
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล 
สมัยสามัญท่ี ๑ / ๒๕๖๕ ครั้งท่ี ๑ 

วันท่ี ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล 

 
รายชื่อเข้าร่วมประชุม 

 

รายชื่อผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม   
๑. - 
๒. - 
๓. - 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน ๓ คน   
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสุนทร  อุเทนสุต นายก อบต.บ้านตาล สุนทร  อุเทนสุต 
๒ นายอามร  ชาญศิริ รองนายก อบต.บ้านตาล อามร  ชาญศิริ 
๓ นางพรพรรณ  เหล็กจีน รองนายก อบต.บ้านตาล พรพรรณ  เหล็กจีน 
๔ นางพรรณี  เรืองจาบ เลขานุการนายก อบต.บ้านตาล พรรณี  เรืองจาบ 
๕ น.ส.เบญญทิพย์  เชื้อจ ารูญ ผอ. กองช่าง เบญญทิพย์  เชื้อจ ารูญ 
๖ น.ส.มณี  เสถียรจัตุรัส นักพัฒนาชุมชน มณี  เสถียรจัตุรัส 
๗ นายเอกภพ  จันทร์สุรินทร์ หัวหน้าส านักปลัด นายเอกภพ  จันทร์สุรินทร์ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายทวีศักดิ์ ชาญวิจิตร ประธานสภา อบต. นายทวีศักดิ์ ชาญวิจิตร 
๒ นายสมเกียรติ มีเพียร    รองประธานสภา อบต. นายสมเกียรติ มีเพียร    
๓ นางพรรณปพร ครูเกษตร เลขานุการสภา อบต. นางพรรณปพร ครูเกษตร 
๔ นางปัทมาภรณ์ อาบสุวรรณ์ ส.อบต. ม.๑ นางปัทมาภรณ์ อาบสุวรรณ์ 
๕ นางขวัญเรือน มั่งมี  ส.อบต. ม.๒ นางขวัญเรือน มั่งมี  
๖ นางรวบ  สีทาจันทร์   ส.อบต. ม.๓ นางรวบ  สีทาจันทร์    
๗ นายสอน มีค า  ส.อบต. ม.๔ นายสอน มีค า   
๘ นายเสาร์ สีเสมอ  ส.อบต. ม.๖ นายเสาร์ สีเสมอ  
๙ นางดารา เท้าเฮ้า   ส.อบต. ม.๗ นางดารา เท้าเฮ้า   
๑๐ นายเสนาะ ผดุงตาล  ส.อบต. ม.๘ นายเสนาะ ผดุงตาล  
๑๑ นางสมจิต ยินขุนทด  ส.อบต. ม.๙ นางสมจิต ยินขุนทด  
๑๒ นายสุรชัย น้อยพญา  ส.อบต. ม.๑๐ นายสุรชัย น้อยพญา  
๑๓ นางมณีรัตน์ ครองสิทธิ์  ส.อบต. ม.๑๑ นางมณีรัตน์ ครองสิทธิ์   



-๒- 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางพรรณปพร  ครูเกษตร ปลัด อบต.บ้านตาล เลขานุการฯ ได้ท าการตรวจสอบ

นับองค์ประชุมปรากฏว่ามีสมาชิกทั้งหมด     ๑๒     คน    เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงได้เรียนเชิญ   นายทวีศักดิ์  

ชาญวิจิตร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  - เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
           เนื่องจากวันนี้เป็นการประชุม สมัยสามัญที่ ๑ / ๒๕๖๕ ครั้งที่  ๒ ซึ่งที ่   
           ประชุมได้ท าการก าหนดสมัยประชุมไปเมื่อการประชุมครั้งท่ีแล้ว    

ที่ประชุม   รับทราบ    
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว    
ประธานสภาฯ   สมาชิกทุกท่านคงได้ดูรายละเอียดของการประชุมในครั้งก่อนแล้วนะครับ     

มีท่านใดจะขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือไม่    
ที่ประชุม   ไม่มี   
ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติในที่ประชุมว่าจะรับรองการประชุมสภาในครั้งท่ี    

แล้วหรือไม่      
ที่ประชุม ที่ประชุมลงมติรับรองการประชุมสภาครั้งท่ีแล้วอย่างเป็นเอกฉันท์    
ระเบียบวาระท่ี ๓ การตั้งกระทู้ถาม     
ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีสมาชิกท่านใดได้ท าการยื่นกระทู้ถามไว้ครับ    
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา    
 ๔.๑ การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล     
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาลแถลงนโยบาย  
นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสุนทร 

อุเทนสุต  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล  ขอแถลงนโยบายซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยภูมิ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิก    
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย    
ให้ได้ด ารงต าแหน่งนับตั้งแต่วันที่เลือกตั้ง  เมื่อลงวันที่    ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔       
และ ได้มีหนังสือประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง  เรื่อง   ผลการเลือกตั้งนายก    
องค์การบริหารส่วนต าบล บ้านตาล อ าเภอ บ าเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ ได ้  
รับรอง  กระผมนายสุนทร  อุเทนสุต ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลบ้านตาล  นั้น     
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 บัดนี ้ กระผมได้ก าหนดนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารราชการภายใต้กรอบของ   
กฎหมายและเป็นแนวนโยบายที่กระผมได้ให้ค าม่ันสัญญาไว้ต่อพ่ีน้องประชาชน   
ต าบลบ้านตาลทุกท่านจนท าให้พี่น้องประชาชนได้ให้ความไว้วางใจเลือกกระผม  
ให้เข้ามาด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล บ้านตาล ด้วยคะแนน     
เสียงจ านวน  ๓,๗๑๔  คะแนน  นโยบายของกระผมได้ก าหนดขึ้นโดยยึดมั่นใน  
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม    
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน    
ระเบียบ   กฎหมาย   ที่ใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลบ้านตาล ที่เคารพ ทุกท่านครับ เพ่ือให้การบริหารราชการใน  
อ านาจหน้าที่ของ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาลได้บรรลุถึงภารกิจ
ตามค ามั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ต่อ พ่ีน้องประชาชน   และเพ่ือให้เป็นไป ตาม 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ( ฉบับที่ ๕)  พ.ศ.
๒๕๔๖  มาตรา  ๕๘/๕  ที่ก าหนดไว้ว่า “ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วน  
ต าบลเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุม
สภา องค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลง
นโยบาย ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน
สามสิบวัน    นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล “กระผมจึง ขอแถลง นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล บ้าน
ตาล   ดังต่อไปนี้  
๑. นโยบายเร่งด่วน  
๑.๑ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์กรและเครือข่ายชุมชนในการ  
พัฒนาต าบลอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืนต่อไปในทุก ๆ ด้าน ภายในต าบล   
๑.๒ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาองค์กร ในด้านบุคคล และวัสดุ อุปกรณ์ ให้ม ี 
ความพร้อมในการดูแลและพัฒนาต าบลบ้านตาลของเราเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
ตอบสนองตามความต้องการของประชาชน     
๒. นโยบายทั่วไป  
๒.๑ การบริหารจัดการองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อก้าวสู่  
องค์กร/ทันสมัย/โปร่งใส/ใส่ใจชุมชน  
๒.๑.๑ พัฒนาบุคลากร/ข้าราชการ/ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน 
ตาลให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์/ทั้งร่างกาย/จิตใจ/มีความรู้/ความสามารถ     
พร้อมส าหรับการบริหาร และบริการประชาชน  
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๒.๑.๒ พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้ทันสมัย รวดเร็ว และ เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้   
๒.๑.๓ พัฒนาเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นอ่ืน (อบต.  ทต.  อบจ. เป็นต้น)   ผู้ปกครองท้องที่  (ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยฯ  แพทย์ สารวัตร เป็นต้น )  ราชการส่วนภูมิภาค (อ าเภอ จังหวัด 
กระทรวง ทบวง กรม )  หน่วยงานอาสาต่าง ๆ  ในต าบลและเครือข่าย   
ตลอดจนองค์กรภาคเอกชน  
๒.๑.๔ ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประชาคมในต าบลบ้านตาล ให้มี 
ความเข้มแข็ง  
๒.๑.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน 

    ๒.๒ การจัดการด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา 
๒.๒.๑ จัดให้มีการศึกษาเพ่ือเด็กก่อนวัยเรียนให้มีสถานที่เรียน/อุปกรณ์การ
เรียน การสอน/อาหารกลางวันให้เพียงพอจากภารกิจถ่ายโอน  

    ๒.๒.๒ส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเด็กก่อนวัยเรียน  
    ๒.๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนแก่สถาบันการศึกษาทุกระดับในต าบลบ้านตาล   
    ๒.๒.๔ ส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สืบไป   

๒.๒.๕ ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภายในต าบล/อ าเภอ
และ จังหวัด 
๒.๒.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาของเยาวชนในหมู่บ้าน และร่วมมือกับ    
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันกีฬาภายในระดับต าบลและภายในกลุ่มของ
อ าเภอ  

    ๒.๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ในการออกก าลังกายของชุมชนในต าบล  
    ๒.๓ การจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริการด้านสาธารณะ  

๒.๓.๑ พัฒนาระบบโครงการถนนให้ทั่วถึงบ ารุงรักษาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่  
สมบูรณ์ 
๒.๓.๒ ส่งเสริมประสานงานกับหน่วยงานงบประมาณ (อบจ./อ าเภอ/จังหวัด/ 
กระทรวง ทบวง กรม อื่น ๆ) เพ่ือสนับสนุนการจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ต าบล 
บ้านตาลอย่างเป็นระบบ  

    ๒.๓.๓ สนับสนุนพัฒนา ให้มีระบบน้ าประปาและไฟฟ้า ไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง     
๒.๓.๔ พัฒนาระบบการกระจายข่าวสารข้อมูลเพ่ือให้เกิดประโยชน์ครอบคลุม
ทั่ว   ทั้งต าบล 

    ๒.๔ การจัดการด้านสาธารณสุข / สุขภาพและพลานามัย   
    ๒.๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขภายในต าบล   
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๒.๔.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความรู้ในการดูแลและ   
ส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยอย่างทั่วถึงภายในต าบล    
๒.๕ การจัดการด้านการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพ  
๒.๕.๑ ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/ด้านการผลิตการเกษตรและพัฒนา  
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรภายในต าบล  
๒.๕.๒ พัฒนาอาชีพในด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมรายได ้/ ลดรายจ่าย  
๒.๕.๓ สนับสนุนกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ทางด้านเกษตรภายในต าบลบ้านตาล       
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่องค์กรภายในต าบล  
๒.๕.๔ ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมความรู้ให้กับ 
กลุ่มองค์กรภายในต าบล  
๒.๕.๕ ส่งเสริมเครือข่ายการตลาด การซื้อขายสินค้าเกษตรให้ดีขึ้นและมี       
ช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน มีตลาดรองรับเพ่ิมมาก
ขึ้น   

    ๒.๖ สนับสนุนกิจการด้าน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ และคนชรา   
๒.๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพสตรี / กลุ่มแม่บ้าน / เด็ก /  เยาวชน  
คนชรา และคนพิการ ภายในต าบลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
๒.๖.๒ ร่วมประสานส่งเสริม/สนับสนุนสวัสดิการแก่เด็ก/คนชรา/คนพิการและ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV   
๒.๖.๓ ประสานงานกับองค์กรต่างๆเพ่ือช่วยเหลือและดูแลให้ความร่วมมือแก่
เด็ก  เยาวชน สตรี ผู้พิการ และคนชรา 

    ๒.๗ การจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๒.๗.๑ ร่วมประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้ในการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 
๒.๗.๒ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันสาธารณภัย และ
อ านวยความสะดวกในกิจกรรม งาน ต่าง ๆ 
๒.๗.๓ จัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย เพ่ือมาใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย 
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาลและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านตาล ที่เคารพ ทุกท่าน ครับ  
นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาลไปแล้วนั้น  
ได้ตั้งอยู่บน พ้ืนฐานประโยชน์สุขของประชาชนต าบลบ้านตาล  โดยวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท า  
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งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติ 
งาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายก าหนดทุกประการ 
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล  และสมาชิกสภา
องค์การล าพังตัวกระผมหรือคณะผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียว  คงไม่สามารถ
ด าเนินการตามนโยบายที่กระผมและคณะผู้บริหารได้แถลงไว้ต่อสภาอันทรง 
เกียรติในวันนี้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างแน่นอน  หากไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายนิติบัญญัติ  คือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล
ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันอยู่   ณ  ที่นี ้  ซึ่งท่านท้ังหลายได้รับฉันทานุมัติ 
จากพ่ีน้องประชาชนแต่ละหมู่บ้านให้เข้ามาเป็นตัวแทนเพ่ือออกกฎหมายและ
ผลักดันงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของเรา  กระผมเชื่อเหลือเกินว่า  
การที่พ่ีน้องประชาชนเลือกท่านทั้งหลาย  เลือกกระผมและทีมผู้บริหารเข้ามา
ท าหน้าที่ในฐานะตัวแทนในครั้งที่ จะเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า  เรามี
นโยบายและเป้าหมาย ในการท างานที่ตรงกัน 
สุดท้ายนี้  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าฝ่าย
บริหารของกระผมจะได้รับการสนับสนุนและร่วมมือร่วมใจจากทุกท่านเป็น
อย่างดีในการที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผลสูงสุด  นั่นคือ
ประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลบ้านตาลทุกคน ต่อไป 

 ๑)    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว ด าเนินการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  

 ๒)     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ชั่วคราวรายงาน ผลการเลือก 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อนายอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 
เพ่ือให้นายอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจลงนามแต่งตั้งประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบล(เสนอในที่ประชุมสภาฯ) 

 เมื่อนายอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล แล้ว ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 

 ๓)ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอ่านค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลให้ที่ประชุมทราบ และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น
ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

ประธานสภาฯ ท่านได้กล่าวแถลงนโยบายในการด าเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ มีสมาชิก
ท่านใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี รับทราบ 
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 ๔.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ ต่อไปจะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการตัดท าแบบพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ( ข้อ ๗ ) ได้คัดเลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่น คัดเลือก  ๓  คน เป็น
กรรมการ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๒ ปี ขอเรียนเชิญสมาชิกเสนอชื่อ 
และขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ด้วยครับ  

นายสมเกียรติ มีเพียร กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกกท่าน กระผมขอ 
(รองประธานสภาฯ) เสนอชื่อ นายสอน มีค า  ส.อบต. ม.๔ ครับ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน  

ผู้รับรอง ๑. รวบ   สีทาจันทร์  ส.อบต. ม.๗ 
๒. นางขวัญเรือน   มั่งมี  ส.อบต. ม.๒ 

นางสมจิต  ยินขุนทด  เสนอ นางขวัญเรือน  มั่งมี  ส.อบต. ม.๒ คะ 
(ส.อบต. ม.๙)   ผู้รับรอง ๑ นางดารา  เท้าเฮ้า  ส.อบต. ม.๗ 

 ๒ นางปัทมาภรณ์  อาบสุวรรณ์ ส.อบต. ม.๑ 
นางดารา  เท้าเฮ้า  เสนอ นายสุรชัย  น้อยพญา  ส.อบต. ม.๑๐ 
(ส.อบต. ม.๗)   ผู้รับรอง ๑ นางสมจิต  ยินขุนทด  ส.อบต. ม.๙ 
      ๒ นายสอน  มีค า  ส.อบต. ม.๔ 
ประธานสภาฯ   ก็เป็นอันว่าเราได้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นครบทั้ง ๓ ท่านแล้วนะครับ  

ประกอบด้วย ๑. นายสอน  มีค า   ส.อบต. ม.๔ 
           ๒. นางขวัญเรือน  มั่งมี ส.อบต. ม.๒ 
           ๓. นายสุรชัย  น้อยพญา ส.อบต. ม.๑๐ 
ที่ประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ 
    ๔.๓ การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ  ต่อไปนี้จะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ( ข้อ ๒๘ ) คัดเลือกจากสมาชิก ๓ ท่านครับ ขอเชิญ 
เสนอชื่อครับ 

นางมณีรัตน์ ครองสิทธิ์  เสนอ นางปัทมาภรณ์  อาบสุวรรณ์  ส.อบต. ม.๑ 
(ส.อบต. ม.๑๑)   ผู้รับรอง ๑. นางดารา  เท้าเฮ้า  ส.อบต. ม.๗ 
      ๒. นางสมจิต  ยินขุนทด  ส.อบต. ม.๙ 
นายสุรชัย  น้อยพญา  เสนอ นางดารา  เท้าเฮ้า  ส.อบต. ม.๗ 
(ส.อบต. ม.๑๐)   ผู้รับรอง ๑. นายเสาร์  สีเสมอ  ส.อบต. ม.๖ 
      ๒. นางขวัญเรือน  มั่งมี  ส.อบต. ม.๒ 
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 นายสอน  มีค า   เสนอ นางสมจิต  ยินขุนทด  ส.อบต. ม.๙   
(ส.อบต. ม.๔)   ผู้รับรอง ๑. นายเสนาะ  ผดุงตาล  ส.อบต. ม.๘   
      ๒. นางรวบ  สีทาจันทร์  ส.อบต. ม.๓  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม   ไม่มี  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่าได้คณะกรรมการทั้ง ๓ ท่านแล้วนะครับ มีรายชื่อดังนี้  

๑. นางปัทมาภรณ์  อาบสุวรรณ์  ส.อบต. ม.๑  
๒. นางดารา  เท้าเฮ้า   ส.อบต. ม.๗  
๓. นางสมจิต  ยินขุนทด   ส.อบต. ม.๙  
๔.๔ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๕   

ประธานสภาฯ   ขอเรียนเชิญท่านนายก กล่าวชี้แจงรายละเอียดครับ  
นายก อบต.   การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

โอนลด  จากงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  
งบบุคลากร  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ตั้งไว้    ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
โอนลดครั้งนี้     ๘๐,๐๐๐ บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังการโอน   ๗๐,๐๐๐ บาท  

    โอนเพ่ิม  ใส่แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
      งานก่อสร้าง  งบลงทุน 

-โครงการเสริมถนนแอสฟัสติกคอนคอนกรีต สายหน้าวัดบางอ าพันธ์ 
หมู่ที่ ๑ / เสริมผิวแอสฟัสติกคอนคอนกรีตขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๔ เมตร 

    หนา ๐.๐๕ เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร 

     งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท 
กระผมขอให้สภาฯ พิจารณาถึงความจ าเป็น เนื่องจากต้องแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับพ่ีน้อง ม.๑ ครับ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติม หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๑ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
งดออกเสียง   ๑ เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
๕.๑ การเสนอปัญหาและความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน  

นางปัทมาภรณ์  อาบสุวรรณ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกกท่าน ดิฉันขอเสนอ  
(ส.อบต. ม.๑) ความต้องการและปัญหาของหมู่บ้านหัวบึง ม.๑ ดังนี้  
 ๑. ขอวางท่อระบายน้ าเส้นบ้านก านันสมชายมาถึงบริเวณสี่แยก  
 ๒. ขอถนนสายบ้านนางอัมลิน ถึงข้าง ร.ร.บ้านหัวทะเล 
 ๓. ขยายเขตไฟส่องสว่างจากบ้าน อ.จ าเริญ ออกมาสามแยกบ้านต ารวจอาม  

และเส้นบ้านอ.จ าเริญหลังใหม่ถึงถนนบ้านขาม 
นางขวัญเรือน  มั่งมี  ขอเสนอความต้องการและปัญหาของหมู่บ้านท่าศาลา ม.๒ ดังนี้  
(ส.อบต. ม.๒)    ๑.  ขอให้แก้ปัญหาถนนช ารุดเสียหาย  

๒. ขยายเขตไฟส่องสว่างสาธารณะเพ่ือความปลอดภัยในการท ากิจกรรม   
การสัญจรไปมา  
๓. ขอสร้างกล่องบล็อกคอนเวิร์ด ทางเข้าบ้านนางบุญนาค สาเกตุ 

นางรวบ  สีทาจันทร์  ขอเสนอความต้องการและปัญหาของหมู่บ้านกระทุ่มพระ ม.๓ ดังนี้ 
(ส.อบต. ม.๓)   ๑.  ขอถนน คสล. สายโรงเหล้า 

๒. ซ่อมแซมเทลูกรังถนนเส้นบ้านตาลองไปถึงทุ่งกกตาล 
๓. ถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตรของนางปราณี  
๔. ขุดลอกคลองส่งน้ าภายในหมู่บ้าน 

นายสอน  มีค า   ขอเสนอความต้องการและปัญหาของหมู่บ้านตาล ม.๔ ดังนี้ 
(ส.อบต. ม.๔)   ๑.  ซ่อมแซมถนนสายเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกร 
    ๒.  ขอถนนลาดยางจากหน้าวัดโพธิ์ตาล ถึง สี่แยกบ้านนาจอก 
    ๓. วางท่อระบายน้ าบริเวณหน้าวัดโพธิ์ตาล ถึง ศาลาประชาคม 
นายเสาร์  สีเสมอ  ขอเสนอความต้องการและปัญหาของหมู่บ้านหนองอีหล่อ ม.๖ ดังนี้ 
(ส.อบต. ม.๖)   ๑. ถมถนนคลองเก็บน้ าห้วยทราย (ท าคอนเวอร์ 4 ช่อง / เทลูกรัง  
    ๒. ซ่อมแซมบ ารุงอาคารศาลาประชาคม 
    ๓. ก่อสร้างล่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
    ๔. ขยายเขตเสาไฟส่องสว่างสาธารณะ(แบบเปิดปิดอัตโนมัติ) ตามซอยหมู่บ้าน 
    ๕. ขยายเขตเสาไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ในเขตหมู่บ้าน 
    ๖. ขอถังขยะภายในหมู่บ้าน 
นางดารา  เท้าเฮ้า  ขอเสนอความต้องการและปัญหาของหมู่บ้านกุดแคน ม.๗ ดังนี้ 
(ส.อบต. ม.๗)   ๑.  ซ่อมแซมถนน คสล. ที่ช ารุด 

๒. ขยายเขตไฟฟ้าสายหลังโรงเรียนกุดแคน 
๓. ขยายเขตไฟส่องสว่างสาธารณะเพ่ิม 



-๑๐- 
นายเสนาะ  ผดุงตาล  ขอเสนอความต้องการและปัญหาของหมู่บ้านโคกเพชร ม.๘ ดังนี้  
(ส.อบต. ม.๘)   ๑. ซ่อมแซมน้ าประปาภายในหมู่บ้าน  
    ๒. ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม  
    ๓. ซ่อมแซม/เสริมผิวถนนแอสฟัลคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน 
นางสมจิต  ยินขุนทด  ขอเสนอความต้องการและปัญหาของหมู่บ้านหนองยายบุตร ม.๙ ดังนี้  
(ส.อบต. ม.๙)   ๑. ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร  
    ๒. ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองยายบุตร ม.๙  
    ๓. การซ่อมแซมท่อระบายน้ าที่ช ารุดเสียหาย   
    ๔. ขยายเขตน้ าประปาส่วนภูมิภาค  
    ๕. ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน  
นายสุรชัย  น้อยพญา  ขอเสนอความต้องการและปัญหาของหมู่บ้านหนองคร้อ ม.๑๐ ดังนี ้ 
(ส.อบต. ม.๑๐)   ๑.  วางท่อระบายน้ าเพ่ิมเติมภายในหมู่บ้าน  

๒. ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน  
๓. ซ่อมแซมปรับปรุงหอกระจายข่าว 
๔. ขอถังขยะเพ่ิมเติม 
๕. เทคอนกรีทางเข้าหมู่บ้าน ศาลตาปู่ถึงสระวัดบ้านหนองคร้อ 

นางมณีรัตน์  ครองสิทธิ์  ขอเสนอความต้องการและปัญหาของหมู่บ้านหัวบึง ม.๑๑ ดังนี้ 
(ส.อบต. ม.๑๑)   ๑. ขุดร่องระบายน้ าบ้านนายประทีปลงบ่อกุดค่าง 
    ๒. ซ่อมแซมบ ารุงและเดินสายเสียงตามสาย ม.11 
    ๓.  สร้างถนน คสล. ต่อจากนา นายเสมอ ถึง ห้วยนาคลอง 

๔. ขอถังขยะเพ่ิมเติม 
นายสมเกียรติ  มีเพียร  ขอเสนอความต้องการและปัญหาของหมู่บ้านตาลพัฒนา ม.๑๒ ดังนี้ 
(ส.อบต. ม.๑๒)   ๑. ขยายเขตเสาไฟส่องสว่างสาธารณะบ้านบ้านตาลพัฒนา 
    ๒. ก่อสร้างถนนคสล.เส้นริมคลองสายบ้านบ้านตาลพัฒนา 
    ๓. วางรางระบายน้ าภายในหมู่บ้านตาลพัฒนา 
    ๔. ลงลูกรังถนนทางเข้าพ้ืนที่การเกษตร บ้านตาลพัฒนา 
นายก อบต.   จากที่ท่าน ส.อบต. ได้เสนอโครงการที่ต้องการและปัญหาที่เกิดข้ึน โครง 
    การที่จะด าเนินการ 

๑. การซ่อมแซมและก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน 
๒. การขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
๓. การขยายเขตน้ าประปาภายในหมู่บ้าน 
๔. การซ่อมแซมบ ารุงสถานีเสียงตามสายแต่ละหมู่บ้าน 
๕. ถังขยะ/ขยะ จะสรุปภายใน ๒๔ ม.ค. นี้ จะให้มีการจัดเก็บขยะ ๒ รอบ 
งานทุกอย่างจะส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆท่าน 



  -๑๑- 
 
ประธานสภาฯ   มีท่านใดมขี้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
รองนายก อบต.   ผมมีประเด็นที่จะเสนอเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑. เรื่องเต็นท์ ฝากสมาชิกท าความเข้าใจกรณทีี่จะมีการยืมหรือให้บริการ  
๒. เรื่องเด็กออทิติกส์ ที่ทางอบต.ดูแล เข้าเป็นเป็นผู้พิการ 
๓. เรื่อง โควิด จะมีการเตรียมความพร้อมศูนย์ CI ไว้เพ่ือรองรับผู้ป่วยหากเกิด 
การแพร่ระบาดในพื้นที่ 
๔. การแก้ปัญหาความยากจน 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายก อบต.  ผมจะด าเนินการจัดการแผนพัฒนาและลงพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน ลงท าประชาคม  

ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ร่วมเสนอปัญหาเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขให ้
พ่ีน้องประชาชนของเราต่อไป 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม   ไม่มี  
ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมแล้ว กระผมขอขอบคุณ 

สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมประชุมประชุมในวันนี้ ผมขอปิด 
การประชุมครับ  

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  
  

                        (ลงชื่อ)     พรรณปพร ครูเกษตร    ปลัด อบต.บ้านตาลและเลขานุการสภา อบต.บ้านตาล  

                           (นางพรรณปพร ครูเกษตร)   บันทึกรายงานการประชุม  

 

       (ลงชื่อ)           สอน มีค า             ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  

                                        (นายสอน มีค า)    

                        (ลงชื่อ)        สมจิต ยินขุนทด        กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  

                                      (นางสมจิต ยินขุนทด)   

                        (ลงชื่อ)   ปัทมาภรณ์ อาบสุวรรณ์   กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม  

                                 (นางปัทมาภรณ์ อาบสุวรรณ์)  

   (ลงชื่อ)    ทวีศักดิ์ ชาญวิจิตร    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล 

         (นายทวีศักดิ์ ชาญวิจิตร) 

 


