
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านตาล 

สมัยสามัญที ่๑ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๔ 

วันที่ ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล 

รายช่ือผู้ที่มาประชุม  

 

รายช่ือผู้ไมม่าเข้าร่วมประชมุ 

๑. นายสมาน  แจ่มเพ็ง ส. อบต.ม.๕ 

 
 
 

 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑ นำยสมเกียรติ  มีเพียร ประธำนสภำ อบต. สมเกียรติ  มีเพียร 
๒ นำยเคลื่อน    ภำพขุนทด รองประธำนสภำ  อบต. เคลื่อน   ภาพขุนทด 
๓ นำงพรรณปพร   ครูเกษตร เลขำนุกำรสภำ  อบต. พรรณปพร ครูเกษตร 
๔ นำงพรพรรณ    เหล็กจีน สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๑  พรพรรณ    เหล็กจีน 
๕ นำงปัทมำภรณ์  อำบสุวรรณ์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที๑่ ปัทมาภรณ์  อาบสุวรรณ์        
๖ นำงขวัญเรือน   ถีสูงเนิน สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๒ ขวัญเรือน   ถีสูงเนิน 
๗ นำยสมคิด   ชัยทิพย์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๒ สมคิด   ชัยทิพย์ 
๘ นำงรวบ   สีทำจันทร์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๓ รวบ   สีทาจันทร์ 
๙ นำยสอน   มีค ำ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๔ สอน   มีค า 

๑๐ นำยสมำน   แจ่มเพ็ง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๕                    - 
๑๑ นำยทวีศักดิ์   ชำญวิจิตร สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๕ ทวีศักดิ์   ชาญวิจิตร 
๑๒ นำยบุญชู   เถินมงคล สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๖ บุญชู   เถินมงคล 
๑๓ นำยภูมิพัฒน์ ภักดิ์ประสิทธิ์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๖ ภูมิพัฒน์ ภักดิ์ประสิทธิ์ 
๑๔ นำยสมนึก   ฤทธิ์จรูญ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๗ สมนึก   ฤทธิ์จรูญ 
๑๕ นำยบุญภูมิ   หมั่นบรรจง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๘ บุญภูมิ   หมั่นบรรจง 
๑๖ นำยสมคิด   ท ำนักตำล สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๘ สมคิด   ท านักตาล 
๑๗ นำงสมจิต  ยินขุนทด  สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๙ สมจิต  ยินขุนทด 
๑๘ นำยพร    โม่งปรำณีต สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๙ พร    โม่งปราณีต 
๑๙ นำงหนูต้อย   เชื้ออำสำ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๑๐ หนูต้อย   เชื้ออาสา 
๒๐ นำยวิเชียร    ฝ่ำยจิตรชอบ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๑๐ วิเชียร    ฝ่ายจิตรชอบ 
๒๑ นำงมณีรัตน์   ครองสิทธิ์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๑๑ มณีรัตน์   ครองสิทธิ์ 
๒๒ นำงสำวทัศนีย์ แช่มขุนทด สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๑๑ ทัศนีย์   แช่มขุนทด 



-๒- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นำงพรรณปพร  ครูเกษตร ปลัด อบต.บ้ำนตำล เลขำนุกำรฯ ได้ท ำกำรตรวจนับ

องค์ประชุมปรำกฏว่ำมีสมำชิกทั้งหมด  ๒๒  คน  และไม่มำประชุมอีก  ๑  คน เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงได้เรียน

เชิญ  นำยสมเกียรติ  มีเพียร  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนตำล  จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและ

กล่ำวเปิดกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี้ 

ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

วันนี้เป็นกำรประชุมสมัยสำมัญท่ี ๑ ครั้งที่ ๑  ซึ่งทำงสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน

ตำลได้ก ำหนดสมัยประชุมไว้  

ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 

กำรประชุมครั้งที่แล้วเป็นกำรก ำหนดสมัยประชุม ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ 

กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔ ซึ่งได้แจกสมำชิกฯ ทุกท่ำนแล้ว ขอให้ทุกท่ำนได้ตรวจรำยงำนกำร

ประชุมครั้งที่แล้ว หำกมีข้อควำมใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเชิญเสนอ

ต่อที่ประชุมสภำฯ เพ่ือขอมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม ครับ หำกไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไขรำยงำนกำร

ประชุม กระผมขอมติรับรองรำยงำนกำรประชุม ครับ 

ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกท่ำนใดจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วไหมครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

ประธำนสภำฯ  ถ้ำไม่มีกระผมขอให้ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม  กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวำระท่ี๓/................... 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑ นำยสุนทร   อุเทนสุต นกยก อบต.บ้ำนตำล สุนทร   อุเทนสุต 
๒ นำยวิเศษ  ประภำสโนบล รองนำยก อบต.บ้ำนตำล วิเศษ  ประภำสโนบล 
๓ นำยอำมร  ชำญศิริ รองนำยก  อบต.บ้ำนตำล อามร  ชาญศิริ 
๔ นำงสมจร    พรำมจร เลขำนุกำร นำยกฯ สมจร    พรำมจร 
๕ น.ส.เบญญทิพย์  เชื้อจ ำรูญ ผอ. กองช่ำง เบญญทิพย์  เชื้อจ ารูญ 
๖. นำยเอกภพ  จันทร์สุรินทร์ หัวหน้ำส ำนักปลัด เอกภพ  จันทร์สุรินทร์ 
๗. นำงปิยะพร  เจนชัย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปิยะพร  เจนชัย 



-๓- 

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องกำรตั้งกระทู้ถำม 

   ไม่มีสมำชิกท่ำนใดได้ส่งกระทู้ถำมไว้  

ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจำรณำ 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   ๕.๑ กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ๒๕๖๔  

ประธำนสภำฯ  วันนี้ท่ำนนำยกองค์กำรหำรบริหำรส่วนต ำบลติดภำรกิจจึงไม่สำมำรถเข้ำร่วม 
ประชุมได้จึงได้มอบหมำยให้ นำยอำมร  ชำญศิริ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน       
ต ำบลบ้ำนตำลเข้ำร่วมประชุมแทน ขอเรียนเชิญท่ำนรองนำยกกล่ำวชี้แจงรำยละเอียด
ครับ 

นำยอำมร ชำญศิริ กระผมได้รับมอบหมำยจำกท่ำน นำยก อบต. ให้กล่ำวชี้แจงรำยละเอียด เรื่องกำร 
(รองนำยก)  โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ๒๕๖๔ ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

โอนลด   แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน   งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
   งบด ำเนินกำร ค่ำใช้สอย 
   โครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมศักยภำพ  อปพร. 

   ตั้งไว้   ๒๐๑,๓๐๐ บำท 

   งบประมำณคงเหลือ ๒๐๑,๓๐๐ บำท 

   รวมโอนลดครั้งนี้  ๑๑๐,๐๐๐ บำท 

   งบประมำณคงเหลือ ๙๑,๓๐๐  บำท 

โอนเพิ่ม   กองช่ำง  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งบลงทุน  ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
   โครงกำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำงระบบสูบน้ ำเพื่อเติมรถบรรทุกน้ ำดับเพลิง บ้ำนหัวบึง หมู่ที่ ๑ 

   ตั้งไว้   -  บำท 

   โอนเพิ่มครั้งนี้  ๘๐,๐๐๐ บำท 

   งบประมำณคงเหลือ ๘๐,๐๐๐ บำท 

 

 

โอนเพิ่ม/................. 



-๔- 

โอนเพิ่ม  ส ำนักปลัด งบลงทุน 
   ค่ำครุภัณฑ์โรงงำน 
   ตั้งไว้   - บำท  (ไม่ได้ตั้งงบประมำณไว้) 

โอนเพิ่ม  ๓๐,๐๐๐ บำท  เพ่ือจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ  

๑.๕  แรงม้ำ จ ำนวน  ๓๐,๐๐๐ บำทเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนำด 

ไม่ต่ ำกว่ำ ๑.๕ แรงม้ำ จ ำนวน ๒ เครื่อง  

คุณลักษณะ  เคร่ืองยนต์เบนซิล  ๒ จงัหวะ สบูเดียว มีก าลงัแรงม้า ไมต่ ่ากวา่ 1.5 แรงม้า 

   บำร์โซ่ไม่น้อยกว่ำ ๑๒  นิ้ว ระบบสตำร์ทเครื่องแบบเชือกดึงสตำร์ทมือ 
   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) (เพ่ิมเติมฉบับที่ ๑) 

อบต.บ้ำนตำลเหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือจำกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์เนื่องจำกไม่มีในบัญชี 
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ และหน่วยงำนมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องใช้ เลื่อยโซ่ยนต์ ขนำดไม่ 
ต่ ำกว่ำ ๑.๕ แรงม้ำท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมกับกำรใช้งำนของหน่วยงำนจึงตั้งจ่ำยตำม 
รำคำซื้อขำยในท้องถิ่นตำมที่เสนอมำนี้ (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีงบ 
ประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดที่ ๔ กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบ 
ประมำณ 
ข้อ ๒๗ กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำ
ให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจ
อนุมัติ 

ของสภำท้องถิ่น  
ประธำนสภำฯ ท่ำนรองนำยกได้กล่ำวชี้แจง ถึงรำยละเอียดของกำรโอนงบประมำณในครั้งนี้ มีสมำชิก 

ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่  

ที่ประชุมฯ  -ไม่มี- 
ประธำนสภำฯ  ถ้ำไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่ำจะให้โอนงบประมำณในครั้งนี้หรือไม่ 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท ์ให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณในครั้งนี้ 

ประธำนสภำฯ  ๕.๒ กำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในกำรจ่ำยขำดเงินสะสม เมื่อกำร 

ประชุมสมัยสำมัญท่ี ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๓  

ประธำนสภำฯ  เรียนเชิญท่ำน รองนำยก กล่ำวชี้แจงครับ 

นำยอำมร ชำญศิริ  
(รองนำยก อบต.) 
         โครงกำร/.................... 



-๕- 

จำกโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน (สำยบ้ำนนำยวิรัตน์  

หมำยชัย)  บ้ำนหนองยำยบุตร หมู่ที่ ๙ รำยละเอียดโครงกำร ขนำดผิวจรำจรกว้ำง  

๓.๕๐ เมตร ยำว ๑๕.๐๐ ม. หนำ ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๕๒ เมตร  

ตำมแบบ อบต.บ้ำนตำล ก ำหนด งบประมำณ  ๒๙,๐๐๐ บำท  

ขอแก้ไขเป็น  

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน (สำยบ้ำนนำยวิรัตน์ หมำยชัย) 

 บ้ำนหนองยำยบุตร หมู่ที่ ๙ รำยละเอียดโครงกำร ขนำดผิวจรำจรกว้ำง ๓.๕๐ เมตร  

ยำว  ๑๕.๐๐ ม. หนำ ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๕๒.๕ เมตร ตำมแบบ 

 อบต. บ้ำนตำล ก ำหนดงบประมำณ  ๒๙,๐๐๐ บำท  

ประธำนสำฯ  มีท่ำนใดจะสอบถำมถึงรำยละเอียดอีกหรือไม่  

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

ประธำนสภำฯ  ถ้ำไม่มีกระผมจะขอ มติที่ประชุมเลยนะครับ เห็นสมควรที่จะอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยน 

แปลงรำยละเอียดโครงกำรดังกล่ำวหรือไม่  

ที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขโครงกำรดังกล่ำว 

ระเบียบวำระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกท่ำนใด จะสอบถำมอีกหรือไม่  

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

ประธำนสภำฯ  ถ้ำไม่มี กระผมขอปิดกำรประชุมในครั้งนี้ครับ  

  ปิดประชุม ๑๒.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 



   -๖- 
 

 
 

 

ลงชื่อ                             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

                                      (นำงพรรณปพร ครูเกษตร) 

                          ปลัด อบต.บ้ำนตำลและเลขำนุกำรสภำ อบต.บ้ำนตำล  

 

ลงชื่อ            ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

          (นำงสำวทัศนีย์  แช่มขุนทด) 

        สมำชิก อบต.บ้ำนตำล หมู่ที่ ๑๑ 

   ลงชื่อ                             คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

         (นำงพรพรรณ เหล็กจีน) 

       สมำชิก อบต. บ้ำนตำล หมู่ที่ ๑  

   ลงชื่อ                         เลขำ/คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 

         (พ.อ.อ.สรำยุธ  ปัดภัย) 

           เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


