
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านตาล 

สมัยสามัญที ่๒ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๔ 

วันที่ ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล 

รายช่ือผู้ที่มาประชุม  

 

 

รายชื่อผู้ไม่มาร่วมประชุม 
๑. นายสอน  มีค า    ส. อบต. หมู่ที๔่  
๒. นายบุญชู  เถินมงคล        ส. อบต. หมู่ที๖่ 
๓. นายพร  โม่งประณีต   ส. อบต. หมู่ที๙่ 

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   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                   - 

๑๐ นายสมาน   แจ่มเพ็ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๕ สมาน   แจ่มเพ็ง 
๑๑ นายทวีศักดิ์   ชาญวิจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๕ ทวีศักดิ์   ชาญวิจิตร 
๑๒ นายบุญชู   เถินมงคล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๖ - 
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 หนูต้อย   เชื้ออาสา 
๒๐ นายวิเชียร    ฝ่ายจิตรชอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๑่๐ 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

ตรวจนับองค์ประชุมปรากฏว่ามีสมาชิกทั้งหมด  ๒๒  คน  และไม่มาประชุมอีก  ๓  คน เมื่อครบองค์ประชุม

แล้วจึงได้เรียนเชิญ  นายสมเกียรติ  มีเพียร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล  จุดธูปเทียนบูชา

พระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

ตาลไดข้อเปิดประชุมต่อนายอ าเภอบ าเหน็จณรงค์  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านตาล  สมัยสามัญที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม

๒๕๖๔ ซึ่งได้แจกสมาชิกฯ ทุกท่านแล้ว ขอให้ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุม

ครั้งที่แล้ว หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเชิญเสนอต่อที่

ประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม ครับ หากไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไขรายงานการ

ประชุม กระผมขอมติรับรองรายงานการประชุม ครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  จ านวน  ๑๘ 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  ชาญศิริ รองนายก  อบต.บ้านตาล อามร  ชาญศิริ 
๔ นางสมจร    พรามจร เลขานุการ นายกฯ สมจร    พรามจร 
๕ น.ส.เบญญทิพย์  เชื้อจ ารูญ ผอ. กองช่าง เบญญทิพย์  เชื้อจ ารูญ 



-๓- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องการตั้งกระทู้ถาม 

   ไม่มีสมาชิกท่านใดได้ส่งกระทู้ถามไว้  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ เพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ  ขอเรียนคณะผู้บริหารกล่าวชี้แจงการโอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณประจ า 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

นายก อบต.           กระผมขอกล่าวชี้แจงการโอนเปลี่ยนแก้ไขงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
๑. โอนลด 
จาก  กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ อบต.บ้านตาล 

ตั้งไว้    ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

โอนลดในครั้งนี้   ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือจากการโอนในครั้งนี้ - บาท 

โอนเพิ่ม (โอนมาตั้งใหม่) 

โครงขุดลอกรอบบึงบางอ าพันธ์ ม.๑ ม. ๓  ม.๔  ต าบลบ้านตาล ขนาดกว้าง  ๑.๕  เมตร  ยาวรวม ๓,๔๐๐ 

เมตร ขุดลึก ๒.๕ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งดันดินเรียบร้อย

ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

งบประมาณตั้งไว้         -  บาท 

โอนเพิ่มในครั้งนี้   ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

โอนลด  แผนงานการศึกษา งบด าเนินการ   ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 

ตั้งไว้    ๘๘,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ  ๖๘,๐๐๐ บาท 

โอนลดในครั้งนี้   ๓๐,๓๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ  ๓๗,๗๐๐ บาท 

โอนเพิ่ม/............... 



 

-๔- 

นายก อบต. โอนเพิ่ม แผนงานการศึกษา งบลงทุน  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  ๓๐,๓๐๐  บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network video record) แบบ 8 ช่อง ราคา 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ

สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE802.3at (Power Over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จ านวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง 

- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 
Pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 Pixel 

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,SMTP,”NTP”SNMP,RTSP ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด

ความจุไม่น้อยกว่า 8 TB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ 
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือหบริหารงานที่มีคุณภาพ 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE  
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่องราคา 8,300 บาท 
คุณลักษณะพิเศษ 

- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 OSI Mode 
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps 
- รองรับ Mac Address ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10-100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ

สามารถท างานได้ ตามแบบมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ (Power Over Ethernet) ในช่องเดียวกัน
ได้ จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง 

- สมารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได ้
- มีสัญญาณไฟแสดงสภานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 



นายก.อบต/................. 
-๕- 

 
นายก อบต. โอนลด    ส านักปลัด งบด าเนินการ ค่าใช้สอย 

โครงการฝึกอบรมและสัมมนา 

ตั้งไว้   ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

โอนลดในครั้งนี้  ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท 

โอนลด  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ตั้งไว้   ๒๐๑,๓๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๙๑,๓๐๐ บาท 

โอนลดในครั้งนี้  ๙๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๑,๓๐๐  บาท 

รวมโอนลดในครั้งนี้ ๒๑๐,๐๐๐ บาท 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดแคน หมู่ที่ ๗ (สายหลัง รพสต. กุด
แคน) รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๔๒๖ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาลก าหนด    

งบประมาณ  ๒๑๐,๐๐๐ บาท  

โอนเพิ่ม       แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน     งบลงทุน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านกุดแคน  หมู่ที่ ๗ (สายหลัง รพสต. กุดแคน) 
 ตั้งไว้   -  บาท 

 โอนเพิ่มในครั้งนี้  ๒๑๐,๐๐๐ บาท 

 โอนลด   แบบงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    งบลงทุน 

ตั้งไว้    ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ  ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

/นายก อบต. 



-๖- 

นายก อบต.      โอนลด แผนงานก่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน งบด าเนินการ    ค่าใช้จ่าย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าหมวดลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

- โครงการปกป้องสถาบัน    ๒๐,๐๐๐  บาท 

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ๓๐,๐๐๐  บาท 

- โครงการสุ่มตรวจผู้เสพยาเสพติด   ๒๐,๐๐๐  บาท 

- โครงการอบรมสร้างทัศนคติ   ๒๐,๐๐๐  บาท 

ตั้งงบประมาณไว้     ๙๐,๐๐๐  บาท 

งบประมาณคงเหลือ     ๙๐,๐๐๐  บาท 

โอนลดในครั้งนี้     ๙๐,๐๐๐  บาท 

งบประมาณคงเหลือ     -   บาท 

โอนลด ส านักปลัด งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 

ตั้งไว้      ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

งบประมาณคงเหลือ     ๙๗,๒๐๐  บาท 

โอนลดครั้งนี้      ๕๐,๐๐๐  บาท 

งบประมาณคงเหลือจากการโอนลด   ๔๒,๒๐๐  บาท 

รวมการโอนงบประมาณในครั้งนี้   ๒๗๐,๐๐๐  บาท 

โอนเพิ่ม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดแคน  หมู่ที่ ๗ 

สายบ้านนายสาย ตั้งไว้    -   บาท 

โอนเพิ่ม      ๒๗๐,๐๐๐  บาท 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดแคน หมู่ที่ ๗ (สายบ้านนายสาย) 
รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๕๔๘ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาลก าหนด  

งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท 
/นายก อบต...................... 



-๗- 
นายก อบต.  โอนลด กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน  งบด าเนินการ  ห ม ว ด ค่ า ใ ช้ ส อ ย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าหมวดลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
 โครงการเดินทางไปราชการ  

ตั้งไว้    ๓๐,๐๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
โอนลดในครั้งนี้   ๒๒,๐๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือ  ๘,๐๐๐   บาท 

โอนเพิ่ม  กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับประมวลผล  มีคุณลักษณะ (ต้องไม่ต่ ากว่า) 

ตั้งไว้    -   บาท 
โอนเพิ่ม    ๒๒,๐๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือที่โอนเพ่ิม ๒๒,๐๐๐  บาท 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล *ราคา  ๒๒,๐๐๐  บาท 
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔core) จ านวน ๑ หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
๑. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย

กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 

๒.  ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHZ และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI  หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 

 
 
 

ระเบียบ/.......... 



-๘- 
นายก อบต. โอนลดจากส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป   ค่าใช้สอย 

  ตั้งไว้   ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

  งบประมาณคงเหลือ ๒๓๖,๐๐๐ บาท 

  โอนลดในครั้งนี้  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

  งบประมาณคงเหลือ ๓๖,๐๐๐ บาท 

โอนเพิ่ม  ส านักปลัด งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ถนนโซล่าร์เซลล์ พร้อมติดตั้ง จ านวน ๑๐ ต้น ราคาต้นละ ๒๐,๐๐๐  บาท  

ตั้งไว้   ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ -  บาท 

โอนเพิ่มในครั้งนี้  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  
หมวดที่ ๔  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดจะอธิบายหรือสงสัยอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีกระผม ขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าอนุมัติให้โอนงบประมาณหรือไม่  

ที่ประชุม  -มติที่ประชุม- 

   อนุมัติ   ๑๗  เสียง 

   ไม่ออกเสียง  -  เสียง 

   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

   ๕.๒ การให้ความเห็นชอบโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ 

ประธานสภาฯ  เรียนเชิญคณะผู้บริหารกล่าวชี้แจง รายละเอียดเลยครับ 
นายก อบต. ด้วย คณะผู้บริหาร ได้ด าเนินโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้บริการ ผู้ยากไร้ ในเขต

พ้ืนที่ต าบลบ้านตาลที่สมควรได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย  ทางคณะ
ผู้บริหารได้ด าเนินการส ารวจผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามโครงการซึ่งกระผมได้เรียงล าดับ 
ดังนี้   

 
นายกอบต./..................... 



-๙- 
นายก อบต. 

๑. นางสมหวัง    จบปาน  หมู่ที่ ๑๐ 

๒. นางเบญจวรรณ  ผดุงตาล  หมู่ที่ ๘ 

๓. นายมะละ  ฝ่ายจิตรชอบ หมู่ที่ ๗ 

๔. นายอ านาจ  อุ่นสันเทียะ หมู่ที่ ๑ 

๕. นายเพชร  มั่งมี  หมู่ที่ ๒ 

๖. นายธวัชชัย  ก้านค้างพลู หมู่ที่ ๓ 

๗. นายชาตรี  ภาพขุนทด หมู่ที่ ๔ 

๘. นางสาวผูก  ทองอยู่  หมู่ที่ ๕ 

๙. นางมะลิ   ทองช านาญ หมู่ที่ ๕ 

๑๐. นายสวาด  ชื่นสบาย หมู่ที่ ๖ 

๑๑. นายตุ้ม   กุลมา  หมู่ที่ ๙ 

๑๒. นายชื่น   อินต๊ะนอน หมู่ที่ ๑๑ 

กระผมขอให้ที่ประชุมช่วยพิจารณาด้วยนะครับ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอธิบาย หรือเปลี่ยนแปลงล าดับที่ หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอธิบายหรือสงสัยอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าอนุมติให้โอนงบประมาณหรือไม่ 

ที่ประชุม  มีมติที่ประชุม  

  อนุมัติ  ๑๗ เสียง 

  ไม่ออกเสียง - เสียง 

  งดออกเสียง ๑ เสียง 

๕.๓ การขอความเห็นชอบจากสภาฯ เรื่องการขอสมัครเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 

 

ประธานสภาฯ/................ 



-๑๐- 

ประธานสภาฯ  เรียนเชิญคณะผู้บริหารกล่าวชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต. รายละเอียดโครงการดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่ได้แจกเอกสารให้สมาชิกทุกท่านแล้วนะครับ 
กระผมขอให้สมาชิกทุกท่านศึกษารายละเอียดซึ่งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ให้ทาง อบต.
ด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กิจกรรมปกป้องทรัพยากร การส ารวจ การรวบรวม อนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางธรรมชาติ และกิจกรรมพิเศษ สนับสนุนทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล จึงขอน าเรียนสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านตาล พิจารณาเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องจากพระราชด าริฯ เพ่ือจักได้รักษาสมบัติของแผ่นดิน 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีกระผมขอให้สภาให้ความเห็นชอบเลยนะครับ 

ทีป่ระชุม มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 

     ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

     งดออกเสียง ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

๕.๔ ขอความเห็นชอบในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม
ฉบับที่ ๒ /๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ  ขอเรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมครับ 
นายก อบต. ครับ ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น ทั้งนี้
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาลจึงมีความจ าเป็นในการเพ่ิมเติมโครงการพัฒนา
ในแผนพัฒนาท้องถิ่ น  (พ .ศ . ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) โดยอาศัยอ านาจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑หมวด ๔ ข้อ๒๒/๒ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ตาลจึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) (ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๔) เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและ 

 นายก อบต./................ 



-๑๑- 

นายก อบต.  อ านาจหน้าที่เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องการจัดท า 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหา รวมถึง

ความต้องการของประชาชนทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้ เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไปและ
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและมีความ
จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตามโครงการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยซึ่งไม่มี
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นต้องการเพ่ิมเติมโครงการแผนพัฒนา
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในส่วนรายละเอียด ขออนุญาตให้ท่าน
ปลัด อบต.ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ครับ 

ปลัด อบต. คะ ขออนุญาต เรียนชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ คะ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เลขานุการสภา/ปลัด อบต. การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกระเบียบฯ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล
จึงได้เพ่ิมเติมโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล (ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ ครับ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี 
กระผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล (ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๔) ตามท่ีท่านนายกเสนอ หากท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๘  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้ กระผมขอปิดประชุม 
เลยนะครับ 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 



-๑๒- 

 

 

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 
 

 

 

    
 

 

 

 
 

 


