
 
ส ำเนำ 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  
สมัยสำมัญ   สมัยท่ี  ๓  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ 
วันอังคำร ที่ ๑๔ สิงหำคม  ๒๕๖๑   เวลำ  ๐๙.๓๐ น. 

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

 

รายชื่อผู้มาประชุม 
 

ล าดับ  
ที ่

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 นายประเชิญ   วงษ์วิโรจน์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๔ ประเชิญ    วงษ์วิโรจน ์  
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     เกง่นอก  

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายทองแดง  ศรีธรรมมา   นายก อบต.ช่อระกา ทองแดง  ศรีธรรมมา  
๒. นายสมบัติ   เขตจัตุรัส  รองนายก อบต.ช่อระกา สมบัติ   เขตจัตุรัส  
๓. นายกิตติ     บ ารุงนา  รองนายก อบต.ช่อระกา กิตติ    บ ารุงนา  
๔ นายปาพจน์   หาญนอก เลขานุการนายก อบต.ช่อระกา ปาพจน์   หาญนอก  

 
 
 
 
 



-๒- 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๕ นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  
๖ นายลวง    ทองสันเทียะ ผอ.กองคลัง ลวง  ทองสันเทียะ  
๗ นางสาวชนัดดา  หาญนอก หน.ส านักงานปลัด อบต. ชนัดดา  หาญนอก  
๘ นางแสงเดือน  อินมะดัน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน แสงเดือน  อินมะดัน  

 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายนิคม     หลอดแก้ว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ ๓    
      

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

องค์ประชุมแล้ว กล่าวเรียนเชิญนายสมชาญ   ข้องนอก  ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระ 
รัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ 

นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ          ค่ะ ส าหรับวันนี้เป็นการนัดประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑   
เลขานุการสภา อบต.                ครัง้ที่ ๒  ล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ 

การประชุมสภา ฯ ต่อไปค่ะ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ                
นายสมชาญ  ข้องนอก  ผมขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่าน ทีไ่ปร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  
ประธานสภา อบต.  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๒   เรื่อง กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ 
                        เม่ือวันที่  ๓  สิงหำคม  ๒๕๖๑   
นายสมชาญ  ข้องนอก  มีท่านใดจะแก้ไขรายละเอียดอะไรหรือไม่ครับ   ขอเชิญครับ  
ประธานสภา อบต.           ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  

สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๓ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ       ๑๕  เสียง 
    งดออกเสียง     ๑  คน 
 

-๓- 

 
ระเบียบวำระท่ี ๓   ญัตติขอควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
         ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
     - วำระท่ี ๒  ขั้นแปรญัตติ   



 
นายสมชาญ  ข้องนอก      ขอเชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงาน ครับ 
ประธานสภา อบต.      
นางสมบัติ  กว้างนอก    เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ     ตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา สมัยสามัญ  

สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  มีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ในวาระท่ี ๑ 
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ขึ้น  เพ่ือท าหน้าที่พิจารณา  และรับค าเสนอแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ  ดังกล่าว  ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย  
  

๑. นายสิทธิธันต์   วิริยะเสถียร ส.อบต. ม.๒     ประธานกรรมการ 
๒. นางโกสุม       สีกระแจะ       ส.อบต. ม.๔    กรรมการ 

    ๓. นางสมบัติ  กว้างนอก ส.อบต. ม.๕         กรรมการ/เลขานุการ 
บัดนี้  คณะกรรมการฯ ได้รับค าเสนอแปรญัตติฯ  และประชุมพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังกล่าว  เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ และเอกสารต่าง ๆ 
มาพร้อมหนังสือนี้ เพ่ือให้ท่านได้พิจารณาน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อ
ระกา  พิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่  ๓  ต่อไป 

  
       (ลงชื่อ) สิทธิธันต์   วิริยะเสถียร 
                                (นายสิทธิธันต์   วิริยะเสถียร) 
                         ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
                    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
 
 
  
 
 
 
 

                                                -๔- 
 

สรุปผลการตรวจพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

............................................. 
 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา          ได้มีมติรับหลักการ แห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกา เป็นผู้เสนอในวาระท่ี  ๑   แล้ว  นั้น   



บัดนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการตรวจและพิจารณาร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   ที่คณะกรรมการตรวจแล้ว  เสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  โดยมีรายละเอียดตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

๑.คณะกรรมกำรฯ    ได้แก่ 
          ๑.๑. นายสิทธิธันต์    วิริยะเสถียร ส.อบต. ม.๒       ประธานกรรมการ 
           ๑.๒. นางโกสุม         สีกระแจะ ส.อบต. ม.๔    กรรมการ 
           ๑.๓. นางสมบัติ        กว้างนอก  ส.อบต. ม.๕       กรรมการ/เลขานุการ 
 

๒. เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมพิจำรณำ 
           ๒.๑ นายทองแดง  ศรีธรรมมา          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
           ๒.๒ นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ         เจ้าหน้าที่งบประมาณ        
    ๓. ผู้ย่ืนค ำขอแปรญัตติ      ไม่มี 
    ๔.ผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
       ชื่อร่างข้อบัญญัติ   ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
       ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
       บันทึกหลักการและเหตุผล  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
       ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

       พ.ศ. 2562              ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  เป็นต้นไป 

                  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เป็นจ านวนรวม 
       ทั้งสิ้น 28,018,000 บาท  
       ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  
       และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 28,018,000 บาท  
       โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้ 

 
-๕- 
 

 

แผนงำน             ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป  
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,828,500 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 182,000 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
      แผนงานการศึกษา 4,900,940 
      แผนงานสาธารณสุข 286,050 
      แผนงานสังคมสงเคราะห์ 840,100 
      แผนงานเคหะและชุมชน 1,143,610 
      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 425,000 
      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 255,000 
ด้ำนเศรษฐกิจ  



      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,701,000 
      แผนงานการเกษตร 55,000 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  
      แผนงานงบกลาง 7,400,800 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 28,018,000 
 

ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
 
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท  ดังนี้  
  

งบ ยอดรวม 
รวมรำยจ่ำย 0 

   

ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
 

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  
       ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล  
       ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              -๖- 
 
ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

                          ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
 

๕.เอกสำรที่เสนอมำ 
      ๕.๑  ส าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจร่างข้อบัญญัติ   ๒  ฉบับ 
         คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว   จึงขอเสนอผลสรุปการตรวจ 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือพิจารณาในวาระ ๒   
และวาระ  ๓  ต่อไป  

                                                   
                                                   (ลงชื่อ) สมบัติ   กว้างนอก  ผู้จดบันทึกการประชุม 
              (นางสมบัติ   กว้างนอก) 
                         กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
                       งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   
 

(ลงชื่อ) สิทธิธันต์  วิริยะเสถียร  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             (นายสทิธิธันต์  วิริยะเสถียร) 
                  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
              งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -๗- 

 ส าเนารายงานการประชุม 
                                             คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
      ครั้งที่  ๑  วันที่  ๓  สิงหาคม   ๒๕๖๑ 

         ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
         ................................................ 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๔.๓๐  น. 
ผู้เข้าประชุม ๑. นายสิทธิธันต์   วิริยะเสถียร ส.อบต. ม.๒ 

๒. นางโกสุม        สีกระแจะ ส.อบต. ม.๔   
๑. นางสมบัติ   กว้างนอก ส.อบต. ม.๕          

ผู้เข้าร่วมการประชุม ๑.นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ    เลขานุการสภา อบต.ช่อระกา 
เมื่อที่ประชุมพร้อม นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ เลขานุการสภา อบต.ช่อระกา ได้เปิด

การประชุมโดยท าหน้าที่ประธานชั่วคราว และเชิญคณะกรรมการฯ ซึ่งมีอายุมากที่สุดท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุม ได้แก่ นายสิทธิธันต์   วิริยะเสถียร  เป็นประธานในที่ประชุมต่อไป  และ 
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการและเลขานุการ  
ในการพิจารณารูปแบบงบประมาณ และรับเสนอค าแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เสนอมาแล้ว  
โดยที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑. นายสิทธิธันต์   วิริยะเสถียร   ส.อบต. ม.๒         ประธานกรรมการ 
๒. นางโกสุม        สีกระแจะ ส.อบต. ม.๔    กรรมการ 
๓. นางสมบัติ   กว้างนอก ส.อบต. ม.๕         กรรมการ/เลขานุการ 

   และคณะกรรมการฯ  ได้ร่วมกันตรวจและพิจารณารูปแบบงบประมาณท่ีองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลช่อระกาเสนอมา  และก าหนดการมานั่งรับค าเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ใน
ระหว่างวันที่ ๖ - ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖๓๐ น.   ณ  ห้องประชุมสภา 
อบต.  



ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
                                                     (ลงชื่อ)  สมบัติ   กว้างนอก  ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นางสมบัติ   กว้างนอก) 
                     กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
                           งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   

(ลงชื่อ) สิทธิธันต์   วิริยะเสถียร  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             (นายสทิธิธันต์   วิริยะเสถียร) 
               ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
                งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

-๘- 
 

      ส าเนารายงานการประชุม 
                                         คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
                                                  ครั้งที่  ๒  วันที่  ๙  สิงหาคม   ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
................................................ 

   
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ผู้เข้าประชุม  ๑. นายสิทธิธันต์   วิริยะเสถียร   ส.อบต. ม.๒         ประธานกรรมการ 
๒. นางโกสุม        สีกระแจะ ส.อบต. ม.๔    กรรมการ 
๓. นางสมบัติ   กว้างนอก ส.อบต. ม.๕         กรรมการ/เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมการประชุม ๑. นายทองแดง   ศรีธรรมมา       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
    ๒. นางสาวปิยาภรณ์   ศรีเกาะ     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 

  คณะกรรมการฯ  ได้ประชุมเพ่ือร่วมกันพิจารณารูปแบบงบประมาณและค าเสนอขอแปรญัตติ  
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาเสนอแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขรายละเอียด  
คงตามร่างเดิมไว้ จึงสรุปผลการพิจารณาและน าเสนอประธานสภาฯ ต่อไป 

 

  ปิดประชุมเวลา  ๑๐.๒๐ น. 
 

(ลงชื่อ)  สมบัติ   กว้างนอก  ผู้จดบันทึกการประชุม 
     (นางสมบัติ   กว้างนอก) 

                   กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
                          งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   

(ลงชื่อ) สิทธิธันต์   วิริยะเสถียร  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสิทธิธันต์   วิริยะเสถียร) 

             ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
            งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 
 
 



 
 
 

-๙- 
 

นายสมชาญ  ข้องนอก      ไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไขรายละเอียด ไม่มีการอภิปราย   
ประธานสภา อบต.    ให้ผ่านไปที่ วาระท่ี ๓  นะครับ  
    - วำระท่ี ๓  ขั้นลงมติ    
นำยสมชำญ  ข้องนอก    สมำชิกสภำ อบต.ช่อระกำ ท่ำนใด เห็นชอบให้ตรำเป็นข้อบัญญัติงบประมำณ 
ประธำนสภำ อบต.    รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ     ๑๖    เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -    เสียง 
    งดออกเสียง    -    คน 
 

ระเบียบวำระท่ี ๔  ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
                        งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑  
นายสมชาญ  ข้องนอก      ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบต.      
นายทองแดง  ศรีธรรมมา    เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
นายก อบต.ช่อระกา เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีความจ าเป็นต้องขอแก้ไขค าชี้แจงประกอบ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดดังนี้ 
   ข้อควำมเดิม  

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ (กองช่าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายช่อพัฒนาถึงหนองรัง (ต่อเดิม) หมู่ที่ ๘ เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร   
ไหล่ทางลงดินลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒.๕๐ ลูกบาศก์
เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.ช่อ
ระกา ก าหนด เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา หน้า ๑๐๔) 

    ข้อควำมใหม่   
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ (กองช่าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายช่อพัฒนาถึงหนองรัง (ต่อเดิม) หมู่ที่ ๘ เป็นเงิน ๓๐๖,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร   
ไหล่ทางลงดินลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
 
                                        -๑๐- 
 



รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.ช่อระกา ก าหนด เป็นเงิน ๓๐๖,๐๐๐ บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกา หน้า ๑๐๔)  

เหตุผลที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณในครั้งนี้ เพื่อแก้ไข
รายละเอียดให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” และตาม
ระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๕ วรรค ๕ “สภาท้องถิ่น หมายความว่า สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล” 

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้) 

นายสมชาญ  ข้องนอก           ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ได้ดูรายละเอียดตามเอกสารและสอบถามได้ครับ  
ประธานสภา อบต.  
นายทองแดง   ศรีธรรมมา  ผมขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม เนื่องจากว่าถนนสายนี้มีความยาวทั้งหมดประมาณ 
นายก อบต.ช่อระกา  ๓,๔๑๐ เมตร  และทาง อบต.ช่อระกา ได้ท าหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
    ไปยังกรมส่งเสริมฯ ความยาว ๓,๒๘๔ เมตร คาดว่าความยาวจะเหลือไม่เพียงพอตาม 

ข้อบัญญัติฯ ที่ตั้งไว้  จึงขอลดความยาวลงเพื่อให้มีพ้ืนที่คงเหลือเพียงพอที่จะ
ด าเนินการได้หากเราได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนมา นะครับ 

นายสมชาญ  ข้องนอก     มีท่านใด สอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผู้อภิปรายแล้ว ผมขอมติที่ประชุม ครับ  
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.ช่อระกา ท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย  

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   ขอให้ยกมือขึ้น 
 
มติที่ประชุม   อนุมัติ    จ ำนวน  ๑๖  เสียง  
          ไม่อนุมัติ        -           เสียง 
       งดออกเสียง    -     คน 
 
 
 
 
 

-๑๑- 
 

ระเบียบวำระท่ี ๕  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นายสมชาญ  ข้องนอก      ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบต.      
นายทองแดง  ศรีธรรมมา    เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
นายก อบต.ช่อระกา   เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีความจ าเป็นต้องโอนเงิน 



งบประมาณรายจ่าย มาตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และเพ่ือให้การบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มาก
ที่สุด จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จ านวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๓๓๕,๔๐๐ บาท  (สามแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาท
ถ้วน) เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ และคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” นั้น 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้) 

 

   
รำยละเอียดประกอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖ 

 

ขอโอนเพิ่ม 
๑. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ส ำนักงำน รำยกำร(ส ำนักงำนปลัด)ตู้เก็บเอกสำร จ ำนวน ๕,๐๐๐ บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเปิดทึบ ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า กว้าง ๙๑.๕ เซนติเมตร  

ลึก ๔๕.๗ เซนติเมตร  สูง ๑๘๓ เซนติเมตร ผลิตจากแผ่นเหล็ก บานเปิดทึบ ๒ ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบบิด 
พร้อมกุญแจล็อก แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ ๓ แผ่น จ านวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม  
ครั้งที่ ๑) หน้าที ่๒๙ ล าดับที่ ๑ 
 
 
 
 
                                                          -๑๒- 
 

๒. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส ำนักงำน รำยกำร(กองคลัง)ตู้เก็บเอกสำร จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเปิดทึบ ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า กว้าง ๙๑.๕ เซนติเมตร  
ลึก ๔๕.๗ เซนติเมตร  สูง ๑๘๓ เซนติเมตร ผลิตจากแผ่นเหล็ก บานเปิดทึบ ๒ ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบบิด 
พร้อมกุญแจล็อก แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ ๓ แผ่น จ านวน ๒ หลังๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม  
ครั้งที่ ๑) หน้าที ่๒๙ ล าดับที่ ๑ 



๓. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค รำยกำร(กองช่ำง)ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปู
ยำงพำรำ AC สำยบ้ำนดอนยำว – สำมแยกบ้ำนโนนเพ็ด บ้ำนดอนยำว หมู่ที่ ๕ จ ำนวน ๓๐๖,๐๐๐ บำท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางพารา AC สายบ้านดอนยาว – สามแยกบ้าน
โนนเพ็ด บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ให้มีค่าสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า ๓๐๐ PPM พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

๔. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รำยกำร(กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  
จ ำนวน ๔,๓๐๐ บำท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จ านวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

    - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi 
     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm) 
      - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ ๔.๕ ภาพต่อนาที (ipm) 
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
      - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น 
     - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom 
   

                                                         -๑๓- 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับเพ่ิมเติม  
ครัง้ที่ ๑) หน้าที่ ๓๐ ล าดับที่ ๑ 

๕. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รำยกำร(กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม)เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน ๒,๕๐๐ บำท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน ๑ เครือ่ง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
      - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)  
     - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที  
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  

ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับเพ่ิมเติม  

ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๓๐ ล าดับที่ ๒ 
๖. แผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ รำยกำร(กองสวัสดิกำรสังคม)เครื่องขยำยเสียง จ ำนวน ๔,๗๒๐ บำท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียง จ านวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 



      ๑) มีก าลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์ 
      ๒) ช่องต่อไมโครโฟนไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  

ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับเพ่ิมเติม  

ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๓๒ ล าดับที่ ๔ 
๗. แผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์  งบลงทุน หมวดค่ำที่

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ รำยกำร(กองสวัสดิกำรสังคม)ล ำโพง จ ำนวน ๒,๘๘๐ บำท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าล าโพง จ านวน ๒ ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
     ๑) ระบบ ๒ way 
     ๒) ความถี่ ๕๐ Hz – ๒๐ Hz 
     ๓) ก าลังขยาย ๑๔๐ w peak @ ๘ OHM         ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ      
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  

ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับเพ่ิมเติม  

ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๓๑ ล าดับที่ ๓ 
 

รวมเป็นเงินขอโอนเพิ่มท้ังสิ้น ๓๓๕,๔๐๐ บำท  (สำมแสนสำมหม่ืนห้ำพันสี่ร้อยบำทถ้วน) 
-๑๔- 

 
 

โอนลดจำก 
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท

เงินเดือนพนักงาน (ส านักงานปลัด) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการ(ส านักงานปลัด)โครงการพัฒนา
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเงิน ๑๒,๑๕๐ บาท 

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน (กองคลัง) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ รายการ
(ส านักงานปลัด)โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 

๕. แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการ(กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม)โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เป็นเงิน ๑๒,๗๕๐ บาท 

๖. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (กองช่าง)  เป็นเงิน ๖๘,๙๕๐ บาท 

๗. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สาธารณูปโภค รายการ(กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่อพัฒนาถึงหนองรัง (ต่อเดิม)  
หมู่ที่ ๘ เป็นเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท 



๘. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุนชน งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการ
(กองสวัสดิการสังคม)โครงการส่งเสริมการจัดท าและทบทวนแผนชุมชน เป็นเงิน ๖,๒๕๐ บาท 

๙. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุนชน งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการ
(กองสวัสดิการสังคม)โครงการอบรมพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท 

๑๐. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุนชน งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ รายการ
(กองสวัสดิการสังคม)โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิสวัสดิการของผู้พิการและผู้สูงอายุ  
เป็นเงิน ๑๐,๑๐๐ บาท 
 
 
 
 
 

     -๑๕- 
 

๑๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุนชน งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ รายการ
(ส านักงานปลัด)โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเงิน ๑๒,๑๐๐ บาท 

 

๑๒. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ รายการ(กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เป็นเงิน ๗,๐๒๕ บาท 

 

๑๓. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ รายการ(กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นเงิน ๓๙,๒๗๕ บาท 

 

รวมเป็นเงินขอโอนลดทั้งสิ้น ๓๓๕,๔๐๐ บำท  (สำมแสนสำมหม่ืนห้ำพันสี่ร้อยบำทถ้วน) 
 

นายสมชาญ  ข้องนอก   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ได้ดูรายละเอียดตามเอกสารและสอบถามได้ครับ  
ประธานสภา อบต.   ถ้ำไม่มีผู้อภิปรำยหรือสอบถำมแล้ว ผมขอมติที่ประชุม ครับ  สมำชิกสภำ อบต.ช่อระกำ 

  ท่ำนใดอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑    
  ขอให้ยกมือขึ้น 

 
มติที่ประชุม   อนุมัติ    จ ำนวน   ๑๖  เสียง  

       ไม่อนุมัติ              -     เสียง 
         งดออกเสียง           -   คน 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                  -๑๖- 

 

ระเบียบวำระท่ี ๔   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

นายสมชาญ  ข้องนอก       มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ    ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม 
ประธานสภา อบต.  ผมขอปิดการประชุม  ครับ 

  
เลิกประชุมเวลำ  ๑๐.๕๐  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    ใหญ่จันอัด)  ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
 
 
 
 

   


