
                                               ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  
สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  ๓   ครั้งที่ ๒ ประจ ำป   .ศ.ศ๒๕๖๓  

วันที่  ๑๔  สิงหำคม  ๒๕๖๓   เวลำ  ๐๙ศ๓๐ นศ 
ณศ ห้องประชุม อบตศ 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 นายวิฑูรย์    โพธิ์นอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๑ วิฑูรย์    โพธิ์นอก  
๔ นายบุญเหลือ  เวทสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๒ บุญเหลือ  เวทสันเทียะ  
๕ นายสิทธิธันต์  วิริยะเสถียร สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี่   ๒ สิทธิธันต์  วิริยะเสถียร  
๖ นายนิคม  หลอดแก้ว สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที ่๓ นิคม  หลอดแก้ว   
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.  หมู่ที ่  ๗ พชรธร    โพธิ์นอก  
๑๔ นายประสิทธิ์    สุขดา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๘ ประสิทธิ์    สุขดา  
๑๕ นายเทียม     เก่งนอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๙ เทียม     เกง่นอก  
๑๖ นายแสง      เกียดกลาง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๙ แสง    เกียดกลาง  

 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ
ที ่

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  

 
                                                              
 
 
 
 
 



-๒- 
 
 
 

รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายศุภชัย   ศรีธรรมมา   รองนายก อบต.ช่อระกา ศุภชัย  ศรีธรรมมา  
๒ นายปาพจน์   หาญนอก เลขานุการนายก อบต.ช่อระกา ปาพจน์   หาญนอก  
๓ นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  
๔ นายสมบูรณ์  อินทจันทร์ ผอ.กองช่าง สมบูรณ์   อินทจันทร์  
๕ นายลวง    ทองสันเทียะ ผอ.กองคลัง ลวง  ทองสันเทียะ  
๖ นางสาวชนัดดา  หาญนอก หน.ส านักงานปลัด อบต. ชนัดดา  หาญนอก  
๗ นางจิตรรัตน์ดา  ขลังวิเชียร รก.ผอ.กองการศึกษาฯ จิตรรัตน์ดา  ขลังวิเชียร  
๘ นายสมพร   โมรานอก นายช่างโยธาช านาญงาน สมพร  โมรานอก  

  ๙ นางแสงเดือน  อินมะดัน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน แสงเดือน  อินมะดัน  
 

 

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

องค์ประชุมแล้ว กลา่วเรียนเชิญนายสมชาญ   ข้องนอก  ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระ 
รัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ 

นางสาวปิยาภรณ์  ศรเีกาะ          ค่ะ ส าหรับวันนี้เป็นการนัดประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓   
เลขานุการสภา อบต.                ครัง้ที่ ๒  ล าดับต่อไป ขอเรยีนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ 

การประชุมสภา ฯ ต่อไปค่ะ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ                
นายสมชาญ  ข้องนอก      ไม่มี 
ประธานสภา อบต.     
 

ระเบียบวำระท่ี ๒   เรื่อง กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ 
                              เมื่อวันที่  ๓  สิงหำคม  ๒๕๖๓   
นายสมชาญ  ข้องนอก  มีท่านใดจะแก้ไขรายละเอียดอะไรหรือไม่ครับ   ขอเชิญครับ  
ประธานสภา อบต.           ถ้าไม่มี  ผมขอมติทีป่ระชุม  สมาชิกสภา อบต.ช่อระกา ท่านใดรับรองรายงานการ 

     ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอให้ยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       ๑๕  เสียง 
    งดออกเสียง     ๑   คน 

 
 
 
 
 



 
-๓- 

 
 

ระเบียบวำระท่ี ๓   ญัตติขอควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำป   
         ประจ ำป งบประมำณ .ศ.ศ๒๕๖๔ 
     - 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 ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  มีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ในวาระท่ี ๑ 
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ขึน้  เพ่ือท าหน้าทีต่รวจพิจารณารายละเอียด และรับค า
เสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  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  และประชุมพิจารณา 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังกล่าวเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ และเอกสารต่าง ๆ 
มาพร้อมหนังสือนี้ เพ่ือให้ท่านได้พิจารณาน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ช่อระกา  พิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่  ๓  ต่อไป 

  
       (ลงชื่อ) สิทธิธันต์  วิริยะเสถียร 
                                (นายสิทธิธันต์  วิริยะเสถียร) 
                         ประธานคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญัติ 
                    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                 -๔- 
 

 
สรุปผลกำรตรวจ.ิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป งบประมำณ .ศ.ศ๒๕๖๔ 
............................................. 

 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา          ได้มีมติรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เป็นผู้เสนอ 
ในวาระท่ี ๑ แล้ว  นั้น 
   

บัดนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการตรวจและพิจารณาร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   ที่คณะกรรมการตรวจแล้ว  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  โดยมี
รายละเอียดตามล 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  

 

๒ศ เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วม.ิจำรณำ 
        ๒.๑ นายทองแดง  ศรีธรรมมา          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
        ๒.๒ นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ         เจ้าหน้าที่งบประมาณ 

        

  ๓. ผู้ยืน่ค ำขอแปรญัตติ      ไม่มี 
  ๔.ผลกำร.ิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติฯ 
  ชื่อร่างข้อบัญญัติ    ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
  ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
  บันทึกหลักการและเหตุผล  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
 

     ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
           ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  เป็นต้นไป 
       ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 30,219,600 บาท 
       ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษจีัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    
       เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 30,219,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 



 
-๕- 

 
 

แผนงำน             ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป  
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,533,000 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 270,000 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
      แผนงานการศึกษา 5,187,320 
      แผนงานสาธารณสุข 300,000 
      แผนงานสังคมสงเคราะห์ 865,400 
      แผนงานเคหะและชุมชน 1,185,240 
      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 492,000 
      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 180,000 
ด้ำนเ.รษฐกิจ  
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,847,000 
      แผนงานการเกษตร 45,000 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  
      แผนงานงบกลาง 8,314,640 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 30,219,600 
 

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 
 

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

                            ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข  
 
 
 
 
 
 
 



 
-๖- 

 
 

๕ศเอกสำรที่เสนอมำ 
   ๕.๑  ส าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจร่างข้อบัญญัติฯ   ๒  ชุด 
 

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว   จึงขอเสนอผลสรุปการตรวจร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือพิจารณาในวาระ ๒  และวาระ  ๓  ต่อไป  
 
                                                   

                                                   (ลงชื่อ)  สมบัติ  กว้างนอก   ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                            (นางสมบัติ   กว้างนอก) 

                 กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
                   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   
 

(ลงชื่อ  สิทธิธันต์  วิริยะเสถียร)   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             (นายสิทธิธันต์  วิริยะเสถียร) 

      ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
      งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๗- 

 
                                                                ส าเนารายงานการประชุม 

  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ครั้งที่  ๑  วันที่  ๓  สิงหาคม   ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

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

เริ่มประชุมเวลา   ๑๔.๐๐  น. 
 

ผู้เข้าประชุม  ๑. นางสมบัติ   กว้างนอก ส.อบต. ม.๕            
๒. นายสิทธิธันต์    วิริยะเสถียร    ส.อบต. ม.๒      

   ๓. นางโกสุม        สีกระแจะ       ส.อบต. ม.๔             
ผู้เข้ารว่มการประชุม 
   ๑.นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ    เลขานุการสภา อบต.ช่อระกา 

  เมื่อที่ประชุมพร้อม นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ เลขานุการสภา อบต.ช่อระกา ได้ท าหน้าที ่
ประธานที่ประชุมชั่วคราวได้กล่าวเปิดการประชุม  และเชิญคณะกรรมการฯ ซึ่งมีอายุมากที่สุดท าหน้าที่ประธาน 
ในที่ประชุม ได้แก่นายสิทธิธันต์  วิริยะเสถียร เป็นประธานในที่ประชุมต่อไป  และคณะกรรมการฯ ไดร้่วมกนัประชุม 
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการและเลขานุการ ในการพิจารณารูปแบบงบประมาณ และรับเสนอค าแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  ที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อระกา เสนอมาแล้ว  
โดยทีป่ระชุมมีมติ  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  ได้ร่วมกันตรวจและพิจารณารปูแบบงบประมาณท่ีองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลช่อระกาเสนอมา และก าหนดการมานั่งรับค าเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในระหว่างวันที่  
๔ , ๕ และ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุม อบต.ช่อระกา 
 

  ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
                                                   (ลงชื่อ)  สมบัติ  กว้างนอก   ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                            (นางสมบัติ   กว้างนอก) 

                 กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
                   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   
 

(ลงชื่อ  สิทธิธันต์  วิริยะเสถียร)   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             (นายสิทธิธันต์  วิริยะเสถียร) 

      ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
      งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 



 
 

 -๘- 
 

ส าเนารายงานการประชุม 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ครั้งที่  ๒  วันที่  ๗  สิงหาคม   ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  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     เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
 

  คณะกรรมการฯ  ได้ประชุมเพ่ือร่วมกันพิจารณารูปแบบงบประมาณและค าเสนอขอแปรญัตติ ที่องค์การ 
บริหารส่วนต าบลช่อระกาเสนอแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขรายละเอียด และมีมติคงตามร่างเดิมไว้  
จึงสรุปผลการพิจารณาและน าเสนอประธานสภาฯ ด าเนินการต่อไป 
 
 

  ปิดประชุมเวลา  ๑๐.๔๐ น. 
 
                                                   (ลงชื่อ)  สมบัติ  กว้างนอก   ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                            (นางสมบัติ   กว้างนอก) 

                 กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
                   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   
 

(ลงชื่อ  สิทธิธันต์  วิริยะเสถียร)   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             (นายสิทธิธันต์  วิริยะเสถียร) 

      ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
      งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 



 
-๙- 

 
นายสมชาญ  ข้องนอก      ไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไขรายละเอียด ไม่มีการอภิปราย   
ประธานสภา อบต.    ให้ผ่านไปที่วาระท่ี ๓  นะครับ  
    - วำระท่ี ๓  ขัน้ลงมติ    
นำยสมชำญ  ข้องนอก    สมำชิกสภำ อบตศช่อระกำ ท่ำนใด เห็นชอบให้ตรำเป็นข้อบัญญัติงบประมำณ 
ประธำนสภำ อบตศ    รำยจ่ำยประจ ำป งบประมำณ .ศ.ศ ๒๕๖๔ ขอใหย้กมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ     ๑๖    เสียง  (เวลำ ๑๐ศ๒๐ นศ) 
    ไม่เห็นชอบ     -    เสียง 
    งดออกเสียง    -    คน 
 
ระเบียบวำระท่ี ๔  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำป งบประมำณ .ศ.ศ ๒๕๖๓   
นายสมชาญ  ข้องนอก      ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบต.      
นายทองแดง  ศรีธรรมมา    เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
นายก อบต.ช่อระกา  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ  

รายจ่าย เนื่องจากตั้งเป็นรายการใหม ่เพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสาร การด าเนินงานต่าง ๆ    
การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้การบริหาร
งบประมาณเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากที่สุด จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๑,๔๑๗,๔๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถว้น) เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” นั้น 

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพ่ือ   

พิจารณาอนุมัตติ่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้) 

 
 
 

  
 
 
 
 
 



 
 

         -๑๐- 
 
รำยละเอียดประกอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป งบประมำณ .ศ.ศ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ 
 

ขอโอนเ.ิ่ม 
 ๑ศ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
รำยกำร(กองคลัง) ตู้เหล็ก แบบ ๒ บำน จ ำนวน ๑๑,๐๐๐ บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จ านวน ๒ ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 ๑) มีมือจับชนิดบิด 
 ๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น 
 ๓) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๔๑ ล าดับที ่๒ 

 ๒ศ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอม.ิวเตอร์ 
รำยกำร(กองคลัง)เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน ๕,๐๐๐ บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๒ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)  
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้าที่ ๔๑ ล าดับที ่๔ 

 ๓ศ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอม.ิวเตอร์ 
รำยกำร(กองคลัง)เครื่อง.ิม.์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ (๑๘ หน้ำ/นำที) จ ำนวน ๒,๖๐๐ บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (๑๘ หน้า/นาที) จ านวน ๑ เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi  
  - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)  
  - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB  
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง  
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น  
 - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้าที่ ๔๑ ล าดับที ่๕ 

 

 

 

 

 



 

-๑๑- 

 

 ๔ศ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง.ื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค รำยกำร(กองช่ำง)ก่อสร้ำงถนน คสลศ สำยสำมแยกบ้ำนนำยบุญสืบ 
– บ้ำนนำยอดิ.ักดิ์ บ้ำนช่อ.ัฒนำ หมู่ที่ ๘ จ ำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนายบุญสืบ – บ้านนายอดิศักดิ์ บ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ ๘ 
ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. รวมหูช้างไม่น้อยกว่า 
๑๘๕.๖๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ที ่๑๖/๒๕๖๓) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๒ ล าดับที ่๖ 

 ๕ศ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง.ื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค รำยกำร(กองช่ำง)ปรับปรุงถนนสำยหน้ำโรงเรียนบ้ำนโนนเ.็ด – 
บ้ำนดอนสำมผง (นมศถศ๑๓๑-๑๒) บ้ำนโนนเ.็ด หมู่ที่ ๔ จ ำนวน ๖๐,๘๐๐ บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านโนนเพ็ด – บ้านดอนสามผง (นม.ถ.๑๓๑-๑๒) บ้านโนน
เพ็ด หมู่ที่ ๔ เทหูช้างหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๑๓ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ที ่๑๗/๒๕๖๓) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๑ ล าดับที ่๓ 

 ๖ศ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง.ื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค รำยกำร(กองช่ำง)ก่อสร้ำงถนน คสลศ สำยบ้ำนนำยฉลองถึง
ถนนลำดยำง บ้ำนช่อระกำ หมู่ที่ ๑ จ ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายฉลองถึงถนนลาดยาง บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ ผิวจราจร 
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๗.๖๐ ลูกบาศก์เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 
๑ ป้าย (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ที ่๑๘/๒๕๖๓) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน้าที่ ๗๔ ล าดับที ่๒๙ 

 

 

 

 

 



 

        -๑๒- 
 

 ๗ศ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง.ื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค รำยกำร(กองช่ำง)ก่อสร้ำงถนน คสลศ รหัสสำยทำง นมศถศ๑๓๑-๑๓ 
สำยแยกคลองอีสำนเขียว – บ้ำนโนนสะเดำ หมู่ที่ ๔ บ้ำนโนนเ.็ด จ ำนวน ๓๖๙,๐๐๐ บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.๑๓๑-๑๓ สายแยกคลองอีสานเขียว – บ้านโนน
สะเดา หมู่ที่ ๔ บ้านโนนเพ็ด ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที ่คสล. 
รวมหูช้างไม่น้อยกว่า ๗๒๑.๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 
๑ ป้าย (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ที ่๑๙/๒๕๖๓) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๗ ล าดับที ่๔ 

 ๘ศ แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่ง
สำธำรณูปโภค รำยกำร(กองช่ำง)ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ ๕ จ ำนวน ๘๐,๐๐๐ บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน ๑ ระบบ 
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ที ่๒๐/๒๕๖๓) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๖ ล าดับที ่๓ 

 ๙ศ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง.ื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค รำยกำร(กองช่ำง)ก่อสร้ำงถนน คสลศ รหัสสำยทำง นมศถศ๑๓๑-๑๘ 
สำยบ้ำนช่อ.ัฒนำ – ทิ.ตะวันตกบ้ำน หมู่ที่ ๘ บ้ำนช่อ.ัฒนำ จ ำนวน ๒๘๔,๐๐๐ บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ.๑๓๑-๑๘ สายบ้านช่อพัฒนา – ทิศตะวันตกบ้าน หมู่
ที่ ๘ บ้านช่อพัฒนา ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า ๕๒๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ที ่๒๑/๒๕๖๓) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที ่๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๙ ล าดับที ่๘ 

รวมเป็นเงินขอโอนเ.ิ่มท้ังสิ้น ๑,๔๑๗,๔๐๐ บำท  (หนึ่งล้ำนสี่แสนหนึ่งหม่ืนเจ็ด.ันสี่ร้อยบำทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๓- 

 

ขอโอนลดจำก 
 ๑. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน ๑๑๗,๘๐๐ บาท 
 ๒. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท 
 ๓. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ๔. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
 ๕. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการ(ส านักงานปลัด)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 
๑๕,๐๐๐ บาท 
 ๖. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการ(ส านักงานปลัด)ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๗. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการ(ส านักงานปลัด)โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เป็นเงิน ๒๙,๐๐๐ บาท 
 ๘. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการ(ส านักงานปลัด)โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน เป็น
เงิน ๗,๐๐๐ บาท  
 ๙. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือน
พนักงาน เป็นเงิน ๑๐๔,๖๐๐ บาท 
 ๑๐. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ 
ของพนักงาน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๑. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท 
 ๑๒. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
 ๑๓. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐ 
บาท 
 
 
 
 
 



 
 
                                                               -๑๔- 
 

 ๑๔. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท
เงินเดือนพนกังาน เป็นเงิน ๑๙๕,๐๐๐ บาท 
 ๑๕. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท
เงินประจ าต าแหน่ง เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท 
 ๑๖. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่า
บ้าน เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท 
 ๑๗. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
 ๑๘. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ รายการ(กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม)โครงการฝึกศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๙. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการ(ส านักงานปลัด)โครงการการบริหาร
จัดการขยะ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท 
 ๒๐. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท 
 ๒๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า) ประเภทเงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท 
 ๒๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการ (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท 
 ๒๓. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการค่าจ้างออกแบบ(กองช่าง) จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 ๒๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการ(กองช่าง)
โครงการจัดวางผังเมือง จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๒๕. แผนงานเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการ(ส านักงานปลัด)โครงการก าจัดวัชพืชบึงบ้านม่วง  

หมู่ที่ ๒ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

      รวมเป็นเงินขอโอนลดทั้งสิ้น ๑,๔๑๗,๔๐๐ บำท  (หนึ่งล้ำนสี่แสนหนึ่งหม่ืนเจ็ด.ันสี่ร้อยบำทถ้วน) 
  

 
     
 
 
 
 



 
                                      -๑๕- 

 

นายสมชาญ  ข้องนอก  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้ดูรายละเอียดตามเอกสารและสอบถามได้นะครับ 
ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มีผู้อภิปรายหรือสอบถามแล้ว ผมขอมติที่ประชุมครบั สมาชิกสภา อบต.ช่อระกา  

ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอให้ 
ยกมือขึ้น ครับ 

มติที่ประชุม   อนุมัติ         ๑๖    เสียง   
    ไม่อนุมัติ         -    เสียง 
    งดออกเสียง    -    คน 

 
ระเบียบวำระท่ี ๕  ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำป  

   งบประมำณ .ศ.ศ๒๕๖๓ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำงประคอง  
   ทองสำย - บ้ำนนำงสมนึก ปักขีระกำ หมู่ที ่๑ 
 

นายสมชาญ  ข้องนอก      ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบต.      
นายทองแดง  ศรีธรรมมา    เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
นายก อบต.ช่อระกา    ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้าง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางประคอง ทองสายถึงบ้านนางสมนึก ปักขีระกา 
บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ สัญญาเลขที่ ๒๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
จ านวนเงิน ๓๐๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่สามารถด าเนินการได้บางส่วน จึงมีความจ าเป็นต้องขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดดังนี้ 

    ข้อควำมเดิม  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ(กองช่าง)ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางประคอง ทองสายถึงบ้านนางสมนึก ปักขีระกา บ้านช่อระกา 
หมู่ที่ ๑ เป็นเงิน ๓๐๙,๐๐๐ บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบา้นนางประคอง ทองสายถึง 
บ้านนางสมนึก ปักขีระกา บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงลูกรังสอง 
ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                -๑๖- 
 

    ข้อควำมใหม่   
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ(กองช่าง)ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางประคอง ทองสายถึงบ้านนางสมนึก ปักขีระกา บ้านช่อระกา  
หมู่ที่ ๑ เป็นเงิน ๓๐๒,๔๑๔.๗๖ บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางประคอง ทองสาย ถึง 
บ้านนางสมนึก ปักขีระกา บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ  
จ านวน ๑ ป้าย 
 

    เหตุผลที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจากพ้ืนที่ม ี
สภาพเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพพ้ืนที่เดิม ไม่สามารถลงไหล่ทางได้ตามรูปแบบรายการที่ อบต. 
ช่อระกาก าหนด เพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ และการปฏิบัติ 
ราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติ 
ของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณ 
การรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” และตามระเบียบฯ  
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๕ วรรค ๕ “สภาท้องถิ่น หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด สภาเทศบาล และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล” โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
มาพร้อมนี้ 

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพ่ือ 
พิจารณาอนุมัตติ่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

นายสมชาญ  ข้องนอก  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้ดูรายละเอียดตามเอกสารและสอบถามได้นะครับ 
ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มีผู้อภิปรายหรือสอบถามแล้ว ผมขอมติที่ประชุมครบั สมาชิกสภา อบต.ช่อระกา  

ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน 
นางประคอง ทองสายถึงบ้านนางสมนึก ปักขีระกา บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑  
ขอให้ยกมือขึ้น ครับ 

มติที่ประชุม   อนุมัติ         ๑๖    เสียง   
    ไม่อนุมัติ         -    เสียง 
    งดออกเสียง    -    คน 
 
 
 
 
 



 
          -๑๗- 
 

 
 

ระเบียบวำระท่ี ๖  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำป  
   งบประมำณ .ศ.ศ๒๕๖๓ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยหน้ำโรงเรียน 
   บ้ำนม่วง - โนนขี้ตุ่น หมู่ที่ ๒ 

นายสมชาญ  ข้องนอก      ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบต.      
นายทองแดง  ศรีธรรมมา    เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
นายก อบต.ช่อระกา  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านม่วงถึงโนนขี้ตุ่น บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ 
สัญญาเลขที่ ๒๙๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ านวนเงิน ๓๑๘,๐๐๐ บาท 
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่
สามารถด าเนินการได้บางส่วน จึงมีความจ าเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดดังนี้ 

    ข้อควำมเดิม  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ(กองช่าง)ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านม่วงถึงบ้านโนนขี้ตุ่น บ้านม่วง หมู่ที่ ๒  
เป็นเงิน ๓๑๘,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านม่วงถึง
บ้านโนนขี้ตุ่น บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงลูกรัง
สองข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย  

    ข้อควำมใหม่   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ(กองช่าง)ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านม่วงถึงบ้านโนนขี้ตุ่น บ้านม่วง หมู่ที่ ๒  
เป็นเงิน ๓๑๑,๑๙๕.๒๕ บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านม่วงถึง 
บ้านโนนขี้ตุ่น บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา  
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ  
จ านวน ๑ ป้าย  

     เหตุผลที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณในครั้งนี้  
เนื่องจากพ้ืนที่มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพพ้ืนที่เดิม ไม่สามารถลงไหล่ทางได้ 
ตามรูปแบบรายการที ่อบต.ช่อระกาก าหนด เพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือ 
                         
 
 
 



 
-๑๘- 

 

ประโยชน์สาธารณะ และการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้เป็นอ านาจอนมุัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” และตามระเบียบฯ  
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๕ วรรค ๕ “สภาท้องถิ่น หมายความว่า สภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล” โดยมี 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

นายสมชาญ  ข้องนอก  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้ดูรายละเอียดตามเอกสารและสอบถามได้นะครับ 
ประธานสภา อบต.  ขอเชิญครับ 
นายพชรธร  โพธิ์นอก   ผมขอตัดค าว่าบ้านออก เหลือแต่โนนขี้ตุ่นครับ ไม่มีบ้านนะครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่๗ 
นายสิทธิธันต์  วิรยิะเสถียร   ผมขอปรึกษาหน่อยนะครับว่า กรณีลงลูกรัง สามารถจะลงเป็นบางช่วง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒  ได้ไหมครับ ครั้งหน้าผมขอให้ลงเป็นช่วงที่ด าเนินการได้นะครับ ไม่ใช่ตัดออกหมด 
    เพราะว่าชาวบ้านเมื่อท าคอนกรีตเสร็จแล้วจะเดินข้ึนถนนยังงัยครับ ฝากด้วยนะครับ 
นายสมชาญ  ข้องนอก   ผมขอเชิญทางกองช่างชี้แจงครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายสมบูรณ์   อินทจันทร์  ครับ ไดค้รับครั้งหน้าผมจะใส่ให้บางส่วนทีใ่ส่ได้นะครับ เอาไว้โอกาสข้างหนา้นะครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นายสิทธิธันต์ วิริยะเสถียร   ท าไมต้องตัดทั้งหมด ต่อไปผมขอให้ก าหนดลูกรังเป็นคิว จะได้เฉลี่ยลงได้ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่๒  ตามจุดที่ลงได้นะครับ 
นายสมพร  โมรานอก   ตัดปัญหาเกีย่วกับการก่อสร้าง ปัญหาคือพ้ืนที่ไม่พอ จึงตัดออกครบั  
นายช่างโยธาช านาญงาน  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เปลี่ยนไปครับ 
นายสิทธิธันต์  วิริยะเสถียร  โครงการหน้า ฝากทางช่างด้วยนะครับ ช่วยดูหน่อยถ้าพอท าได้ก็ให้ท า 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านนะครับ 
นายพชรธร  โพธิ์นอก   ผมว่าลงลูกรังกว้าง ๐.๕๐ เมตร  ถ้าหากพ้ืนที่ไม่พอก็สามารถลดลงก็ได้ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗  ไม่จ าเป็นต้องเท่านี้เสมอไป เพ่ือให้ได้มีขอบไหล่ทางนะครับ 
นายสมชาญ    ข้องนอก   ผมก็ขอฝากทางกองช่างช่วยดูรายละเอียดดี ๆ นะครับ ต่อไปข้างหน้าครับ 
ประธานสภา อบต.  มีท่านใด สงสัยสอบถามอีกไหมครับ  
 
                                                                        
 
 
 
 -๑๙- 



นายสมชาญ  ข้องนอก  ถ้าไม่มีผู้อภิปรายหรือสอบถามแล้ว ผมขอมติที่ประชุมครบั สมาชิกสภา 
ประธานสภา อบต.  อบต.ช่อระกา ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหน้าโรงเรียนบ้านม่วงถึงโนนขี้ตุ่น บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ขอให้ยกมือขึ้น ครับ 

มติที่ประชุม   อนุมัติ         ๑๖    เสียง   
    ไม่อนุมัติ         -    เสียง 
    งดออกเสียง    -    คน 

 

ระเบียบวำระท่ี ๗  ญัตติขอควำมเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผน.ัฒนำท้องถิ่น   
นายสมชาญ  ข้องนอก      ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบต.      
นายทองแดง  ศรีธรรมมา    เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
นายก อบต.ช่อระกา   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ แต่งตั้ง 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล 
ช่อระกา ที่ ๑๑๙/๒๕๖๑ ลงวนัที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ 
คัดเลือกอีกก็ได้ คณะกรรมการดังกล่าวครบวาระแล้ว นั้น 

ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ 
๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน และให้มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได ้

               ดังนั้นเพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน ๓ คน เป็นคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

นายสมชาญ  ข้องนอก                      ผมขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประธานสภา อบต. ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จ านวน ๓ ท่าน โดยให้เสนอทีละคน ขอผู้เสนอ  

และผู้รับรองครับ 
นายพชรธร  โพธิ์นอก  ผมขอเสนอ   นายสมชาญ  ข้องนอก  ส.อบต. ม.๓ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๗  ผู้รับรอง  ๑.นายวิฑูรย์  โพธิ์นอก     ส.อบต. ม.๑ 

  ๒.นายแสง   เกียดกลาง   ส.อบต. ม.๙ 
นายสมชาญ  ข้องนอก              มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกไหมครับ  ถ้าไม่มผีมขอให้ที่ประชุมเสนอคนที่ ๒ ครับ 
ประธานสภา อบต.    

 
 
 
 
 
 
 



 
        -๒๐- 
 

นายประเสริม  ศิริวัฒน์  ผมขอเสนอ   นายสิทธิธันต์   วิริยะเสถียร   ส.อบต. ม.๒ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๗  ผู้รับรอง  ๑.นายนิคม    หลอดแก้ว     ส.อบต. ม.๓ 
ประธานสภา อบต.     ๒.นายเทียม     เก่งนอก    ส.อบต. ม.๙   

นายสมชาญ  ข้องนอก              มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกไหมครับ  ถ้าไม่มผีมขอให้ที่ประชุมเสนอคนที่ ๓ ครับ 
ประธานสภา อบต.                                                

นายสมเกียรติ  โกจินอก  ผมขอเสนอ   นายสวรรค์   ใหญ่จันอัด  ส.อบต. ม.๖ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๖  ผู้รับรอง  ๑.นางสมบัติ    กว้างนอก     ส.อบต. ม.๔ 

  ๒.นายประสิทธิ์   สุขดา   ส.อบต. ม.๘ 
นายสมชาญ  ข้องนอก              มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกไหมครับ  ถ้าไม่มผีมขอสรุปว่าที่ประชุมเสนอ 
ประธานสภา อบต.                     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

      จ านวน ๓ คน ดังนี้    
๑. นายสมชาญ  ข้องนอก       ส.อบต. ม.๓ 
๒.นายสิทธิธันต์   วิริยะเสถียร     ส.อบต. ม.๒ 

                            ๓.นายสวรรค์   ใหญ่จันอัด ส.อบต. ม.๖ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ         ๑๖    เสียง   
      
 

ระเบียบวำระท่ี ๘  ญัตติขอควำมเห็นชอบบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ในกำรก ำจัดขยะมูลฝอย 
                       ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง   
นายสมชาญ  ข้องนอก      ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบต.      
นายทองแดง  ศรีธรรมมา    เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง ได้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือในการ
ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง จ านวน 
๑๔๒ แห่ง ในเขต ๑๗ อ าเภอ มีความประสงค์จะสร้างความร่วมมือในการด าเนินโครงการ
ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการน าไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะ
ชุมชนของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) นั้น 

ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความ 

 

 

 



 

-๒๑- 
 

ยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ 

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

   
นายสมชาญ  ข้องนอก      ขอเรียนเชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภา อบต.      
นางสาวปิยาภรณ์  ศรเีกาะ  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
ปลัด อบต.ช่อระกา                         ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ไปลงนามท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ 
                                       องค์กรบริหารส่วนต าบลเมืองคงในการก าจัดขยะมูลฝอยร่วมกันในกลุ่ม Cluster  
                                                นั้น ซึ่งทาง อบต.ช่อระกา จะต้องน าขยะไปทิ้งยังกลุ่ม Cluster คือที่เมืองคงซึ่ง     
                                                อยู่นอกเขตพ้ืนที่จึงจ าเป็นต้องขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นให้ด าเนินการ 
                                                ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข 
                                                เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตร ๗๓  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท า 
                                       กิจการนอกเขต หรือร่วมกับสภาต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ 
                                                หน่วยงานท้องถิน่อ่ืนเพื่อกระท ากิจการร่วมกันได้ เมื่อได้รับความยินยอมจาก 
                                                สภาฯ ซึ่งกิจการนั้นเป็นกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนค่ะ  ก็ขอแจ้งให้ทาง 
                                       ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านได้ทราบจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วยว่าใน 
                                       อนาคต อบต.ของเราจะมีที่ทิ้งขยะ เพราะเดิมเคยแจ้งทุกท่านได้ทราบว่า กลุ่ม      
                                                Cluster ของเราจะเป็นเทศบาลเมืองบัวใหญ่ แต่เนื่องจากทางเทศบาลเขาซื้อ 
                                       ทีดิ่นเตรียมจะด าเนนิการแล้ว แตป่ระชาชนในพื้นท่ีไม่ยินยอมจึงเปลี่ยนมาทาง 
                                       เมืองคงแทน ก็คงต้องใช้ระยะเวลาอีกช่วงหนึ่งในการเตรียมการส่วนจะเป็น 
                                                อย่างไรต่อไปก็จะรายงานให้ทราบอีกเป็นระยะ ๆ  ตอนนี้เมื่อสภาพิจารณาแล้วก็ 
                                               จะส่งเอกสารที่สภาฯ พิจารณาแล้วไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคงทราบ 
                                               ก่อนค่ะ 
นายสมชาญ  ข้องนอก              มีท่านใดจะสอบถามไหมครับ  ถ้าไม่มีผมมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภา อบต.ช่อระกา  
ประธานสภา อบต.                    เหน็ชอบให้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการก าจัดขยะมูลฝอยร่วมกับ 
                                           องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง  ขอให้ยกมือขึ้น ครับ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ         ๑๖  เสียง  
          ไม่อนุมัติ        -           เสียง 
       งดออกเสียง    -  คน 
 

                  

 

 



 

 

-๒๒- 

 

 

ระเบียบวำระท่ี ๙   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

นายสมชาญ  ข้องนอก       มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ    ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม 
ประธานสภา อบต.  ผมขอปิดการประชุม  ครับ 

  
เลิกประชุมเวลำ  ๑๒ศ๒๐  นศ 
 
 

                            (ลงชื่อ)    ปิยาภรณ์  ศรีเกาะ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                    (นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ)  เลขานุการสภา อบต. 
 
     (ลงชื่อ)  ประเชิญ   วงษ์วิโรจน์)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                    (นายประเชิญ   วงษ์วิโรจน์) ส.อบต. หมูท่ี่ 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. 

 
 
 


