
 
ส ำเนำ 

รายงานการประชุมสภา อบต.ช่อระกา 
สมัยวิสามัญ   สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วันอังคาร ที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ.  ห้องประชุม  อบต. ช่อระกา 

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

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 นายสิทธิธันต์  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 นายเกลี้ยง   เนยสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๕ เกลี้ยง    เนยสันเทียะ  

๑๐ นางสมบัติ     กว้างนอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๕ สมบัติ     กว้างนอก  
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  

 
รายชื่อผู้ไมเ่ข้าประชุม 
 

ล าดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑ นายประเชิญ   วงษ์วิโรจน์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๔   
         

 
 
 
 
 



-๒- 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑ นายทองแดง  ศรีธรรมมา   นายก อบต.ช่อระกา ทองแดง  ศรีธรรมมา  
 ๒. นายกิตติ      บ ารุงนา  รองนายก อบต.ช่อระกา กิตติ     บ ารุงนา  
๓. นายปาพจน์   หาญนอก เลขานุการนายก อบต.ช่อระกา ปาพจน์   หาญนอก  
๔ นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  
๕ นางสาวชนัดดา  หาญนอก หน.ส านักงานปลัด อบต. ชนัดดา  หาญนอก  
๖ นางจิตรรัตน์ดา  ขลังวิเชียร รก.ผอ.กองการศึกษาฯ จิตรรัตน์ดา  ขลังวิเชียร  
๗ นายสมพร    โมรานอก นายช่างโยธาช านาญงาน สมพร  โมรานอก  
 ๘ นางแสงเดือน  อินมะดัน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน แสงเดือน  อินมะดัน  
๙ นายสมบูรณ์   กิ่มนอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ สมบูรณ์  ก่ิมนอก  
         

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

ครบองค์ประชุมแล้ว กล่าวเรียนเชิญนายสมชาญ   ข้องนอก  ประธานสภาฯ จุดเทียนธูป 
บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ 

 
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ        ประกาศอ าเภอบ้านเหลื่อม 
เลขานุการสภา อบต.  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา สมัยวิสามัญ   

สมัยที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑   
ด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ขออนุมัติเปิดประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลช่อระกา  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เพื่อขอกันเงินงบประมาณกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งเป็นอ านาจ
ของสภาท้องถิ่น รวมถึงเรื่องอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ {แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒} มาตรา ๕๕  ประกอบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   
 
                               
 
 
 
 
 



-๓- 
 
ข้อ ๓๖ (๓) นายอ าเภอบ้านเหลื่อม  จึงเรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ช่อระกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  ตั้งแต่วันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑  
เป็นต้นไป  โดยมีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  

       ลงชื่อ อนันต์ศักดิ์   วุฒิสิงห์ชยั 
                  (อนันต์ศักดิ์   วุฒิสิงห์ชัย) 
                                      นายอ าเภอบา้นเหลื่อม 
 
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ        ล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ   ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ 
เลขานุการสภา อบต.  ต่อไปค่ะ 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ                
นายสมชาญ  ข้องนอก               ไม่มี 
ประธานสภา อบต.                  
  
ระเบียบวำระท่ี ๒   เรื่องกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๒ 
           เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหำคม  ๒๕๖๑   
นายสมชาญ  ข้องนอก   มีท่านใดจะแก้ไขรายละเอียดอะไรหรือไม่ครับ   ขอเชิญครับ  
ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมครับ 

สมาชิกสภา อบต.ช่อระกา ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่   ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ       ๑๕   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ       -    เสียง 
    งดออกเสียง     ๑    เสียง 
 
ระเบียบวำระท่ี ๓  เรื่อง เพื่อพิจำรณำ 

๓.๑  ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑  
       กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 
                                  
 
 
 
 
 



-๔- 
 

นายสมชาญ  ข้องนอก  ขอเชิญท่านนายก อบต.ช่อระกา ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายทองแดง  ศรีธรรมมา  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
นายก อบต. ช่อระกา  เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีโครงการที่คาดว่าจะไม่สามารถ 

ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 
จ านวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑,๑๓๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาท
ถ้วน) เนื่องจากยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปี” 

ดังนั้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
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รำยละเอียดประกอบญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จ ำนวน ๓ โครงกำร เป็นเงิน ๑,๑๓๒,๐๐๐ บำท 

 
๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภค รายการ(กองช่าง)โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เป็นเงิน ๒๖๘,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา ภายในระบบ จากท่อเดิม เป็นท่อ PVC และติดตั้งป้ายโครงการ 

๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.ช่อระกา ก าหนด เป็นเงิน ๒๖๘,๐๐๐ บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา หน้า 
๑๐๑) 

๒. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ (กองช่าง)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูในหมู่บ้าน จาก
บ้านนายอ านาจถึงบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๙ เป็นเงิน ๕๕๘,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (ด้านทิศตะวันออก) ขนาดกว้าง 
๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านทิศ
ตะวันตก) ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ๑ แห่ง จ านวน ๑๒ ท่อน 
พร้อมเทคอนกรีตพ้ืนหลังท่อ  และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน 
อบต.ช่อระกา ก าหนด เป็นเงิน ๕๕๘,๐๐๐ บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา หน้า ๑๐๕) 

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ(กองช่าง)ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปู
ยางพารา AC สายบ้านดอนยาว – สามแยกบ้านโนนเพ็ด บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๕ จ านวน ๓๐๖,๐๐๐ บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางพารา AC สายบ้านดอนยาว – สามแยก
บ้านโนนเพ็ด บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ให้มีค่าสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า ๓๐๐ PPM พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม 
ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๑๑ ล าดับที่ ๗ 

 
  
 
 
 
 
 
 



       -๖- 
 

นายสมชาญ  ข้องนอก           มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถาม ขอเชิญครับ 
ประธานสภา อบต.           ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุม ครับ 
    สมาชิกสภา อบต.ช่อระกา ท่านใดอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๓ โครงการเป็นเงิน  ๑,๑๓๒,๐๐๐ บาท 
    ขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   อนุมัติ  จ ำนวน     ๑๕    เสียง 
    ไม่อนุมัติ  จ ำนวน      -     เสียง 
    งดออกเสียง  จ ำนวน   ๑   คน 
 

๓.๒  ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี  
       งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
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. ๒๕๖๑ ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

   ข้อควำมเดิม  
๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ(ส านักงานปลัด)
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ 
มิลลิเมตร หลอดไฟ LED สีเหลือง บนโคมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ภายในบรรจุแบตเตอร์รี่แบบ
แห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ๓๕ แอมป์ พร้อมเสา ขนาด ๓ นิ้ว สีขาว-ด า สูง ๓ เมตร 
และอุปกรณ์ในการติดตั้ง พร้อมการติดตั้ง จ านวน ๕ ชุด เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนต าบล 
ช่อระกา หน้า ๑๕๙) 
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน  รายการ(ส านักงานปลัด)โครงการติดตั้ง 
ป้ายสัญลักษณ์จราจร เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

      
 
 
 
 
 
 



                                                               -๗- 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจร ขนาดมาตรฐาน ๖๐ เซนติเมตร เสา  
สูง ๓ เมตร และอุปกรณ์ติดตั้ง พร้อมติดตั้ง จ านวน ๗ ชุด เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนต าบล 
ช่อระกา หน้า ๑๕๙) 

    ข้อควำมใหม่   
๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ(ส านักงานปลัด)
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ 
มิลลิเมตร หลอดไฟ LED สีเหลือง บนโคมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ภายในบรรจุแบตเตอร์รี่แบบ
แห้ง ขนาดไมน่้อยกว่า ๑๒  โวลต์ ๓๕ แอมป์ พร้อมเสา ขนาด ๓ นิ้ว สีขาว-ด า สูง ๓ เมตร 
และอุปกรณ์ในการติดตั้ง พร้อมการติดตั้ง จ านวน ๕ ชุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บริเวณสามแยกบ้าน
นายชัยพัตร์ บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ จุดที่ ๒ บริเวณสามแยกบ้าน นางเปรียว บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ 
จุดที่ ๓ บริเวณสามแยกอบต.ช่อระกา บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ ๗ จุดที่ ๔ บริเวณสามแยก
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ จุดที่ ๕ บริเวณสามแยกโรงเรียนโนนเพ็ด 
บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๔ หรือรายละเอียดตามแบบที่ อบต.ช่อระกา ก าหนด เป็นเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา หน้า ๑๕๙) 
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน รายการ(ส านักงานปลัด)โครงการติดตั้ง 
ป้ายสัญลักษณ์จราจร เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจร ขนาดมาตรฐาน ๖๐ เซนติเมตร เสา  
สูง ๓ เมตร และอุปกรณ์ติดตั้ง พร้อมติดตั้ง จ านวน ๗ ชุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บริเวณสามแยกทาง
ไปบ้านนางสงวน บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ ป้าย ต-๑๓ จุดที่ ๒ บริเวณสามแยกบ้านนางครอบ 
บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ ป้าย ต-๗๕ จุดที่ ๓ บริเวณสามแยกโรงเรียนบ้านขามเวียน บ้านขาม
เวียน หมู่ที่ ๓ ป้าย ต-๕๗ จุดที่ ๔ บริเวณสามแยกโรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา บ้านช่อระกา 
หมู่ที่ ๑ ป้าย ต-๕๗ จุดที่ ๕ บริเวณสามแยกบ้านโนนเพ็ดบ้านดอนยาว ป้าย ต-๑๒ จุดที่ ๖ 
บริเวณสามแยกโรงเรียนบ้านโนนเพ็ด บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๔ ป้าย ต-๕๗ จุดที่ ๗ บริเวณสาม
แยกบ้านนายพัน บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๖ ป้าย ต-๗๕ ป้ายตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท หรือรายละเอียดตามแบบที่ อบต.ช่อระกา ก าหนด เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนต าบล 
ช่อระกา หน้า ๑๕๙) 

                                                        
 
 
 
 
 



-๘- 
 
    เหตุผลที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณในครั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลเป็นไป 

ตามบันทึกข้อความ กองคลัง ที่ นม ๘๘๔๐๒/   ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ วันที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณมีการก าหนดจุดติดตั้งและรายละเอียด
ป้ายข้อความป้ายจราจร และการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ 
ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น” และตามระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๕ วรรค ๕ “สภาท้องถิ่น หมายความว่า 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล” 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

 
นายสมชาญ  ข้องนอก           มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถาม ขอเชิญครับ 
ประธานสภา อบต.           ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุม ครับ 

สมาชิกสภา อบต.ช่อระกา ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ขอให้ยกมือขึ้น ครับ 

 
มติที่ประชุม   อนุมัติ  จ ำนวน    ๑๕    เสียง 

ไม่อนุมัติ  จ ำนวน     -     เสียง 
งดออกเสียง  จ ำนวน  ๑   คน 
 

๓.๓  ญัตติ ขอควำมเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กำรบริหำร 
       ส่วนต ำบลช่อระกำ  
นายสมชาญ  ข้องนอก  ขอเชิญท่านนายก อบต.ช่อระกา ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายทองแดง  ศรีธรรมมา  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
นายก อบต. ช่อระกา   ตามหนังสือที่ส่งมาด้วย กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางและ

หลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ     

 
                                             
 
 
 
 
 



-๙- 
 

สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงอาศัยอ านาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  และข้อ ๔  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการน าเงินรายได้สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ ก าหนดแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในสังกัด 

โดยหนังสือกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวได้แนบท้ายแนวทางการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเพ่ือถือปฏิบัตินั้น ในการ
นี้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลช่อระกา แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ช่อระกา ล าดับที่  ๑๐ และ ๑๑ ตามรา่งค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาที่
ส่งมาพร้อมนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

นายสมชาญ  ข้องนอก           ขอให้ทางกองการศึกษาฯ ชี้แจงรายละเอียด ครับ  
ประธานสภา อบต. 
นางจิตรรัตน์ดา  ขลังวิเชียร ตามปกติจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหาร 
รก.ผอ.กองการศึกษาฯ  ส่วนต าบลอยู่แล้ว แต่พอดีว่าคณะกรรมการชุดนี้ครบวาระพอดี ประกอบ 

กับตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท า 
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓  แจ้ง
แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๑ 
(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ    กรรมการ และตามร่างค าสั่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อระกา ข้อ ๑๐.นายนิมิต  ขันทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภา
เห็นชอบ    กรรรมการ   และ (๑๑) นางกัญทิมา   เคนเหลื่อม ผอ.รพ.สต.ช่อระกา   
กรรมการ   แต่งตั้งในนามหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ค่ะ ก็เสนอมาเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากสภาเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกาค่ะ  

 
 
 
       
 
 
 
 
 



  -๑๐- 
            ร่ำง 

 
 

 
 

                                                        ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
     ที่ ................/๒๕๖๑ 

              เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 *********************** 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔๑ ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อม 
ความหมาะสม และความต้องการในท้องถิ่น  ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตร ๑๖ (๙) 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ และหน้าที่ในการจัดการศึกษา และกระทรวงมหาดไทย 
ได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๙๓๓/ว ๑๓๑๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕๙ (๒) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ดังนี้ 

    ๑.ผู้ทรงคุณวุฒิ (รอการสรรหา)    ประธานกรรมการ 
    ๒.ผู้ทรงคุณวุฒิ (รอการสรรหา)    รองประธานกรรมการ 
    ๓.นายมนูญ  ประจิตร์   รองปลัดฯ ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ       กรรมการ 
    ๔.นายลวง    ทองสันเทียะ   ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
    ๕.นายสัญญา  กองขนุทด   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 
    ๖.นางสาวชนัดดา  หาญนอก  หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการ 
    ๗.นายล าดวน   นกนอก     ประธาน คก.ศพด.บ้านช่อระกา  กรรมการ 
    ๘.นายสมบูรณ์  กิ่มนอก     ประธาน คก.ศพด.บ้านขามเวียน  กรรมการ 
    ๙.นายสายัณห์  เคล้าเคลือ  ประธาน คก.ศพด.บ้านโนนเพ็ด  กรรมการ 

 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 
    ๑๐.นายนิมิต    ขันทอง    ผู้ทรงคุณวุฒติามที่สภาเห็นชอบ         กรรมการ 
    ๑๑.นางกัญทิมา  เคนเหลื่อม  ผอ.รพ.สต.ช่อระกา    กรรมการ 
    ๑๒.นางจิตรรัตน์ดา   ขลังวิเชยีร  รก.ผอ.กองการศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
    ๑.ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 

   ช่อระกา 
๒.พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๓.จัดล าดับความส าคัญโครงการพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๔.ติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

       
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่         เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๑  
 
ลงชื่อ  
             (นายทองแดง  ศรีธรรมมา) 

                 นายกองค์การบริหารบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 

นายสมชาญ  ข้องนอก           มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถาม ขอเชิญครับ  
ประธานสภา อบต.           ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมครับ    

สมาชิกสภา อบต.ช่อระกา ท่านใดเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็น 
คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
ขอให้ยกมือขึ้น 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ   จ ำนวน     ๑๕    เสียง 

ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน        -    เสียง 
งดออกเสียง   จ ำนวน         ๑   คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๒- 
 

ระเบียบวำระท่ี ๔    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
นายสมชาญ  ข้องนอก    มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ    ขอเชิญทางเลขานุการฯ ครับ 
ประธานสภา อบต.     
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนด 
ปลัด อบต.ช่อระกา หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘ ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภามอบหมาย จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ก ากับ ดูแล 
พิจารณา อนุมัติ เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของกองทุน 
โดยคณะกรรมการดังกล่าว ที่ด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน จะครบวาระในการด ารงต าแหน่ง ใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  นัน้ 

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามหลักเกณฑ์ กองทุนต าบลช่อระกา จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกา เพ่ือพิจารณาให้ความคัดเลือกคณะกรรมการฯ ที่สภาคัดเลือก จ านวน ๒ คน 
ต่อไปค่ะ       

 

นายสมชาญ  ข้องนอก    ผมขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอคณะกรรมการฯ เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.               
นายสมเกียรติ  โกจินอก  ผมขอเสนอ   นายสมชาญ   ข้องนอก    ประธานสภา อบต.ช่อระกา 
สมาชิกสภา อบต. ม.๖  ผู้รับรอง  ๑.นายสิทธิธันต์   วริิยะเสถียร  ส.อบต. ม.๒ 
         ๒.นายนิคม    หลอดแก้ว  ส.อบต. ม.๓ 
นายเทียม  เก่งนอก  ผมขอเสนอ  นายสวรรค์    ใหญ่จันอัด   ส.อบต. ม.๖ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๙  ผู้รับรอง  ๑.นางสมบัติ   กว้างนอก   ส.อบต. ม.๕ 
         ๒.นางโกสุม    สีกระแจะ  ส.อบต. ม.๔ 
นายสมชาญ  ข้องนอก  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการฯ อีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.              ถ้าไม่มี  ผมขอสรุปว่าคณะกรรมการฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลช่อระกา  

ในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา คือ 
     ๑.นายสมชาญ     ข้องนอก ประธานสภา อบต.ช่อระกา 
    ๒.นายสวรรค์      ใหญ่จันอัด       สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
 
 
 
 
 
 



 
                -๑๓- 
 
 

นายสมชาญ  ข้องนอก    มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ    ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน 
ประธานสภา อบต.            ที่มาร่วมประชุม  ขอปิดการประชุม  ครับ 
 
เลิกประชุมเวลา    ๑๑.๐๐  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          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


