีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊
อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ เช่น   แบบดิสเกตต์ (Diskette)  แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)  แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออฟ
ติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ  ตั้งไว้  15,000 บาท  จำนวนเงินคงเหลือ  550  บาท  จำนวนเงินที่โอน
เพ่ิม  10,000  บาท 

แผนงาน  เคหะและชุมชน งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      งบ  ดำเนินงาน 
หมวด     ค่าใช้สอย 
ประเภท   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล 
ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  
เช่น ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล ค่าจ้างทดสอบคุณภาพน้ำประปา
หมู่บ้าน ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร ค่าบริการกำจัดปลวก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่า
ติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ  ตั้งไว้  100,000 บาท   งบประมาณคงเหลือ  45,000  บาท  จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม   
40,000  บาท 

แผนงาน  การศึกษา  งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ  ดำเนินงาน 
หมวด   ค่าใช้สอย 
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
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   เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 18,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือ      -    บาท    จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม  15,000  บาท 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

โอนลด  

                 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  งบ ดำเนินงาน 
                 หมวด      ค่าใช้สอย   
                ประเภท    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
            โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 

                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ  
       ทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ  ตั้งไว้   363,100  บาท   งบประมาณคงเหลือ  173,310  บาท  จำนวนเงินที่  
       โอนลด  169,600  บาท 
                  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ  
        ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าที่ 85 ที่ 1 

         แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  งบ ดำเนินงาน 
                 หมวด     ค่าใช้สอย   
                 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะ    
        ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่า  
        จะหลุง 

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน   เพ่ือเพ่ิม        
        ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการและพนักงาน  
        จ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ตั้งไว้  188,310 บาท  งบประมาณคงเหลือ  26,860 บาท    
        จำนวนเงินที่โอนลด  19,000  บาท 

        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ 
                   ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าที่ 85 ที่ 1 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 
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5.1.3  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งท่ี 3/2563  
                   ตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารอนุมัติ ครั้งที่ 6/2563  เม่ือวันที่  21  เมษายน  2563  

นายก อบต.ท่าจะหลุง -  ได้ชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 3/2563  ตามมติ
ที่ประชุมคณะผู้บริหารอนุมัติ  ครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่  21  เมษายน  2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้    

 

โอนเพิ่ม  
แผนงาน  งบกลาง   งาน  งบกลาง          งบ  กลาง 
หมวด   งบกลาง 
ประเภท   สำรองจ่าย  
      เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน    
เป็นส่วนรวม  ตั้งไว้   200,000  บาท   จำนวนเงินคงเหลือ   195,000  บาท   จำนวนเงินที่โอน  
เพ่ิม 150,000 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  1,135,074  บาท  จำนวนเงินที่โอนลด  150,000 บาท 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 

5.2  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.2.1 การพิจารณาขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2563 ครั้งที ่4/2563  ตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารเห็นชอบ ครั้งที ่ 6/2563  เมื่อวันที่  21  เมษายน  
2563  เนื่องจากการโอนครั้งนี้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2543  ข้อ 
27  และข้อ 32             

ประธานสภาฯ -   ไดใ้ห้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 4/2563  ตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารเห็นชอบ  ครั้งที่ 6/2563  เมื่อ
วันที่  21  เมษายน  2563 

นายก อบต.ท่าจะหลุง -  ไดช้ี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 4/2563  ตามมติ
ที่ประชุมคณะผู้บริหารเห็นชอบ  ครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่  21  เมษายน  2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
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โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   
แผนงาน   การศึกษา  งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบ  ลงทุน 
หมวด    ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์สำนักงาน 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  14,000 บาท 
    คุณลักษณะ 

1) สามารถดูดฝุ่นและน้ำ 
2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ 

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

  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที่  27  มิถุนายน 2559 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 111 ที่ 5  

โอนลด 
แผนงาน   การศึกษา  งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบ  ลงทุน 
หมวด    ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร  จำนวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้  14,000 บาท 
    คุณลักษณะ 

1) สามารถดูดฝุ่นและน้ำ 
2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ 

   - 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)  หน้าที่ 110 ที่ 5  
ประธานสภาฯ - ได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุม มีท่านใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  16  เสียง   งดออกเสียง  2  คน    

ระเบียบวาระท่ี  6     เรื่องอ่ืนๆ   
ประธานสภาฯ   - ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือในเรื่องต่างๆ   
นายก อบต.ท่าจะหลุง 1.  แจ้งโครงการตามแผนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ก็จะมีโครงการจ่ายขาดเงินสะสม โดยมีทั้งหมด 5 

โครงการ ไดด้ำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3 โครงการ  ส่วนโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณฯ 2563  
มีจำนวน 6 โครงการ ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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นายก อบต.ท่าจะหลุง 2.  แจ้งปัญหาที่สำคัญโดยกำลังประสบอยู่ในขณะนี้คือ  
2.1 การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยทางรัฐบาลก็ได้เปิด

มาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส 
โควิด 19 โดยจะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน และกลุ่มเกษตรกรก็
ได้รับการเยียวยาด้วยเช่นกัน  สำหรับ อปท. ก็ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโควิด 19  และการจัดทำหน้ากากอนามัย
เพ่ือป้องกันตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  18   มีนาคม 2563  ณ  หอประชุม อบต.ท่าจะหลุง เป็นต้นมา 
และได้แจกเจลล้างมือให้กับชาวบ้านด้วยเช่นกัน  สำหรับระเบียบในการใส่หน้ากากออกจากบ้าน จะเริ่ม
มีผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ถ้าใครไม่ใส่มีความผิด ยังไงก็ขอฝากผู้นำทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยทั่วกันด้วย 

2.2 ปัญหาโรคไข้เลือดออก  ซึ่งขณะนี้ได้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดนครราชสีมามีเสียชีวิตแล้ว จึงขอฝากผู้นำทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตา
เกี่ยวกับเรื่องนี้ และขอแรงช่วยจ่าบุญส่งลงพื้นที่ฉีดพ่นยาให้กับหมู่บ้านที่เกิดโรคไข้เลือดออกด้วย 

2.3 ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งต่อไปในอีกไม่กี่เดือนคาดว่าอาจเกิดวิกฤตเรื่องน้ำประปาขึ้น ยังไงก็ขอ
ฝากผู้นำทุกท่านได้ช่วยกันหาทางออก ห้ามหวงน้ำกัน เช่น ถ้าน้ำในสระผลิตน้ำประปา หมู่ 8 เกิดหมด
ลง และจะขอน้ำในสระผลิตน้ำประปา หมู่ 3 เพ่ือสูบน้ำเข้าสระผลิตน้ำประปา หมู่ 8 ก็อย่าหวงกันนะ
ครับ  
3.  แจ้งประกาศ อบต.ท่าจะหลุง เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ความเดือดร้อนด้านการ
ดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยประชาชนที่
ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโควิด 19 สามารถยื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่ อบต.ท่าจะหลุง ตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป หรือสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 044-756171  โดยเบื้องต้นอยากให้สมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่
สำรวจประชาชนในหมู่บ้านของท่านโดยให้เน้นคนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย และผู้ไร้ที่พ่ึงเป็นหลัก ส่วนในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลเพ่ือให้ความช่วยเหลืออีกครั้ง 

4. ตามท่ีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 ได้เกิดวาตภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 1-9 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎร โรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตร ยุ้งข้าว คอกสัตว์ได้รับ
ความเสียหายเป็นอย่างมาก และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ท่าจะหลุง ได้ประชุมและ
มีมติเห็นชอบพิจารณาการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ท่าจะหลุง   เมื่อวันที่  15  เมษายน  2563   
ณ  หอประชุม อบต.ท่าจะหลุง แล้ว  ดังนั้น  ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563  เวลาประมาณ  10.00 น.  
จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1-9 ได้ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต. เพ่ือแจกจ่ายเงินให้ความ
ช่วยเหลือดังกล่าวให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นท่ีต่อไป 
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นายก อบต.ท่าจะหลุง 5.  แจ้งการระงับไม่ให้สมาชิกสภาฯ อยู่เวรยามในช่วง 4 ทุ่ม – ตี 4 เนื่องจากไม่มีคำสั่งให้สมาชิกสภาฯ 
ไปอยู่เวรยามดังกล่าว โดยในคำสั่งได้ให้เฉพาะกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เท่านั้น  

นายสุรัตน์  จันทะสุข 1. สอบถามเอกสารหลักฐานที่ใช้แนบประกาศ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
ความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโค
วิด 19 ของ อบต.ท่าจะหลุง 

นายก อบต.ท่าจะหลุง -  เบื้องต้นก็จะมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ ยังไงก็จะมี
เจ้าหน้าที่อบต.ที่รับผิดชอบแจกเบี้ยยังชีพฯ แต่ละหมู่ประสานงานอีกครั้งนะครับ  

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง 1.  ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประกาศเรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ความเดือดร้อน 
ด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ของ 
อบต.ท่าจะหลุง โดยจะใช้ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย และผู้ไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2552 เป็นหลัก และในแบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือฯ จะ
มีข้อมูลให้ลงด้วยว่า ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือไม่ ยังไงก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ช่วยอธิบายให้
ชาวบ้านเข้าใจด้วยว่า เป็นการเก็บตกครัวเรือนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล รายละ 5,000 บาท 
หรือได้รับการช่วยเหลือแต่ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ สำหรับในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลืออีกครั้ง และก็ได้รับทราบข้อมูลมาว่าจะมี
ลงทะเบียนของไทยคิวเอ็มด้วย โดยจะลงทะเบียนกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ยังไงก็รอติดตามดูข้อมูลข่าวสาร
ความคืบหน้าว่าจะให้อบต.ท่าจะหลุงดำเนินการอย่างไรต่อไป 

 2. สำหรับการแจกเบี้ยยังชีพฯ ในเดือนพฤษภาคม 2563 กำหนดแจกในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
เพราะวันที่ 4  พฤษภาคม 2563 เป็นวันหยุด (วันฉัตรมงคล) ก็คงจะลงพื้นที่แจกตามหมู่บ้านเช่นเคย 

 3. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้ปิดสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งและทุกประเภท 
กรณีเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้
สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 
กรกฎาคม 2563 และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) และตามหนังสือจังหวัด
นครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.3/ว3344  ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563  โดยได้แจ้งเรื่อง การจัดหา
อาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงการปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)   
โดยแจ้งให้อปท.ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงแจ้งให้ผู้นำทุกท่านได้รับทราบ ซ่ึงในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว อาจจะให้ผู้ปกครองมารับอาหารกลางวันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปให้เด็กรับประทาน
ที่บ้านได ้สำหรับความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
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ปลัด อบต.ท่าจะหลุง 4. สำหรับเรื่องการแจกเงินวาตภัย  โดยกำหนดแจกในวันที่  7  พฤษภาคม  2563  เวลาประมาณ  

10.00 น.  โดยขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 1-9  ลงพ้ืนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าจะหลุง      
เพ่ือแจกจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือและถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานไว้ด้วย 

 5. ตามท่ีได้ประชุมคณะกรรมการประปาบ้านขี้ตุ่นครั้งที่ผ่านมา ก็ได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่า องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงได้ขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมสูบน้ำ และกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3, 4, 7, 8 และ หมู่ที่ 10 ซ่ึงถ้าในอนาคตชาวบ้านได้ใช้น้ำบาดาลแทน
น้ำประปาก็จะดีมาก เพราะชาวบ้านจะได้มีน้ำใช้ที่สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น  

นายเอื้อน  แนบกระโทก  1. แจ้งปัญหาบริเวณจุดที่ต่อจากโครงการเพิ่มหัวจ่ายน้ำ หมู่ที่ 6  เนื่องจากน้ำไหลไม่สะดวก ทำให้
เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง เพราะชาวบ้านได้รับน้ำไม่ทั่วถึง 

นายเที่ยง  เตรียมมะเริง  - เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นความรับผิดชอบของชลประทาน ต้องแจ้งให้ชลประทานแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง   - ในเบื้องต้นก็ขอให้ชงเรื่องเข้ามา โดยสำรวจรายชื่อเกษตรกรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมภาพถ่าย
เพ่ือที่จะได้ทำหนังสือแนบเรื่องดังกล่าวส่งถึงชลประทานเพ่ือให้ความช่วยเหลือต่อไป 

กำนัน ต.ท่าจะหลุง 1. ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  ร่วมงานฌาปนกิจศพพ่อเฉลียว  ด่านกระโทก  ในวันเสาร์ที่  2  พฤษภาคม 
2563  ณ  วัดบ้านขี้ตุ่น  

2. ขอฝากให้อบต.ท่าจะหลุงช่วยลงพ้ืนที่ตรวจสอบ เรื่อง ปัญหาของกลิ่นอุจจาระวัว ควาย ที่ชาวบ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านหนองกก ได้เลี้ยงไว้เพราะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้น เป็นอย่างมาก 
เพราะผมได้แจ้งเขาแล้ว แต่เขาเป็นคนเข้าใจยาก พูดไม่ค่อยรู้เรื่อง ไม่ให้ความร่วมมือ ถ้าทางอบต.ได้ลง
พ้ืนที่ตรวจสอบเขาอาจจะมีความเกรงใจมากกว่าผมก็ได้ ยังไงก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ  

 3. เนื่องจากนางเกษม  ยัดสูงเนิน ได้ปลูกผักและวางกระถางติดบริเวณถนนสาธารณะ โดยอยากให้ทาง
อบต.ช่วยลงพ้ืนที่ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยให้ด้วย เพราะทำให้การจราจรเป็นไปด้วยความ
ยากลำบาก 

4. แจ้งนโยบายในการกักตัว 14 วัน ก็ขอฝากสมาชิกสภาฯ ช่วยอธิบายชาวบ้านที่เดินทางกลับมาจาก
ต่างประเทศหรือกลับจากต่างจังหวัด โดยอธิบายให้เขาเข้าใจวิธีการปฏิบัติตัวรวมถึงขั้นตอน วิธีการกัก
ตัวภายใน 14 วันด้วย 

5. แจ้งปัญหาน้ำประปาบ้านหนองกก หมู่ที่ 8 ซึ่งตอนนี้กำลังจะเกิดวิกฤตน้ำไม่พอใช้แล้ว และแหล่งน้ำ
สำรองก็ไม่มี จะต้องมีการสูบน้ำจากแหล่งน้ำอ่ืนมากักเก็บไว้ โดยจะต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันต่อไป 

ที่ประชุม  -  รับทราบ  
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ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง    ได้กล่าวปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลท่าจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยที ่2  ครั้งที ่1  ประจำปี  2563  เวลา  12.00  น.  และนัดประชุมสภาฯ ในสมัยสามัญ  
สมัยที่ 2  ครั้งที ่2  ในวันที่  15 พฤษภาคม 2563  เวลา  09.00  น.  ณ  หอ้งประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
 
 
 
 

                 ราเชนทร์   ประกอบกิจ           ผู้จดรายงานการประชุม 
( นายราเชนทร์    ประกอบกิจ ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
 

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 สมัยที ่2  ครั้งที ่2  ประจำปี 2563  
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ประธานสภาอบต.ท่าจะหลุง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
 
 

               ติ้ม   แต้มกระโทก      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           ( นายติ้ม  แต้มกระโทก ) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  2  ประจำปี  2563 

ระหว่างวันที่  1 – 15  พฤษภาคม  2563 
วันที่  15  พฤษภาคม  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 นายบุญทิพย ์     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 นายอำนาจ        อินทโชติ ผรส. หมู่ที ่7 อำนาจ  อินทโชติ  
7 นายเมธี            มิตรกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 เมธี  มิตรกระโทก  
8 นายวิเชียร         นับกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 วิเชียร  นับกระโทก  
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ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม    
9 นายเมธา       บุตรพาชี กำนันตำบลท่าจะหลุง เมธา  บุตรพาชี  
10 นายจินดา      อินทร์หมื่นไวย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 จินดา  อินทร์หมื่นไวย  
11 นางบุญทิ้ง      เบี้ยกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บุญทิ้ง  เบี้ยกระโทก  
12 นายไพบูลย์     นกกระโทก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ไพบูลย์  นกกระโทก  
13 นายสถาพร     สินเธาว์ หัวหน้าสำนักปลัด สถาพร  สินเธาว์  

     
 

    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจำปี  2563  เวลา  09.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี  1      เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  - ไมมี่   

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
(สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจำปี  2563  เมื่อวันที ่ 1  พฤษภาคม  2563) 

ประธานสภาฯ - ได้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2563 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ  - ได้ชี้แจงว่า รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2563  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2563  ถูกต้องครบถ้วน 

ประธานสภาฯ - ไดใ้ห้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2563  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2563 จากนั้นได้สอบถามสมาชิกสภาฯ  
มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่  หากไม่มีขอให้ลงมติในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  16  เสียง  งดออกเสียง  2  คน   
 

ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่องด่วน 
- ไม่มี 
  

ระเบียบวาระท่ี  4     กระทู้ถาม 
- ไม่มี   
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ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      5.1.1  การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงร่วมเป็นคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ 

  1. พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง จำนวน 3  คน ร่วม  
เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  ข้อ 8 

  2. พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง    จำนวน   3   คน  
ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง โดย
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 

ประธานสภาฯ   - ชี้แจงแนวทางการเตรียมการเพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/
ว 3324  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2548  รายละเอียดดังนี้ 

  1)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
           1.1) กรณีท่ีให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยอาจดำเนินการใน
สมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญหรือเชิญประชุมเป็น กรณีพิเศษตามความเหมาะสม โดยมี
หนังสือเชิญประชุมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจน 

  การประชุมต้องมีสมาชิกท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
   การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อท่ีประชุม ต้องมีผู้รับรองจำนวนอย่างน้อย 2 คน  

ในการเสนอชื่อหากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจำนวน ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น
ได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ให้ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอ
ชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจำนวนที่กำหนด 
 ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อ
จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน 

เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจนครบ
จำนวนที่กำหนด ในกรณีท่ีผู้ได้รับคะแนนในลำดับเดียวกันหลายคน ทำให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ ให้ที่
ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฏว่า
ได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการจับฉลากตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด 

ให้ประธานสภาท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพ่ือออกคำสั่ง
แต่งตั้งต่อไป 
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ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง ให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนผู้ที่พ้นไป
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง  เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน 
จะไม่ทำการคัดเลือกข้ึนแทนตำแหน่งที่ว่างก็ได้ และให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่ง
เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน   ในกรณีท่ีตำแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจากครบวาระการดำรง
ตำแหน่ง ให้จัดให้มีคัดเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
โดยนำวิธีการคัดเลือกที่กำหนดไว้ข้างต้นมาใช้โดยอนุโลม 

2)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  2.1)  กรณีที่ให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก 

สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน ให้ดำเนินการในคราวเดียวกันกับการ
ประชุมคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ 

   นำวิธีการตามความใน ข้อ 3.1.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ประธานสภาฯ     - ได้ให้สมาชิกสภา ฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง   

จำนวน  3  คน  ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  โดยอาศัย
อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ  8   โดยให้เสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการ และ
ต้องมีผู้รับรองจำนวนอย่างน้อย  2  คน  

นางอำนวย  ปล้ำกระโทก   -     เสนอชื่อ    นางแฉล้ม  นาคกระโทก  
    ผู้รับรอง  2   คน  คือ   1.  นายเที่ยง    เตรียมมะเริง  
       2.  นายสนั่น    เจ๊กแตงพะเนาว์  

นายเอื้อน  แนบกระโทก   -    เสนอชื่อ    นางแฉล้ม  คำโพธิ์แสง   
    ผู้รับรอง  2  คน คือ 1.  นายบำรุง   เอี่ยมอยู่แท้   
       2.  นายเจียม   พรมกระโทก 

นายสนั่น  เจ๊กแตงพะเนาว์  -    เสนอชื่อ    นายสากล  นุชกระโทก   
    ผู้รับรอง  2  คน คือ 1.  นายนิยม    ใยแจ่ม    
       2.  นายสุรัตน์  จันทะสุข  
ประธานสภาฯ -  ได้ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม หลังจากนั้นไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม จึงสรุปว่า 
   หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจำนวน ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการ 
   คัดเลือก ดังนั้นสมาชิกสภาฯ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ท่าจะหลุง  ได้แก่ 
    1.  นางแฉล้ม     นาคกระโทก  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 5 
    2.  นางแฉล้ม    คำโพธิ์แสง   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
    3.  นายสากล    นุชกระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
ที่ประชุม    -  รับทราบ 
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ประธานสภาฯ           - ไดใ้ห้สมาชิกสภาฯ   ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล            
   ท่าจะหลุง  จำนวน 3 คน  ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  โดยให้เสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็น 
   คณะกรรมการ และต้องมีผู้รับรองจำนวนอย่างน้อย  2  คน  
นายวรรณ์ชัย  ดอกกระโทก   -   เสนอชื่อ    นายเที่ยง   เตรียมมะเริง      
    ผู้รับรอง  2  คน คือ 1.  นายเจียม   พรมกระโทก   
       2.  นายอ้วย    ซาหว่า 
นายสากล  นุชกระโทก        -   เสนอชื่อ    นายสมร  ต้อยกระโทก   
    ผู้รับรอง  2   คน  คือ 1.  นางแฉล้ม   คำโพธิ์แสง  
       2.  นายเจียม    พรมกระโทก 
นายสมร  ต้อยกระโทก        -   เสนอชื่อ    นางอำนวย  ปล้ำกระโทก   
    ผู้รับรอง  2  คน  คือ 1.  นายนิยม  ใยแจ่ม  
       2.  นางแฉล้ม  นาคกระโทก 

 

ประธานสภาฯ      - ได้ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม หลังจากนั้นไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม จึงสรุปว่า 
  หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจำนวน ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก  

ดังนั้นสมาชิกสภาฯ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าจะหลุง  ได้แก่  

    1. นายเที่ยง เตรียมมะเริง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  6 
    2. นายสมร       ต้อยกระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  9 
    3. นางอำนวย ปล้ำกระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3 

ที่ประชุม          - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  6     เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   - ได้เปิดโอกาสให้ผู้เขา้ร่วมประชุมได้หารือในเรื่องต่างๆ   
นายก อบต.ท่าจะหลุง     -  รายงานสถานการณ์น้ำประปาในพ้ืนที่ตำบลท่าจะหลุงที่เราจะต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้โดยมี

รายละเอียดตามระบบประปาของหมู่บ้าน ดังนี้ 
1. อ่างหุบใหญ่ หมู่ที่ 6  ปริมาตรความจุน้ำ  2,000,000  ลบ.ม.   ใช้ได้ประมาณ  3  เดือน 
2. ตะกุดลุงโชติ หมู่ที่ 3  ปริมาตรความจุน้ำ    100,000  ลบ.ม.   ใช้ได้ประมาณ  7  เดือน 
3. ลำน้ำมูล หมู่ที่ 4   ปริมาตรความจุน้ำ  1,600,000  ลบ.ม.   ใช้ได้เรื่อยๆ 
4. สระหนองเต็ง หมู่ที่ 5 ปริมาตรความจุน้ำ    250,000  ลบ.ม.   ใช้ได้ประมาณ 10 เดือน 
5. สระประปา หมู่ที่ 7  ปริมาตรความจุน้ำ      39,200  ลบ.ม.   ใช้ได้อีกหลายเดือน 
6. สระหนองกก หมู่ที่ 8 ปริมาตรความจุน้ำ      84,000  ลบ.ม.   ใช้ได้ไม่เกิน 2 เดือน  
- ซ่ึงวิกฤตตอนนี้อยู่ที่สระหนองกก หมู่ที่ 8  น้ำประปาอาจไม่พอใช้ จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้าน
หนองกก, บ้านหัวดอนและบ้านโนนสวรรค์ ดังนั้น ทางหมู่บ้านจะต้องมีการประชุมประชาคม
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันทั้ง 3 หมู่บ้าน 
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นายก อบต.ท่าจะหลุง -  ตอนนี้ก็ได้ให้ช่างลงพ้ืนที่สำรวจแหล่งน้ำที่จะสามารถสูบน้ำเข้าสระหนองกกได้ ซึ่งก็จะมีสระ
หนองเต็ง หมู่ที่ 5 และตะกุดลุงโชติ หมู่ที่ 3 แต่ความเป็นไปได้ในการสูบเข้าสระหนองกกยาก
มาก ยังไงก็ขอเวลาให้ช่างได้เตรียมข้อมูลดังกล่าวก่อน  ดังนั้น จึงอยากให้ผู้นำได้คำนวณการใช้
น้ำว่าแต่ละวันใช้น้ำไปเท่าไร ส่วนทางฝ่ายปกครองอยากให้ช่วยดำเนินเรื่องเก่ียวกับปัญหาความ
เดือดร้อนโดยผ่านการประชุมประชาคม โดยต้องให้มีข้อมูลในการใช้น้ำก่อนถึงค่อยประชุม
ประชาคม ชาวบ้านจะได้สบายใจว่ามีน้ำพอใช้โดยจะต้องให้ทางอำเภอได้ร่วมประชุมประชาคม
ด้วย ส่วนเครื่องสูบน้ำเบื้องต้นก็อาจจะเอาของ อบต.ท่าจะหลุง  

 -  สำหรับเรื่องน้ำประปาไม่พอใช้ คงต้องให้ทางฝ่ายปกครองประชุมเพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อน ส่วนทางอบต.ท่าจะหลุงก็ให้เตรียมเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณในการ
สูบน้ำ และดูเครื่องสูบน้ำไว้รอ โดยจะมอบหมายให้กองช่างหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ก่อนแล้วค่อยดำเนินการในข้ันตอนต่อไป 

-   แจ้งโครงการก่อสร้างทีมี่ในข้อบัญญัติงบประมาณฯ 2563  ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ โดยมี
ทั้งหมดจำนวน 6  โครงการ  

-  สำหรับเรื่องการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ตอนนี้กำลังดูพ้ืนที่ข้างเคียงว่า เขาทำกันหรือไม่ แต่เราก็จะ
เน้นให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ เลย 

-  เนื่องจากได้รับทราบข่าวมาว่าทางรัฐบาลจะมีการจ้างแรงงานรายวัน เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยงบประมาณในการจัดทำ
โครงการจะแบ่งตามจำนวนประชากรของหมู่บ้าน S M L ยังไงก็ขอให้ทางผู้นำได้เตรียมความ
พร้อมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ด้วย 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 -  เสนอให้มีการประชุมประชาคมผู้นำ ชาวบ้าน ร่วมกับอำเภอก่อน เพราะชาวบ้านก็คงหวงน้ำ 
  ใช้อย่างแน่นอน ซึ่งถ้าเรื่องนี้ไม่ผ่านชาวบ้านผมก็จะต้องโดนชาวบ้านตำหนิได้ 

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง - ชี้แจงปัญหากรณีน้ำประปาสระหนองกกไม่พอใช้ ซึ่งถ้าน้ำแห้งก็จะเป็นการดีจะได้เอาปลา
ออกจากสระไป น้ำจะได้ไม่เหม็นคาว แต่จะต้องมีแหล่งน้ำสำรองเพ่ือรองรับตรงจุดนี้ก่อน 
เพราะไดร์สูบน้ำเราก็มี จะได้รู้ปัญหาว่าสาเหตุที่น้ำมีกลิ่นมันเกิดจากอะไร สำหรับเครื่องสูบน้ำ
ของ อบต.ท่าจะหลุง ตอนนี้ไม่ได้ใช้งาน ยังไงก่อนที่จะใช้งานก็ขอให้ตรวจเช็คดูให้ดี 

-  แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้เกษตรกร
ยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก.) มีแผนงานดำเนินการจัดที่ดินให้แก่ เกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน 25 
อำเภอ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้)  โดยมีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้ 
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ปลัด อบต.ท่าจะหลุง ข้อ 1. เกษตรกรผู้ซึ่งมีสิทธิยื่นคำร้องขอคัดเลือกเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ้ืนที่โครงการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 

    (1) มีสัญชาติไทย 
    (2) บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว 
    (3) มีความประพฤติดีและซื่อสัตย์สุจริต 
    (4) มีร่างกายสมบูรณ์ ขยันขันแข็งและสามารถประกอบการเกษตรได้ 
    (5) ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

(6) ไม่มีที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือของคู่สมรสหรือมีที่ดิน
เล็กน้อยแต่ไม่เพียงพอแก่การประกอบเกษตรกรรมเพ่ือเลี้ยงชีพ 
(7) เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด กำหนด 

ข. หลักเกณฑ์ 
(1) ต้องเป็นเกษตรกร ผู้ถือครองที่ดิน ของรัฐหรือเกษตรกรผู้เช่าที่ดินที่นำมา
ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และเป็นผู้ทำกินในที่ดินนั้น 
(2) ต้องเป็นเกษตรกรผู้ได้รับการข้ึนทะเบียนขอรับที่ดินทำกินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 
(3) เกษตรกรอ่ืนๆ ตามที่ คปจ.นครราชสีมา เห็นสมควร 

ข้อ 2. เกษตรกรที่จะยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจะต้องเป็นเกษตรกรตาม
กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท คือ 
 ประเภทที่ 1  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ผู้เป็นเกษตรกรตามความ
เป็นจริง และใช้เวลาส่วนใหญ่ในอาชีพเกษตรกรรมมิใช่อาชีพอ่ืน 
 ประเภทที่ 2  ผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ผู้ที่ยังไม่เป็นเกษตรกร
แต่ประสงค์จะเป็นเกษตรกร และมาขอรับการจัดที่ดิน ซึ่งเกษตรกรประเภทนี้จะต้องเป็นผู้
ยากจน หรือผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม หรือเป็นบุตรของเกษตรกร และต้องไม่มีที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมเป็นของตนเอง และไม่มีอาชีพอันมีรายได้ประจำเพียงพอแก่การครองชีพ 
ข้อ 3. ให้เกษตรกรผู้มีคุณสมบัติและอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 และ 2 ยื่นคำร้องขอเข้าทำ
ประโยชน์ตามแบบของทางราชการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
นครราชสีมา เลขท่ี 601/1 ถนนเดชอุดม  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา หรือจุดนัดหมาย ซึ่ง ส.ป.ก.นม. จะได้ประกาศให้ทราบต่อไป โดยให้ยื่นคำขอเข้า
ทำประโยชน์ภายในวันที่ 29 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2563  โดยให้นำหลักฐาน
ต่อไปนี้มาแสดงด้วย คือ 

(1) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหรือสำเนา ซึ่งมีรายชื่อบุคคลในครอบครัวด้วย 
(2) บัตรประจำตัวประชาชน 
(3) หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และอยู่ในเกณฑ์ตามข้อ 1 

 

 

 

 



-8- 

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง  -  ขอแจ้งเพ่ือทราบเกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  เรื่อง การควบคุม
เลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563  ซึ่งอบต.ท่าจะหลุง ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้อำเภอโชคชัยอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากอำเภอโชคชัยได้ตรวจสอบข้อบัญญัติฯ แล้ว ได้แจ้งให้อบต.ท่า
จะหลุงเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับบทลงโทษเพ่ิม แล้วจัดส่งไปให้ใหม่ ซึ่งขณะนี้ก็ได้ให้
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  

นายสมร  ต้อยกระโทก  -  สอบถามเรื่อง การขุดเจาะน้ำบาดาลบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ว่าใช้ได้ดีหรือไม่ เราสามารถ
ใช้น้ำตรงจุดนี้แทนน้ำประปาได้หรือไม่ 

กำนัน ต.ท่าจะหลุง -  เนื่องจากน้ำที่ได้จากการขุดเจาะน้ำบาดาล หมู่ที่ 10 มีปริมาณน้อย ไหลค่อย ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของชาวบ้าน จึงไม่เหมาะแก่การน้ำมาใช้แทนน้ำประปาของหมู่บ้านได้ สำหรับ
สระประปา บ้านหนองกกทางฝั่งทิศตะวันออกตอนนี้ตื้นเขินมาก น้ำมีสีเขียวและเป็นละออง จึง
อยากจะสูบน้ำมาสมทบเพ่ือเจือจางตรงจุดนี้ ซึ่งในเบื้องต้นก็ได้ประสานทางอำเภอเพ่ือให้ทาง
ลำตะคลองได้ปล่อยน้ำมาให้ แต่เขาไม่ยอมปล่อยมา ส่วนหุบใหญ่ก็ไกลเกินไป ที่น่าจะเป็นไปได้
ก็คงจะเป็นสระหนองเต็ง แต่จะต้องให้เกิดวิกฤตก่อนค่อยว่ากันอีกที 

 -  แจ้งปัญหาเกี่ยวกับตู้เกมส์ออนไลน์ ซึ่งตอนนี้ทางอำเภอได้แจ้งกำชับมา โดยให้ช่วยดูแลความ
เรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ ทำให้เป็นแหล่งมั่วสุมเด็กและเยาวชนอาจติด
เกมส์ออนไลน์กันงอมแงม  ยังไงก็ขอฝากให้ผู้นำทุกหมู่ได้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้ด้วย 

 -  สำหรับเรื่องการขอสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกหุบใหญ่ หมู่ที่ 6, หุบน้อย หมู่ที่ 7 
และขุดเจาะบ่อบาดาล ตอนนี้ก็รอดูว่าจะผ่านหรือไม่ สำหรับเรื่องการขุดบ่อน้ำให้สัตว์เลี้ยง 
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 เจ้าหน้าที่ได้ลงพ้ืนที่ดูแล้วเห็นว่าเป็นทางน้ำ เกรงว่าถ้าทำตาม
แบบเดิมน้ำคงไม่อยู่ก็เลยจะดำเนินการแก้ไขแบบแปลนในการขุดบ่อใหม่ก่อน จึงแจ้งเพ่ือทราบ 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 - สอบถามเรื่องการออกแบบการวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 5 ใครเป็นผู้ออกแบบ 

นายก อบต.ท่าจะหลุง - สำหรับเรื่องการออกแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานถนน งานอาคาร งานวางท่อส่งน้ำ ฯลฯ 
วิศวกรจะเป็นผู้ออกแบบ ไม่ใช่ อบต. ถ้าท่อพังก็ขอให้แจ้งผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการซ่อมแซม
โดยจะต้องอยู่ระหว่างที่ยังไม่หมดระยะเวลาของประกัน  

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 - ฝากผู้นำหมู่บ้านทุกท่านช่วยแจ้งชาวบ้านที่จะลงทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ เพ่ือรับเงิน
เยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะรับลงทะเบียนแล้ว ยังไงก็ขอให้รีบ
ไปลงทะเบียนด้วยตนเองก่อนเวลา 16.00 น. 

 

ประธานสภาฯ   - ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้  
ที่ประชุม   -  รับทราบ  
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ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง    ได้กล่าวปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลท่าจะหลุง  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่ 2  ประจำปี  2563  เวลา  12.00  น.  ณ   หอ้งประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าจะหลุง 

 
                 ราเชนทร์   ประกอบกิจ           ผู้จดรายงานการประชุม 

( นายราเชนทร์    ประกอบกิจ ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 

 
 

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 ่  1  . ประจำปี               
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563  ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
 
 

               ติ้ม   แต้มกระโทก      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           ( นายติ้ม  แต้มกระโทก ) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
 
 

 


