
-สำเนา- 
 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/๒๕๖3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี ๒๕๖3 

วันที่  16  เดือน พฤศจิกายน 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 -ลา-  
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 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 
 

 

 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 4/2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
ประธานสภาฯ พ.ศ.2563 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
นายเสนอ   ทรัพย์สุข 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่  
ประธานสภาฯ 3/2563 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการ

ประชุมตามที่ได้สำเนาแจกจ่ายให้กับทุกท่านไปแล้วทีละหน้า หากมีท่านใดสงสัยหรือจะเสนอ
แก้ไขก็เสนอแก้ไขได้ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุม 

 
มติที่ประชุม มีมติรับรองท้ังหมด 20 เสียง ลา 1 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอใหม่   
นายเสนอ ทรัพย์สุข 5.1 เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 เปลี่ยน 
ประธานสภาฯ  แปลงฉบับที่ 2 แก้ไขฉบับที่ 3 ผมขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้นำเสนอสภาพิจารณาครับ 
น.ส.พรทิพย์ นาอ้อม เรียนท่านประธานสภาท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต.ทุกท่านดิฉันขอเสนอร่างแผนพัฒนา 
นักวิเคราะห์ฯ ดังนี้ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -

2565) ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นั้น เนื่องจากการจัดทำโครงการ/
กิจกรรมดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ยังไม่ครอบคลุมจึงมีความ
จำเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันทั้งนี้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 22 โครงการ/กิจกรรมที่เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 แก้ไข ฉบับที่ 3 นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โดยสามารถตอบสนอง 

 

-๒- 



 
-3- 

ความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลท่าหลวงให้มากที่สุด ตาม
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
การพัฒนาอ่ืนๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในตำบลท่าหลวงอย่างเป็น
ระบบ ฉะนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 แก้ไข ฉบับที่ 2 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 เพ่ือนำไปเป็นแนว
ทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ส่วนรายละเอียดของแผนดิฉันได้แจกจ่ายร่างแผนให้กับท่านสมาชิกทุกท่านแล้วขอให้สมาชิกได้
ตรวจสอบรายละเอียดและหากมีข้อสงสัยหรือจะเพ่ิมเติมอะไรก็ให้สอบถามได้ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นได้นำเสนอรายละเอียดแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะ 
ประธานสภาฯ  สอบถามหรือเสนอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  มีมติ 20 เสียง ลา 1 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง เห็นชอบ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข 5.2 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2563 ผมขอเชิญท่านนายกได้รายงานให้ที่ 
ประธานสภาฯ  ประชุมได้ทราบ 
นายจ่ง  สัตยารัฐ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
นายก อบต.ท่าหลวง ตำบลท่าหลวง ที่ทรงเกียรติทุกท่าน เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 
กระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2555 สมัยที่ 4/2555 วันที่ 6 
พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้รับ
ทราบถึงนโยบายที่กระผมจะดำเนินการภายในระยะเวลา 4 ปี ของการดำรงตำแหน่ง ซึ่งนโยบาย
ที่จะได้ดำเนินการนั้น กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง 
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพ่ีน้องประชาชนที่ได้ไว้วางใจให้กระผมได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆให้ทันสมัย
และเป็นธรรมตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิกในองค์กร โดยมีการ
ยินยอมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพ่ือ
สร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกในองค์กรถือปฏิบัติ ได้แก่ 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย 
เป็นต้น 

3. หลักความโปร่งใส คือ การทำให้องค์กรเป็นองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยการปรับปรุงระบบและ
กลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกตลอดจน มีระบบหรือ
กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้การทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดภัย
จากการทุจริตคอรัปชั่น 

4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การทำให้องค์กรเป็นองค์กรที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และ
ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยเปิด 
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โอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การแจ้งความเห็น การ     
ไต่สวน สาธารณะ การประชาพิจารณ์การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิด
ความสามัคคแีละความร่วมมือกัน 

5. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการ
ประจำ ตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ 
เพ่ืออำนวยความสะดวกต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงาน
ที่ตนรับผิดชอบอยู่และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 

6. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหาร ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด ดังนั้น ในการ
บริหารจัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจำเป็นจะต้อง
ตั้งจุดหมายไปที่ผู้รับบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวม 
 
กระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โดย
มีจุดมุ่งหมายในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ดีและทั่วถึง ส่งเสริมสังคมและเศรษฐกิจให้มั่นคง มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภาพที่ดี 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตย มีการบริหารจัดการองค์กรที่เป็น
ระบบ และคุณธรรมอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญาของท้องถิ่นสืบต่อไป มี
การบริหารจัดการองค์กรที่ เป็นระบบ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ เข้มแข็ง 
สามารถพ่ึงตนเองได้ แบ่งเป็นนโยบายการบริหาร ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ 2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเพ่ิมผลผลิต รายได้ และการมีงานทำ 3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคน
และสังคมให้อยู่ดีมีสุข 5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารการ
จัดการบ้านเมืองที่ด ี
 
 บัดนี้ กระผมขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 กำหนดให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี รายละเอียดของผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี พ.ศ.2563 มีดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 (สายหนองตาเกียด) 
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 (สายนาตาเปลื้อง-เขตหมู่ท่ี 2) 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านจารย์ตำรา หมู่ที่ 5 (สายเลียบลำตะกรุดใหญ่ ช่วงที่ 2) 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 4 (สายบ้านโนนม่วง - ทีน่านายบรรจบ) 
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าหลวง หมู่ที่11(สายคลองชลประทาน- คลองตาล) 
โครงการเสริมผิวถนน คสล.บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 (สายท่าหลวง ม. 2- หนองพลับพลา ช่วงที่ 3) 
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โครงการขุดลอกคลองตาตุ่น บ้านท่าหลวง หมู่ที่11 (ช่วงที่ 2) 
โครงการขุดลอกคลองตาล บ้านท่าหลวง หมู่ที่11 
โครงการขุดลอกคลองสีฟ้า บ้านสระงาม หมู่ที่ 12 
โครงการติดตั้งบานประตูระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยมทำนบใหม่ บ้านท่าหลวง หมู่ที่2 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่1 (สายหัวสะพานทางเข้าบ้านท่าหลวง) 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่ายาง หมู่ที่9 (สายซอยตาสวาท) 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสนุ่น หมู่ที่ 6 (สายสุขสันต์ ช่วงที่ 4) 
โครงการขยายถนน คสล.สายท่าหลวง - หนองปรือ บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ 10 (เขตหมู่ที ่10 ช่วงที่ 
2) 
โครงการขยายถนน คสล.สายท่าหลวง-หนองปรือ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7(ช่วงบ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7) 
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านขามกลาง หมู่ที่8 (สายคลองหนองกรดฝั่งขวา) 
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านจารย์ตำรา หมู่ที่ 5 (นาตามี - นาตาบุญ) 
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 11 (ช่วงนานายชวน - ทำนบใหม่) 
โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายจรัส) 
โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 11 (สายคลองเจียบ) 
โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 (สายตาอินทร์) 
โครงการเสริมผิวถนน คสล.บ้านท่าหลวง หมู่ที่2 (สายท่าหลวง หมู่ 2-หนองพลับพลา ช่วงที่ 2) 
โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านหนองบัว - ขามกลาง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2) 
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ท่าหลวง บ้านสระงาม หมู่ที่ 12 
โครงการเทคอนกรีตรอบสระกลางบ้าน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 4 
ค่าใช้จ่ายในการชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 1 (สายซอยสุภาพ ยิ่งแก้ว ช่วงที่ 2) 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่ายาง หมู่ที่ 9 (สายเลียบคลองยายเฒ่า) 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 (สายซอยไพรี ลำน้ำมูล) 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ 10 (สายโคจร) 
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 (สายท่าสวนยาง) 
โครงการขยายถนน คสล. สายท่าหลวง -หนองปรือ (ช่วงบ้านสนุ่น หมู่ที่ 6-บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7) 
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านขามกลาง หมู่ที่ 8 (สายคลองระกำฝั่งซ้าย - ฝั่งขวา) 
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 11 (สายลำห้วยไผ่ฝั่งซ้าย) 
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 11 (สายคลองสะแก-สระจันทร์) 
โครงการปรับปรุงถนนเสริมดิน บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 11 (สายเป็นสุข) 
โครงการปรับปรุงถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านสระงาม หมู่ที่ 12 (สายซอยชมทุ่ง) 
โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 (สายซอยผู้ช่วยสมร) 
โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านสระงาม หมู่ที่ 12 (สายซอยร่วมใจ ช่วงที่ 1) 
โครงการเสริมผิวถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 (จากสามแยกโรงสี -บ้านผู้ช่วยชูเกียรติ์     ชว่ง
ที่ 2) 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ 10 (สายซอยโนนกระเบื้อง) 
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งบานประตูระบายน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุนปิด-เปิด หมู่ที่ 5 
(บริเวณประปาหมู่บ้าน) 

 
 
 



-6- 
 

             2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิต รายได้ และการมีงานทำ 

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
         3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

- 
                 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข 
   โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 1 
             อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลท่าหลวง 
                      อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนอำเภอพิมาย ในการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 
โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน 
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุตำบลท่าหลวง 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 

5.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 
โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ 
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย 

 
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าหลวงที่ทรงเกียรติทุกท่าน จากรายงานแถลงผลการปฏิบัติงาน  ประจำปี 2563  ที่
กระผมได้แถลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงทราบนั้นเป็นการบริหารการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง  โดยได้ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาทั้ง 7  ด้านที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง  การบริหารงานราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าหลวง  กระผมได้ดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับของทาง
ราชการ  แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและงานราชการ 

ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา  กระผมขอขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง  พนักงาน  เจ้าหน้าที่ทุกส่วนทุก
ฝ่ายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง  ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนพ่ีน้องประชาชนชาวตำบลท่าหลวง  ส่งผลให้การดำเนินงานประสบ
ผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา  และจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงให้มีศักยภาพ 
นำไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อยา่งยั่งยืนตลอดไป 
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นายเสนอ ทรัพย์สุข ท่านนายกได้แถลงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วมีสมาชิกท่านใดจะ 
ประธานสภาฯ  สอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม  รับทราบทั้งหมด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
นายเสนอ ทรัพย์สุข  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่  
ประธานสภาฯ  
นายจ่ง  สัตยารัฐ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านผมขอเสนอเรื่องการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบริเวณ 
นายก อบต.ท่าหลวง บ้านขามกลางถึงบ้านโนนม่วงแทนสะพานเก่าที่ชำรุด ผมเองได้รับการประสานจากชลประทานว่า

จะดำเนินการก่อสร้างในปีนี้ผมอยากให้หมู่บ้านทั้งสองไปตกลงกันว่าจะสร้างบริเวณจุดไหนเพื่อให้
เกิดความเหมาะสมฝากสมาชิกทั้งสองหมู่บ้านช่วยประสานกับผู้ใหญ่บ้าน 

 เรื่องที่ 2 เรื่องน้ำท่วมทำให้ข้าวเสียหายบางรายก็เสียหายทั้งหมด บางรายก็ได้เก็บเกี่ยวซึ่งก็คงไม้
เต็มเม็ดเต็มหน่วยในส่วนที่ท่วมบ้านเรือนของประชาชนทาง อบต.ก็ได้เยียวยาแจกถุงยังชีพไปแล้ว 
จำนวน 300 ชุด  

จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดชขุนทด เรียนท่านประธานสภา สมาชิก อบต.ทุกท่านผมขอเสนอเรื่องเก่ียวกับการวิ่งเพ่ือสุขภาพซึ่งทาง  
เลขานุการสภาฯ อบต.ของเราได้มีกำหนดวิ่งวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ซึ่งสมาชิกทุกท่านคงได้ซื้อเสื้อวิ่งทุกคนแล้ว 

ผมอยากให้กำหนดจุดวิ่งคร่าวๆ ขอเชิญท่านรองสามารถ ภูมิค้า ได้นำเสนอครับ 
นายสามารถ ภูมค้า เรียนท่านประธานสภาสมาชิกทุกท่านผมเองได้ไปร่วมวิ่งกับ อบต.ในเมืองจัดร่วมกับเทศบาล 
รองนายก อบต.ท่าหลวง ตำบลพิมาย ระยะทาง 5 กิโลเมตร ก็ไม่มีอะไรมาก มีน้ำดื่ม ข้าวต้มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

สำหรับของเราก็จะจัดเหมือนกัน ซึ่งผมเองได้ไปสำรวจเส้นทางดังนี้ จุดปล่อยอยู่ที่โ รงเรียนท่า
หลวง วิ่งเข้าไปตามหมู่บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 11 ไปตามคลองชลประทานวิ่งวนมาปากทางเข้า
สะพานบ้านท่าหลวงมาจบที่จุดปล่อยที่โรงเรียนบ้านท่าหลวง ระยะทาง 6 กิโลเมตรซึ่งผมเองก็
เห็นว่าเหมาะสมเพราะไม่ปิดกั้นการจราจร ถ้าวิ่งไปบ้านสนุ่นเกรงว่าจะปิดกั้นทางจราจร ขอท่าน
สมาชิกท่านอื่นได้เสนอครับ 

นายสมพร มะค้า เรียนท่านประธานสภาผมเห็นดีด้วยระยะทางก็เหมาะสมอาจจะระยะทางไกลไปนิดสำหรับผู้เข้า 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 ร่วมกิจกรรมซึ่งไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแต่ก็เดินเอาก็ได้ 
จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดชขุนทด ครับขอบคุณท่านรองสามารถและท่านสมพร มะค้า ที่ได้นำเสนอแต่กว่าจะถึงวันผมเองก็ต้อง 
ปลัด อบต.ท่าหลวง เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชุมอีกครั้งหนึ่งทั้งผู้ใหญ่บ้านและส่วนราชการ อสม.มาร่วมประชุม

ปรึกษาหารือกันอีกรอบเพ่ือกำหนดเส้นทางการวิ่งและรายละเอียดของงานฝ่ายจราจร ฝ่ายน้ำดื่ม 
ฝ่ายอาหารว่างก็คงจะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง 

นายเสนอ ทรัพย์สุข มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม และขอเชิญท่านสมาชิกมา 
ประธานสภาฯ ประชุมกันอีกในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ผมเองจะไม่ส่งหนังสือเชิญประชุมนะครับ 

      
 
       ปิดประชุมเวลา ๑1.30 น. 
      

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


