
-สำเนา- 
 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/๒๕๖3 ครั้งท่ี ๑  ประจำปี ๒๕๖3 

วันที่  12  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25๖3 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง 

ผู้มาประชุม 
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหต ุ
๑ นายเสนอ  ทรัพย์สุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอ  ทรัพย์สุข  
๒ นายจักรกริช  เพลินจันทึก รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จักรกริช  เพลินจันทึก  
๓ นายจรัส  สินสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑ จรัส  สินสวัสดิ์  
๔ นายสุบรรณ  นาคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑ สุบรรณ  นาคำ  
๕ นายเสริม  ของพิมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ เสริม  ของพิมาย  
๖ นายบารมี   สาธี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ - ลา 
๗ นายอดิศักดิ์  ขาวเมืองน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓ อดิศักดิ์  ขาวเมืองน้อย  
๘ นางปาณัสวีย์  บุญพิมาย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔ ปาณัสวีย์  บุญพิมาย  
๙ นายรุ่งรัฐ  บาทโพธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ รุ่งรัฐ  บาทโพธิ์  
๑๐ นายชอ้อน  ฉาบพิมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ ชอ้อน  ฉาบพิมาย  
๑๑ นางดารุณี  พูขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ ดารุณี  พูขุนทด  
๑๒ นางประคอง  สร้อยพิมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ ประคอง  สร้อยพิมาย  
๑๓ นายชอบ   รักไร ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗ ชอบ   รักไร่  
๑๔ นายร่วม  กลึงกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗ ร่วม กลึงกลาง  
๑๕ นายวินัย  บุญเครื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ วินัย  บุญเครื่อง  
๑๖ นายเลี่ยม  สิทธิค้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ เลี่ยม  สิทธิค้า  
๑๗ นายประคอง  เสกสรรค์     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙ ประคอง  เสกสรรค์      
๑๘ นายประยุทธ  เมืองอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙ ประยุทธ  เมืองอินทร์   
๑๙ นายชนัตร  คาบพิมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๐ ชนัตร  คาบพิมาย  
๒๐ นายสมพร  มะค้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑ สมพร  มะค้า  
๒๑ นางสำลี  สินสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑ สำลี  สินสวัสดิ์  
๒๒ นางศิริรัตน์  จุกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒ ศิริรัตน์  จุกลาง  
๒๓ นายสมพงศ์  นามเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒ สมพงศ์  นามเมือง  
๒๔ จ่าสิบโทปราโมทย์ เดชขุนทด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ปราโมทย์  เดชขุนทด  
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะผู้บริหาร 
นายจ่ง         สัตยารัฐ  ตำแหน่ง  นายก อบต.ท่าหลวง 
นายสามารถ   ภูมิค้า  ตำแหน่ง  รองนายก อบต.ท่าหลวง 
นายอำนาจ    ซื่อตรง  ตำแหน่ง  รองนายก อบต.ท่าหลวง 
นายสุพจน์     ทองแท้  ตำแหน่ง  เลขานุการนายก อบต.ท่าหลวง 
 

 
 
 



 
 

พนักงานส่วนตำบล 
นางจันทัปปภา  ดอกเต็งกลาง ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
นายวีรัช  เหมือนกลาง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
นายประวิทย์ สุขกระชอน  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
นางอัจฉรี    คงมงคล  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 
 

 

 เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐  น. 
จ.ส.ท.ปราโมทย์  เดชขุนทด  เมื่อถึงเวลาเปิดประชุม เลขานุการสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก อบต. ที่ได้ลงชื่อไว้แล้ว 
เลขานุการสภาฯ  ปรากฏว่ามีจำนวนครบองค์ประชุม จึงเชิญสมาชิก อบต. เข้าห้องประชุม และเชิญท่านประธาน  
   สภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเสนอ ทรัพย์สุข 1.1 แจ้งเรื่องการประชุมวันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ของปี พ.ศ.2563 ซึ่งได้ 
ประธานสภาฯ กำหนดไว้ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
นายเสนอ   ทรัพย์สุข ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
ประธานสภาฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ขอให้ที่ประชุมได้

ตรวจสอบรายงานการประชุมที่ได้สำเนาแจกจ่ายให้กับทุกท่านไปแล้วทีละหน้าหากมีท่านใดสงสัย
หรือจะเสนอแก้ไขก็เสนอแก้ไขได้ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่
ประชุม 

 
มติที่ประชุม มีมติรับรอง 20 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ลา 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
-ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอใหม่   
นายเสนอ ทรัพย์สุข ๕.๑ การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญประจำปี 
ประธานสภาฯ พ.ศ.2563 ผมขอเชิญปลัดได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 
จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดชขุนทด ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิม 
ปลัด อบต.ท่าหลวง เติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีระยะเวลาและ

วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้
ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้นำความใน
ข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ต่อไปผมขอให้ที่ประชุมเสนอว่าจะกำหนดสมัยประชุมสภากี่สมัย
วันเริ่มประชุมวันที่เท่าไรและการประชุมสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2564 ขอให้ท่านสมาชิกได้
เสนอครับโดยให้ประธานสภาได้ขอมติที่ประชุม 

 

-๒- 
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นายเสนอ ทรัพย์สุข ปลัดได้ชี้แจงข้อกฎหมายแล้วมีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอให้ 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมเสนอ 
นายเสริม ของพิมาย เรียนท่านประธานสภากระผมนายเสริม ของพิมาย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 ขอเสนอกำหนดสมัย 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 ประชุมสามัญประจำปี 2563 เป็น 4 สมัย ดังนี้ 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มประชุมวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 กำหนดประชุม 15 วัน 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มประชุมวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 กำหนดประชุม 15 วัน 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มประชุมวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 กำหนดประชุม 15 วัน 
 มีสมาชิก อบต.รับรอง 2 ท่าน คือ 1.นายประยุทธ เมืองอินทร์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9  
     2.นายรุ่งรัฐ บาทโพธิ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 
นายเสนอ ทรัพย์สุข มีสมาชิกท่าอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  

มติที่ประชุม มีมติ 20 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ลา 1 เสียง เห็นชอบ 
 
นายเสนอ ทรัพย์สุข 5.2 การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญประจำปี 
ประธานสภาฯ พ.ศ.2564 สมัยแรกขอให้สมาชิกสภา อบต.ได้เสนอ 
นายประยุทธ เมืองอินทร์ เรียนท่านประธานสภากระผมขอเสนอให้กำหนดการประชุมสภาประจำปี พ.ศ.2564 สมัยแรก 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 เริ่มต้นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป มีกำหนด 15 วัน มีสมาชิก อบต.รับรอง 2 ท่าน 

คือ 1.นายวินัย บุญเครื่อง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  
      2.นายประคอง เสกสรรค์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9  
นายเสนอ ทรัพย์สุข มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ลา 1 เสียง  

นายเสนอ ทรัพย์สุข 5.3 การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ผมขอเชิญ 
ประธานสภาฯ ปลัดได้ชี้แจง 
จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดชขุนทด เรียนประธานสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ปลัด อบต.ท่าหลวง ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสภาพที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ปลัดได้ชี้แจงข้อกฎหมายแล้วต่อไปขอเชิญ ผอ.กองช่างได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
นายวีรัช เหมือนกลาง เรียนท่านประธานสภา สมาชิก อบต.ทุกท่านตามท่ีสภาของเราได้พิจารณาผ่านข้อบัญญัติงบ 
ผอ.กองช่าง ประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไปแล้วและได้ประกาศใช้ไปเรียบร้อยแล้วการทำโครงการ

เป็นการทำที่เร่งด่วนซึ่งอาจจะไม่สมบูรณ์พอทางผู้บริหารได้ตรวจสอบและกระผมเองก็ได้ไป
สำรวจมีอยู่บางโครงการที่อาจจะทำลำบากเนื่องจากพ้ืนที่จำกัดจึงจำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงโดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

 โครงการขยายถนน คสล.สายท่าหลวง-หนองปรือ ช่วงบ้านสนุ่น หมู่ที่ 6 ถึงบ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7
งบประมาณ 389,000 บาท โดยข้อความในข้อบัญญัติเป็นการเทคอนกรีตขยายถนน คสล. 
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ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาวรวม 640 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.รวมไม่
น้อยกว่า 640 ตร.ม.ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่าหลวง
กำหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 98 ข้อ 99  
ขอเปลี่ยนแปลงเป็น เทคอนกรีตขยายถนน คสล.ขนาดกว้างข้างละ 0.70 เมตร ยาวรวม 919 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 643 ตร.ม.ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 
1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่าหลวงกำหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) หน้าที่ 98 ข้อ 99 เป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องความกว้างและความยาวเนื่องจากพ้ืนที่
บริเวณติดคลองทำให้ลำบากแต่งบประมาณเท่าเดิม 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่จะขอเปลี่ยนแปลงแล้วมีผู้ใดสงสัยหรือจะ 
ประธานสภาฯ  สอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม  มีมติ 20 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ลา 1 เสียง อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงได้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
นายเสนอ  ทรัพย์สุข มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆหรือไม ่
ประธานสภาฯ  
จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดชขุนทด เรียนท่านประธานสภาเรื่องการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน 
ปลัด อบต.ท่าหลวง ท้องถิ่นตำบลละ 50 ท่านซึ่งผมเองจะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่ว่าการ

อำเภอพิมายเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆจะมาชี้แจงอีกทีในที่ประชุมครั้งต่อไป 
นายประวิทย์ สุขกระชอน เรื่องงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ซึ่งจัดในวันที่ 11 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันที่ 21 ก็จะ 
ผอ.กองการศึกษา มีพิธีเปิดและปิดเหมือนเดิมและมีการกินเลี้ยงตอนเย็นขายโต๊ะตำบลละ 5 โต๊ะ ก็ขอเชิญท่าน

สมาชิกได้ร่วมกิจกรรมซึ่งเราได้ส่งกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขอท่านสมาชิกได้ร่วมแข่งและเป็นกำลังใจ 
นายรุ่งรัฐ บาทโพธิ์ เรียนท่านประธานสภาผมมีเรื่องเสนอ 2 เรื่อง คือ 1.เรื่องถนนชำรุดช่วงบ้านขามกลางซึ่งเป็นถนน 
สมาชิ อบต.หมู่ที่ 5 หินคลุกท่ีพ่ึงทำใหม่ยังไม่หมดสัญญาแต่มีรถดินวิ่งทำให้ถนนเกิดชำรุดจะแก้ไขอย่างไร 
  2.เรื่องการทำที่กั้นบริเวณแยกบ้านโนนม่วงตรงจุดเหมืองชลประทานอยากให้ อบต.ช่วย

ดำเนินการกระผมกลัวเกิดอุบัติเหตุ 
นายจ่ง สัตยารัฐ เรียนท่านประธานสภากระผมเองก็ได้รับฟังเรื่องของถนนหินคลุกชำรุดมาบ้างผมเองจะขอฝากให้ 
นายก อบต.ท่าหลวง ท่านสมาชิกหมู่ 5 และสมาชิกหมู่ 8 พร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ได้ไปบอกให้รถที่วิ่งดินได้ปรับ

เกรดเพ่ือให้ได้ใช้ถนนเกรงว่าดินพังมากจะวิ่งลำบากทาง อบต.เองดำเนินการซ่อมแซมให้ไม่ได้
เนื่องจากอยู่ในช่วงประกันสัญญา เรื่องที่ 2 เรื่องการทำป้ายบริเวณปากทางที่จะข้ามไปโนนม่วง
ขอให้ท่านสมาชิก หมู่ 8 หมู่ 4 หมู่ 5 ได้ดำเนินการโดยบอกกับท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วจะหาอุปกรณ์
เป็นไม้ทาสีแล้วไปปิดกั้นจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ กระผมเองมีเรื่องฝาก ดังนี้ 

 1.เรื่องการใช้น้ำก็ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบการใช้น้ำเพราะปีนี้แล้งจริงๆให้ใช้น้ำอย่าง
ประหยัดเรื่องการทำนาปรังก็ขอร้องกันงดทำโดยเด็ดขาด 

 2.เรื่องซ่อมแซมฝายบ้านจารย์ตำราซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ได้เชิญชวนชาวบ้านไปกั้นฝายให้สูงขึ้นและทาง 
อบต.เราได้สนับสนุนงบประมาณ 

 3.เรื่องการขุดลอกหน้าดินบริเวณฝั่งสระน้ำของบ้านโนนม่วงซึ่งขุดลึกเกินไปแล้วไม่ปรับแต่งให้
เรียบร้อยขอให้ท่านสมาชิกได้ไปดูพร้อมทำให้เรียบร้อย 
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นายเสนอ ทรัพย์สุข มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอนัดประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 17  
ประธานสภาฯ กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เวลา 09.00 น. ถ้าไม่

มีอะไรแล้วผมขอปิดประชุม 
 

          ปิดประชุมเวลา ๑1.30 น. 
      

จ.ส.ท.      ปราโมทย์   เดชขุนทด  ผู้จดบันทึก 
           (ปราโมทย์   เดชขุนทด) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

     (ลงชื่อ)        จักรกริช   เพลินจันทึก ประธานกรรมการ 
           (จักรกริช   เพลินจันทึก) 
 
      

     (ลงชื่อ)         ดารุณี   พูขุนทด กรรมการ 
              (นางดารุณ ี  พูขุนทด) 
 

 

     (ลงชื่อ)             ชอบ   รักไร่  กรรมการ 
               (นายชอบ   รักไร่) 

      รับรองถูกต้องตามมติที่ประชุม 

 
(ลงชื่อ)         เสนอ   ทรัพย์สุข  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
      (นายเสนอ   ทรัพย์สุข) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง 
 
 


