
  รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านตาล 

สมัยสามัญที ่๓  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

วันที่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล 

รายช่ือผู้ที่มาประชุม  

  
รายชื่อผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม 

๑. นายสมาน  เพ็งแจ่ม ส. อบต. ม.๕ 
๒. นายพร     โม่งประณีต ส. อบต. ม.๙ 
๓. นางหนูต้อย เชื้ออาสา ส. อบต. ม.๑๐ 

 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสมเกียรติ  มีเพียร ประธานสภา อบต. สมเกียรติ  มีเพียร 
๒ นายเคลื่อน    ภาพขุนทด รองประธานสภา  อบต. เคลื่อน   ภาพขุนทด 
๓ นางพรรณปพร   ครูเกษตร เลขานุการสภา  อบต. พรรณปพร ครูเกษตร 
๔ นางพรพรรณ    เหล็กจีน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๑  พรพรรณ    เหล็กจีน 
๕ นางปัทมาภรณ์  อาบสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๑ ปัทมาภรณ์  อาบสุวรรณ์        
๖ นางขวัญเรือน   ถีสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๒ ขวัญเรือน   ถีสูงเนิน 
๗ นายสมคิด   ชัยทิพย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๒ สมคิด   ชัยทิพย์ 
๘ นางรวบ   สีทาจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๓ รวบ   สีทาจันทร์ 
๙ นายสอน   มีค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๔ สอน   มีค า 

๑๐ นายสมาน   แจ่มเพ็ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๕ - 
๑๑ นายทวีศักดิ์   ชาญวิจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๕ ทวีศักดิ์   ชาญวิจิตร 
๑๒ นายบุญชู   เถินมงคล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๖ บุญชู   เถินมงคล 
๑๓ นายภูมิพัฒน์ ภักดิ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๖ ภูมิพัฒน์ ภักดิ์ประสิทธิ์ 
๑๔ นายสมนึก   ฤทธิ์จรูญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๗ สมนึก   ฤทธิ์จรูญ 
๑๕ นายบุญภูมิ   หมั่นบรรจง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๘ บุญภูมิ   หมั่นบรรจง 
๑๖ นายสมคิด   ท านักตาล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๘ สมคิด   ท านักตาล 
๑๗ นางสมจิต  ยินขุนทด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๙ สมจิต  ยินขุนทด 
๑๘ นายพร    โม่งปราณีต สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๙ - 
๑๙ นางหนูต้อย   เชื้ออาสา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๑๐ - 
๒๐ นายวิเชียร    ฝ่ายจิตรชอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๑๐ วิเชียร    ฝ่ายจิตรชอบ 
๒๑ นางมณีรัตน์   ครองสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๑๑ มณีรัตน์   ครองสิทธิ์ 
๒๒ นางสาวทัศนีย์ แช่มขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๑๑ ทัศนีย์   แช่มขุนทด 



-๒- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางพรรณปพร  ครูเกษตร ปลัด อบต.บ้านตาล เลขานุการฯ ได้ท าการ

ตรวจสอบนับองค์ประชุมปรากฏว่ามีสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  คน  และไม่มาประชุมอีก  ๓  คน เมื่อครบองค์

ประชุมแล้วจึงได้เรียนเชิญ  นายสมเกียรติ  มีเพียร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล จุดธูป

เทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญท่ี ๓  ครั้งที่ ๒ ของปี ๒๕๖๔  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

การประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสมัยสามัญท่ี ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาขอให้ที่ประชุมได้ตรวจดูส าเนารายงานการ

ประชุม หากเห็นว่ามีข้อความใดที่จะแก้ไข และเปลี่ยนแปลงขอให้ท่านได้ยกมือเพ่ือ

แก้ไขได้  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้วไหมครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีกระผมขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องการตั้งกระทู้ถาม 

   ไม่มีสมาชิกท่านใดได้ส่งกระทู้ถามไว้  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔/................. 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสุนทร   อุเทนสุต นกยก อบต.บ้านตาล สุนทร   อุเทนสุต 
๒ นายวิเศษ  ประภาสโนบล รองนายก อบต.บ้านตาล วิเศษ  ประภาสโนบล 
๓ นายอามร  ชาญศิริ รองนายก  อบต.บ้านตาล อามร  ชาญศิริ 
๔ นางสมจร    พรามจร เลขานุการ นายกฯ สมจร    พรามจร 
๕ น.ส.เบญญทิพย์  เชื้อจ ารูญ ผอ. กองช่าง เบญญทิพย์  เชื้อจ ารูญ 
๖ น.ส.มณี  เสถียรจัตุรัส นักพัฒนาชุมชน มณี เถียรจัตุรัส 
๗  นายเอกภพ  จันทร์สุรินทร์ หัวหน้าส านักปลัด เอกภพ  จันทร์สุรินทร์ 



-๓-  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   ๕.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วาระท่ี ๒ (ข้ันแปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมเรื่องการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒๕๖๕ ต่อนะครับ ในขั้นการแปรญัตติ ผมและสมาชิกทุกท่านคงได้รับแจ้งจาก 

คณะกรรมการแปรบัญญัติแล้วว่า ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดได้เสนอขอแปรบัญญัติ

แต่อย่างใด ต่อไปทางสภาฯ ของเราจะท าการพิจารณาในวาระที่ ๓ ให้ความ

เห็นชอบว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

ผมขอให้ที่ประชุมพัก ๑๐  นาที แล้วค่อยมาพิจารณา วาระท่ี ๓ ต่อครับ 

      พัก ๑๐ นาที  

สมาชิก อบต. ทุกท่านคงได้ดูรายละเอียดของข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นอย่างดี

แล้วนะครับ มีท่านใดจะสอบถาม คณะผู้บริหารเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ  คงไม่มี กระผมขอให้ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านให้ความเห็นชอบเลยนะครับ ว่าเห็นชอบ 

   ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือไม่  

   มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๗  เสียง 

     ไม่เห็นชอบ - เสียง 

     งดออกเสียง ๑ เสียง  

 

 ทางคณะผู้บริหารได้จัดท าบัญญัติ เป็นที่ถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือเสนออ าเภอ

ประกาศใช้ ต่อไป 

๕.๒. การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียด 

ดังนี้ 

  โอนลด   ส านักปลัด งบด าเนินการค่าใช้จ่าย 

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการส าหรับการเลือกตั้ง       จ านวน       ๔๐๐,๐๐๐      บาท 

      งบประมาณ คงเหลือ                           จ านวน       ๒๐๐,๐๐๐      บาท 

โอนลดในครั้งนี้                  จ านวน       ๑๙๐,๐๐๐      บาท 

     งบประมาณ คงเหลือ                           จ านวน        ๑๐,๐๐๐       บาท 



โอนเพิ่ม   กองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา 

   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

        งบลงทุน ค่าสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๒ เชื่อมบ้าน

หนองลูกช้าง ต าบลตาล อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ จ านวน   ๑๙๐,๐๐๐  บาท     

รายละเอียดโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗ เมตร  หนา 

๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนผิวการจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๘ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การ

ส่วนต าบลก าหนด 

     ตั้งไว้            -             บาท 

โอนเพิ่มในครั้งนี้           ๑๙๐,๐๐๐  บาท 

งบประมาณ คงเหลือ     ๑๙๐,๐๐๐   บาท 

ข้อที่ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น

อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามรายละเอียดของการโอนงบประมาณในครั้งนี้ 

                               หรอืไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าจะให้มีการอนุมัติให้โอนงบประมาณดัง 

   กล่าว หรือไม่ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  ๑๗  เสียง 

      ไม่อนุมัติ   -   เสียง 

      งดออกเสียง ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม หรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีกระผมขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน และขอปิดการประชุมครั้งนี้ครับ 

   เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
   

 

 

 

 

 

 

 

   /ข้อที่ ๔................. 



-๔- 
 

 

 

ลงชื่อ                             ผู้จดรายงานการประชุม 

                                      (นางพรรณปพร ครูเกษตร) 

                          ปลัด อบต.บ้านตาลและเลขานุการสภา อบต.บ้านตาล  

 

ลงชื่อ            ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

          (นางสาวทัศนีย์  แช่มขุนทด) 

        สมาชิก อบต.บ้านตาล หมู่ที่ ๑๑ 

   ลงชื่อ                             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นางพรพรรณ เหล็กจีน) 

       สมาชิก อบต. บ้านตาล หมู่ที่ ๑  

   ลงชื่อ                         เลขา/คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

         (พ.อ.อ.สรายุธ  ปัดภัย) 

           เจ้าพนักงานธุรการ 
 

 

 


