
  รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านตาล 

สมัยสามัญที ่๓  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

วันที่  ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล 

 

 

รายชื่อเข้าร่วมประชุม 

 

รายชื่อผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม   
๑. - 
๒. - 
๓. - 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน ๗ คน  

       

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายทวีศักดิ ์ ชาญวิจิตร ประธานสภา อบต. ทวีศักดิ ์  ชาญวิจิตร 
๒ นายสมเกียรติ มีเพียร    รองประธานสภา อบต. สมเกียรติ   มีเพียร    
๓ นางพรรณปพร ครูเกษตร เลขานุการสภา อบต. พรรณปพร   ครูเกษตร 
๔ นางปัทมาภรณ์ อาบสุวรรณ์ ส.อบต. ม.๑ ปัทมาภรณ์   อาบสุวรรณ์ 
๕ นางขวัญเรือน มั่งมี  ส.อบต. ม.๒ ขวัญเรือน   มัง่มี  
๖ นางรวบ  สีทาจันทร์   ส.อบต. ม.๓ รวบ   สีทาจันทร์   
๗ นายสอน มีค า  ส.อบต. ม.๔ สอน   มีค า   
๘ นายเสาร์ สีเสมอ  ส.อบต. ม.๖ เสาร์   สีเสมอ  
๙ นางดารา เท้าเฮ้า   ส.อบต. ม.๗ ดารา   เท้าเฮ้า   
๑๐ นายเสนาะ ผดุงตาล  ส.อบต. ม.๘ เสนาะ ผดุงตาล  
๑๑ นางสมจิต ยินขุนทด  ส.อบต. ม.๙ สมจิต ยินขุนทด  
๑๒ นายสุรชัย น้อยพญา  ส.อบต. ม.๑๐ สุรชัย น้อยพญา  
๑๓ นางมณีรัตน์ ครองสิทธิ์  ส.อบต. ม.๑๑ มณีรัตน์ ครองสิทธิ์                

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 นายเอกภพ  จันทร์สุรินทร์ หัวหน้าส านักปลัด เอกภพ  จันทร์สุรินทร์ 
๗ นายคงเดช ป้อมจัตุรัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คงเดช ป้อมจัตุรัส 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   นางพรรณปพร  ครูเกษตร  ปลัดอบต.บ้านตาล  เลขานุการฯ   ได้ท าการ

ตรวจสอบนับองค์ประชุมปรากฏว่ามีสมาชิกทั้งหมด  ๑๓  คน  เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงได้เรียนเชิญ นาย

ทวีศักดิ์ ชาญวิจิตร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าว

เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ของปี ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมได้ท าการ
ก าหนดสมัยประชุมไปเมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

การประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสมัยสามัญท่ี ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาขอให้ที่ประชุมได้ตรวจดูส าเนารายงานการ

ประชุม หากเห็นว่ามีข้อความใดที่จะแก้ไข และเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  
ครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี-  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีกระผมขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ  

ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องการตั้งกระทู้ถาม  

ประธานสภาฯ  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีสมาชิกท่านใดได้ท าการยื่นกระทู้ถามไว้ครับ   

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   ๕.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

วาระท่ี ๒ (ข้ันแปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมเรื่องการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒๕๖๖ ต่อนะครับ ในขั้นการแปรญัตติ ผมและสมาชิกทุกท่านคงได้รับแจ้งจาก 

คณะกรรมการแปรบัญญัติแล้วว่า ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดได้เสนอขอแปรบัญญัติ

แต่อย่างใด ต่อไปทางสภาฯ ของเราจะท าการพิจารณาในวาระที่ ๓ ให้ความ

เห็นชอบว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ผมขอให้ที่ประชุมพัก ๑๐  นาที แล้วค่อยมาพิจารณา วาระท่ี ๓ ต่อครับ 
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      พัก ๑๐ นาที  

  สมาชิก อบต. ทุกท่านคงได้ดูรายละเอียดของข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นอย่าง 

ดีแล้วนะครับ มีท่านใดจะสอบถาม คณะผู้บริหารเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ หากไม่มี กระผมขอให้ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านให้ความเห็นชอบเลยนะครับ ว่า

เห็นชอบให้กับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่  

 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๑  เสียง 

     ไม่เห็นชอบ - เสียง 

     งดออกเสียง - เสียง  

 

 ทางคณะผู้บริหารจะจัดท าข้อบัญญัติให้มีความถูกต้องและ  เหมาะสมเพ่ือเสนอ

อ าเภอประกาศใช้ ต่อไป 

๕.๒. การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีรายละเอียด  

ดังนี้ 

      ๑. โอนลด 
   -  งบกลาง 
   -  เบี้ยยังชีพความพิการ 
   -  งบประมาณคงเหลือ     ๙๐๖,๘๔๙           บาท 
   โอนลดครั้งนี้              ๒๕๐,๐๐๐        บาท 
   งบประมาณหลังโอน    ๖๕๖,๘๔๙          บาท 

                     โอนเพิ่ม 
                         - แบบงานอุตสาหกรรมและงานโยธา 

    - งบลงทุน งานก่อสร้าง 
              - โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน   บ้านโคกเพชร   หมู่ที่   ๘   

   รายละเอียดโครงการ :   ก่อสร้างหอถังสูง จ านวน   ๑   จุด  พร้อมวงท่อจ่ายน้ า 
   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๒๔๕ เมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ๑/๒ 

     นิ้ว ยาว ๑๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล ก าหนด 
   งบประมาณ               ๒๕๐,๐๐๐       บาท 
   งบประมาณก่อนโอน         -           บาท  (เนื่องจากไม่ได้มีการตั้งไว้) 
   งบประมาณหลังโอน   ๒๕๐,๐๐๐  บาท 

        ๒. โอนลด 
          - แผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา 
                                 - งบลงทุน งานก่อสร้าง  
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   - โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.บ้านตาล 
            จ านวน           ๕๐๐,๐๐๐    บาท 
         - โอนลดในครั้งนี้  ๒๘๓,๐๐๐        บาท 

       ยอดคงเหลือ             ๒๑๗,๐๐๐    บาท 
   โอนเพิ่ม 
   - แผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา 
   - งบลงทุน งานก่อสร้าง 

๑. โครงการปรับซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายโค้งศาลา   
ประชาคมหมู่บ้าน) บ้านวังกะอาม หมู่ที่ ๕            
รายละเอียดโครงการ : ขนาดผิวจราจร ๖ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล
ก าหนด งบประมาณ    ๗๐,๐๐๐     บาท 
๒. โครงการปรับซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายหน้า
โรงเรียนบ้านตาล) บ้านตาล หมู่ที่ ๔  
รายละเอียดโครงการ : ขนาดผิวจราจร ๖ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๖ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล
ก าหนด งบประมาณ   ๙๐,๐๐๐     บาท 

             ๓. โครงการปรับปรุงหลังคาห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล       
รายละเอียดโครงการ : ขนาดกว้าง ๑๓.๘๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร พ้ืนที่ปรับปรุง
ไม่น้อยกว่า ๓๐๓.๖๐ ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.บ้านตาลก าหนด  
งบประมาณ   ๑๒๓,๐๐๐    บาท 

   รวมยอดในการโอนครั้งนี้     ๒๘๓,๐๐๐    บาท 
                                ๓. โอนลด 
                                 - แผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา 
                                 - งบลงทุน งานก่อสร้าง 
                                 - โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล 
            งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   ๒๑๗,๐๐๐   บาท 
           โอนลดในครั้งนี้    ๗๖,๑๐๐     บาท 
              งบประมาณคงเหลือ    ๑๔๐,๙๐๐   บาท 
           โอนเพิ่ม 

                          - ส านักปลัด 
     - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 
    หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน 

๑. โต๊ะเหล็กส านักงานพร้อมกระจกขนาด ๕ ฟุต จ านวน ๑ ตัว ตัวละ ๖,๙๐๐ 
บาท             
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                                  ๒.  โต๊ะเหล็กส านักงานพร้อมกระจกขนาด ๔ ฟุต จ านวน ๑ ตัว ตัวละ  ๕,๙๐๐ 
บาท     

๓. โต๊ะเหล็กส านักงานพร้อมกระจกขนาด ๓ ฟุต จ านวน ๓ ตัว ตัวละ  ๔,๙๐๐  
บาท เป็นเงิน ๑๔,๗๐๐ บาท 

๔. เก้าอ้ีส านักงานหนัง พีวีซี ขาเหล็ก ปรับระดับได้ จ านวน ๔ ตัว ตัวละ ๔,๕๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท 

๕. เก้าอ้ีส านักงานหนัง พีวีซี ขาพลาสติก ปรับระดับได้ จ านวน ๑ ตัว ตัว 
             ละ ๒,๙๐๐ บาท 

๖. ตู้กระจกบานเลื่อน ๒ บาน ขนาด ๕ ฟุต ๑ หลัง หลังละ ๔,๙๐๐ (ราคาตาม
ท้องตลาด) เป็นเงิน ๔,๙๐๐ บาท 

๗. ตู้ทึบ ๒ บาน มาตรฐาน มอก. ๔ หลัง หลังละ ๕,๗๐๐ บาท เป็นเงิน 
๒๒,๘๐๐ บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

       รวมโอนเพิ่มท้ังสิ้น ๗๖,๑๐๐ บาท 
   ๔. โอนลด 
         - แผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา 

             - งบลงทุน งานก่อสร้าง 
              - โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าตาล 
                     งบประมาณ             ๑๔๐,๙๐๐        บาท 
           โอนลดในครั้งนี้           ๓๖,๙๐๐        บาท   

        งบประมาณคงเหลือ    ๑๐๔,๐๐๐        บาท 
       โอนเพิ่ม 

          - ส านักปลัด 
       - ค่าครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว 
       หมวดครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว 

  ๑. ตู้กดน้ าร้อนและน้ าเย็น   ( ราคาตามท้องตลาด )     ๕,๙๐๐    บาท 
  ๒. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน   ๒  เครื่อง  เครื่องละ  ๙,๕๐๐ บาท   
  รายละเอียด :  เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย   เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย 
  กว่า   ๑.๔  แรงม้า  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  ๓๐  ซีซี  พร้อมใบมีด   
  เป็นเงิน  ๑๙,๐๐๐  บาท   (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ)์ 
  ๓. เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน  ๑  เครื่อง   เครื่องละ   ๑๒,๐๐๐  บาท 
  รายละเอียด : เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น  เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  ๕ 
  แรงม้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ ๒๖ นิ้ว รัศมีตัดหญ้าได้กว้าง 
  ไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว ความจุถุงน้ ามันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ลิตร        
  เป็นเงิน   ๑๒,๐๐๐ บาท   (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ)์ 

 

 รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๓๖,๙๐๐ บาท 

 
 



-๖- 

  ๕. โอนลด 
   - แผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา 

         - งบลงทุน งานก่อสร้าง 
          - โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าตาล 
               งบประมาณ            ๑๐๔,๐๐๐      บาท 
     โอนลดในครั้งนี้             ๕,๙๐๐            บาท   

  งบประมาณคงเหลือ     ๙๘,๑๐๐            บาท 
    โอนเพิ่ม 

    - กองช่าง 
 - ค่าครุภัณฑ์ส ารวจ 
 ๑. อุปกรณ์การส ารวจ  MSR ( ไฟเบอร์กลาส )  ความยาว  ๑๐๐  ม. ราคา    

            ๕,๙๐๐ บาท 

      รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๕,๙๐๐ บาท 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามรายละเอียดของการโอนงบประมาณในครั้งนี้ 

                               หรอืไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าจะให้มีการอนุมัติให้โอนงบประมาณดัง 

   กล่าว หรือไม่ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  ๑๑  เสียง 

      ไม่อนุมัติ   -   เสียง 

      งดออกเสียง -  เสียง 

   ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ ผมขอเรียนเชิญ ท่านรองนายก  อบต. กล่าวชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๕ ครับ 

นายอามร ชาญศิริ กราบเรียนท่านประธานสภา  ฯ    และสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

(รองนายก อบต.)          กระผมขอชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๕  
                             ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ครับ 
   ค าชี้แจงเดิม 

   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์   จ านวน        ๓๕๐,๐๐๐     บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก ขนาด 

กว้าง ๒๖ เมตร ยาว  ๑๐๐  เมตร หนา  ๐.๐๕  เมตร  ปรมิาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 

๑๓๐ ลูกบาศก์เมตร และลงทรายถมขนาด  กว้าง  ๑๒ เมตร ยาว ๒๕๓ เมตร หนา 

๐.๒ เมตร ปริมาตรทรายถมไม่น้อยกว่า ๖๐๗.๒ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.บ้าน

ตาล ก าหนด  

 

 



                             -๗- 

 

ค าชี้แจงใหม่ 

   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์    จ านวน        ๓๕๐,๐๐๐     บาท 

   รอบบึงบางอ าพันธ์ หมู่ที่ ๑  บ้านหัวบึง   ต.บ้านตาล   อ.บ าเหน็จณรงค์   จ.ชัยภูมิ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก ขนาด 

กว้าง ๒๖ เมตร ยาว  ๑๐๐  เมตร หนา  ๐.๐๕  เมตร  ปรมิาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 

๑๓๐ ลูกบาศก์เมตร และลงทรายถมขนาด  กว้าง  ๑๒ เมตร ยาว ๒๕๓ เมตร หนา 

๐.๒ เมตร ปริมาตรทรายถมไม่น้อยกว่า ๖๐๗.๒ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.บ้าน

ตาล ก าหนด  

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านรองนายกนะครับ ที่ได้กล่าวชี้แจงถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๕  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะข้อเสนอหรือสอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าจะให้มีการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงค า 

ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๕ ดังกล่าว หรือไม่ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  ๑๑  เสียง 

      ไม่อนุมัติ   -   เสียง 

      งดออกเสียง  -  เสียง 

  
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม หรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีกระผมขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน และขอปิดการประชุมครั้งนี้ครับ 

   เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

 

   

                        (ลงชื่อ)      พรรณปพร  ครูเกษตร       ผู้จดรายงานการประชุม 

           (นางพรรณปพร ครูเกษตร) 
                              ต าแหน่ง ปลัด อบต.บ้านตาลและเลขานุการสภา อบต.บ้านตาล 

 
 
 
 

     (ลงชื่อ)       สมจิตร ยินขุนทด            ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

       (นางสมจิตร ยินขุนทด) 
 ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 

 
 



 

           -๘- 

 
 
 

 

          (ลงชื่อ)         สอน มีค า         คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

          (นายสอน มีค า) 
 ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 

 
 
 
 

                         (ลงชื่อ)    ปัทมาภรณ์ อาบสุวรรณ์     เลขา/คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

   (นางปัทมาภรณ์ อาบสุวรรณ์) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 

 
 
 
 

                        (ลงชื่อ)     ทวีศักดิ์ ชาญวิจิตร         ผู้รับรองรายงานการประชุม 

      (นายทวีศักดิ์ ชาญวิจิตร) 
                             ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล 

 

 


