
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานมา 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/2564  ครั้งท่ี 2 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบานมา 

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. 
-------------- 

ผูเขาประชุม 
 

 
ท่ี 

 
ช่ือ-นามสกุล 

 
ตําแหนง 

 
ลายมือช่ือ 

 

 
หมายเหตุ 

 
๑ นายสมบูรณ  ไกรเดชา ประธานสภา อบต.บานมา สมบูรณ  ไกรเดชา  
๒ นายสาง  โกษะ รองประธานสภา อบต.บานมา สาง  โกษะ  
๓ นายวิเชียร  ธูปหอม สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑ - ลา 
4 นายณรงศักดิ์  สุขสุมิตร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒ - ลา 
5 นางสาวภัคจิรา  จําป สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒ - ลา 
6 นายวินัย  ปทมังสังข สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓ วินัย      ปทมังสังข  
7 นายพยนต  เกษร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓ พยนต  เกษร  
8 นายสมเกียรติ  เกิดการบุญ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕ สมเกียรติ  เกิดการบุญ  
9 นายลําดวน  มณีรุง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕ ลําดวน  มณีรุง  
๑0 นายมาก  วิบูลย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖ มาก  วิบูลย  
๑1 นายบรรเทา  ไกรเดชา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๗ บรรเทา  ไกรเดชา  
๑2 นางสุภาพร  ศรีสุข สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8 - ลา 
๑3 นายเอกชัย  ทรัพยเสถียร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘ เอกชัย  ทรัพยเสถียร  

ผูเขารวมประชุม 

 

 
ท่ี 

 
ช่ือ-นามสกุล 

 
ตําแหนง 

 
ลายมือช่ือ 

 
หมายเหตุ 

1 นางจันลภา  ไกรเดชา นายก อบต.บานมา จันลภา  ไกรเดชา  
2 นายจตุรภัทร  ขันตี รองนายก อบต.บานมา จตุรภัทร  ขันตี  
3 นายสุวัฒน  สุขสุลาภ รองนายก อบต.บานมา สุวัฒน  สุขสุลาภ  
4 นางสาวอุทัยรัตน  ไกรเดชา เลขานุการ นายก อบต.บานมา - ลา 
5 นายธีรโชติ  ไกรเดชา ท่ีปรึกษานายก อบต.บานมา - ลา 
6 นางบุษรา  จันเจก  ปลัด อบต.บานมา/เลขานุการสภา บุษรา  จันเจก  
7 นางเมตตา  จันตะเคียน ผูอํานวยการกองคลัง เมตตา  จันตะเคียน  
8 นายสรรโชค  นวะมะวัฒน ผูอํานวยการกองชาง สรรโชค  นวะมะวัฒน  
9 นางศิริพร  แสงออน รองปลัด อบต. ศิริพร  แสงออน  
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ผูเขาประชุม    9  คน 
ผูเขารวมประชุม    7  คน 
ผูไมมาประชุม    4  คน 

 
เริ่มประชุมเวลา    10.00 น. 
 
เลขานุการสภา อบต. ไดเชิญสมาชิกสภา อบต.บานมาและตรวจนับวาครบองคประชุมหรือไม ปรากฏวาครบ

องคประชุม จึงดําเนินการตามระเบียบวาระประชุมตอไป 
 เรียนทานประธานสภา อบต.บานมา และสมาชิกสภา อบต.บานมา ท่ีเคารพทุกทาน 

ขณะนี้มีสมาชิกสภา อบต.บานมา มาครบองคประชุมแลวมีสมาชิกสภา อบต.บานมา 
มาประชุม 9 ทาน และไมมา 4 ทาน คือ  
1. นายวิเชียร  ธูปหอม  ส.อบต.หมูท่ี 1       
2. นายณรงศักดิ์   สุขสุมิตร ส.อบต.หมูท่ี 2 
3. นางสาวภัคจิรา  จําป ส.อบต.หมูท่ี 2 
4. นางสาภาพร  ศรีสุข ส.อบต.หมูท่ี 8  
ถือวาครบองคประชุม  คะ 

 
ประธานสภา   เม่ือสมาชิกสภา อบต.บานมา มากันครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุมสภาสมัย 
    วิสามัญ สมัยท่ี 1/2564 ครั้งท่ี 2 ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 
    ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

  - ไมมี-  
  
มตท่ีิประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวารท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บานมา ครั้งท่ีแลว ประชุมสภาสมัย
  วิสามัญ สมัยท่ี 1/2564 ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม  2564 
 
ประธานสภา   ขอใหสมาชิกทุกทานพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว ประชุมสภา 

  สมัยวิสามัญสมัยท่ี 1/2564 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 วาถูกตองมี
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือไม 

 
ท่ีประชุม  พิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง ไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางใด เห็นชอบรับรอง

รายงานการประชุมฯ เปนเอกฉันท 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  3.1 เรื่องพิจาณาโอนงบประมาณ ครั้งท่ี 6 ประจําป 2564  
 
ประธานสภา  ไดรับเรื่องแจงจากผูบริหารวามีโครงการท่ีจําเปนตองดําเนินการและตองทําการโอน 
  งบประมาณเพ่ือจะไดจัดทําโครงการนั้นๆ ตอไป จึงไดนําเรียนมาเพ่ือใหท่ีประชุมได 
  พิจารณาตอไป ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาหาลือกันแลวจึงขอโอนงบประมาณ โดย 
  ขอโอนเพ่ิม โอนลด ดังนี้ คือ 
  โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 โอนครั้งท่ี 6/2564  
  จํานวน 2 รายการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภา  ขอใหเลขานุการสภา ไดชี้แจงระเบียบตอไป 
 
เลขานุการสภา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 
  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
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ประธานสภา  ขอใหท่ีประชุมไดรวมกันพิจารณาตามอํานาจหนาท่ี 
 
ท่ีประชุม  รวมกันพิจารณาแลว เห็นสมควรใหโอนงบประมาณโดยโอนเพ่ิม และโอนลด ตาม

รายการดังกลาวขางตนโดยมี 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   9 เสียง 
  ไมเห็นชอบ  -   เสียง 
  งดออกเสียง  -   เสียง 
  อนุมัติใหโอนงบประมาณดังกลาวเปนเอกฉันท 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ 
 

  - ไมมี- 
 

ประธานสภา  มีสมาชิกทานใดมีขอปรึกษาหารืออีกหรือไมถาไมมีขอปดประชุม ณ บัดนี้  
   
ปดประชุม        เวลา 11.30  น. 
 

       ลงชื่อ    บุษรา  จันเจก  ผูจดบันทึก 
              (นางบุษรา  จันเจก) 
         ปลัด อบต. / เลขานุการสภา 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ตรวจถูกตองแลว  

      

(ลงชื่อ)     มาก  วิบูลย 
 (นายมาก  วิบูลย) 
 

(ลงชื่อ)     สุภาพร  ศรีสุข 
 (นางสุภาพร  ศรีสุข)  
 

(ลงชื่อ)      สมเกียรติ  เกิดการบุญ 
 (นายสมเกียรติ   เกิดการบุญ) 
 


