
-สำเนา- 
 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/๒๕๖4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี ๒๕๖4 

วันที่  11  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25๖4 
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  สินสวัสดิ ์  
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 -ลา-  
๙ นายรุ่งรัฐ  บาทโพธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ รุ่งรัฐ  บาทโพธิ ์  

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   รักไร่ 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 -ลา-  
๑๙ นายชนัตร  คาบพิมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๐ ชนัตร  คาบพิมาย  
๒๐ นายสมพร  มะค้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑ สมพร  มะค้า  
๒๑ นางสำลี  สินสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑ สำลี  สินสวัสดิ ์  
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 
นายสัญญา  ทรัพย์ศิริกุล  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
นางสาวพรทิพย์  นาอ้อม  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางอัจฉรี  คงมงคล  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 
 

 

 เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.0๐  น. 
จ.ส.ท.ปราโมทย์  เดชขุนทด  เมื่อถึงเวลาเปิดประชุม เลขานุการสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก อบต. ที่ได้ลงชื่อไว้แล้ว 
เลขานุการสภาฯ  ปรากฏว่ามีจำนวนครบองค์ประชุม จึงเชิญสมาชิก อบต. เข้าห้องประชุม และเชิญท่านประธาน  
   สภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเสนอ ทรัพย์สุข 1.1 เรื่องการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ของปี พ.ศ.2564 ซึ่ง 
ประธานสภาฯ ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในสมัยประชุมที่ผ่านมา 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
นายเสนอ   ทรัพย์สุข 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประธานสภาฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมที่ได้

สำเนาแจกจ่ายให้กับทุกท่านไปแล้วทีละหน้า หากมีท่านใดสงสัยหรือจะเสนอแก้ไขก็เสนอแก้ไขได้ 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุม 

 
มติที่ประชุม มีมติรับรอง 18 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ลา 3 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอใหม่   
นายเสนอ ทรัพย์สุข 5.1 การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ  ประจำปี พ.ศ.2564 ผมขอเชิญปลัดได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 
จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดชขุนทด ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข 
ปลัด อบต.ท่าหลวง เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีระยะเวลา

และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้
ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้นำความใน
ข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ต่อไปผมขอให้ที่ประชุมเสนอว่าจะกำหนดสมัยประชุมสภากี่สมัย
วันเริ่มประชุมวันที่เท่าไรและการประชุมสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2564 ขอให้ท่านสมาชิกได้
เสนอครับโดยให้ประธานสภาได้ขอมติที่ประชุม 

 
 

-๒- 



-3- 
 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ปลัดได้ชี้แจงข้อกฎหมายแล้วมีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอให้ที่ 
ประธานสภาฯ  ประชุมเสนอ 
นายชอ้อน ฉาบพิมาย เรียนท่านประธานสภากระผมนายชอ้อน ฉาบพิมาย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ขอเสนอกำหนดสมัย 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ประชุมสามัญประจำปี 2564 เป็น 4 สมัย ดังนี้ 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มประชุมวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 กำหนดประชุม 15 วัน 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มประชุมวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 กำหนดประชุม 15 วัน 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มประชุมวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 กำหนดประชุม 15 วัน 
   มีสมาชิกรับรอง 2 ท่านคือ 1.นายวินัย บุญเครื่อง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 
        2.นายอดิศักดิ์ ขาวเมืองน้อย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 
นายเสนอ ทรัพย์สุข มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม  มีมติ 18 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ลา 3 เสียง เห็นชอบ 
 
นายเสนอ ทรัพย์สุข 5.2 การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ  ประจำปี 2564 สมัยแรก ขอให้สมาชิกสภา อบต.ท่าหลวง ได้เสนอ 
นายสมพร มะค้า  เรียนท่านประธานสภากระผมขอเสนอให้กำหนดการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยแรก 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 เริ่มต้นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป มีกำหนด 15 วัน มีสมาชิกรับรอง 2 ท่าน คือ 
   1.นายชอบ รักไร่ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7  
   2.นายสมพงศ์  นามเมือง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 
นายเสนอ ทรัพย์สุข มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ลา 3 เสียง 

นายเสนอ ทรัพย์สุข 5.3 การโอนงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ผมขอ 
ประธานสภาฯ  เชิญปลัดได้ชี้แจง 
จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดชขุนทด เรียนท่านประธานสภาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ปลัด อบต.ท่าหลวง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอน

งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ปลัดได้ชี้แจงข้อกฎหมายระเบียบแล้วต่อไปผมขอเชิญ ผอ.กองการศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  
นายประวิทย์ สุขกระชอน  เรียนท่านประธานสภา สมาชิก อบต.ทุกท่านตามที่สภาของเราได้พิจารณาผ่านข้อบัญญัติงบ 
ผอ.กองการศึกษา ประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไปแล้วและได้ประกาศใช้ไปเรียบร้อยแล้ว และได้มี

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดให้จัดทำโครงการสร้างสรรค์ศิลปะและ
ประติมากรรมประจำท้องถิ่น ซึ่งในข้อบัญญัติงบประมาณของเราไม่มี จึงจำเป็นต้องโอน
งบประมาณจากโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์มาตั้งจ่ายใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 50 ,000 
บาท  

นายเสนอ ทรัพย์สุข ผู้อำนวยการกองการศึกษาได้ชี้แจงระเบียบการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายใหม่แล้วมีผู้ใดสงสัยหรือ 
ประธานสภาฯ จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม มีมติ 18 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ลา 3 เสียง อนุมัติให้โอนได้ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข 5.4 การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผมขอเชิญ 
ประธานสภาฯ ผอ.กองช่างได้ชี้แจง 
นายวีรัช เหมือนกลาง เรียนท่านประธานสภา สมาชิก อบต.ทุกท่าน ตามที่สภาของเราได้พิจารณาผ่านข้อบัญญัติงบ 
ผอ.กองช่าง ประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไปแล้วและได้พิจารณาและได้พิจารณาผ่านข้อบัญญัติใน

ส่วนของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนซึ่งตั้งไว้ 22,000 
บาท ซึ่งรายละเอียดของครุภัณฑ์มาตรฐานการใช้งานในข้อบัญญัติอาจจะน้อยผมเองได้ดู
มาตรฐานตัวใหม่ มีมาตรฐานการใช้งานสูงขึ้นจึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่เพ่ือได้ครุภัณฑ์ที่มี
มาตรฐานสูงตามรายละเอียดที่ผมได้แจกจ่ายให้ท่านสมาชิกไปแล้ว 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ผอ.กองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายแล้วมีสมาชิกท่าน
ประธานสภาฯ  ใดสงสัยหรือจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  มีมติ 18 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ลา 3 เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงได้ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข 5.5 การขอเปลี่ยนแปลงย้ายสถานที่ดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผมขอ 
ประธานสภาฯ  เชิญ ผอ.กองช่างได้ชี้แจง 
นายวีรัช เหมือนกลาง เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.ทุกท่าน ตามมติที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง 
ผอ.กองช่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามความต้องการของ
ประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และได้ดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น 

 โครงการเสริมผิวถนน คสล.บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 11 (สายวังปลาหมอ ช่วงที่ 1)  
 งบประมาณ 478,000 บาท  
 สภาพเดิม เป็นถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาวรวม 460 เมตร สภาพต่ำ

และชำรุดเสียหาย 
 ขอดำเนินการ เสริมผิวถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.10 

เมตร หรือให้มีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
ข้อ 35 หน้า 14   

 ข้อเท็จจริง 
 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นม 0023.28/ว 5163 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอจัดส่ง

รายละเอียดของทางหลวงท้องถิ่นเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2565 
โครงการเสริมผิวลาดยาง AC สายบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 11-คลองชลประทาน ระยะทาง 670 
เมตร งบประมาณ 1,273,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นสาย
ทางเดียวกันกับโครงการข้างต้น ซึ่งมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้อนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม 

 ขอมติเห็นชอบ 
 ในครั้งนี้ฝ่ายบริหาร จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ขอเปลี่ยนแปลงย้าย

สถานที่ดำเนินการโครงการ ดังนี้ 
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 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 11 (สายลำห้วยไผ่ฝั่งซ้าย) 
   งบประมาณ 478,000 บาท  
   สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร สภาพไม่คงทนถาวร 

ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือให้มีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
หน้า 36 หน้า 17  

นายเสนอ ทรัพย์สุข ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามหรือ 
ประธานสภาฯ  ไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  มีมติ 18 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ลา 3 เสียง อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงย้ายสถานที่ได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
นายเสนอ ทรัพย์สุข  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่  
ประธานสภาฯ 
จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดชขุนทด เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านผมมีเรื่องแจ้งเก่ียวกับกิจกรรมการวิ่งการกุศลซึ่งเรา 
ปลัด อบต.ท่าหลวง ได้เสนอมาหลายครั้งแล้วเนื่องจากติดปัญหาโควิด แต่ครั้งนี้น่าจะไม่เลื่อน ทางอำเภอพิมายแจ้งว่า 

อบต.ของเราจะจัดในเดือนมีนาคม 2564 ใกล้วันนั้นผมจะแจ้งให้ทราบอีกที ก็ขอให้ท่านสมาชิก
ได้มาร่วมกิจกรรม 

นายเสริม ของพิมาย เรียนท่านประธานสภาผมขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้บริหารได้ซ่อมแซมรางน้ำชำรุดบริเวณสถานี 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 อนามัยบ้านท่าหลวง ขอให้ทางผู้บริหารได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วยครับ 
นายสมพร มะค้า เรียนท่านประธานสภาผมมีเรื่องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้บริหาร 2 เรื่อง ดังนี้ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 เรื่องท่ี 1 เรื่องการถมถนนดินกั้นแนวเขตที่สาธารณประโยชน์คลองโพธิ์ 
 เรื่องท่ี 2 เรื่องน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน 2 จุด ซึ่งผมได้นำรายละเอียดบริเวณท่ีน้ำท่วมขังให้แล้ว 
นายจ่ง สัตยารัฐ เรียนท่านประธานสภาสมาชิกทุกท่านผมขอตอบคำถามของท่านสมาชิกที่เสนอโครงการ ดังนี้ 
นายก อบต.ท่าหลวง เรื่องท่ี 1 เรื่องฝาปิดรางระบายน้ำชำรุดเดี๋ยวผมจะให้ช่างไปดูและประมาณการซ่อมแซมให้ 
 เรื่องถนนดินกั้นแนวเขตที่สาธารณะเดี๋ยวผมจะดูว่ามีอยู่ในแผนหรือไม่ ถ้าอยู่ก็จะดำเนินการให้ 

ในส่วนของน้ำท่วมขังบริเวณถนนนั้นผมเองได้ให้ช่างไปสำรวจประมาณการให้แล้วคงจะ
ดำเนินการให้ ในลำดับต่อไปผมเองมีเรื่องฝากดังนี้ เรื่องการก่อสร้างสะพานข้ามเหมืองของหมู่ 8 
กับหมู่ 4 บริเวณที่ก่อสร้างจะสร้างที่เดิมขอให้ท่านสมาชิกได้ชี้แจงชาวบ้านให้ด้วยเนื่องจาก
ชลประทานต้องดำเนินการที่จุดเดิม เรื่องการทำนาปรังปีนี้ทำกันเป็นจำนวนมากแต่ดูสถานการณ์
น้ำแล้วน่าจะพอเพียงถ้าไม่ทำอีกรอบ  

นายเสนอ ทรัพย์สุข มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม  
ประธานสภาฯ        
 
        

ปิดประชุมเวลา ๑1.40 น. 
      

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