
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 

สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
วันจันทร์ที่  ๗ กันยำยน  ๒๕๖๓   เวลำ  ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  

.................................... 
ผู้มำประชุม 
 

ล ำดั
บท่ี 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
หมำย
เหตุ 

๑ นายสมชาญ    ข้องนอก ประธานสภา อบต.ช่อระกา สมชาญ  ข้องนอก  
 ๒. นายวิฑูรย์    โพธิ์นอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๑ วิฑูรย์    โพธิ์นอก  
๓ นายสิทธิธันต์  วิริยะเสถียร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๒ สิทธิธันต์  วิริยะเสถียร  
๔ นายบุญเหลือ   เวทสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๒ บุญเหลือ   เวทสันเทียะ  
๕ นายนิคม      หลอดแก้ว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๓ นิคม      หลอดแก้ว  
๖ นายประเชิญ    วงษ์วิโรจน์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๔ ประเชิญ    วงษ์วิโรจน ์  
๗ นางโกสุม     สีกระแจะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๔ โกสุม     สีกระแจะ  
๘ นายเกลี้ยง    เนยสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๕ เกลี้ยง    เนยสันเทียะ  
๙ นางสมบัติ     กว้างนอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๕ สมบัติ     กว้างนอก  

๑๐ นายสมเกียรติ     โกจินอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๖ สมเกียรติ     โกจินอก  
๑๑ นายสวรรค์    ใหญ่จันอัด สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๖ สวรรค์    ใหญ่จันอัด  
๑๒ นายประสิทธิ์    สุขดา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๘ ประสิทธิ์    สุขดา  
๑๓ นายแสง      เกียดกลาง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๙ แสง      เกียดกลาง  
๑๔ นายเทียม     เก่งนอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๙ เทียม     เก่งนอก  

 
รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดั
บท่ี 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
หมำย
เหตุ 

๑ นายทองแดง  ศรีธรรมมา   นายก อบต.ช่อระกา ทองแดง  ศรีธรรมมา  
 ๒. นายกิตติ     บ ารุงนา  รองนายก อบต.ช่อระกา กิตติ    บ ารุงนา  
๓ นายศุภชัย   ศรีธรรมมา   รองนายก อบต.ช่อระกา ศุภชัย  ศรีธรรมมา  
๔ นายปาพจน์   หาญนอก เลขานุการนายก อบต.ช่อระกา ปาพจน์   หาญนอก  
๕ นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  
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รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดั
บท่ี 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
หมำย
เหตุ 

๖ นายลวง   ทองสันเทียะ ผู้อ านวยการกองคลัง ลวง  ทองสันเทียะ  
๗ นางสาวชนัดดา  หาญนอก หน.ส านักงานปลัด อบต. ชนัดดา  หาญนอก  
๘ นายสมพร   โมรานอก นายช่างโยธาช านาญงาน สมพร   โมรานอก  
๙ นางแสงเดือน   อินมะดัน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน แสงดือน   อินมะดัน  
     

 
 
เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
ก่อนเข้าระเบียบวาระ               นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  เลขานุการสภา อบต.ช่อระกา ให้สัญญาณเรียก 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาเข้าห้องประชุม  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  
สมาชิกฯ ครบองค์ประชุมแล้ว กล่าวเรียนเชิญนายสมชาญ   ข้องนอก  ประธานสภาฯ  
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ 

นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ        ประกาศอ าเภอบ้านเหลื่อม 
เลขานุการสภา อบต.  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  

        สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓   
ด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  รายงานว่านายประเสริม  ศิริวัฒน์ 

ต าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจาก
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา หมู่ที่ ๗ ต าบลช่อระกา เพ่ือไปสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ ๗ ต าบลช่อระกา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้น
ไป  จึงมีความจ าเป็นเพ่ือด าเนินการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
แทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง จึงขออนุมัติเปิดประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ 
สิงหาคม  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  โดยมีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา  

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
{แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒} มาตรา ๕๕  ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๓๖ (๓) นายอ าเภอบ้าน
เหลื่อม  จึงเรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  
 
 
 
 
 
 
 



 
     -๓- 
 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่  ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  โดยมีก าหนดไม่เกินสิบห้า
วัน  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัด
นครราชสีมา 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  

ลงชื่อ นิติพัฒน์  ขอดทอง                            
(นายนิติพัฒน์  ขอดทอง) 

                                 นายอ าเภอบ้านเหลื่อม 
 

นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ        ล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ   ได้ด าเนินการตามระเบียบ 
เลขานุการสภา อบต.  วาระต่อไปค่ะ 

 
ระเบียบวำระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ                

    ไม่มี 
  

ระเบียบวำระท่ี  ๒   กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  
    เมื่อวันที่ ๑๔  สิงหำคม ๒๕๖๓ 

นายสมชาญ  ข้องนอก   ผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ตรวจดูเอกสารนะครับ มีอะไรจะแก้ไข เชิญนะครับ   
ประธานสภา อบต.  มีท่านใดจะแก้ไขรายละเอียดอะไรอีกหรือไม่ครับ   ขอเชิญ ครับ  
    ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภา อบต.ช่อระกา ท่านใดรับรองรายงาน 

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่   ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  
ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ       ๑๔   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ       -    เสียง 
    งดออกเสียง      -    เสียง 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๓  เรื่องกำรเลือกรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
นายสมชาญ  ข้องนอก      ผมขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ประธานสภา อบต.        ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนวิธีการ รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบที่ 

    เกี่ยวข้องในการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ครับ 
 

นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ         กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา อบต.ช่อระกา และผู้เข้าประชุม 
เลขานุการสภา อบต.        ทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งรองประธานสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบล จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
 
 
 



 
                            -๔- 
 

นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ     ๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข 
เลขานุการสภา อบต. เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ก าหนดว่า “สภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบล มีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบล ให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบล ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และมาตรา ๕๘ เมื่อ 
ต าแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใด  
นอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลงและให้ผู้ซึ่งได้รับ 
เลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทน ประกอบกับ  
  ๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  หมวด ๑  
 ข้อ ๘ ก าหนดว่า วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิเสนอชื่อ สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัด
จ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและ
สกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ คนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ
คะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม   ถ้าผลการ
เลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากัน  

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  

ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วยตรวจนับ
คะแนน 

วิธีจับสลำกตำมวรรคหนึ่ง  ให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้  
ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง  แล้วให้จัดท าบัตรสลาก 
ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน ตามจ านวนเท่ากับจ านวนคนผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า   “ ได้รับเลือกเป็นประธำนสภำท้องถิ่น”   เพียงบัตร
เดียวนอกนั้นเขียนข้อความว่า “ ไม่ได้รับเลือกเป็นประธำนสภำท้องถิ่น” 

ข้อ ๑๑ วรรคสาม ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นต่อนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 
 
 



              -๕- 
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ   ข้อ ๑๒ วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับ
เลขานุการสภา อบต.           โดยอนุโลม 

 ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ 
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่ง
คนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการคัดเลือก 

นายสมชาญ  ข้องนอก  ต่อไป จะเป็นการเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา อบต. และในการเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรายใดแล้ว จะต้องมีผู้รับรองไม่

น้อยกว่าสองคนด้วย ถ้าหากมีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าบุคคลนั้น  ได้รับการ
เลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ครับ 

 
นายสวรรค์  ใหญ่จันอัด  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๖        กระผมนายสวรรค์  ใหญ่จันอัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ช่อระกา หมู่ที่ ๖ ขอเสนอ นางสมบัติ  กว้างนอก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่อระกา หมู่ที่ ๕  เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาครับ 

นายสมชาญ  ข้องนอก 
ประธานสภา อบต.        ขอผู้รับรอง  

ผู้รับรอง    ๑) นายประสิทธิ์   สุขดา    ส.อบต. หมู่ที ่ ๘ 
                      ๒) นายประเชิญ  วงษ์วิโรจน์ ส.อบต. หมู่ที่  ๔ 

    มีผู้ใดจะเสนอท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  ถ้ำไม่มี  ตำมระเบียบฯ ถ้ำมีกำรเสนอชื่อ
ผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้งเพียงต ำแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่ำผู้นั้นได้รับกำรคัดเลือกเป็น
รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลครับ และผมจะได้รำยงำนผลกำรเลือกรอง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ต่อนำยอ ำเภอบ้ำนเหลื่อม เพื่อให้
นำยอ ำเภอลงนำมแต่งตั้ง นำงสมบัติ  กว้ำงนอก เป็นรองประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ครับ   
 

ระเบียบวำระท่ี ๔  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
                       พ.ศ. ๒๕๖๓ 
นายสมชาญ  ข้องนอก  ขอเชิญท่านนายก อบต.ช่อระกา ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายทองแดง  ศรีธรรมมา  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
นายก อบต. ช่อระกา                        เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีความจ าเป็นต้องขอแก้ไข 
                                          ค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม 
                                          รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         -๖- 
 
  ข้อควำมเดิม  

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ(ส านักงานปลัด)ตู้กระจกเก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน  
จ านวน ๑๑,๐๐๐ บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกเก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน จ านวน ๒ ตู้ โดยมีคุณลักษณะ  
ดังนี้ 

    -ตู้กระจก แบบ ๒ บานเลื่อน 
    -มีมือจับชนิดเบ้า 
   -มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๒ ชั้น 
            -คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้าที่ ๔๑ ล าดับที่ ๓ 

   ๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ(กองสวัสดิการสังคม)ตู้กระจกเก็บ
เอกสาร ๒ บานเลื่อน จ านวน ๕,๕๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกเก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน จ านวน ๑ ตู้ โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 

    - ตู้กระจก แบบ ๒ บานเลื่อน 
   - มีมือจับชนิดเบ้า 
   - มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๒ ชั้น 
   - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓  

หน้าที่ ๔๒ ล าดับที่ ๑ 
   ข้อควำมใหม่   

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ(ส านักงานปลัด)ตู้กระจกเก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน จ านวน 
๑๑,๐๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกเก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน จ านวน ๒ ตู้ โดยมีคุณลักษณะ  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                     -๗- 
 
ดังนี้ 

    - บานเลื่อนกระจก ๒ บาน พร้อมกุญแจล็อค 
    - มีแผ่นชั้นวางเอกสารสามารถปรับระดับสูง-ต่ าได้ 
   - โครงตู้ผลิตจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มม. 
   - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๙๑.๔ x ลึก ๔๕.๗ x สูง ๑๘๓ ซม. 

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน  
๒๕๕๙ 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓  
หน้าที่ ๔๑ ล าดับที่ ๓ 

   ๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ(กองสวัสดิการสังคม)ตู้กระจกเก็บ
เอกสาร ๒ บานเลื่อน จ านวน ๕,๕๐๐ บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกเก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน จ านวน ๑ ตู้ โดยมีคุณลักษณะ  
ดังนี้ 

    - บานเลื่อนกระจก ๒ บาน พร้อมกุญแจล็อค 
   - มีแผ่นชั้นวางเอกสารสามารถปรับระดับสูง-ต่ าได้ 
   - โครงตู้ผลิตจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. 
   - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๔๙ x ลึก ๔๐.๖ x สูง ๘๗.๔ ซม. 
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน  

๒๕๕๙ 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓  

หน้าที่ ๔๒ ล าดับที่ ๑  
     เหตุผลที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณในครั้งนี้ เพื่อให้การ
   ปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
   งบประมาณรายจ่ายครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
   มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
   ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ 
   ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
   ท้องถิ่น” และ ข้อ ๕ วรรค ๕ “สภาท้องถิ่น หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วน
   จังหวัด สภาเทศบาล  และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล” 
                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพ่ือ 

  พิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่งครับ 
นายสมชาญ  ข้องนอก         ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูรายละเอียด  และหากมีข้อสงสัย 
ประธานสภา อบต. สอบถามได้ เชิญครับ 

 
 



                                        -๘- 
 

 นายสมชาญ  ข้องนอก     ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 
 ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านสมาชิกสภา อบต.ช่อระกา ท่านใด 
  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                       พ.ศ. ๒๕๖๓  ขอให้ยกมือขึ้น 
 
 มติที่ประชุม   อนุมัติ   ๑๔   เสียง 
        ไม่อนุมัติ   -   เสียง 
       งดออกเสียง   -  คน 

 
ระเบียบวำระท่ี ๔     เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ำมี) 
นายสมชาญ  ข้องนอก  ผมมีเรื่องที่จะน าปรึกษาในการประชุมสภาหนึ่งเรื่องครับ ตามกระทรวง 
ประธานสภา อบต. มหาดไทย หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๔๙๙๕ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผมจึงให้ 
ทางเลขานุการสภา จัดท าร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ 
ปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา น าเสนอในที่ประชุมเพ่ือขอมติ โดยมี  
รายละเอียด ดังนี้ครับ 
 
 
    ร่ำง 
     ระเบียบว่ำด้วยกำรให้ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมและกำรปรึกษำ 
                     ของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
   *********************** 

   ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้พิจารณาในการประชุมสมัย............... 
ครั้งที่.......เมื่อวันที่............................ ก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม 
และการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๑๑๗ วรรคสี่  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยวางระเบียบไว้ดังนี้ 
 

   ข้อ ๑ ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องท าหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุมและลง 
ลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพ่ือ
พิจารณาอนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ไม่น้อย 
กว่า ๑ วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมนั้นเข้าฟังการประชุมได้ 

  กรณีท่ีมีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาตก็ได้  
ทั้งนี้ต้องระบุถึงจ านวนและรายชื่อผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมด้วย 
 
 
 
 
 



                                     -๙- 
 

  กรณีท่ีมีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจ านวนมากและไม่สามารถจัดให้ 
ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
พิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการประชุมตามที่เห็นสมควร หรืออาจจัดให้ 
ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้องประชุมหรือในบริเวณใกล้เคียงโดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ 
ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 

   ข้อ ๒ ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
  (๒) นั่งหรืออยู่ประจ าในที่ท่ีจัดไว้ส าหรับผู้เข้าฟังการประชุม 
  (๓) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระท าให้เสื่อมเกียรติของที่ประชุม 

หรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียง หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการ 
รบกวนการประชุม 

  (๔) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่อาจ 
รบกวนการประชุมได้ 

  (๕) ไม่น าอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 
  (๖) ไม่น าอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม 
  (๗) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ที่สั่งโดย 

ชอบด้วยกฎหมาย 
   ข้อ ๓ ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) จัดท าแบบค าร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  (๒) รวบรวมค าร้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

พิจารณาอนุญาต และแจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 
  (๓) จัดที่นั่งและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม 
   ข้อ ๔ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา รักษาการให้เป็นไปตาม 

ระเบียบนี้  
 

    ประกาศ  ณ  วันที่.....................................พ.ศ......... 
 
                     (นายสมชาญ  ข้องนอก) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                               -๑๐- 
 
นายสมชาญ   ข้องนอก    ผมขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.ช่อระกา แสดงความคิดเห็นได้นะครับ 
ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมครับ  

ท่านสมาชิกสภา อบต.ช่อระกา ท่านใด เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้ 
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ช่อระกา ขอให้ยกมือขึ้น  ครับ 

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ   ๑๔   เสียง 
         ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
        งดออกเสียง   -  คน 
  
นายสมชาญ   ข้องนอก     มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่  
ประธานสภา อบต.            มาร่วมประชุมขอปิดการประชุม ครับ 
                                                          
ปิดประชุม   เวลา ๑๑.๑๐ น. 
 

  
                        (ลงชื่อ)    ปิยาภรณ์  ศรีเกาะ      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                 (นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ) เลขานุการสภา อบต.      
 
   (ลงชื่อ)  ประเชิญ   วงษ์วิโรจน์   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายประเชิญ   วงษ์วิโรจน์) ส.อบต. หมู่ที่ ๔ 
 

(ลงชื่อ) สมบัติ     กว้างนอก     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นางสมบัติ     กว้างนอก) ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 
 

(ลงชื่อ) สวรรค์    ใหญ่จันอัด    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายสวรรค์    ใหญ่จันอัด) ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
 

(ลงชื่อ)  สมชาญ   ข้องนอก    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (นายสมชาญ   ข้องนอก ) ประธานสภา อบต.ช่อระกา 


