
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านตาล 

สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๔ 

วันที่ ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล 

รายช่ือผู้ที่มาประชุม  

 

 
 
 
 
 
 

 

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. หมู่ที่๑ 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 สมาน   แจ่มเพ็ง 
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 ำกำรตรวจ

นับองค์ประชุมปรำกฏว่ำมีสมำชิกทั้งหมด  ๒๒  คน  และไม่มำประชุมอีก  -  คน เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึง

ได้เรียนเชิญ  นำยสมเกียรติ  มีเพียร  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนตำล  จุดธูปเทียนบูชำพระ

รัตนตรัยและกล่ำวเปิดกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วันนี้เป็นกำรประชุมสมัยวิสำมัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑  ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน

ตำลไดข้อเปิดประชุมต่อนำยอ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธำนสภำฯ ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนตำล ได้มีกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลบ้ำนตำล  สมัยสำมัญที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ 

ธันวำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้แจกสมำชิกฯ ทุกท่ำนแล้ว ขอให้ทุกท่ำนได้ตรวจรำยงำนกำร

ประชุมครั้งที่แล้ว หำกมีข้อควำมใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเชิญ

เสนอต่อที่ประชุมสภำฯ เพ่ือขอมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม ครับ หำกไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไข

รำยงำนกำรประชุม กระผมขอมติรับรองรำยงำนกำรประชุม ครับ 

มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม  จ ำนวน  ๒๑ เสียง 

 ไม่รับรองรำยงำนกำรประชุม จ ำนวน  - เสียง 

 งดออกเสียง   จ ำนวน  ๑ เสียง (ประธำนสภำฯ) 

 

 

ระเบียบวำระท่ี ๓/................. 

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 



-๓- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องการตั้งกระทู้ถาม 

   ไม่มีสมำชิกท่ำนใดได้ส่งกระทู้ถำมไว้  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ เพื่อพิจารณา 

ประธำนสภำฯ  ขอเรียนเชิญท่ำนนำยก กล่ำวชี้แจงครับ  

นำยก อบต.  ได้กล่ำวชี้แจง ถึงกำรประเมินแผนพัฒนำ ปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

   ๕.๑  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ประธำนสภำฯ  เรียนเชิญท่ำนนำยก กล่ำวชี้แจงครับ 

นำยก อบต. ขอบคุณท่ำนประธำนสภำฯ กำรโอนงบประมำณในครั้งนี้ ต้องอนุมัติจำกสภำฯ 

เพ่ือให้สภำฯให้ควำมเห็นชอบซึ่งมีรำยละเอียดของกำรโอนงบประมำณดังนี้ 

โอดลด จำก 

๑. ส ำนักปลัด 

งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย ประเภท รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ  

- โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนนอกสถำนที่  

ตั้งไว้   ๒๐๐,๐๐๐   บำท 

งบประมำณท่ีเหลือ ๒๐๐,๐๐๐   บำท 

   โอนลดครั้งนี้  ๒๐๐,๐๐๐   บำท 

   งบประมำณท่ีเหลือ     -   บำท 

๒. โอนลดจำก ส่วนกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำวัฒนธรรมและพัฒนำกำร งบด ำเนินงำน ประเภท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  

-  โครงกำรแข่งขันกีฬำบึงตำลเกมส์  

ตั้งไว้   ๔๐๐,๐๐๐ บำท 

งบประมำณคงเหลือ ๒๖๕,๘๐๐.๕๕ บำท 

โอนลดในครั้งนี้  ๒๖๐,๐๐๐ บำท 

งบประมำณคงเหลือ ๕,๘๐๐.๕๕ บำท 

/นำยกอบต................ 



   -๔- 

นำยก อบต. ๓.  โอนลด สว่นส ำนักปลัด แบบงำนบริหำรงำนทั่วไป งบด ำเนินงำน ประเภทวัสดุเชื้อเพลิง    
                และหล่อลื่น  
  ตั้งไว้   ๓๐๐,๐๐๐  บำท 

  งบประมำณคงเหลือ ๒๖๐,๗๙๐ บำท 

  โอนลดในครั้งนี้  ๔๐,๐๐๐ บำท 

  งบประมำณท่ีเหลือ ๒๒๐,๗๙๐ บำท 

รวมโอนลดในครั้งนี้  ๕๐๐,๐๐๐  บำท 

โอนเพิ่ม 
 ส ำนักปลัด งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ 

๑. ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุไฟถนนโซลำร์เซลล์พร้อมติดตั้งจ ำนวน ๒๕ ต้น รำคำต้นละ  ๒๐,๐๐๐  บำท 

คุณลักษณะดังนี้  
- แผงโซลำร์เซลล์ขนำดไม่น้อยกว่ำ  ๓๐ W 

- โคมไฟผลิตจำกวัสดุปลอดสนิมขนำด ๔๘๕ x ๒๑๐ mm. 

- หลอดไฟ LED ๑๐๐ w. ๕๐ LED LED ขนำด ๑๕ mm. (๑LED/2W) แต่ละหลอด Led 

ครอบหลอดด้วยเลนส์นูนให้แสงสว่ำงสีขำว  

- แบตเตอร์รี่ลิเธี่ยม ๑๑.๐v.ควำมจุ ๑๖,๐๐๐ mah.ใช้งำนต่อเนื่อง ๓๐ ชั่วโมง ส ำรองไฟ 

๑ วัน ออกแบบติดตั้งไว้ช่องหลังโคมไฟ 

- เสำไฟผลิตจำกเหล็กกลมกัลป์วำไนซ์ ๓”หนำ ๑.๖mm.แผ่นเหล็กเผด ๒๕ x ๒๕ mm. 

หนำ ๖ mm. มีช่องยึดน็อต ๓/๔” ๔ช่อง ควำมสูงรวม ๕๕๐ cm. มีชุดติดตั้งแผงโซลำร์

เซลล์ ก้ำนโคมไฟเหล็กกลม ๒” ยำว ๑๒๐ cm 

- ตอม่อคอนกรีตขนำด ๔๐x๔๐x๔๐ cm. (ก.ส.ย.)หน้ำแปลน ๒๕x๒๕ cm. มีน็อตขนำด 

๑/๒” ยึดติดกับแผ่นเหล็กเผด ๔ ตัว 

- รับประกัน ๑ ปี 

ตั้งไว้        -  บำท 

โอนเพิ่มในครั้งนี้  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 

 

ระเบียบ/.......... 



-๕- 

(ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] หมวด ๔ กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 

ข้อ ๒๙ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้
ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 

ข้อ ๓๐ กำรโอน กำรแก้เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยเงินประเภทอ่ืนที่ต้องน ำมำตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยตำมข้อ ๑๕ ให้เจ้ำที่งบประมำณมีอ ำนำจอนุมัติโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ
รำยจ่ำยได้เม่ือได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจแล้ว 

โครงกำรนี้เป็นโครงกำรต่อเนื่องมำจำกกำรที่เรำได้รับงบประมำณในกำรขุดลอกบึงและได้รับโครงกำร คสล. 
รอบบึงกระผมมีควำมตั้งใจที่จะพัฒนำบึงอ ำพันธ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวกระผมจึงได้ด ำเนินกำรโครงกำรโคม
ไฟฟ้ำส่องแสงสว่ำงสำธำรณะพลังงำนแสงอำทิตย์ขึ้นจึงขอให้สมำชิกฯพิจำรณำด้วยครับ 

ประธำนสภำฯ  ท่ำนนำยกได้กล่ำวชี้แจง ถึงเรื่องกำรโอนงบประมำณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มี
สมำชิกท่ำนใดสงสัยหรือจะสอบถำมรำยละเอียดอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

ประธำนสภำฯ  ถ้ำไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ประธำนสภำฯ  เรียนเชิญท่ำนนำยก กล่ำวชี้แจงเลยนะครับ 

นกยก อบต.  ๕.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายด ารงค์)  

บ้านตาล หมู่ที่ ๔  รายละเอียดโครงการ ขนำดผิวจรำจรกว้ำง ๓.๐๐ เมตร ยำว 

๑๙๕.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร มีพ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๕๘๕ ตำรำงเมตร 

ตำมแบบ อบต.บ้ำนตำลก ำหนด  

    งบประมาณ  ๒๙๒,๕๐๐ บาท  

 

 

 

 

ระเบียบ/............ 



-๖- 

นำยก อบต.  (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บ
รักษำเงิน และกำรตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น
ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ

ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพ่ิมพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหรือกิจกำรที่จัดท ำเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำม

แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตำม

ระเบียบแล้ว 

(๓) ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือนและกันไว้อีกร้อย

ละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้น เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกรณีที่มี

สำธำรณภัยเกิดข้ึน 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม โดยค ำนึงถึงฐำนะกำรเงินกำรคลังของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภำพให้ระยะยำว” 

  กระผมขอให้สภำฯ ช่วยพิจำรณำให้ตำมมติเห็นชอบด้วยครับ 

ประธำนสภำฯ  ครับท่ำนนำยกก็ได้กล่ำวชี้แจงรำยละเอียดแล้วนะครับ มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยหรือ 

จะสอบถำมหรือไม ่

ที่ประชุ่ม  -ไม่มี- 

ประธำนสภำฯ  ถ้ำไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 

ที่ประชุม  มีมติ เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกท่ำนใด จะสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นำงสมจิตร ยินขุนทด เสนอโครงกำรวำงท่อประปำภูมิภำค เนื่องจำกมีบำงครอบครัวที่ต้องกำรใช้ 
 (ส.อบต. หมู่ที่ ๙) น้ ำประปำส่วนภูมิภำค 

ประธำนสภำฯ  ขอเรียนเชิญ ท่ำนนำยก กล่ำวชี้แจงครับ 

 

นำยก อบต./.................. 



-๗- 

นำยก อบต. ประปำของหมู่ที่ ๙ เรำได้รับงบประมำณเมื่อปี ๖๒ เนื่องจำกระบบประปำเป็น

ระบบเบำเซลล์ ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยสูงกระผมขอรับไว้ก่อนจะดูโครงกำรให้ โครงกำร

ประปำที่จะขยำยเขตต่อไปมีหมู่ที่ ๕ ,๑๑  

นำยสอน มีค ำ ขอขยำยเขตประปำ ทำงไปหมู่บ้ำนวังกะอำม และถนน คสล. 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๔) 

นำงทัศนีย์ เชื่อมขุนทด   ขอ งบประมำณหลอดไฟส่องสว่ำงเพ่ิมเติม 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑) 

นำยบุญชู เถินมงคล กระผมขอขยำยไหล่ถนนต ำบลบ้ำนตำลเชื่อมต ำบลตะโกทอง 
(ส.อบต. หมู่ที่ ๖) 

นำยก อบต. โครงกำรต่ำง ๆ ที่เสนอมำกระผมจะขอพิจำรณำ ส่วนโครงกำรถนนหมู่ที่ ๗ กระผม
ก ำลังหำงบประมำณในกำรขุดลอกคลองเพ่ิมเติม และจะท ำถนนไปพร้อม ๆ กันเลย
ครับ  

ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

ประธำนสภำฯ   ถ้ำไม่มี กระผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่เข้ำประชุมในวันนี้ กระผมขอปิดประชุม 

เลยนะครับ 

ปิดประชุมเวลำ ๑๒.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๘- 

 

 

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 
 

 

 

 
 

 


