
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านตาล 

สมัยสามัญที ่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

วันที่ ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล 

รายช่ือผู้ที่มาประชุม  

 

ผู้ไม่มาร่วมประชุม 
๑. นายสมาน    แจ่มเพ็ง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 

๒. นางหนูต้อย เชื้ออาสา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 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. หมู่ที๑่ ปัทมาภรณ์  อาบสุวรรณ์        
๖ นางขวัญเรือน   มั่งมี 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    โม่งประณีต สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๙ พร    โม่งปราณีต 
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 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

 

 

 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางพรรณปพร  ครูเกษตร ปลัด อบต.บ้านตาล เลขานุการฯ ได้ท าการตรวจนับองค์

ประชุมปรากฏว่ามีสมาชิกทั้งหมด  ๒๒  คน  และไม่มาประชุมอีก  ๒  คน เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงได้เรียนเชิญ  

นายสมเกียรติ  มีเพียร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิด

การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาลได้ขอ

เปิดประชุมต่อนายอ าเภอบ าเหน็จณรงค์  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านตาล  สมัยสามัญที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 

๒๕๖๔ ซึ่งได้แจกสมาชิกฯ ทุกท่านแล้ว ขอให้ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือ

ขอมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม ครับ หากไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุม กระผมขอมติ

รับรองรายงานการประชุม ครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  จ านวน  ๑๗ เสียง 

 ไม่รับรองรายงานการประชุม จ านวน  - เสียง 

 งดออกเสียง   จ านวน  ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี ๓/................. 

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  ชาญศิร ิ รองนายก  อบต.บ้านตาล อามร  ชาญศิริ 
๔ นางสมจร    พรามจร เลขานุการ นายกฯ สมจร    พรามจร 
๕ น.ส.เบญญทิพย์  เชื้อจ ารูญ ผอ. กองช่าง เบญญทิพย์  เชื้อจ ารูญ 
๖. นางดวงใจ  ป้องจัตุรัส ผอ.กองคลัง ดวงใจ ป้องจัตุรัส 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องการตั้งกระทู้ถาม 

   ไม่มีสมาชิกท่านใดได้ส่งกระทู้ถามไว้  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ เพื่อพิจารณา 

   ๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   วาระท่ี ๑ ขัน้รับหลักการ 

ประธานสภาฯ  เรียนเชิญผู้บริหารกล่าวชี้แจงครับ 

นายก อบต. ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาลบัดนี้ถึงเวลาที่คณะ
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนต าบลบ้านตาล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาลอีกครั้งนึง ฉะนั้นในโอกาสนี้ 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวทางนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้   

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล 

 บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์ การ
บริหารส่วนต าบลบ้านตาล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 

๑. สถานะการคลัง 
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร   จ านวน ๒๔,๑๕๓,๙๖๒.๘๗ บาท 

๑.๑.๒ เงินสะสม   จ านวน ๔๐,๖๕๕,๙๕๖.๕๔ บาท 

๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๑๐,๔๕๙,๒๗๕.๓๙ บาท 

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  ๐  โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท 

๑.๑๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  ๐  โครงการ  รวม ๐.๐๐ บาท 

เงินกู้คงค้าง/............ 
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๑.๒ เงินกู้คงค้าง  จ านวน ๐.๐๐ บาท 

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

๒.๑ รายรับจริง     จ านวน   ๓๖,๙๓๗,๗๘๘.๙๓      บาท ประกอบด้วย  

หมวดภาษีอากร     จ านวน  ๗๐,๕๙๑.๖๑  บาท  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน  ๘๓,๕๑๐.๐๙  บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน  ๙๐,๙๓๙.๑๓  บาท 

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์  จ านวน ๐.๐๐   บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน  ๒๒,๘๖๐  บาท 

หมวดรายได้จากทุน    จ านวน  -   บาท 

หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน  ๑๔,๖๖๑,๕๕๗.๐๓ บาท 

หมวดเงินอุดหนุน    จ านวน  ๑๘,๗๐๖,๙๐๔.๐๗ บาท 

๒. เงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน ๓,๓๐๑,๙๗๓.๐๐ บาท 

๒.๓ รายจ่ายจริง จ านวน   ๒๒,๖๘๑,๒๔๕.๓๘ บาท  ประกอบด้วย     ๓๔,๗๐๐,๓๐๐.๙๕ บาท 

งบกลาง     จ านวน  ๑๑,๘๑๒,๑๖๕  บาท 

งบบุคลากร     จ านวน  ๘,๖๐๕,๖๙๐.๐๐ บาท 

งบด าเนินงาน    จ านวน  ๕,๗๖๓,๐๕๔.๘๓ บาท 

งบลงทุน     จ านวน  ๑,๔๓๓,๑๐๐  บาท 

งบเงินอุดหนุน    จ านวน  ๑,๖๗๙,๓๘๔.๑๒ บาท 

งบรายจ่ายอื่น    จ านวน  ๐.๐๐   บาท 

๒.๔ รายจ่ายที่อ่ืนจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน      ๖,๓๓๐,๓๐๐.๐๐  บาท 

๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่    จ านวน      ๑,๘๒๔,๒๐๐.๐๐  บาท 

๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน       ๐.๐๐  บาท 

๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู ้     จ านวน       ๐.๐๐  บาท 

 
 
 
 
 
 

         รายจ่ายตามงาน/............. 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล 
 อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 

แผนงานงบกลาง 

                                           งาน 

งบ 

 

งบกลาง รวม 

งบกลาง ๑๔,๔๓๗,๗๘๐ ๑๔,๔๓๗,๗๘๐ 

งบกลาง ๑๔,๔๓๗,๗๘๐ ๑๔,๔๓๗,๗๘๐ 

 
แผนงานบริหารทั่วไป 

                 งาน                           

 

 

 

งบ 

 

งานบริหารทั่วไป 

งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ 

งานบริหารงาน

งานคลัง 

งานควบคุม

ภายในและการ

ตรวจสอบ

ภายใน 

รวม 

งบบุคลากร ๕,๑๔๕,๕๒๐ ๔๒๕,๐๐๐ ๑,๙๐๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๗,๖๒๐,๕๒๐ 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ๒,๖๕๗,๕๒๐ ๐ ๐ ๐ ๒,๖๕๗,๕๒๐ 

งบด าเนินงาน ๒,๓๘๙,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๐ ๒,๙๒๙,๐๐๐ 

ค่าตอบแทน ๒๙๙,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๐ ๒,๙๒๙,๐๐๐ 

ค่าใช้สอย ๑,๒๑๐,๐๐๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๑,๔๖๐,๐๐๐ 

ค่าวัสดุ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๕๖๐,๐๐๐ 

ค่าสาธารณูปโภค ๓๘๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๔๑๐,๐๐๐ 

งบลงทุน ๑๗,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๑๗,๐๐๐ 

ค่าครุภัณฑ์ ๑๗,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๑๗,๐๐๐ 

งบเงินอุดหนุน ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ 

เงินอุดหนุน ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ 

 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน/........ 



-๖- 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                         งาน              

 

งบ 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

รวม 

งบบุคลากร ๑๗๕,๐๐๐ ๐ ๑๗๕,๐๐๐ 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๑๗๕,๐๐๐ ๐ ๑๗๕,๐๐๐ 

งบด าเนินงาน ๓๖๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ 

ค่าใช้สอย ๒๑๐,๐๐๐ ๐ ๒๑๐,๐๐๐ 

ค่าวัสดุ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

ค่าตอบแทน ๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 
แผนงานการศึกษา 

                         งาน              

 

งบ 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร ๒,๔๘๒,๐๐๐ ๐ ๒,๔๘๒,๐๐๐ 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๒,๔๘๒,๐๐๐ ๐ ๒,๔๘๒,๐๐๐ 

งบด าเนินงาน ๘๐๔,๐๐๐ ๑,๓๘๔,๗๐๐ ๒,๑๘๘,๗๐๐ 

ค่าตอบแทน ๑๔๐,๐๐๐ ๐ ๑๔๐,๐๐๐ 

ค่าใช้สอย ๔๑๔,๐๐๐ ๕๙๔,๗๐๐ ๑,๐๑๐,๐๐๐ 

ค่าวัสดุ ๒๒๐,๐๐๐ ๗๙๐,๐๐๐ ๑,๐๑๐,๐๐๐ 

ค่าสาธารณูปโภค ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ 

งบลงทุน ๑๗,๐๐๐ ๐ ๑๗,๐๐๐ 

ค่าครุภัณฑ์ ๑๗,๐๐๐ ๐ ๑๗,๐๐๐ 

งบเงินอุดหนุน ๐ ๑,๗๓๓,๐๐๐ ๑,๗๓๓,๐๐๐ 

เงินอุดหนุน ๐ ๑,๗๓๓,๐๐๐ ๑,๗๓๓,๐๐๐ 

 
 

แผนงานสาธารณสุข/.............. 



-๗- 

แผนงานสาธารณสุข 
                         งาน              

 

งบ 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุข 

รวม 

งบบุคลากร ๓๐๕,๐๐๐ ๐ ๓๐๕,๐๐๐ 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๓๐๕,๐๐๐ ๐ ๓๐๕,๐๐๐ 

งบด าเนินงาน ๙๙๑,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๑,๒๑๑,๐๐๐ 

ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐ ๐ ๓,๐๐๐ 

ค่าใช้สอย ๘๘๕,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๑,๑๐๕,๐๐๐ 

ค่าวัสดุ ๑๐๓,๐๐๐ ๐ ๑๐๓,๐๐๐ 

งบเงินอุดหนุน ๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ 

เงินอุดหนุน ๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ 

 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

                         งาน              

 

งบ 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห ์

งานสวัสดิการสังคม 

และสังคมสงเคราะห์ 

รวม 

งบบุคลากร ๕๒๔,๐๐๐ ๐ ๕๒๔,๐๐๐ 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๕๒๔,๐๐๐ ๐ ๕๒๔,๐๐๐ 

งบด าเนินงาน ๔๗๓,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๖๗๓,๐๐๐ 

ค่าตอบแทน ๘๘,๐๐๐ ๐ ๘๘,๐๐๐ 

ค่าใช้สอย ๓๔๕,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๕๔๕,๐๐๐ 

ค่าวัสดุ ๔๐,๐๐๐ ๐ ๔๐,๐๐๐ 

 
 

 

 

แผนงานเคหะชุมชน/............... 



-๘- 

แผนงานเคหะและชุมชน 
                         งาน              

 

งบ 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห ์

งานสวัสดิการสังคม 

และสังคมสงเคราะห์ 

รวม 

งบบุคคลากร ๑,๓๒๗,๐๐๐ ๐ ๑,๓๒๗,๐๐๐ 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๑,๓๒๗,๐๐๐ ๐ ๑,๓๒๗,๐๐๐ 

งบด าเนินงาน ๖๕๒,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๗๐๒,๐๐๐ 

ค่าตอบแทน ๑๘๑,๐๐๐ ๐ ๑๘๑,๐๐๐ 

ค่าใช้สอย ๔๐๑,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๔๕๑,๐๐๐ 

ค่าวัสดุ ๕๕,๐๐๐ ๐ ๕๕,๐๐๐ 

ค่าสาธารณูปโภค ๑๕,๐๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐ 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                                             งาน 

งบ 

 

งบกลาง รวม 

งบด าเนินงาน ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

ค่าใช้สอย ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

                       งาน                           

 

 

 

งบ 

 

งานบริหารทั่วไป 

งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ 

งานบริหารงาน

งานคลัง 
รวม 

งบด าเนินงาน ๔๘๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๓๐,๐๐๐ 

ค่าใช้สอย ๔๘๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๓๐,๐๐๐ 

งบลงทุน ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/.......... 



-๙- 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                         งาน              

 

งบ 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรม 

งานก่อสร้าง 

 

รวม 

งบลงทุน ๖๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๖๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ 

 
แผนงานการเกษตร 

                         งาน              

 

งบ 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรม 

งานก่อสร้าง 

 

รวม 

งบลงทุน ๖๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๖๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ 

 
แผนงานการเกษตร 

                         งาน              

 

งบ 

 

งานส่งเสริมการเกษตร 

งานสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

รวม 

งบบุคลากร ๑๒๐,๐๐๐ ๐ ๑๒๐,๐๐๐ 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๑๒๐,๐๐๐ ๐ ๑๒๐,๐๐๐ 

งบด าเนินงาน ๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

ค่าใช้สอย ๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดการร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีกระผม ขอมติสภาเลยเลยนะครับว่าเห็นชอบในการหลักการข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้อีกหรือไม ่

 
มติที่ประชุม/........ 



-๑๐- 
 
ที่ประชุม  เห็นชอบ   ๑๘  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 

   งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ ก็เป็นอันว่าสภาฯของเราได้รับหลักการด้วยมติเป็น เอกฉันท์เป็น  ๑๘  เสียงนะครับและให้
ที่ประชุมพัก   ๑๐  นาทีนะครับ และต่อไปนี้เราจะคัดเลือกคณะกรรมการการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 พัก   ๑๐   นาที 
ประธานสภาฯ กระผมขอเรียนเชิญท่านปลัด อบต.บ้านตาล กล่าวชี้แจงกฎระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณา

ระเบียบต่างๆ ครับ 

ปลัด อบต. การพิจารณาตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระที่หนึ่ง ไปแล้วจึงขอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านตาลเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนขอเชิญเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 เรียนคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ 
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส าหรับกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น มีระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
นั้น มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๓๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ข้อ ๑๐๓ (๑) ก าหนดว่า คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

 ข้อ ๑๐๕ ก าหนดว่าภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๐๓ ข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นจุดต่าง 
ๆ ความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ข้อ ๑๐๖ ก าหนดว่า กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 

(๔) เลือกคณะกรรมการท้องถิ่นขึ้นใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 

ปลัด/................. 



-๑๑- 
 

ปลัด อบต. ข้อ ๑๐๗ ก าหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับ
รองการเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเว้นแต่ที่ประชุมมีมติอย่างอ่ืน และให้น า
วิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาบังคับใช้บังคับอนุโลม 

ข้อ ๑๒ ก าหนดว่า วิธีเลือกรองรับประธานสภาท้องถิ่นให้น าความในมาตรา ๘ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลมกรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่น
ก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พ่ึงมี 

ประธานสภาฯ ครับ ปลัด อบต. ก็ได้ชี้แจงข้อกฎหมายในการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ จ านวนกี่คนไม่น้อยกว่าสามคมแต่ไม่
เกินเจ็ดคน 

ประธานสภาฯ ที่ประชุมพร้อมแล้วนะครับ กระผมขอให้ที่ประชุมคัดเลือก คณะกรรมการแปรญัตติครับ 
ขัน้แรกขอให้ท่านสมาชิกเสนอว่าจะมีคณะกรรมการก่ีคนครับ 

นายสมนึก ฤทธิ์จรูญ กระผมขอเสนอ  นายทวีศักดิ์ ชาญวิจิตร ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 
(ส.อบต.ม.๗)  

ประธานสภาฯ ครับกระผมขอผู้รับรอง  ๒  ท่านครับ 

 ผู้รับรอง   ๑. นายสมคิด ชัยทิพย์  ส.อบต. หมู่ที่ ๒ 

     ๒. นางรวบ สีทาจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๓  

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 

นางสมจิต ยินขุนทด ดิฉันขอเสนอ นางพรพรรณ เหล็กจีน  ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
(ส.อบต.ม.9)   

ประธานสภาฯ ครับกระผมขอผู้รับรอง  ๒  ท่านครับ 

 ผู้รับรอง  ๑. นายสมนึก ฤทธิ์จรูญ ส.อบต. หมู่ที่ ๗ 

   ๒. นางรวบ สีทาจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๓  

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 

 

 

ส.อบต.ม.๑๑/..... 



-๑๒- 

นางมณีรัตน์ ครองสิทธิ์ ดิฉันขอเสนอ  นางขวัญเรือน มั่งมี  ส.อบต. หมู่ที่ ๒ 

(ส.อบต.ม.11)  

ประธานสภาฯ ครับกระผมขอผู้รับรอง  ๒  ท่านครับ 

 ผู้รับรอง  ๑. นายสมคิด ชัยทิพย์  ส.อบต. หมู่ที่ ๒ 
   ๒. นางสมจิต ยินขุนทด ส.อบต. หมู่ที่ ๙ 

ประธานสภาฯ ครับก็เป็นอันว่า  ๑. นายทวีศักดิ์  ชาญวิจิตร ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 

 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
๒. นางพรพรรณ เหล็กจีน  ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 

   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 

๓. นางขวัญเรือน มั่งม ี  ส.อบต. หมู่ที่ ๒ 

   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 

เราก็ได้คณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง ๓ ท่านแล้วนะครับ กระผมขอเรียนเชิญท่านปลัดได้
ชี้แจงรายละเอียดรายละเอียดของการท างานของคณะกรรมการแปรญัตติด้วยครับ 

ปลัด อบต. ทางสภาฯ ของเราได้ คณะกรรมการแปรญัตติ ๓ ท่าน เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ดิฉันขอ
นัดให้ท่านคณะกรรมการ ทั้ง ๓ ท่าน มาประชุมครั้งแรกในวันนี้หลังจากประชุมสภาฯเสร็จ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล เพ่ือคัดเลือก
ประธานกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการค่ะ 

ประธานสภาฯ มีท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ครับ 

ปลัด อบต. ดิฉันขอเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติมารับค าขอแปรญัตติ ในวันที่ ๗-๙ สิงหาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เพ่ือที่จะเสนอถึงเรื่องประธานสภาฯ ให้น าเข้าที่ประชุม
ต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่าให้คณะกรรมการแปรญัตติมารับค าขอเสนอแปรญัตติในวันที่ ๗-๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ ในเวลาราชการและพิจารณา เรื่องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๔ เพ่ือที่จะเสนอถึงเรื่องประธานสภาฯต่อไป 

 ต่อไปจะเป็นระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ ถ้ามี 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเรื่อง อ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 

ที่ประชุม/.............. 



-๑๓- 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี วันนี้กระผม ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่เข้าร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้บรรลุ

วัตถุประสงค์ทุกอย่าง กระผมขอปิดที่ประชุมไว้เพียงเท่านี้ครับ 

                               ปิดประชุมเวลา ๑๒. ๓๐ น. 

 

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 

 

 (ลงชื่อ)                          ผู้รับรองรายงานการประชุม 

            นายสมเกียรติ  มีเพียร 
   ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล 

 

 

 

 



 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


