
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3 ประจ าปี  2563   ครั้งที่   1 

วันท่ี   5   เดอืนสิงหาคม   พ.ศ.2563 
เวลา  09.00  น. 

ณ  หอประชุมองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านโตก 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประมวล  สุขดี ประธานสภา อบต. ประมวล  สุขดี 

 2 นายสมนึก  หมื่นสี รองประธานสภา อบต. สมนึก  หมื่นสี 
 3 นางส้มแป้น  อิงคนินันท์ สมาชิกสภา อบต. - 
 4 นางไพริน  บัวค า สมาชิกสภา อบต. - 
 5 นายคนอง  พุฒฟัก สมาชิกสภา อบต. คนอง  พุฒฟัก 
 6 นางชุติมา  อินทร์พร สมาชิกสภา อบต. ชุติมา  อินทร์พร 
 7 พ.ต.สมบูรณ์  ขนันทอง สมาชิกสภา อบต. - 
 8 นายรุ่ง  แก้วบุญเรือง สมาชิกสภา อบต. รุ่ง  แก้วบุญเรือง 
 9 นายบุญช่วย  ขาวลูกอิน สมาชิกสภา อบต. บุญช่วย  ขาวลูกอิน 
 10 นายตุ๋ย  ทองดี สมาชิกสภา อบต. ตุ๋ย  ทองดี 
 11 นางสายหยุด  พึ่งเมือง สมาชิกสภา อบต. สายหยุด  พึ่งเมือง 
 12 นายประดิษฐ  กองเตย สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ  กองเตย 
 13 นางอัมพร  ใกล้สมจิตต์ สมาชิกสภา อบต. อัมพร  ใกล้สมจิตต์ 
 14 นางวันเพ็ญ  บุญเหมือน สมาชิกสภา อบต. วันเพ็ญ  บุญเหมือน 
 15 นายสมศักดิ์  ศรีสอาด สมาชิกสภา อบต. สมศักดิ์  ศรีสะอาด 
 16 นายสมศักดิ์  เฟ่ืองฟุ้ง สมาชิกสภา อบต. สมศักดิ์  เฟ่ืองฟุ้ง 
 17 นางสงกรานต์  แสงอุ่น สมาชิกสภา อบต. สงกรานต์  แสงอุ่น 
 18 นายทวี  แสงอุ่น สมาชิกสภา อบต. ทวี  แสงอุ่น 
 19 นางสนิท  โยเฮือง สมาชิกสภา อบต. สนิท  โยเฮือง 
 20 นายเสวย  รักษา สมาชิกสภา อบต. เสวย  รักษา 
 21 นางยุพา  พรหมลัทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ยุพา  พรหมลัทธิ์ 
 22 นางการะเกด  คงตาก สมาชิกสภา อบต. การะเกด  คงตาก 
 23 นางเบ็ญจมาภรณ์  รัตนพันธ์ สมาชิกสภา อบต. เบ็ญจมาภรณ์  รัตนพันธ์ 
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รายช่ือผู้มาประชุม 
   ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

24 นายสุระศักดิ์  แก้วภิรมย์ สมาชิกสภา อบต. สุระศักดิ์  แก้วภิรมย์ 
 25 นายกิตติคุณ  กุลพันธ์ เลขานุการสภา อบต. กิตติคุณ  กุลพันธ์ 
  

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
   ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายชนัญ  สุพลพิชิต ปลัด อบต. ชนัญ  สุพลพิชิต 
 2 นายชนัญ  สุพลพิชิต ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ ชนัญ  สุพลพิชิต 
 

  
ของนายก อบต.บ้านโตก 
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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวดัเพชรบรูณ์ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2563   ครั้งที ่ 1 
วันท่ี   5   เดอืนสิงหาคม   พ.ศ.2563 

เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านโตก 

************************************** 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโตกเข้าร่วมประชุม  โดยมีนายประมวล  สุขดี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุม ฯ  มีสมาชิกอยู่ในต าแหน่ง  25  คน  เข้าร่วมประชุม  22  คน  ไม่มาประชุม   3  คน  ครบองค์
ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภา ฯ            ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก   ไดก้ าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ   

สมัยที่  3  ประจ าปี  2563  โดยมีก าหนด 15  วัน  ตั้งแต่วันที่  1 – 15  สิงหาคม  2563  
ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่  1  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  มีเรื่อง
พิจารณาเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  คือการพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี  (ปี  2561 – 2565)  เพ่ิมเติมฉบับที่  3   การโอนงบประมาณ
เพ่ือไปตั้งเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ  ที่สภา ฯ 
จะต้องพิจารณาร่วมกัน  ดังนั้นจึงเรียนเชิญท่านสมาชิก ฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ผมขอ
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโตก  อยู่ในต าแหน่ง  25  คน  มาประชุม  ฯ  จ านวน  22  คน  ไม่มาประชุม  
จ านวน  3  คน  ครบองค์ประชุม  และมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน  1  คน  และเริ่มประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา  ฯ ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ  อ่านรายงานการประชุมสภา  ฯ  ครั้งที่ผ่านมาครับ 
เลขานุการสภา ฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  สมัยสามัญ  สมัยที่  

2  ประจ าปี  2563  ครั้งที่  2  ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2563  เมื่อผมได้อ่าน
รายงานการประชุมแล้วมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ฯ กรุณาขออนุญาตที่
ประชุมสภาตามข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภา ฯ (เลขานุการสภา ฯ อ่านรายงานการ
ประชุมตั้งแต่ต้นจนจบ) 
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ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

สภา ฯ  ด้วยครับ   
ที่ประชุม ฯ มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   22  เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งด

ออกเสียง   -   เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภา ฯ  เรื่องท่ี  1  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  5  ปี  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติมฉบับ 

ที่  3   
ประธานสภา  ฯ  ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน 

โตกชี้แจงให้สภา อบต.บ้านโตกทราบครับ 
ปลัด อบต.ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  “หมวดที่  4  การแก้ไข  
การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อ  22  (2)  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.2537  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.
2561 – 2565)  เพ่ิมเติมฉบับที่  3  ซึ่งได้แนบมาพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว  ดังนั้น
จึงขอให้สมาชิกสภา ฯ  ทุกท่านร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  5  ปี  (ปี  2561 – 
2565)  เพ่ิมเติมฉบับที่  3  ครับ  (รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายรายงานการประชุม) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน 
โตก  ได้ชี้แจงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  5  ปี  (ปี  2561 – 2565)  เพ่ิมเติมฉบับ 
ที่  3   ไปนั้นผมขอมติที่ประชุมสภาด้วยครับ  

ทีป่ระชุม ฯ                  มีมติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  5  ปี  (ปี  2561 – 2565)  เพ่ิมเติมฉบับที่  3  เห็นชอบ  22  
เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 
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ประธานสภา ฯ  เรื่องท่ี  2  การโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563  

ประธานสภา  ฯ  ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน 
โตกชี้แจงให้สภา อบต.บ้านโตกทราบครับ 

ปลัด อบต.ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3  พ.ศ.2543  หมวด  4  ข้อท่ี  27  “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งเป็น
รายการใหม่  ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น  ส าหรับการโอน
งบประมาณครั้งนี้ยังขาดรายการจัดซื้อโทรศัพท์ส านักงานไป  1  รายการ  จึงขอให้สภา 
อบต.บ้านโตก  พิจารณาการโอนงบประมาณครั้งนี้  (รายละเอียดปรากฏตามแนบท้าย
รายงานการประชุม) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน 
โตก  ได้ชี้แจงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  5  ปี  (ปี  2561 – 2565)  เพ่ิมเติมฉบับ 
ที่  3   ไปนั้นผมขอมติที่ประชุมสภาด้วยครับ  

ที่ประชุม ฯ                  มีมติการโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  
เห็นชอบ  -  เสียง  ไม่เห็นชอบ  22  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

ปลัด อบต.ฯ  ส าหรับการขอโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   
นั้นผมจะให้หัวหน้าส านักปลัดจัดท าใหม่และจะเสนอให้สภา อบต.บ้านโตก  พิจารณาอีกครั้ง 
หนึ่งในการประชุมสภา ฯ  ครั้งต่อไปนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน  ๆ   
ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภา ฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกผมขอปิดการประชุมสภา ฯ  ใน 

วันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับ 
 

ปิดประชุมเวลา  10.30  น. 
 

ลงชื่อ                             ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 
             (นายกิตติคุณ  กุลพันธ์) 

         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
 
 
        ลงชื่อ                             กรรมการ          
                                                              (นายคนอง  พุฒฟัก) 
                                                คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 

ลงชื่อ                            กรรมการ          
                                                                (นายตุ๋ย  ทองดี) 
                                                คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 
 

ลงชื่อ                             กรรมการ          
                                                              (นายสมนึก  หมื่นสี) 
                                                 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 
 

 วันนี้.........................................................ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  มีมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.2563  ครั้งที่  2  
วันที่  15  มิถุนายน  2563 
 
 

ลงชื่อ                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายประมวล  สุขดี) 

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
    
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 


