
 
ส ำเนำ 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  
สมัยสำมัญ   สมัยท่ี  ๒  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  

วันจันทร์ ที่  ๑๓  เดือน พฤษภำคม  ๒๕๖๒   เวลำ  ๐๙.๓๐ น. 
ณ.  ห้องประชุม อบต. ช่อระกำ 

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

รำยช่ือผู้มำประชุม 
 

ล ำดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

หมำย
เหตุ 

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

๑๐ นำงสมบัติ     กว้ำงนอก สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๕ สมบัติ     กว้ำงนอก  
๑๑ นำยสมเกียรติ    โกจินอก สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๖ สมเกียรติ     โกจินอก  
๑๒ นำยสวรรค์    ใหญ่จันอัด สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๖ สวรรค์    ใหญ่จันอัด  
๑๓ นำยพชรธร    โพธิ์นอก สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๗ พชรธร    โพธิ์นอก  
๑๔ นำยประสิทธิ์    สุขดำ สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๘ ประสิทธิ์    สุขดำ  
๑๕ นำยเทียม     เก่งนอก สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๙ เทียม     เก่งนอก  

 
รำยชื่อผู้ไม่เข้ำประชุม 
 

ล ำดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

หมำย
เหตุ 

๑ นำยพชรธร    โพธิ์นอก  สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๗   
     

 
 
 
 
 
 
 
 



-๒-  
 
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

หมำย
เหตุ 

๑ นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ   นำยก อบต.ช่อระกำ ทองแดง  ศรีธรรมมำ  
 ๒ นำยกิตติ     บ ำรุงนำ  รองนำยก อบต.ช่อระกำ กิตติ    บ ำรุงนำ  
๓ นำยปำพจน์   หำญนอก เลขำนุกำรนำยก อบต.ช่อระกำ ปำพจน์   หำญนอก  
๔ นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำฯ ปิยำภรณ์  ศรีเกำะ  
๕ นำยสมบูรณ์   อินทจันทร์   ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง สมบูรณ์   อินทจันทร์  
๖ นำงสำวชนัดดำ  หำญนอก หน.ส ำนักงำนปลัด อบต. ชนัดดำ  หำญนอก  
 ๗ นำงจิตรรัตน์ดำ  ขลังวิเชียร รก.ผอ.กองกำรศึกษำฯ จิตรรัตน์ดำ  ขลังวิเชียร  
๘ นำยสมพร    โมรำนอก นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน สมพร  โมรำนอก  

 
 

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. ๒๕๖๒ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมนัยมำตรำ ๕๔  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับที่  ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  และตำมมติที่ประชุมสภำ สมัยสำมัญ   
สมัยแรก   ประจ ำปี   พ.ศ. ๒๕๖๒   เมื่อวันที่  ๘  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๒   เพ่ือประโยชน์ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลช่อระกำ   จึงเห็นควรให้เรียกประชุมสภำ  สมัยสำมัญ  สมัยที่  ๒  ประจ ำปี   ๒๕๖๒  ของสภำ  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  พฤษภำคม  ๒๕๖๒   ณ  ที่ท ำกำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ อ ำเภอบ้ำนเหลื่อม จังหวัดนครรำชสีมำ โดยให้มีก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน 

    จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 
     ประกำศ  ณ  วันที่   ๒๓  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                         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    ไม่มี 
ประธำนสภำ อบต.   

 
ระเบียบวำระท่ี ๒   เรื่อง  กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๒ 

              เมื่อวันที่  ๑๕  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๒   
นำยสมชำญ  ข้องนอก   มีท่ำนใดจะแก้ไขรำยละเอียดอะไรหรือไม่ครับ   ขอเชิญครับ  
ประธำนสภำ อบต.  
     มีท่ำนใดจะแก้ไขรำยละเอียดอะไรหรือไม่ครับ    
    ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ  

สมัยแรก  ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่  ๑๕  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๒  ขอให้ยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม   รับรอง       ๑๔    เสียง 
    งดออกเสียง   ๑    คน 

  
ระเบียบวำระท่ี ๓  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒  
นำยสมชำญ ข้องนอก     ขอเชิญท่ำนนำยก อบต.ช่อระกำ ครับ 
ประธำนสภำ อบต. 
นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ  เรียน ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
นำยก อบต. 
 

เนื่องด้วย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ มีควำมจ ำเป็นต้องโอนเงินงบประมำณ
รำยจ่ำย มำตั้งเป็นรำยกำรใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนและตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน และเพ่ือให้กำรบริหำรงบประมำณเกิดประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์มำกที่สุด จึงขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ ำนวน ๙ รำยกำร เป็นเงิน 
๑,๑๕๘,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนห้ำหมื่นแปดพันบำทถ้วน) เป็นอ ำนำจของสภำท้องถิ่น ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย วิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ และคุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้
เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” นั้น 

 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

                 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและน ำเสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  
เพ่ือพิจำรณำอนุมัติต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง (รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำพร้อมนี้) 

                                                      
 

รำยละเอียดประกอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ 
 

ขอโอนเพิ่ม 
๑. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  

รำยกำร(ส ำนักงำนปลัด)ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จ ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท 
     - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จ ำนวน ๑ ชุด ขนำดไม่น้อยกว่ำ กว้ำง ๒.๕๐ เมตร  

สูง ๔.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย 
    - ฐำนไฟเบอร์กลำส ขนำด กว้ำง ๒.๕๐ เมตร สูง ๑.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร 
    - กรอบรูปไฟเบอร์กลำส ขนำด กว้ำง ๑.๔๐ เมตร สูง ๒.๒๐ เมตร 
    - พำนพุ่มเงินพุ่มทอง ขนำด สูง ๑.๐๐ เมตร 
     - ตรำสัญลักษณ์ ขนำด สูง ๑.๑๐ เมตร 
    - ริบบิ้นทรงพระเจริญไฟเบอร์กลำส 
     - ครุฑไฟเบอร์กลำส 
     - ชื่อหน่วยงำน พร้อมติดตั้ง 
     - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  

ลงวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๙ 
  - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้ำที่ ๒๑  

ล ำดับที่ ๔ 
๒. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทอำคำรต่ำง ๆ  

รำยกำร(ส ำนักงำนปลัด)ปรับปรุงห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ จ ำนวน ๘๘,๐๐๐ บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ มีกำรปรับปรุงห้องน้ ำ ขนำด

กว้ำง ๑.๕๐ เมตร ยำว ๕.๐๐ เมตร และผนังด้ำนหลังอำคำร ขนำด กว้ำง ๓.๗๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อม
ติดตั้งผ้ำม่ำนประตู ๒ ชุด หน้ำต่ำง ๙ ชุด ช่องแสง ๒ ชุด และฉำกกั้นห้อง PVC ๑ ชุด ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยรับ 
ตำมแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ เลขที่ ๑๔/๒๕๖๒  

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ 
หน้ำที่ ๑๗ ล ำดับที่ ๑ 

 
 
 

 
 
 
 
 



-๕- 
 

๓. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค รำยกำร(กองช่ำง)ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอบบึงหนองสรวง หมู่ที่ ๘ จ ำนวน ๓๔๒,๐๐๐ บำท 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบึงหนองสรวง หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๑ ผิวจรำจร กว้ำง 
๔.๐๐ เมตร ยำว ๒๐.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล. รวมทำงเชื่อมหูช้ำงไม่น้อยกว่ำ ๙๑.๗๐ 
ตำรำงเมตร ช่วงที่ ๒ กว้ำง ๔.๐๐ เมตร ยำว ๑๑๑.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ 
๔๔๔ ตำรำงเมตร รวมพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ ๕๓๕.๗๐ ตำรำงเมตร และติดตั้งป้ำยโครงกำร ๑ ป้ำย ตำมแบบ
แปลนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ เลขที่ ๗/๒๕๖๒  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยรับ 

      - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 
       ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์กำรบริหำรส่วน 
               ต ำบลช่อระกำ หน้ำที่ ๑๐ ล ำดับที่ ๑๔ 

๔. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค รำยกำร(กองช่ำง)ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยสี่แยกบ้ำนนำย
ช ำนำญ – หน้ำวัดบ้ำนขำมเวียน หมู่ที่ ๓ จ ำนวน ๓๒๑,๐๐๐ บำท 

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยสี่แยกบ้ำนนำยช ำนำญ – หน้ำวัดบ้ำนขำมเวียน  
           หมู่ที่ ๓ ผิวจรำจร กว้ำง ๔.๐๐ เมตร ยำว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๐ เมตร รวมพ้ืนที่ปรับปรุงถนน คสล. ไม่น้อย 
           กว่ำ ๘๘๐ ตำรำงเมตร พร้อมไหล่ทำงลงลูกรัง ๒ ข้ำงๆ ละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ำยโครงกำร ๑ ป้ำย ตำมแบบ 
           แปลนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ เลขท่ี ๘/๒๕๖๒  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยรับ 
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 
           ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
           ช่อระกำ หน้ำที่ ๑๑ ล ำดับที่ ๑๖ 

๕.แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค รำยกำร(กองช่ำง)ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยคุ้มโนนบ้ำน – 
สะพำนวัดบ้ำนขำมเวียน หมู่ที่ ๓ จ ำนวน ๗๔,๐๐๐ บำท 

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยคุ้มโนนบ้ำน – สะพำนวัดบ้ำนขำมเวียน หมู่ที่ ๓  
ผิวจรำจร กว้ำง ๒.๕๐ เมตร ยำว ๗๙.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ ๑๙๗.๕๐ 
ตำรำงเมตร พร้อมไหล่ทำงลงลูกรัง ๒ ข้ำงๆ ละ ๐.๕๐ เมตร ตำมแบบแปลนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ช่อระกำ เลขที่ ๙/๒๕๖๒  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยรับ 

         - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                  ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

-๖- 
 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลช่อระกำ หน้ำที่ ๖ ล ำดับที่ ๖ 
๖. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค รำยกำร(กองช่ำง)ขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกนำนำยชวนถึงวัด
บ้ำนขำมเวียน หมู่ที่ ๓ จ ำนวน ๕๖,๐๐๐ บำท 



  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกนำนำยชวนถึงวัดบ้ำนขำมเวียน หมู่ที่ ๓ ขยำย 
ผิวจรำจร กว้ำง ๑.๐๐ เมตร ยำว ๙๘.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ ๙๘ ตำรำงเมตร 
พร้อมไหล่ทำงลงลูกรัง ๑ ข้ำง ๐.๕๐ เมตร และวำงท่อระบำยน้ ำขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๐.๖๐ × ๑ เมตร จ ำนวน ๒ 
ท่อน ตำมแบบแปลนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ เลขที่ ๑๐/๒๕๖๒  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยรับ 

 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่    
            ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์กำรบริหำรส่วน 
             ต ำบลช่อระกำ หน้ำที่ ๒ ล ำดับที่ ๑ 
 ๗. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  

ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค รำยกำร(กองช่ำง)ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยบัวหลัน    
 – บ้ำนนำงส ำลี หมู่ที่ ๖ จ ำนวน ๑๗๒,๐๐๐ บำท 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยบัวหลัน – บ้ำนนำงส ำลี หมู่ที่ ๖ ผิวจรำจร 
กว้ำง ๔.๐๐ เมตร ยำว ๗๖.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. รวมทำงเชื่อมหูช้ำงไม่น้อยกว่ำ ๓๕๔ 
ตำรำงเมตร พร้อมไหล่ทำงลงลูกรัง ๒ ข้ำงๆ ละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ำยโครงกำร ๑ ป้ำย ตำมแบบแปลน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ เลขที่ ๑๑/๒๕๖๒  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยรับ 

 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่    
             ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
             ช่อระกำ หน้ำที่ ๘ ล ำดับที่ ๑๑ 
 ๘. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
              ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค รำยกำร(กองช่ำง)ปรับปรุงถนนลูกรัง จำกนำนำงส ำลี – สำมแยกไป 
              ดอนยำว หมู่ที่ ๖ จ ำนวน ๓๔,๐๐๐ บำท 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนลูกรัง จำกนำนำงส ำลี – สำมแยกไปดอนยำว หมู่ที่ ๖ ลงลูกรัง กว้ำง ๔.๐๐ 
เมตร ยำว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนำเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ ๑,๖๐๐ ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ เลขที่ ๑๒/๒๕๖๒  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยรับ 

 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  
          ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล      
            ช่อระกำ หน้ำที่ ๙ ล ำดับที่ ๑๓ 
 ๙. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
              ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค รำยกำร(กองช่ำง)ปรับปรุงถนนลูกรัง จำกบ้ำนนำงแจ๋ว – ศำลปู่ตำ  
              (คุ้มโนนบ้ำน) หมู่ที่ ๓ จ ำนวน ๒๑,๐๐๐ บำท 
  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนลูกรัง จำกบ้ำนนำงแจ๋ว – ศำลปู่ตำ (คุ้มโนนบ้ำน) หมู่ที่ ๓ ลงลูกรัง กว้ำง  

    ๔.๐๐ เมตร ยำว ๒๔๓.๐๐ เมตร หนำเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ ๙๗๒ ตำรำงเมตร ตำมแบบ 
    แปลนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ เลขที่ ๑๓/๒๕๖๒  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยรับ 

   - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่   
              ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  -  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
             ช่อระกำ หน้ำที่ ๑๑ ล ำดับที่ ๑๗ 
 

              รวมเป็นเงินขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๑,๑๕๘,๐๐๐ บำท  (หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนห้ำหม่ืนแปดบำทถ้วน) 
 

โอนลดจำก 
๑. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) ประเภทเงินค่ำตอบแทน
สมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน ๑๔๗,๐๐๐ บำท 
๒. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทเงินเดือนพนักงำน 
เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บำท 
๓. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทเงินเพ่ิมต่ำง  ๆ 
ของพนักงำน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บำท 
๔. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง เป็นเงิน ๘๑,๐๐๐ บำท 
๕. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทเงินเพ่ิมต่ำง  ๆ 
ของพนักงำนจ้ำง เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บำท 
๖. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ รำยกำร(ส ำนักงำนปลัด)โครงกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำน เป็นเงิน ๑๓๔,๐๐๐ บำท 
๗. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ รำยกำร(ส ำนักงำนปลัด)โครงกำรอบต. เคลื่อนที่พบประชำชน 
เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บำท 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
-๘- 

 
๘. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทเงินเดือน
พนักงำน เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บำท 
๙. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทเงินเพ่ิมต่ำง ๆ 
ของพนักงำน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บำท 
๑๐. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภ ท
เงินเดือนพนักงำน เป็นเงิน ๒๕๔,๐๐๐ บำท 
๑๑. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทเงิน
ประจ ำต ำแหน่ง เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐ บำท 
๑๒. แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำย
เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ รำยกำร(กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม)
โครงกำรฝึกศึกษำเรียนรู้นอกสถำนที่ เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ บำท 
๑๓. แผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) 
ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เป็นเงิน ๑๐๐,๕๐๐ บำท 
๑๔. แผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ รำยกำร(กองสวัสดิกำรสังคม)โครงกำร
รวมใจตำ้นภัยหนำว เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บำท 
๑๕. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
ประเภทเงินเดือนพนักงำน  เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บำท 
๑๖. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ ำยประจ ำ) 
ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่ง  เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บำท 
๑๗. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้
สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ รำยกำร(กองสวัสดิกำร
สังคม)โครงกำรจัดงำนวันผู้สูงอำยุ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บำท 
๑๘. แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ รำยกำร(กองกำรศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม)โครงกำรแข่งขันกีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บำท 
๑๙. แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ รำยกำร(กองกำรศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม)โครงกำรจัดกิจกรรมงำนประเพณีลอยกระทง เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บำท 

 

รวมเป็นเงินขอโอนลดทั้งสิ้น ๑,๑๕๘,๐๐๐ บำท  (หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนห้ำหม่ืนแปดบำทถ้วน) 
 
 
 

 
 
 
 



-๙- 
นำยสมชำญ  ข้องนอก    ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนดูเอกสำรนะครับ ถ้ำมีข้อสงสัยผมจะได้ให้ผู้บริหำร
ประธำนสภำ อบต.     หัวหน้ำสว่นฯ ชี้แจงนะครับ 
นำยเกลี้ยง  เนยสันเทียะ  ผมขอสงสัยเรื่องสถำนที่ก่อสร้ำงนะครับ ในโครงกำรก่อสร้ำงของหมู่ที่ ๓ แต่สถำนที่
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๑       ก่อสร้ำงเป็นบ้ำนหนองรังนะครับ  
นำยสมบูรณ์  อินทจันทร์   ผมจะแก้ไขให้นะครับ คงพิมพ์ผิด ใน ปร.๔,๕ ขอขอบคุณที่ช่วยตรวจให้นะครับ  
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง            
นำยสมชำญ  ข้องนอก  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดสงสัยอีก สอบถำมได้นะครับ  
ประธำนสภำ อบต.       ถ้ำไม่มีผู้อภิปรำย  หรือสอบถำมอีก  ผมขอมติที่ประชุม ครับ   

สมำชิกสภำ อบต.ช่อระกำ ท่ำนใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
      งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒   ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม    อนุมัติ   ๑๔   เสียง   
    งดออกเสียง  ๑  คน 

    

ระเบียบวำระท่ี ๔   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 

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

 

เลิกประชุมเวลำ  ๑๐.๓๐  น. 
 

                            (ลงชื่อ)    ปิยำภรณ์  ศรีเกำะ  ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                         (นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ) เลขำนุกำรสภำ อบต. 
 
   (ลงชื่อ)  ประเชิญ   วงษ์วิโรจน์   คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

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

                        (นำยสวรรค์    ใหญ่จันอัด) ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
 

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

   


