
-สำเนา- 
 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/๒๕๖3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี ๒๕๖3 

วันที่  21  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 -ลา-  
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 -ขาด-  
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 -ลา-  
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 -ลา-  
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 แจ้งเรื่องการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2564  วาระท่ีสองข้ันแปรญัตติและวาระท่ีสามขั้นลงมติ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
นายเสนอ   ทรัพย์สุข 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่    
ประธานสภาฯ 3/2563 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการ

ประชุมตามท่ีได้สำเนาแจกจ่ายให้กับทุกท่านไปแล้วทีละหน้าหากมีท่านใดสงสัยหรือจะเสนอแก้ไข
ก็เสนอแก้ไขได้ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุม 

 
มติที่ประชุม มีมติรับรองทั้งหมด 18 เสียง ลา 3 เสียง ขาด 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง รับรองรายงานการ

ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายเสนอ ทรัพย์สุข 4.1 พิจารณาการแปรญัตติเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ที่คณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ แปรญัตติเสร็จแล้ว (วาระที่ 2) ตามที่ประชุมสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 และได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติในวันที่ 14 
สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น. 
บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วเสร็จและได้ส่งรายงานและบันทึกความเห็นเกี่ยวกับ
การแปรญัตติให้ประธานสภาเพ่ือให้สมาชิกสภาพิจารณาตามระเบียบที่กำหนดไว้มีรายละเอียด
ดังนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 มีจำนวน 5 
ท่าน ประกอบด้วย 

 1.นายสมพร  มะค้า  ประธานกรรมการ 
 2.นายรุ่งรัฐ  บาทโพธิ์  กรรมการ 
 3.นายสุบรรณ  นาคำ  กรรมการ 
 4.นายชอบ  รักไร่  กรรมการ 
 5.นางประคอง  สร้อยพิมาย กรรมการและเลขานุการ  

-๒- 
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 ต่อไปผมขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติได้แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ 
นายสมพร มะค้า เรียนท่านประธานสภากระผมนายสมพร มะค้า ประธานกรรมการแปรญัตติขอเสนอเรื่อง 
ประธานกรรมการฯ พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามท่ีมี

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นัน้ ที่
ประชุมได้ลงมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงเป็นผู้เสนอและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงมีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น
คณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาแปรญัตติกำหนดแปรญัตติ 6 วัน นับตั้งแต่วันรับหลักการตามระเบียบไม่
น้อยกว่า 24 ชั่วโมง คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2564 ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงแต่งตั้งขึ้นได้ประชุมกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น.โดยมติเลือกกันเองดังนี้ เลือกนายสมพร มะค้า เป็น
ประธานกรรมการแปรญัตติอย่างเป็นเอกฉันท์ เลือกนางประคอง สร้อยพิมาย เป็นเลขานุการด้วย
มติเอกฉันท์และได้ประชุมครั้งที่ 2 อีกในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30น.รายละเอียด
ในการพิจารณาในวันนั้นมีดังนี้ 

 1.ผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง มอบหมายให้มาชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อ
คณะกรรมการ 

  -ไม่มี- 
 2.ผู้ที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติเชิญมาร่วมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็นคือ 
  1.จ่าสิบโทปราโมทย์  เดชขุนทด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง 
 3.สมาชิกสภาหรือผู้บริหารที่ยื่นคำขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564  
  -ไม่มี- 
 4.ผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ

คณะกรรมการแปรญัตติเป็นดังนี้ 
  4.1 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าหลวงทั้งฉบับไม่มีการแก้ไข 

มติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีการแก้ไขและขอให้ท่านประธานคณะกรรมการได้เสนอ
ประธานสภาดำเนินการต่อไป 

นายเสนอ ทรัพย์สุข แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านการ 
ประธานสภาฯ พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไขจึงให้ที่ประชุมสภาลงมติว่า

เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564ที่ผ่านการพิจารณาใน
วาระท่ีสองหรือไม่ 

มติที่ประชุม มีมติ 18 เสียง ลา 3 เสียง ขาด 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง เห็นชอบ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข 4.2 การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 วาระลงมติ (วาระที่สาม) ขอเชิญ 
ประธานสภาฯ เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบเพ่ือพิจารณาในวาระท่ีสาม 
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จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดชขุนทด ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข 
เลขานุการสภาฯ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2554) ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สามไม่มีการอภิปราย

เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุผลสมควรในการพิจารณาใน
วาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ต่อไปขอเชิญท่าน
ประธานสภาได้ดำเนินการต่อครับ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข มีท่านใดสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2564 เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 18 เสียง ลา 3 เสียง ขาด 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอใหม่   

-ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
นายเสนอ ทรัพย์สุข  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่  
ประธานสภาฯ  
จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดชขุนทด เรียนท่านประธานสภาผมขอแจ้งเรื่องการอบรมจิตอาสา เนื่องจากผมได้แจ้งการอบรมเม่ือ 
ปลัด อบต.ท่าหลวง ครั้งที่ประชุมครั้งที่แล้วว่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 2-4 กันยายน 2563 แต่มีการแจ้งเลื่อนการอบรมใหม่

เป็นวันที่ 1-3 กันยายน 2563 จึงขอแจ้งให้ทราบ ขอให้ท่านสมาชิกได้เตรียมตัวเข้าอบรม 
นายจ่ง  สัตยารัฐ เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกทุกท่านผมมีเรื่องแจ้งให้กับสมาชิกได้รับทราบดังนี้ 
ยานก อบต.ท่าหลวง 1.เรื่องการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานบริเวณบ้านขามกลางกับบ้านโนนม่วงผมเองก็ได้

สอบถามทางชลประทานแล้วไดรับการอนุมัติงบประมาณเป็นปีหน้า 
 2.เรื่องการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ปีนี้ตำบลเราได้ 2 หลังซึ่งหลังแรกได้ดำเนินการเสร็จแล้วที่

บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 เหลือทางบ้านโนนม่วงขอให้ท่านสมาชิกได้ไปดูและช่วยเหลือในการ
ก่อสร้าง 

นายเสนอ ทรัพย์สุข มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 
ประธานสภาฯ        
 
 
 ปิดประชุมเวลา ๑1.30 น. 
      

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

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

     (ลงชื่อ)        จักรกริช   เพลินจันทึก ประธานกรรมการ 
           (จักรกริช   เพลินจันทึก) 
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     (ลงชื่อ)         ดารุณี   พูขุนทด กรรมการ 
              (นางดารุณี   พูขุนทด) 
 

     (ลงชื่อ)             ชอบ   รักไร่  กรรมการ 
               (นายชอบ   รักไร่) 

      รับรองถูกต้องตามมติที่ประชุม 

 
(ลงชื่อ)         เสนอ   ทรัพย์สุข  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
      (นายเสนอ   ทรัพย์สุข) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง 


