
 
ส ำเนำ 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  
สมัยสำมัญ   สมัยท่ี  ๒  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  

วันศุกร์ ที่   ๒๗   เดือน เมษำยน  ๒๕๖๑   เวลำ  ๐๙.๓๐ น. 
ณ.  ห้องประชุม อบต. ช่อระกำ 

******************* 
รำยช่ือผู้มำประชุม 
 

ล ำดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ 

หมำย
เหตุ 

๑ นำยสมชำญ    ข้องนอก ประธำนสภำ อบต.ช่อระกำ สมชำญ    ข้องนอก  
๒ นำยประเสริม    ศิริวัฒน์ รองประธำนสภำ อบต.ช่อระกำ ประเสริม    ศิริวัฒน์  
๓ นำยวีระ     รันสันเทียะ สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๑ วีระ     รันสันเทียะ  
๔ นำยวิฑูรย์    โพธิ์นอก สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๑ วิฑูรย์    โพธิ์นอก  
๕ นำยสทิธิธันต์  วิริยะเสถียร สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๒ สิทธิธันต์  วิริยะเสถียร  
๖ นำยบุญเหลือ  เวทสันเทียะ สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๒ บุญเหลือ  เวทสันเทียะ  
๗ นำยนิคม      หลอดแก้ว สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๓ นิคม      หลอดแก้ว  
๘ นำยประเชิญ   วงษ์วิโรจน์ สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๔ ประเชิญ    วงษ์วิโรจน ์  
๙ นำงโกสุม     สีกระแจะ สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๔ โกสุม     สีกระแจะ  

๑๐ นำยเกลี้ยง   เนยสันเทียะ สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๕ เกลี้ยง    เนยสันเทียะ  
๑๑ นำงสมบัติ     กว้ำงนอก สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๕ สมบัติ     กว้ำงนอก  
๑๒ นำยสมเกียรติ    โกจินอก สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๖ สมเกียรติ     โกจินอก  
๑๓ นำยสวรรค์    ใหญ่จันอัด สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๖ สวรรค์    ใหญ่จันอัด  
๑๔ นำยประสิทธิ์    สุขดำ สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๘ ประสิทธิ์    สุขดำ  
๑๕ นำยแสง      เกียดกลำง สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๙ แสง      เกียดกลำง  
๑๖ นำยเทียม     เก่งนอก สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๙ เทียม     เก่งนอก  

 
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

หมำย
เหตุ 

๑ นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ   นำยก อบต.ช่อระกำ ทองแดง  ศรีธรรมมำ  
 ๒. นำยสมบัติ   เขตจัตุรัส  รองนำยก อบต.ช่อระกำ สมบัติ   เขตจัตุรัส  
๓. นำยชัยพัตร์  วิเชียรฉำย  รองนำยก อบต.ช่อระกำ ชัยพัตร์  วิเชียรฉำย  
๔ นำยปำพจน์   หำญนอก เลขำนุกำรนำยก อบต.ช่อระกำ ปำพจน์   หำญนอก  
๕ นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำฯ ปิยำภรณ์  ศรีเกำะ  
๖ นำยลวง    ทองสันเทียะ   ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ลวง    ทองสันเทียะ  

 
 
 



 
-๒- 

 

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

หมำย
เหตุ 

๗ นำงสำวชนัดดำ  หำญนอก หน.ส ำนักงำนปลัด อบต. ชนัดดำ  หำญนอก  
 ๘ นำงจิตรรัตน์ดำ  ขลังวิเชียร รก.ผอ.กองกำรศึกษำฯ จิตรรัตน์ดำ  ขลังวิเชียร  
๙ นำยสมพร    โมรำนอก นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน สมพร  โมรำนอก  
     

 
 

รำยชื่อผู้ไม่เข้ำประชุม 
 

ล ำดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

หมำย
เหตุ 

๑ นำยพชรธร    โพธิ์นอก  สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๗  ลำ 
     

 
 

เปิดประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐  น. 
ก่อนเข้ำระเบียบวำระ           นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ  เลขำนุกำรสภำ อบต.ช่อระกำ ให้สัญญำณเรียกสมำชิก 
   สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำเข้ำห้องประชุม  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว สมำชิกฯ ครบ 

องค์ประชุมแล้ว กล่ำวเรียนเชิญนำยสมชำญ   ข้องนอก  ประธำนสภำฯ จุดเทียนธูปบูชำพระ 
รัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ 

นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ               ก่อนเข้ำระเบียบวำระกำรประชุมขออ่ำนประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เลขำนุกำรสภำ อบต.              ช่อระกำ ก่อนค่ะ 

ประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
เรื่อง  กำรเรียกประชุมสภำ  สมัยสำมัญ สมัยที่  ๒   ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมนัยมำตรำ ๕๔  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   ( ฉบับที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  และตำมมติที่ประชุมสภำ สมัยสำมัญ   
สมัยแรก   ประจ ำปี   พ.ศ. ๒๕๖๑   เมื่อวันที่  ๕  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑   เพ่ือประโยชน์ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลช่อระกำ   จึงเห็นควรให้เรียกประชุมสภำ  สมัยสำมัญ  สมัยที่  ๒  ประจ ำปี   ๒๕๖๑  ของสภำ
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ตั้งแต่วันที่  ๑๖ – ๓๐  เมษำยน  ๒๕๖๑   ณ  ที่ท ำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ อ ำเภอบ้ำนเหลื่อม จังหวัดนครรำชสีมำ โดยให้มีก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน 

    จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 
     ประกำศ  ณ  วันที่   ๙  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

                         ลงชื่อ สมชำญ  ข้องนอก 
               (นำยสมชำญ   ข้องนอก) 

                           ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
 
 
 
 
 



 
 

-๓- 
 

นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ            ล ำดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำฯ ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุม   
เลขำนุกำรสภำ อบต.                   สภำ ฯ ต่อไปค่ะ 

 
ระเบียบวำระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ                
นำยสมชำญ  ข้องนอก  สวัสดีครับ วันนี้เป็นกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
ประธำนสภำ อบต.  ผมขอแจ้งให้ท่ำนผู้บริหำรทรำบ คือ  

๑. เรื่องกำรประสำนงำน ขอควำมร่วมมือให้แจ้งสมำชิกฯ ทรำบด้วย ประสำนแต่
ผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิกฯ ก็ไม่ทรำบเรื่องนะครับ แจ้งสมำชิกฯ โดยตรงด้วยนะครับ จะได้ตอบ
ค ำถำมได้ถูกต้องนะครับ 
๒. กำรเข้ำประชุมสภำฯ ที่ประธำนสภำเชิญขอให้หัวหน้ำส่วนต่ำง ๆ เข้ำร่วมกำรประชุม
ด้วยนะครับ และแต่งกำยให้เรียบร้อยด้วยนะครับ ตำมหนังสือเชิญประชุมสภำที่แจ้งไป 
 

ระเบียบวำระท่ี ๒   เรื่อง  กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๒ 
              เมื่อวันที่  ๑๕  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑   

นำยสมชำญ  ข้องนอก   มีท่ำนใดจะแก้ไขรำยละเอียดอะไรหรือไม่ครับ   ขอเชิญครับ  
ประธำนสภำ อบต.             
นำยประเชิญ  วงษ์วิโรจน์       งำนก่อสร้ำงตำมโครงกำรที่ ๑  งบประมำณสี่แสนกว่ำบำท ควำมยำว ๑๕๐ เมตร 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๔ และโครงกำรที่ ๒ งบประมำณสองแสนกว่ำบำท ควำมยำว ๒๕ เมตร   ท ำไมเงินแตกต่ำง

กันมำกครับ  
นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ   ครับโครงกำรที่ ๑ จะมีควำมยำว ๑๕๐ เมตร ส่วนโครงกำรที่ ๒ จะมีควำมยำว
นำยก อบต.ช่อระกำ  ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ ยำว ๒๕ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร ส่วนช่วงที่ ๒ ยำว ๘๙ เมตร หนำ 

๐.๑๐ เมตร  และทีค่วำมหนำแตกต่ำงกันก็เพรำะมันจะมีช่วงหนึ่งลึกน้ ำขังเป็นแอ่งครับ 
เพรำะถนนเดิมทำงอดีต สจ.เมืองคงเขำมำท ำไว้นำนแล้วนะครับ 

นำยสมชำญ  ข้องนอก   มีท่ำนใดจะแก้ไขรำยละเอียดอะไรหรือไม่ครับ    
ประธำนสภำ อบต.  ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ  

สมัยแรก  ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่  ๑๕  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑  ขอให้ยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม   รับรอง    ๑๖    เสียง 
  

ระเบียบวำระท่ี ๓  เรื่องเพื่อพิจำรณำ 
๓.๑ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

  
นำยสมชำญ ข้องนอก     ขอเชิญท่ำนนำยก อบต.ช่อระกำ ครับ 
ประธำนสภำ อบต. 
        
 
 
 



 
-๔- 

 
นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ  เรียน ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
นำยก อบต. 
 
 

   เนื่องด้วย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ มีควำมจ ำเป็นต้องโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย มำตั้งเป็น
รำยกำรใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน และเพ่ือให้กำรบริหำรงบประมำณเกิดประสิทธิภำพและเกิด
ประโยชน์มำกที่สุด จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ ำนวน ๔ โครงกำร เป็นเงิน 
๒๑๕ ,๙๐๕ บำท  (สองแสนหนึ่ งหมื่ นห้ ำพันเก้ำร้อยห้ ำบำทถ้วน ) เป็นอ ำนำจของสภำท้องถิ่น  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย วิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “กำรโอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ และคุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” นั้น 
 

               จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและน ำเสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติต่อไป
ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง (รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำพร้อมนี้) 
 
 

รำยละเอียดประกอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ 
 

ขอโอนเพิ่ม 
 ๑. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รำยกำร (ส ำนักงำนปลัด)โครงกำรจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๗ 
หน้ำ/นำที) จ ำนวน ๗,๙๐๐ บำท 
  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๗ หน้ำ/นำที) 
จ ำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗,๙๐๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยรับ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้ 
  - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi  
   - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ ๒๗ หน้ำต่อนำที (ppm)  
   - สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้  
   - มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๖๔ MB  
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่อง  
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ ๑ ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย (Wi-Fi) ได้  
   - สำมำรถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ ๒๕๐ 
แผ่น  
  - เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม  
  - เป็นไปตำมแผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ (ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑) หน้ำ 
๒๙ 
 
 
 



 
-๕- 

 
 ๒. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำ งสิ่ง
สำธำรณูปโภค รำยกำร (ส ำนักงำนปลัด)โครงกำรปรับปรุงห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ จ ำนวน 
๕๕,๐๐๐ บำท 
 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปูกระเบื้องเซรำมิค ขนำด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว บริเวณห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
ติดตั้งหน้ำต่ำงอลูมิเนียมบำนเลื่อนคู่ พร้อมกระจกติดตำย จ ำนวน ๕ ชุด รำยละเอียดอ่ืนๆ ตำมแบบแปลน องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลช่อระกำ ก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยรับ 
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  - เป็นไปตำมแผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ (ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑) หน้ำ 
๑๗  

 

 ๓. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำติดตั้งระบบ
ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นกำรติดตั้งครั้งแรกในอำคำรหรือสถำนที่รำชกำรพร้อมกำรก่อสร้ำงหรือภำยหลังกำรก่อสร้ำง 
รำยกำร (ส ำนักงำนปลัด)โครงกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำอำคำรห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ จ ำนวน 
๘๗,๐๐๕ บำท 
  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดตั้งระบบไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอคง เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้ำ ขนำด ๑๕ (๔๕) แอมป์ ๓ เฟส ๔ สำย เป็นเงิน ๑๖,๐๐๕ บำท  
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำติดตั้งระบบไฟฟ้ำอำคำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
รำยละเอียดอื่นๆ ตำมแบบแปลน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ก ำหนด เป็นเงิน ๗๑,๐๐๐ บำท   
รวมเป็นเงิน ๘๗,๐๐๕ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยรับ 
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  - เป็นไปตำมแผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ (ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑) หน้ำ 
๑๖) 
 ๔. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่ง
สำธำรณูปโภค รำยกำร (กองช่ำง)โครงกำรปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง สำยบ้ำนช่อพัฒนำ – บ้ำนหนองรัง (ช่วงตะลุกรัก) 
บ้ำนช่อพัฒนำ หมู่ที่ ๘ จ ำนวน ๖๖,๐๐๐ บำท 
 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรังปรุงถนนดิน ลงลูกรัง ขนำดผิวจรำจร กว้ำง ๕.๐๐ เมตร ยำว ๒๐๐ เมตร ลงดินหนำเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมำณดินไม่น้อยกว่ำ ๕๐๐ ลูกบำศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และลงลูกรังทับ ขนำดผิว
จรำจร กว้ำง ๔.๐๐ เมตร ยำว ๒๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมำณลูกรังไม่น้อยกว่ำ ๘๐ ลูกบำศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย รำยละเอียดอ่ืนๆ ตำมแบบแปลน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยรับ 
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  - เป็นไปตำมแผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ (ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑) หน้ำ 
๑๕ 
 

รวมเป็นเงินขอโอนเพิ่มท้ังสิ้น ๒๑๕,๙๐๕ บำท  (สองแสนหนึ่งหม่ืนห้ำพันเก้ำร้อยห้ำบำทถ้วน) 
 



 
-๖- 

 
 

 

โอนลดจำก 
 ๑. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ รำยกำร(ส ำนักงำนปลัด)โครงกำร อบต.เคลื่อนที่พบประชำชน เป็นเงิน 
๕,๐๐๐ บำท 
 ๒. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภท
เงินเดือนพนักงำน เป็นเงิน ๑๔๙,๙๐๕ บำท 

 

 ๓. แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรม งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ รำยกำร(กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม)
โครงกำรจัดกิจกรรมงำนประเพณีลอยกระทง เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บำท 
 ๔. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุนชน งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) 
ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่ง เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บำท 
 

รวมเป็นเงินขอโอนลดทั้งสิ้น ๒๑๕,๙๐๕ บำท  (สองแสนหนึ่งหม่ืนห้ำพันเก้ำร้อยห้ำบำทถ้วน) 
 

 
นำยสมชำญ  ข้องนอก    ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนดูเอกสำรนะครับ ถ้ำมีข้อสงสัยผมจะได้ให้พนักงำน
ประธำนสภำ อบต.     หัวหน้ำสว่นฯ ชี้แจงครับ   แต่ท ำไมมิเตอร์ไฟฟ้ำมันถึง ๑๖,๐๐๕  บำท ดูแพงนะครับ 
นำยวีระ   รันสันเทียะ  ผมสงสัยเรื่อง ปร.๔ กับ ปร.๕ ครับ ปร.๔ งบประมำณจะดูน้อย  แต่ ปร.๕ งบประมำณ
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๑      มันจะมำกกว่ำกันนะครับ 
นำยสมพร   โมรำนอก  ขออนุญำตครับ ส่วนของ ปร.๔ มันเป็นค่ำของต้นทุน  ส่วน ปร.๕ มันจะมีค่ำ  
นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน        ของ Factor F เพ่ิมเข้ำมำนะครับ ซึ่งมันจะรวมค่ำภำษีและอ่ืน ๆ ไว้ และส่วนไฟฟ้ำมัน 

      จะมี ๓ เฟส ๔ ช่อง ครับ มันจะแยกส่วนกันนะครับ ส่วนมิเตอร์ที่ติดแพงเพรำะไม่มีเลขที่  
      ก็เลยมีค่ำประกันกำรใช้ไฟเพ่ิมข้ึนมำนะครับ   

 
นำยสมชำญ  ข้องนอก  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดสงสัยอีก สอบถำมได้นะครับ  
ประธำนสภำ อบต.       ถ้ำไม่มีผู้อภิปรำย  หรือสอบถำมอีก  ผมขอมติที่ประชุม ครับ   

สมำชิกสภำ อบต.ช่อระกำ ท่ำนใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
      งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑   ขอให้ยกมือขึ้น 

 
มติที่ประชุม    อนุมัติ   ๑๖   เสียง   

    
 

   ๓.๒ ญัตติกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำร 
        ส่วนต ำบลช่อระกำ  

นำยสมชำญ ข้องนอก     ขอเชิญท่ำนนำยก อบต.ช่อระกำ ครับ 
ประธำนสภำ อบต. 
        
 



 
-๗- 

นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ  เรียน ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
นำยก อบต. 

 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ (๑) ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วยสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นที่สภำคัดเลือกจ ำนวนสำมคนเป็นกรรมกำร และให้มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ
สองปีและอำจได้รับกำรคัดเลือกอีกได้  นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมกำรฯ ดังกล่ำว ตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำที่ 
๒๗๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ครบวำระแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดน ำเสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ได้พิจำรณำ
คัดเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่น เป็นคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

นำยสมชำญ  ข้องนอก     ล ำดับต่อไปผมขอให้ที่ประชุมเสนอรำยชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประธำนสภำ อบต.     ประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ จ ำนวนสำมคน โดยขอให้เสนอ 

ชื่อทีละคนพร้อมผู้รับรองสองท่ำนนะครับ 
นำยประเสริม  ศิริวัฒน์   ผมขอเสนอ   นำยสมชำญ   ข้องนอก ส.อบต. ม.๓ /ประธำนสภำฯ ครับ 
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๗  ผู้รับรอง    ๑. นำยบุญเหลือ   เวทสันเทียะ  ส.อบต. ม.๒ 

            ๒. นำยวิฑูรย์       โพธิ์นอก     ส.อบต. ม.๑ 
นำยประเชิญ  วงษ์วิโรจน์  ผมขอเสนอ  นำยสวรรค์   ใหญ่จันอัด สมำชิกสภำ อบต. ม.๖ ครับ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๔  ผู้รับรอง   ๑.นำยนิคม   หลอดแก้ว   ส.อบต. ม.๓ 

    ๒.นำยสมเกียรติ  โกจินอก  ส.อบต. ม.๖ 
นำยสวรรค์  ใหญ่จันอัด  ผมขอเสนอ   นำยประเชิญ   วงษ์วิโรจน ์  ส.อบต. ม.๔ 
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๖  ผู้รับรอง   ๑. นำงโกสุม    สีกระแจะ  ส.อบต. ม.๔ 
       ๒. นำงสมบัติ    กว้ำงนอก     ส.อบต. ม.๕ 
นำยประเชิญ   วงษ์วิโรจน์  ผมขอสละสิทธิ์นะครับ 
นำยสมชำญ  ข้องนอก  ถ้ำง้ันก็เสนอคนใหม่นะครับ 
ประธำนสภำ อบต.  
นำยสมเกียรติ  โกจินอก  ผมขอเสนอ   นำยสิทธิธันต์  วิริยะเสถียร  ส.อบต. ม.๒ 
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๖  ผู้รับรอง   ๑. นำยประเสริม    ศิริวัฒน์  ส.อบต. ม.๗ 
       ๒. นำยแสง       เกียดกลำง     ส.อบต. ม.๙ 
นำยสมชำญ  ข้องนอก  มีท่ำนใดจะเสนอท่ำนอ่ืนอีกไหม  ขอเชิญครับ    
ประธำนสภำ อบต.             ถ้ำไม่มี   สรุปว่ำที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและ ประเมินผล 

แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ จำกสมำชิกสภำฯ จ ำนวน  ๓  คน 
ตำมล ำดับต่อไปดังนี้  ๑.นำยสมชำญ     ข้องนอก ส.อบต. ม.๓ 
   ๒.นำยสวรรค์       ใหญ่จันอัด ส.อบต. ม.๖ 
   ๓.นำยสิทธิธันต์     วิริยะเสถียร   ส.อบต. ม.๒ 
  
 
 



 
-๘- 

 
 
ระเบียบวำระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทรำบ  
   ๔.๑ ญัตติรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  

      ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนเมษำยน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่ำงเดือนตุลำคม  
      ๒๕๖๐ ถึงมีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑) 

 
นำยสมชำญ ข้องนอก     ขอเชิญท่ำนนำยก อบต.ช่อระกำ ครับ 
ประธำนสภำ อบต. 
นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ  เรียน ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
นำยก อบต. 
    เนื่องด้วย คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ช่อระกำ ได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนเมษำยน ๒๕๖๑ (ระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
ถึงมีนำคม ๒๕๖๑) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอรำยงำน
ผลต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำทรำบ นั้น 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และน ำเสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำทรำบต่อไป
ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง (รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำพร้อมนี้) 

 
นำยสมชำญ     ข้องนอก  ผมขอเชิญท่ำนสมำชิกฯ ดูตำมเอกสำรนะครับ ถ้ำมีอะไรสงสัย สอบถำมได้นะครับ 
ประธำนสภำ อบต. 
นำยวีระ   รันสันเทียะ  ผมสงสัยในหน้ำที่ ๘ นะครับ ว่ำ ๒๔ หรือ ๒๕ โครงกำร และยอดรวมวงเงินด้วยนะครับ 
สมำชิกสภำ อบต.หมูที่ ๑  ว่ำอันไหนถูกครับ 
นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ ขออนุญำตแก้ไขค่ะ ดูแล้วรำยละเอียดในตำรำงจะถูกเพรำะในตำรำงจะตั้งค่ำผลรวมไว้  
ปลัด อบต.ช่อระกำ ส่วนข้อควำมข้ำงบนอำจจะพิมพ์ผิดสลับที่กันค่ะที่ถูกต้องจะเป็น จ ำนวนโครงกำรที่ลงนำม

ในสัญญำแล้วรวมจ ำนวน  ๒๘  โครงกำร  จ ำนวนเงิน  ๖,๖๔๒,๔๑๔.๑๖ บำท  และมี
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณแล้ว จ ำนวน ๒๕ โครงกำร จ ำนวนเงิน ๕,๗๘๖,๘๗๔.๑๖ 
บำท ค่ะ 

นำยสมชำญ   ข้องนอก ครับ ก็ขอให้แก้ไขให้เรียบร้อยในรำยงำนกำรประชุมฯ นะครับ 
ประธำนสภำ อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๙- 

 
 

ระเบียบวำระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 

นำยสมชำญ   ข้องนอก          มีท่ำนใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ    ขอเชิญ ครับ 
ประธำนสภำ อบต.                ถ้ำไม่ม ี  ผมต้องขอขอบคุณทุกท่ำนที่มำร่วมประชุม  ขอปิดกำรประชุม  ครับ 
 

 

เลิกประชุมเวลำ  ๑๐.๓๐  น. 
 
 

                                      (ลงชื่อ)    ................................... ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                           (นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ)  เลขำนุกำรสภำ อบต. 
 
      (ลงชื่อ)........................................คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

          (นำยประเชิญ   วงษ์วิโรจน์) ส.อบต. หมู่ที่ ๔ 
 
   (ลงชื่อ)........................................คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
         (นำงสมบัติ     กว้ำงนอก)  ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 
 
   (ลงชื่อ)........................................คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                           (นำยสวรรค์    ใหญ่จนัอัด)  ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
 

   (ลงชื่อ)........................................ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม 
    (นำยสมชำญ  ข้องนอก)  ประธำนสภำ อบต. 

 
 
 

 
   


