
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำ อบต.ช่อระกำ  

สมัยสำมัญ  สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑   ครั้งที่ ๒ 
วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๕  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑   เวลำ  ๐๙.๓๐ น. 

ณ.  ห้องประชุม อบต. ช่อระกำ 
****************** 

 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 
 

ล าดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑ นายสมชาญ    ข้องนอก ประธานสภา อบต.ช่อระกา สมชาญ    ข้องนอก  
๒ นายประเสริม    ศิริวัฒน์ รองประธานสภา อบต.ช่อระกา ประเสริม    ศิริวัฒน์  
๓ นายวีระ     รันสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๑ วีระ     รันสันเทียะ  
 ๔ นายวิฑูรย์    โพธิ์นอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๑ วิฑูรย์    โพธิ์นอก  
๕ นายสทิธิธันต์  วิริยะเสถียร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๒ สิทธิธันต์  วิริยะเสถียร  
๖ นายบุญเหลือ  เวทสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๒ บุญเหลือ  เวทสันเทียะ  
๗ นายนิคม      หลอดแก้ว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๓ นิคม      หลอดแก้ว  
๘ นางโกสุม     สีกระแจะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๔ โกสุม     สีกระแจะ  
๙ นายประเชิญ  วงษ์วิโรจน์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๔ ประเชิญ  วงษ์วิโรจน์  

๑๐ นายเกลี้ยง   เนยสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๕ เกลี้ยง    เนยสันเทียะ  
๑๑ นายสมเกียรติ    โกจินอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๖ สมเกียรติ     โกจินอก  
๑๒ นายสวรรค์    ใหญ่จันอัด สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๖ สวรรค์    ใหญ่จันอัด  
๑๓ นายพชรธร    โพธิ์นอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๗ พชรธร    โพธิ์นอก  
๑๔ นายประสิทธิ์    สุขดา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๘ ประสิทธิ์    สุขดา  
๑๕ นายแสง      เกียดกลาง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๙ แสง      เกียดกลาง  
๑๖ นายเทียม     เก่งนอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๙ เทียม     เก่งนอก  

 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑ นายทองแดง  ศรีธรรมมา   นายก อบต.ช่อระกา  ทองแดง  ศรีธรรมมา  
 ๒ นายสมบัติ   เขตจัตุรัส รองนายก อบต.ช่อระกา  สมบัติ   เขตจัตุรัส  
๓ นายชัยพัตร์  วิเชียรฉาย รองนายก อบต.ช่อระกา  ชัยพัตร์  วิเชียรฉาย  
๔ นายปาพจน์   หาญนอก เลขานุการนายก อบต.ช่อระกา  ปาพจน์   หาญนอก  
๕ นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ  ปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  

-๒- 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๖ นายมนูญ    ประจิตร์ รองปลัด อบต.ช่อระกา มนูญ    ประจิตร์  



๗ นางสาวชนัดดา หาญนอก หัวหน้าส านักปลัด อบต. ชนัดดา หาญนอก  
๘ นางจิตรรัตน์ดา  ขลังวิเชียร   รก.ผอ.กองการศึกษาฯ จิตรรัตน์ดา  ขลังวิเชียร    
๙ นายสมบูรณ์     กิ่มนอก ผู้ใหญ่บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ สมบูรณ์     กิ่มนอก  

๑๐ นายสมศักดิ์   โพธิ์นอก ผู้ใหญ่บ้านดอนยาว  หมู่ที่ ๕ สมศักดิ์   โพธิ์นอก  
๑๑ นายสมพร     โมรานอก นายช่างโยธาช านาญงาน สมพร     โมรานอก  

 
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นางสมบัติ     กว้างนอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๕  
    

 

              
เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐  น. 
ก่อนเข้าระเบียบวาระ           นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  เลขานุการสภา อบต.ช่อระกา ให้สัญญาณเรียกสมาชิก 
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาเข้าห้องประชุม  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกฯ  

ครบองค์ประชุมแล้ว กล่าวเรียนเชิญนายสมชาญ   ข้องนอก  ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชา 
พระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ 

นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ                 ส าหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
เลขานุการสภา อบต.                  ครั้งที่ ๒   

      ล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ 
    การประชุมสภาฯ ค่ะ                

 

ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
นายสมชาญ  ข้องนอก        ไม่มี 
ประธานสภา อบต.         

 

ระเบียบวำระท่ี ๒    เรื่องกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยแรก  
เมื่อวันที่   ๕  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑   

นายสมชาญ  ข้องนอก           ผมขอให้ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านตรวจดูเอกสารนะครับว่ามีอะไรจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต.         รายละเอียดอะไรบ้าง ขอเชิญครับ และมีท่านใดสงสัยหรือไม่ ขอเชิญซักถามนะครับ   

  ถ้าไม่มีทา่นใดจะแก้ไขอะไรอีก    ผมขอมติที่ประชุมครับ  
    -๓- 

 
นายสมชาญ  ข้องนอก        สมาชิกสภา อบต.ท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก  
ประธานสภา อบต.               เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 
มติที่ประชุม     รับรอง         ๑๖   เสียง    
      ไม่รับรอง          -    เสียง 
      งดออกเสียง       -    เสียง 
 

 

ระเบียบวำระท่ี ๓   ญัตติ ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม  
      จ ำนวน  ๕  โครงกำร  เป็นเงิน   ๑,๗๐๒,๐๐๐.-บำท 
นายสมชาญ  ข้องนอก   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  



ประธานสภา อบต. 
นายทองแดง  ศรีธรรมมา  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
นายก อบต.ช่อระกา     ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีความจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อ

สนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้การบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
มากที่สุด จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๕ 
โครงการ เป็นเงิน ๑,๗๐๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน) เป็นอ านาจของ
สภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๘๙ นั้น 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพ่ือพิจารณาให้
การอนุมัติต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง (ตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้) 

 
 

รำยละเอียดประกอบญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
จ ำนวน ๕ โครงกำร เป็นเงิน ๑,๗๐๒,๐๐๐.๐๐ บำท ดังนี้ 

 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแฟร์วังผักบุ้ง-บ้านนายสายชล-

ลาดยาง บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๔๘๑,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง กว้าง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดอ่ืนๆ ตามแบบแปลน อบต.ช่อระกา ก าหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) หน้า ๘   

 
 
 

-๔- 
 
   ๒. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสงกรานต์ – บ้านนายช านาญ  

บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๒๘๗,๐๐๐ บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร  

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร  
ยาว ๘๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๕๖ ตารางเมตร รวมพ้ืนที่ปรับปรุงถนน คสล. 
ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงดินลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร ไหล่ทางยาวรวม ๑๑๔ 
เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒.๖๕ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย 
(รายละเอียดอ่ืนๆ ตามแบบแปลน อบต.ช่อระกา ก าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
(ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) หน้า ๙ 

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มโนนสะเดา – ศาลปู่ตา (ต่อเติมจากเส้นทางเดิม) 
บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๔ เป็นเงิน ๒๙๕,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่



น้อยกว่า ๑๗.๑๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ
แปลน อบต.ช่อระกา ก าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)  
หน้า ๑๐ 

   ๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองรัง – บ้านหนองแขม ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า  
จ.ชัยภูมิ บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๖ เป็นเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๖๔ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดิน 
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔.๙๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดอ่ืนๆ  
ตามแบบแปลน อบต.ช่อระกา ก าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม  
ครั้งที่ ๑) หน้า ๑๒ 

   ๕. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่อบูรพา – บ้านโนนเพ็ด (ช่วงหน้า  
ศพด.ช่อระกา) บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ ๗ เป็นเงิน ๒๐๙,๐๐๐ บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๔ เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒ เมตร  
ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ตารางเมตร รวมพ้ืนที่ปรับปรุง 
ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลน อบต.ช่อระกา ก าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม 
ครั้งที่ ๑) หน้า ๑๔ 

 
 

-๕- 

นายสมชาญ  ข้องนอก   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ อภิปรายหรือสอบถามได้นะครับ 
ประธานสภา อบต.   
นายวีระ   รันสันเทียะ   ผมขออนุญาตถามเรื่องเงินส ารองเงินสะสมที่มีอยู่ ๕ ล้านกว่าบาท  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑  ผมสงสัยคือเงินอะไรครับ 
นายสมชาญ  ข้องนอก   ผมขอเชิญทางปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ครับ  
ประธานสภา อบต.   
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ    ดิฉันขออนุญาตเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ ดังนี้ กรณีเงินสะสมของ 
ปลัด อบต.ช่อระกา  อบต.มีสองยอดค่ะ คือเงินสะสมปกติ และเงินส ารองเงินสะสม ๒๕% ยกตัวอย่าง 
    สิ้นปีงบประมาณเรามีเงินคงเหลือตกมา ๑๐๐ บาท จะแบ่งออกเป็น ๗๕ กับ ๒๕  
    คือเข้าบัญชีเงินสะสม ๗๕ บาท และเข้าบัญชีเงินส ารองเงินสะสม ๒๕ บาทค่ะ 
    ซึ่งในปัจจุบันนี้เงินสะสมของเรามียอดเงินตามรายงานจ านวน ๖,๖๙๔,๙๔๒.๔๓ บาท  

ส ารองงบบุคลากรหกเดือน จ านวน ๓,๐๖๐,๓๐๖ บาท  เงนิส ารองจ่ายเบี้ยยังชีพฯสามเดือน 
จ านวน ๑,๖๒๘๑,๐๐ บาท และส ารองกรณีสาธารณภัย ๑๐% จ านวน ๒๐๐,๕๓๖.๔๓  บาท 
คงเหลือวงเงินที่สามารถน ามาจ่ายขาดได้จ านวน ๑,๘๐๕,๘๘๒.๗๘ บาท และในวันที่  
อบต.ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจ านวน ๕ โครงการเป็นเงิน ๑,๗๐๒,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เกิน
วงเงินที่สามารถใช้จ่ายได้  และในส่วนของเงินส ารองเงินสะสมที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประมาณ  
๕,๖๐๗,๔๕๐.๗๓ บาท ยังไม่เกิน ๒๕ % ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจะขอ
อนุมัติใช้จ่ายอยู่ในอ านาจของท่านผู้ว่าฯ และก็ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นฉุกเฉินจริงๆ จึงขอ
อนุมัติใช้ได้ค่ะ 

นายสมชาญ  ข้องนอก      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีก เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม หรือ อภิปรายอีก ผมขอมติที่ประชุม ครับ 



สมาชิกสภา อบต.ท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน ๕ โครงการ เป็นเงิน 
๑,๗๐๒,๐๐๐ บาท  ขอให้ยกมือขึ้น  ครับ 

มติที่ประชุม   อนุมัติ   ๑๖  เสียง  
    ไม่อนุมัติ   - เสียง 
    งดออกเสียง – คน 
ระเบียบวำระท่ี ๔ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑    
นายสมชาญ  ข้องนอก    ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  
ประธานสภา อบต. 
นายทองแดง  ศรีธรรมมา  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
นายก อบต.ช่อระกา     เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีความจ าเป็นต้องขอแก้ไขค าชี้แจง

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามรายละเอียดดังนี้ 
   ข้อควำมเดิม  
   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง 

สิ่งสาธารณูปโภค รายการ (กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่เย็น หมู่ที่ ๕ 
จ านวน ๒๓๑,๐๐๐ บาท 

-๖- 
 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร  
ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร  
ไหล่ทางลงดินลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตร  
และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.ช่อระกา ก าหนด  
เป็นเงิน ๒๓๑,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา หน้า ๑๐๓) 
 

   ข้อควำมใหม่   
   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง 

สิ่งสาธารณูปโภค รายการ (กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่เย็น หมู่ที่ ๕ 
จ านวน ๒๓๑,๐๐๐ บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร  
ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร  
ไหล่ทางลงดินลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘.๕๕ ลูกบาศก์เมตร  
และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.ช่อระกา ก าหนด 
เป็นเงิน ๒๓๑,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา หน้า ๑๐๓)  

     เหตุผลที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณในครั้งนี้ เพ่ือแก้ไขรายละเอียด 
ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑   หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” และตามระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๕ 
วรรค ๕ “สภาท้องถิ่น หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล” 



จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้) 

 

นายสมชาญ  ข้องนอก      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีก เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.  และผมขอเชิญปลัดฯ ชี้แจงเพ่ิมเติม ครับ 
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  เรียนท่านสมาชิกฯ ขอชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมว่าที่ขอแก้ไขคือเฉพาะปริมาตร 
ปลัด อบต.ช่อระกา  ดินลูกรังท่ีลดเนื้องานลงจาก ๑๓.๕๐ ลูกบาศ์กเมตร  ลงมาเหลือ ๘.๕๕ ลูกบาศ์กเมตร  

แต่วงเงินงบประมาณเท่าเดิม  เพราะจากท่ีช่างค านวณราคากลางมาก็เกินงบประมาณ 
ที่ตั้งไว้จึงไม่กระทบวงเงินค่ะ 

 
 

-๖- 
 
นายสมชาญ  ข้องนอก      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีก เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม หรือ อภิปรายอีก ผมขอมติที่ประชุม ครับ 

สมาชิกสภา อบต.ท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ขอให้ยกมือขึ้น  ครับ 
 

มติที่ประชุม   อนุมัติ   ๑๖  เสียง  
    ไม่อนุมัติ   - เสียง 
    งดออกเสียง – คน 
 

 
ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
นายสมชาญ  ข้องนอก  มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ    ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วม 
ประธานสภา อบต.  ประชุม  ผมขอปิดการประชุม  ครับ 
 
เลิกประชุมเวลำ  ๑๐.๓๕  น. 
 
 

                        (ลงชื่อ)    ....................................... ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                 (นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ) เลขานุการสภา อบต. 
 
   (ลงชื่อ).............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายประเชิญ   วงษ์วิโรจน์) ส.อบต. หมู่ที่ ๔ 
 
(ลงชื่อ).............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสมบัติ     กว้างนอก) ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 
 
(ลงชื่อ)..............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                           (นายสวรรค์    ใหญ่จนัอัด) ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
 

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



 
 
 
 
 


