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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/๒๕๖4  ประจำปี ๒๕๖4 

วันที่  14  เดือน พฤษภาคม 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 ปาณัสวีย์  บุญพิมาย  
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   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  เมืองอินทร ์  
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 2 ครั้งที่ 1 ของปี พ.ศ.2564 ซึ่ง 
ประธานสภาฯ เป็นการประชุมตามสมัยประชุมที่ประกาศไว้ 
 1.2 เรื่องขอให้สำรวจกลุ่มเป้าหมายเพ่ือรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ด้วยอำเภอมีหนังสือให้ทาง อบต.สำรวจบุคลากรและสมาชิก อบต.ในหน่วยงานซึ่งเป็น
กลุ่มผู้บริการด่านหน้าที่มีความเสี่ยงจำเป็นต้องรับบริการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคโควิด-19 เพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันให้มากท่ีสุด โดยให้ลงทะเบียนสั่งจองล่วงหน้าตามแบบลงทะเบียนที่ทางเจ้าหน้าที่
แจกจ่ายให้กบัท่านแล้วขอให้ท่านสมาชิกได้กรอกเอกสารแล้วส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
นายเสนอ   ทรัพย์สุข 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่  
ประธานสภาฯ 1/2564 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการ

ประชุมที่ได้สำเนาแจกจ่ายให้กับทุกท่านไปแล้วทีละหน้า หากมีท่านใดสงสัยหรือจะเสนอแก้ไขก็
ให้เสนอแก้ไขได้ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุม 

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

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอใหม่   
นายเสนอ ทรัพย์สุข 5.1 เรื่องการติดตามและประเมินแผนรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ได้ 
ประธานสภาฯ  ชี้แจง 
น.ส.พรทิพย์ นาอ้อม เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนรอบ 6 เดือน ซึ่ง 
นักวิเคราะห์ฯ ได้ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบผ่านไปแล้วรายละเอียดได้

แจกจ่ายให้กับท่านสมาชิกแล้ว 
 

 

-๒- 
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นายเสนอ ทรัพย์สุข เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกแล้วมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
ประธานสภาฯ  ประชุม 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 20 เสียง ลา 1 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

นายเสนอ ทรัพย์สุข 5.2 เรื่องการโอนเงินงบประมาณ ผมขอเชิญ ผอ.กองคลังได้ชี้แจง 
ประธานสภาฯ  
นางจันทัปปภา ดอกเต็งกลาง เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดการโอนงบ 
ผอ.กองคลัง  ประมาณ ดังนี้ 

รายการที่ 1 โอนงบประมาณจากครุภัณฑ์สำนักงานประเภทจัดซื้อเก้าอ้ีเอนกประสงค์ ซึ่งตั้งไว้ 
15,000 บาท โอนไปตั้งจ่ายในครุภัณฑ์สำนักงาน 3,000 บาท รวมของเดิม 1,100 บาท เป็น
เงิน 4,100 บาท เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน 
รายการที่ 2 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โดยโอนงบประมาณจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด 5,900 บาท ไปตั้งจ่ายในครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
เป็นจำนวนเงิน 5,900 บาท เหตุผลความจำเป็นที่ขอโอนเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอและ
ยกเลิกการจัดซื้อจึงโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 
ข้อ 27 ซึ่งต้องให้สภาพิจารณาอนุมัติ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ผอ.กองคลังได้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมได้แจกเอกสารรายการที่ขอโอนให้กับท่านสมาชิกได้ดูราย 
ประธานสภาฯ  ละเอียดแล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  มีมติ 20 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ลา 1 เสียง อนุมัติให้โอนได้ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข 5.3 เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประธานสภาฯ  ผมขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจง 
จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดชขุนทด เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
ปลัด อบต.ท่าหลวง รายจ่ายแผนงานสาธารณสุขในหมวดค่าครุภัณฑ์ เรื่องการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน งบประมาณ 

59,000 บาท โดยรายละเอียดครุภัณฑ์เดิมไม่ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์จึงแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ใหม่ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับท่านสมาชิกแล้ว อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ผมจึงขอให้ท่านประธานสภาได้ให้สมาชิกได้พิจารณาต่อไป 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ปลัดได้ชี้แจงแล้วมีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม มีมติ 20 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ลา 1 เสียง อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
นายเสนอ ทรัพย์สุข  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่  
ประธานสภาฯ 
นายสมพร มะค้า เรียนท่านประธานสภากระผมขอสอบถามเรื่องไฟฟ้าส่องทางสาธารณะทางแยกบ้านซาด ไม่ทราบ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 ว่าเป็นงบประมาณจากหน่วยงานไหน 
นายเสริม ของพิมาย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.ทุกท่านผมขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับประปา หมู่ 2 ตอนนี้ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 กำลงัก่อสร้างสะพานมีแม็คโคขุดทำท่อประปาแตกทำให้น้ำหยุดไหลหลายครั้ง และทางคณะ 
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 กรรมการประปาก็ได้ซ่อมแซมเป็นเงินหมื่นกว่าบาทแล้วไม่รู้จะเรียกเก็บเงินกับบริษัทได้หรือไม่
และขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้น้ำมาด้วย 

นายจ่ง สัตยารัฐ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.ทุกท่านผมขอตอบคำถามของท่านสมพรเรื่องไฟฟ้า 
นายก อบต.ท่าหลวง สาธารณะของถนนบริเวณแยกบ้านซาดเป็นงบประมาณของ อบต.ชีวานได้ให้การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอำเภอพิมายดำเนินการ งบประมาณ 500 ,000 บาท และผมก็มีเรื่องแจ้งให้ทราบ
เกี่ยวกับการเปิดน้ำเข้าสู่เหมืองเนื่องจากฝนไม่ตกเกษตรกรบางรายที่หว่านข้าวบางรายก็หว่านจน
งอกงามแล้วเกิดปัญหาขาดน้ำผมเองจึงทำหนังสือขอให้เปิดน้ำเข้าเหมือง 

นายสัญญา ทรัพย์ศิริกุล เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2564 ทั้งตำบล 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม ยังเหลืออยู่ 9 รายที่ยังไม่มาข้ึนฝากสมาชิกได้ช่วยตามให้ด้วย 
นายเสนอ ทรัพย์สุข มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม  
ประธานสภาฯ        
 
        

ปิดประชุมเวลา ๑1.00 น. 
      

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

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

     (ลงชื่อ)        จักรกริช   เพลินจันทึก ประธานกรรมการ 
           (จักรกริช   เพลินจันทึก) 
 
      

     (ลงชื่อ)         ดารุณี   พูขุนทด กรรมการ 
              (นางดารุณี   พูขุนทด) 
 

     (ลงชื่อ)             ชอบ   รักไร่  กรรมการ 
               (นายชอบ   รักไร่) 
 
 

      รับรองถูกต้องตามมติที่ประชุม 

 
(ลงชื่อ)         เสนอ   ทรัพย์สุข  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
      (นายเสนอ   ทรัพย์สุข) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง 


