
-สำเนา- 
 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/๒๕๖3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี ๒๕๖3 

วันที่  14  เดือน สิงหาคม 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  สินสวัสดิ ์  
๔ นายสุบรรณ  นาคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑ สุบรรณ  นาคำ  
๕ นายเสริม  ของพิมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ เสริม  ของพิมาย  
๖ นายบารมี   สาธี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ บารมี   สาธ ี  
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 -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  ๐๙.3๐  น. 
จ.ส.ท.ปราโมทย์  เดชขุนทด  เมื่อถึงเวลาเปิดประชุม เลขานุการสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก อบต. ที่ได้ลงชื่อไว้แล้ว 
เลขานุการสภาฯ  ปรากฏว่ามีจำนวนครบองค์ประชุม จึงเชิญสมาชิก อบต. เข้าห้องประชุม และเชิญท่านประธาน  
   สภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเสนอ ทรัพย์สุข 1.1 แจ้งเรื่องการประชุมวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 (ครั้งที่ 1) ซึ่งเป็นการ 
ประธานสภาฯ ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 1.2 เรื ่องแนะนำพนักงานจ้างตามภารกิจในตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธาผมขอเชิญเจ้าตัวได้

แนะนำตัวครับ 
นายจิตวัต  จงกลกลาง เรียนท่านประธานสภาท่านนายก ผู้บริหารและสมาชิกทุกท่านกระผมนายจิตวัต  จงกลกลาง ขอ 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ฝากเนื้อฝากตัวกระผมจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธาครับ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
นายเสนอ   ทรัพย์สุข 2.1 สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่   
ประธานสภาฯ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมที่

ได้สำเนาแจกจ่ายให้กับทุกท่านไปแล้วทีละหน้าหากมีท่านใดสงสัยหรือจะเสนอแก้ไขก็เสนอแก้ไข
ได้ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุม 

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

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
-ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอใหม่   
นายเสนอ ทรัพย์สุข ๕.๑ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระ 
ประธานสภาฯ  แรก (รับหลักการ) ประธานสภาได้ปรึกษาที่ประชุมร่างรายละเอียดและวิธีการประชุมพิจารณา

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ว่าด้วยระเบียบกำหนดให้พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ วาระแรกเป็นวาระรับหลักการ วาระที่ 
สองเป็นวาระแปรญัตติ และวาระที่สามเป็นวาระลงมติจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ซึ่งผู้บริหาร
จะต้องนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี เมื่อผู้บริหารเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นแล้วก่อนลงมติรับหลักการต้องเปิดโอกาสให้สมาชิก อบต.ได้อภิปรายก่อนขอมติสภาว่าจะ 

 

-๒- 
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 รับหลักการหรือไม่รับหลักการซึ่งสมาชิกทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วต่อไปผมจะขอเชิญท่านนายก
ได้แถลงข้อบัญญัติงบประมาณต่อไป 

นายจ่ง  สัตยารัฐ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่ 
นายก อบต.ท่าหลวง คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได
รับทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานการณ์คลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าหลวง มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน  28,386,058.23 บาท (ยี่สิบแปดล้าน
สามแสนแปดหม่ืนหกพันห้าสิบแปดบาท ยี่สิบสามสตางค์)  

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,764,560.42 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหม่ืนสี่
พันห้าร้อยหกสิบบาท สี่สิบสองสตางค์)  

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,319,689.83 บาท (สิบสาม
ล้านสามแสนหนึ่งหม่ืนเก้าพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาท แปดสิบสาม
สตางค์)  

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 
โครงการ รวม 0.00 บาท 

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ 
รวม 102,391.00 บาท (หนึ่งแสนสองพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท) 

          1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
   การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563  

(1) รายรับจริง จำนวน 30,101,678.10 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบ
แปดบาท สิบสตางค์) 
หมวดภาษีอากร จำนวน 11,972.00 บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาท) 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 71,095.20 บาท (เจ็ดหม่ืนหนึ่งพัน
เก้าสิบห้าบาท ยี่สิบสตางค์)  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 176,181.26 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหกพันหนึ่งร้อย
แปดสิบเอ็ดบาท ยี่สิบหกสตางค์)  
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 2,403.00 บาท (สองพันสี่ร้อยสามบาท) 
หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 13,741,639.70 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันหก
ร้อยสามสิบเก้าบาท เจ็ดสิบสตางค์)  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 16,098,386.94 บาท (สิบหกล้านเก้าหม่ืนแปดพันสาม
ร้อยแปดสิบหกบาท เก้าสิบสี่สตางค์)  
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(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 203,712.00 (สองแสนสามพันเจ็ด
ร้อยสิบสองบาท)  
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 24,057,564.19 บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสี่บาท 
สิบเก้าสตางค์) 
   งบกลาง จำนวน 9,000,059.00 บาท (เก้าล้านห้าสิบเก้าบาท) 
   งบบุคลากร จำนวน 7,100,115.00 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งร้อยสิบห้าบาท) 
  งบดำเนินงาน จำนวน 3,320,270.19 (สามล้านสามแสนสองหม่ืนสองร้อยเจ็ดสิบบาท สิบ
เก้าสตางค์) 
  งบลงทุน จำนวน 3,441,500.00 บาท (สามล้านสี่แสนสี่หม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาท) 
  งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท 
  งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,195,620.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหม่ืนห้าพันหกร้อยยี่สิบ
บาท)  
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 244,072.00 บาท 
(สองแสนส่ีหม่ืนสี่พันเจ็ดสิบสองบาท)  
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,533,585.00 บาท (สี่ล้านห้าแสนสามหม่ืนสามพัน
ห้าร้อยแปดสิบห้าบาท) 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรอง เงินสะสม จำนวน 4,900,500.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้า
ร้อยบาท)  
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงปรากฏ
ตามร่างข้อบัญญัติที่ได้เสนอต่อสมาชิกแล้วและลำดับต่อไปขอมอบให้นางสาวพรทิพย์  นาอ้อม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้
ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณตามร่างข้อบัญญัติให้สภาได้พิจารณาต่อไป 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ผมขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
น.ส.พรทิพย์ นาอ้อม เรียนท่านประธานสภาท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกทุกท่านดิฉันขออธิบายรายละเอียดเป็นหน้าๆ 
นักวิเคราะห์ฯ โดยเริ่มตั้งแต่ส่วนที่ 2 ของข้อบัญญัติขอให้ท่านสมาชิกได้เปิดดูรายละเอียดไปทีละหน้าจนครบ

แล้วถ้าสงสัยก็สอบถามหรืออภิปรายได้ 
นายเสนอ ทรัพย์สุข นักวิเคราะห์ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกได้รับทราบแล้วลำดับต่อไปขอให้สมาชิก อบต. 
ประธานสภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติไปตามลำดับหากประสงค์จะขออภิปรายให้ยกมือขออภิปรายโดยจะให้

สมาชิกได้อภิปรายจนครบทุกคนก่อนที่จะให้ท่านนายกได้ตอบข้อสงสัยและข้ออภิปรายมีสมาชิก
ท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้หรือไม่ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับหลักการทั้งหมด 20 เสียง ลา 1 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

นายเสนอ ทรัพย์สุข การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
ประธานสภาฯ 2564 ให้เลขานุการสภาได้ชี้แจง 
จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดชขุนทด เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
เลขานุการสภาฯ ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 103 ว่าด้วยคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
 คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 
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และคณะกรรมการวิสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ข้อ 104  คณะกรรมการท้องถิ่นมีหน้าที่
กระทำกิจกรรมหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจกรรมของสภาท้องถิ่นแล้วรายงานต่อ
สภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่น
ในกรณีพิเศษ และข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ ่นให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ส่วนกรณีที่
ผู้บริหารเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้ไม่จำกัดจำนวนเว้นแต่ที่ประชุมมีมติ
เป็นอย่างอื่นและให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาบังคับใช้โดยอนุโลมในที่ประชุมมีผู้ใดสงสัยจะ
สอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอให้ท่านประธานได้ปรึกษาที่ประชุมในการเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข เลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายแล้วต่อไปให้สมาชิกได้เสนอว่าจะแต่งตั้งคณะกรรม 
ประธานสภาฯ การก่ีคน 
นายเสริม ของพิมาย เรียนท่านประธานสภากระผมขอเสนอคณะกรรมการแบบสามัญและมีจำนวน 5 คน ผู้รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ท่าน คือนายวินัย บุญเครื่อง สมาชิก อบต.หมู่ 8 และนางปาณัสวีย์ บุญพิมาย สมาชิก 

อบต.หมู่ที่ 4 
นายเสนอ ทรัพย์สุข มีท่านอื่นจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบทั้งหมด 20 เสียง ลา 1 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเภทสามัญ จำนวน 5 คน 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาตามระเบียบกำหนดเพื่อเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อ 
ประธานสภาฯ บัญญัติงบประมาณโดยวิธีเสนอให้สมาชิกเสนอทีละท่านและเลือกทีละท่านจนครบ 5 ท่าน หากมี

การเสนอตำแหน่งละ 1 คนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
นางดารุณี พูขุนทด เรียนท่านประธานสภาดิฉันขอเสนอชื่อนายรุ่งรัฐ บาทโพธิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติผู้รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 2 ท่านคือ  1.นายบารมี สาธี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 
      2.นายประคอง เสกสรร สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9  
นายเสนอ ทรัพย์สุข ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่านายรุ่งรัฐ บาทโพธิ์ เป็นกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติคนที่ 1 
นายชอ้อน ฉาบพิมาย เรียนท่านประธานสภาผมขอเสนอชื่อนายสมพร มะค้า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติผู้รับรอง 2  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ท่านคือ 1.นายสมพงศ์ นามเมือง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 
  2.นายร่วม กลึงกลาง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 
นายเสนอ ทรัพย์สุข ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่านายสมพร มะค้า เป็นกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติคนที่ 2 
นายรุ่งรัฐ บาทโพธิ์ เรียนท่านประธานสภาผมขอเสนอชื่อนางประคอง สร้อยพิมาย เป็นกรรมการแปรญัตติผู้รับรอง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  2 ท่านคือ 1.นายชอ้อน ฉาบพิมาย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 
     2.นางดารุณี พูขุนทด สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 
นายเสนอ ทรัพย์สุข ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่านางประคอง สร้อยพิมาย เป็นกรรมการ 
ประธานสภาฯ แปรญัตติคนที่ 3 
นายจรัส สินสวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภากระผมขอเสนอชื่อนายสุบรรณ นาคำ เป็นกรรมการแปรญัตติผู้รับรอง 2  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 ท่านคือ 1.นายเลี่ยม สิทธิค้า สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 
  2.นางปาณัสวีย์ บุญพิมาย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 
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นายเสนอ ทรัพย์สุข ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่านายสุบรรณ นาคำ เป็นกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติคนที่ 4 
นายอดิศักดิ์ ขาวเมืองน้อย เรียนท่านประธานสภาผมขอเสนอชื่อนายชอบ รักไร่ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติผู้รับรอง 2  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 ท่านคือ 1.นายบารมี สาธี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 
  2.นายเลี่ยม สิทธิค้า สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 
นายเสนอ ทรัพย์สุข ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่านายชอบ รักไร่ เป็นกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ คนที ่ 5 หลังเลิกประชุมแล้วคณะกรรมการทั ้ง 5 ท่านขอเชิญประชุมเพื ่อเลือกประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สำหรับ
การยื่นเรื่องเสนอขอแปรญัตตินั้นยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. 
เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.ในเวลาราชการ เรื่องท่ียื่นขอแปร
ญัตติลดได้แต่ห้ามยื่นแปรเพ่ิมงบประมาณ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข 5.2 การโอนงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เพ่ือไป 
ประธานสภาฯ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ผมขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง 
นายประวิทย์ สุขกระชอน  เรียนประธานสภาและท่านสมาชิกกระผมขอเสนอรายละเอียดการโอนงบประมาณให้กับท่าน 
ผอ.กองการศึกษา          สมาชิกได้พิจารณามีรายละเอียดตามที่กระผมได้แจกจ่ายเอกสารการโอนให้ท่านแล้วโดยโอนมา

ตั้งจ่าย 2 รายการคือรายการที่หนึ่งจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนโอน
ตั้งจ่ายใหม่ยอดเงิน 64,800 บาท โดยโอนจากงบลงทุนทั้งหมด ยอดเงิน 58,500 บาท ค่าวัสดุ
กีฬา 6,300 บาทรวมยอดเงิน 64,800 บาท ตามรายละเอียดในเอกสารอีกรายการหนึ่งคือ 
โอนมาตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์จำนวน 1 เครื่อง โดย
โอนจากค่าวัสดุกีฬา 4,300 บาท บวกกับงบประมาณที่มีอยู่เดิมมาตั้งจ่ายใหม่ในงบประมาณ 
4,300 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้รายละเอียดปริมาณเปลี่ยนหรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอให้สภาท้องถิ ่นได้
พิจารณา 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ทาง ผอ.กองการศึกษา ได้นำเสนอรายละเอียดให้กับท่านสมาชิกได้รับทราบและพิจารณาแล้ว มี 
ประธานสภาฯ         สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนหรือไม่ 
 
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนทั้งหมด 20 เสียง ลา 1 เสียง งดแกเสียง 2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
นายเสนอ  ทรัพย์สุข เรียนท่านสมาชิกทุกท่านเนื่องจากวันนี้ได้มีกรมบังคับคดี (สาขาพิมาย) ได้จัดโครงการอบรมสัญจร 
ประธานสภาฯ  ให้กับประชาชนและผู้นำท้องถิ่นได้รับรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่และการติดต่อราชการกับกรมบังคับ

คดีโดยการนำของท่านเอกรินทร์ สินธพ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 
สาขาพิมาย ผมขอเชิญท่านได้ให้ความรู้กับสมาชิกพนักงานครับ 

นายเอกรินทร์ สินธพ เรียนท่านประธานสภาท่านนายกและผู้บริหาร สมาชิกตลอดทั้งพนักงานทุกท่านผมเองขอใช้เวลา 
ผอ.สนง.บังคับคดี ในการพบปะพูดคุยกับท่านไม่มากก่อนอ่ืนก็จะพูดถึงภารกิจของเรามีอะไรบ้าง มีหน้าที่ดังนี้ 
   1.บังคับคดีอายัดยึดทรัพย์ทางแพ่งเพ่ือขายทอดตลาดเอาเงินมาใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้ 
   2.พ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ 

3.การไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทในชั ้นบังคับคดีเรื ่องฟ้องล้มละลาย เรื ่องการขายทอดตลาด ส่วน
รายละเอียดต่างๆ ติดต่อกรมบังคับคดีได้เพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม 
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นายรุ่งรัฐ บาทโพธิ์ เรียนท่านประธานสภากระผมเองขอเสนอเรื่องถนนสายหนองบัว-บ้านตะบองเกิดชำรุดเสียหาย 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 มาก ขอความอนุเคราะห์ท่านนายกได้ปรับเกรด เรื่องป้ายทำสะพานปิดทางจราจรอยากให้เอา

ออกเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุ 
นายสมพร มะค้า เรียนท่านประธานสภากระผมขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ตั้งขยะบริเวณหน้า อบต. 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 อยากให้ผู้ใหญ่บ้านทำโครงการหรือหาที่ทิ้งแต่ละหมู่เองเพ่ือสถานที่หน้า อบต.จะได้สะอาดจัดเป็น

สวนสาธารณะ 
จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดชขุนทด เรียนท่านประธานสภาฯผมขอความร่วมมือส่งรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการอบรมจิตอาสาใน 
ปลัด อบต.ท่าหลวง วันที่ 2-4 กันยายน พ.ศ.2563 ให้กับทาง อบต.ด้วย 
นายจ่ง สัตยารัฐ เรียนท่านประธานสภาผมขอชี้แจงเรื่องขยะหน้า อบต.ผมเองก็อยากให้ไปทิ้งที่อ่ืนพยามหาอยู่แต่ 
นายก อบต.ท่าหลวง ถามบ้านไหนก็ไม่อยากให้ไป เดี๋ยวผมจะเชิญผู้ใหญ่บ้านมาหารืออีกที  เรื่องถนนสายหนองบัว-

ตะบองทาง อบต.ได้ดำเนินการปรับเกรดแล้วเมื่อสองวันก่อน เรื่องน้ำในการทำการเกษตรผมเอง
ได้ให้รองสามารถกับเลขาไปดูน้ำที่ติดฝายบ้านท่าแดงเนื่องจากฝายสูงน้ำไม่ไหลล้นมาทางเรา
จำเป็นต้องปรึกษาหารือว่าจะทำอย่างไร 

นายเสนอ ทรัพย์สุข  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่รับหลัก 
ประธานสภาฯ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณโยดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยทุกอย่างในการแปร

ญัตติครั้งต่อไปผมขอนัดประชุมวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง 

          ปิดประชุมเวลา ๑2.00 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 


