สำเนำ
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลช่อระกำ
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจำป .ศ.ศ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙ศ๓๐ นศ
ณศ ห้องประชุม อบตศ ช่อระกำ
*******************
รายชื่อผู้มาประชุม
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายสมชาญ ข้องนอก
นายประเสริม ศิริวัฒน์
นายวิฑูรย์ โพธิ์นอก
นายบุญเหลือ เวทสันเทียะ
นายสิทธิธันต์ วิริยะเสถียร
นายนิคม หลอดแก้ว
นายประเชิญ วงษ์วิโรจน์
นางโกสุม สีกระแจะ
นายเกลี้ยง เนยสันเทียะ
นางสมบัติ กว้างนอก
นายสมเกียรติ โกจินอก
นายสวรรค์ ใหญ่จันอัด
นายพชรธร โพธิ์นอก
นายประสิทธิ์ สุขดา
นายเทียม เก่งนอก

ประธานสภา อบต.ช่อระกา
รองประธานสภา อบต.ช่อระกา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

สมชาญ ข้องนอก
ประเสริม ศิริวัฒน์
วิฑูรย์ โพธิ์นอก
บุญเหลือ เวทสันเทียะ
สิทธิธันต์ วิริยะเสถียร
นิคม หลอดแก้ว
ประเชิญ วงษ์วิโรจน์
โกสุม สีกระแจะ
เกลี้ยง เนยสันเทียะ
สมบัติ กว้างนอก
สมเกียรติ โกจินอก
สวรรค์ ใหญ่จันอัด
พชรธร โพธิ์นอก
ประสิทธิ์ สุขดา
เทียม เก่งนอก

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๑ นายแสง เกียดกลาง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

หมาย
เหตุ

-๒รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ที่
๑
๒.
๓.
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายทองแดง ศรีธรรมมา
นายกิตติ บารุงนา
นายปาพจน์ หาญนอก
นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ
นายมนูญ ประจิตร์
นายสมบูรณ์ อินทจันทร์
นางสาวชนัดดา หาญนอก
นางจิตรรัตน์ดา ขลังวิเชียร
นายสมพร โมรานอก
นางแสงเดือน อินมะดัน
นายนิมิต ขันทอง
นายสมบูรณ์ กิ่มนอก

นายก อบต.ช่อระกา
รองนายก อบต.ช่อระกา
เลขานุการนายก อบต.ช่อระกา
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ
รองปลัด อบต.ช่อระกา
ผอ.กองช่าง
หน.สานักงานปลัด อบต.
รก.ผอ.กองการศึกษาฯ
นายช่างโยธาชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ประชาชน หมู่ที่ ๓
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓

ทองแดง ศรีธรรมมา
กิตติ บารุงนา
ปาพจน์ หาญนอก
ปิยาภรณ์ ศรีเกาะ
มนูญ ประจิตร์
สมบูรณ์ อินทจันทร์
ชนัดดา หาญนอก
จิตรรัตน์ดา ขลังวิเชียร
สมพร โมรานอก
แสงเดือน อินมะดัน
นิมิต ขันทอง
สมบูรณ์ กิ่มนอก

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ก่อนเข้าระเบียบวาระ

นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ
เลขานุการสภา อบต.

หมาย
เหตุ

นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ เลขานุการสภา อบต.ช่อระกา ให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกาเข้าห้องประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว
สมาชิกฯ ครบองค์ประชุมแล้ว กล่าวเรียนเชิญนายสมชาญ ข้องนอก ประธานสภาฯ
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ
ค่ะ สาหรับวันนี้เป็นการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒
ครัง้ ที่ ๒ ลาดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ดาเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมสภา ฯ ต่อไปค่ะ

ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องที่ประธำนจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
นายสมชาญ ข้องนอก
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ที่ไปร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประธานสภา อบต.
ที่อาเภอบ้านเหลื่อมเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ครับ
ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่อง กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๖๒
นายสมชาญ ข้องนอก
มีท่านใดจะแก้ไขรายละเอียดอะไรหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ
ประธานสภา อบต.
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ขอให้ยกมือขึ้น

-๓มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๑๕ เสียง
งดออกเสียง - คน

ระเบียบวำระที่ ๓ ญัตติขอควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำป
ประจำปงบประมำณ .ศ.ศ๒๕๖๓
- วำระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
นายสมชาญ ข้องนอก
ประธานสภา อบต.
นางสมบัติ กว้างนอก
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ

ขอเชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงาน ครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
ตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขึน้ เพื่อทาหน้าทีพ่ ิจารณา และรับคาเสนอแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
๑. นางสมบัติ กว้างนอก
ส.อบต. ม.๕
ประธานกรรมการ
๒. นายพชรธร โพธิ์นอก
ส.อบต. ม.๗
กรรมการ
๓. นางโกสุม
สีกระแจะ ส.อบต. ม.๔
กรรมการ/เลขานุการ
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับคาเสนอแปรญัตติฯ และประชุมพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังกล่าวเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ และเอกสารต่าง ๆ
มาพร้อมหนังสือนี้ เพื่อให้ท่านได้พิจารณานาเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ช่อระกา พิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป
(ลงชื่อ) สมบัติ กว้างนอก
(นางสมบัติ กว้างนอก)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

-๔สรุปผลกำรตรวจ.ิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงบประมำณ .ศ.ศ๒๕๖๓
.............................................
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา ได้มีมติรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา เป็นผู้เสนอในวาระที่ ๑ แล้ว นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการตรวจและพิจารณาร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่คณะกรรมการตรวจแล้ว เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา โดยมี
รายละเอียดตามลาดับ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรฯ ได้แก่
๑.๑. นางสมบัติ
กว้างนอก
๑.๒. นายพชรธร โพธิน์ อก
๑.๓. นางโกสุม
สีกระแจะ

ส.อบต. ม.๕
ส.อบต. ม.๗
ส.อบต. ม.๔

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

๒ศ เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วม.ิจำรณำ
๒.๑ นายทองแดง ศรีธรรมมา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
๒.๒ นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ
เจ้าหน้าทีง่ บประมาณ
๓. ผู้ยื่นคำขอแปรญัตติ ไม่มี
๔.ผลกำร.ิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติฯ
ชื่อร่างข้อบัญญัติ
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
บันทึกหลักการและเหตุผล

ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น ๒๙,๑๔๖,๓๐๐ บาท
ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น ๒๙,๑๔๖,๓๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

-๕แผนงำน

ยอดรวม

ด้ำนบริหำรทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้ำนเ.รษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น

๙,๔๘๗,๗๒๐
๒๑๒,๐๐๐
๔,๗๙๗,๕๗๐
๔๖๔,๔๐๐
๙๙๔,๑๑๐
๑,๑๙๒,๔๖๐
๔๘๐,๐๐๐
๑๘๕,๐๐๐
๓,๔๑๗,๐๐๐
๙๕,๐๐๐
๗,๘๒๑,๐๔๐
๒๙,๑๔๖,๓๐๐

ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น ๐ บาท ดังนี้
งบ

ยอดรวม
รวมรำยจ่ำย

๐

ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

-๖๕ศเอกสำรที่เสนอมำ
๕.๑ สาเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจร่างข้อบัญญัติ ๒ ฉบับ
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลสรุปการตรวจร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาในวาระ ๒ และวาระ ๓ ต่อไป
(ลงชื่อ) โกสุม สีกระแจะ ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางโกสุม สีกระแจะ)
กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(ลงชื่อ) สมบัติ กว้างนอก ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสมบัติ กว้างนอก)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

-๗สาเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
................................................
เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
ผู้เข้าประชุม
๑. นางสมบัติ กว้างนอก
ส.อบต. ม.๕
๒. นายพชรธร โพธิ์นอก
ส.อบต. ม.๗
๓. นางโกสุม
สีกระแจะ ส.อบต. ม.๔
ผู้เข้าร่วมการประชุม
๑.นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ เลขานุการสภา อบต.ช่อระกา
เมือ่ ทีป่ ระชุมพร้อม นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ เลขานุการสภา อบต.ช่อระกา ได้ทาหน้าที่
ประธานที่ประชุมชั่วคราวได้กล่าวเปิดการประชุม และเชิญคณะกรรมการฯ ซึ่งมีอายุมากที่สุดทาหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุม ได้แก่นางสมบัติ กว้างนอก เป็นประธานในที่ประชุมต่อไป และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันประชุม
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการและเลขานุการ ในการพิจารณารูปแบบงบประมาณ และรับเสนอคาแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา เสนอมาแล้ว
โดยทีป่ ระชุมมีมติ ดังนี้
๑. นางสมบัติ กว้างนอก
ส.อบต. ม.๕
ประธานกรรมการ
๒. นายพชรธร โพธิ์นอก
ส.อบต. ม.๗
กรรมการ
๓. นางโกสุม
สีกระแจะ ส.อบต. ม.๔
กรรมการ/เลขานุการ
และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันตรวจและพิจารณารูปแบบงบประมาณที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลช่อระกาเสนอมา และกาหนดการมานั่งรับคาเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในระหว่างวันที่
๒ , ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.
ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
(ลงชื่อ) โกสุม สีกระแจะ ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางโกสุม สีกระแจะ)
กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(ลงชื่อ) สมบัติ กว้างนอก ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสมบัติ กว้างนอก)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

-๘สาเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
................................................
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ผู้เข้าประชุม

๑. นางสมบัติ
๒. นายพชรธร
๓. นางโกสุม

กว้างนอก
โพธิ์นอก
สีกระแจะ

ผู้เข้าร่วมการประชุม

๑. นายทองแดง ศรีธรรมมา
๒. นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ

ส.อบต. ม.๕
ส.อบต. ม.๗
ส.อบต. ม.๔

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณารูปแบบงบประมาณและคาเสนอขอแปรญัตติ ที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลช่อระกาเสนอแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขรายละเอียด คงตามร่างเดิมไว้ จึงสรุปผล
การพิจารณาและนาเสนอประธานสภาฯ ต่อไป
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
(ลงชื่อ) โกสุม สีกระแจะ ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางโกสุม สีกระแจะ)
กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(ลงชื่อ) สมบัติ กว้างนอก ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสมบัติ กว้างนอก)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรา่ งข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

-๙นายสมชาญ ข้องนอก
ประธานสภา อบต.
นำยสมชำญ ข้องนอก
ประธำนสภำ อบตศ
มติที่ประชุม

ไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขรายละเอียด ไม่มีการอภิปราย
ให้ผ่านไปที่วาระที่ ๓ นะครับ
- วำระที่ ๓ ขัน้ ลงมติ
สมำชิกสภำ อบตศช่อระกำ ท่ำนใด เห็นชอบให้ตรำเป็นข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปงบประมำณ .ศ.ศ ๒๕๖๓ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
เห็นชอบ ๑๕ เสียง (เวลำ ๑๐ศ๐๐ นศ)
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - คน

ระเบียบวำระที่ ๔ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย รำยกำรกันเงินประจำป
งบประมำณ .ศ.ศ๒๕๖๑
นายสมชาญ ข้องนอก
ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ
ประธานสภา อบต.
นายทองแดง ศรีธรรมมา
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
นายก อบต.ช่อระกา
เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา มีความจาเป็นต้องขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายการกันเงิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามการอนุมัติการกันเงินของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
รายละเอียดดังนี้
ข้อควำมเดิม
๑. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน หมวดที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ำง ประเภท
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค รำยกำร(กองช่ำง)โครงกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน
หมู่ที่ ๒ เป็นเงิน ๒๖๘,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา ภายในระบบ จากท่อเดิม เป็นท่อ PVC และติดตั้งป้าย
โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.ช่อระกา กาหนด เป็นเงิน
๒๖๘,๐๐๐ บาท ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายรั บ (ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา หน้า ๑๐๑)
ข้อควำมใหม่
๑. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภท
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค รำยกำร(กองช่ำง)โครงกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน
หมู่ที่ ๒ เป็นเงิน ๒๖๘,๐๐๐ บำท

-๑๐เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา ภายในระบบ จากท่อเดิม เป็นท่อ PVC พร้อมวางท่อเมน
PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๗๖ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.ช่อระกา กาหนด เป็นเงิน ๒๖๘,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตาบล
ช่อระกา หน้า ๑๐๑)
เหตุผลที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณในครั้งนี้ เพื่อแก้ไขรายละเอียดให้
เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามข้อเท็จจริง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายครั้ง
นี้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
หมวด ๔ ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการรายการที่ได้เบิกตัดปี
หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจให้เบิกตัดปี หรือ
ขยายเวลาเบิกตัดปี” และ ข้อ ๕ วรรค ๕ “สภาท้องถิ่น หมายความว่า สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และสภาองค์การบริหารส่วนตาบล”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนาเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้)
นายสมชาญ ข้องนอก
มีท่านใด สงสัยจะสอบถามขอเชิญครับ
ประธานสภา อบต.
ถ้าไม่มีผู้ใดสงสัยหรือสอบถามแล้ว ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภา อบต.ช่อระกา
ท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอให้ยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

อนุมัติ
๑๕
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง -

เสียง
เสียง
คน

ระเบียบวำระที่ ๕ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปงบประมำณ .ศ.ศ ๒๕๖๒
นายสมชาญ ข้องนอก
ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ
ประธานสภา อบต.
นายทองแดง ศรีธรรมมา
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
นายก อบต.ช่อระกา
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา มีความจาเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่ายและตั้ง
เป็นรายการใหม่ เพื่อให้ถูกต้องตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อแก้ไขปัญหา

-๑๑ความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อให้การบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์มากที่สุด จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ และคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” นั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนาเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อม
นี้)
รำยละเอียดประกอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปงบประมำณ .ศ.ศ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗
ขอโอนเ.ิ่ม
๑ศ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยำน.ำหนะและ
ขนส่ง รำยกำร(สำนักงำนปลัด)รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๕๔,๐๐๐ บำท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จานวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่า
กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- เป็นกระบะสาเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๙
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
หน้าที่ ๒๙ ลาดับที่ ๓
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๑

-๑๒๑ศ แผนงำนอุ ต สำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่ อ สร้ ำ งโครงสร้ ำ ง.ื้ น ฐำน งบลงทุ น หมวดค่ ำ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค รำยกำร(กองช่ำง)ปรับปรุงถนนลูกรังรอบสระประปำ หมู่ที่
๔ จำนวน ๒๑,๐๐๐ บำท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังรอบสระประปา หมู่ที่ ๔ ลงลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๙.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตาบลช่อระกา เลขที่ ๑๕/๒๕๖๒
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน้าที่ ๙๙ ลาดับที่ ๗๒
รวมเป็นเงินขอโอนเ.ิ่มทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐ บำท (เจ็ดหมื่นห้ำ.ันบำทถ้วน)
โอนลดจำก
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่น ๆ รายการ(สานักงานปลัด)ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ งผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินขอโอนลดทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐ บำท (เจ็ดหมื่นห้ำ.ันบำทถ้วน)
นายสมชาญ ข้องนอก ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้ดูรายละเอียดตามเอกสารและสอบถามได้ครับ
ประธานสภา อบต.
ขอเชิญทางเลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ
เรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกฯ ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงิน
เลขานุการสภา อบต.
งบประมาณมาเพิ่มเติมค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ก็เนื่องจากตอนที่เราตั้ง
งบประมาณเมื่อกรกฎาคมปี ๒๕๖๑ นั้นราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์เดิม ๘๑๔,๐๐๐ บาท แต่มี
การปรับขึ้นตามทีส่ านักงบประมาณ ประกาศราคามาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่เมื่อ ธันวาคม ๒๕๖๑
เป็น ๘๖๘,๐๐๐ บาท ซึ่งดูแล้วเขาก็ไม่ได้ปรับขึ้นทุกรายการก็มีบางรายการปรับลดลงก็มีคงจะ
เป็นราคาอ้างอิงจากท้องตลาดค่ะ
นายสมชาญ ข้องนอก มีท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผู้อภิปรายหรือสอบถามแล้ว ผมขอมติที่ประชุม ครับ
ประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.ช่อระกา ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ขอให้ยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

๑๕ เสียง
- เสียง
- คน

-๑๓ระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลช่อระกำ แทนตำแหน่งที่ว่ำง
นายสมชาญ ข้องนอก
ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ
ประธานสภา อบต.
นายทองแดง ศรีธรรมมา
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
นายก อบต.ช่อระกา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เรื่อง ข้อแนะนาแนวทางและวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ในคณะกรรมการดังกล่าวมีผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวน ๒ คน นั้น
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา ที่ ๒๗๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน
๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์แ ละ
วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลช่ อ ระกา โดย
คณะกรรมการที่เป็นผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น คือ นายวีระ รันสันเทียะ สมาชิก สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา หมู่ที่ ๑ ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
จึงทาให้คณะกรรมการฯ ว่างลง ๑ คน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา เพื่อพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบล
ช่อระกา ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
นายสมชาญ ข้องนอก
ผมขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประธานสภา อบต.
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบล
ช่อระกา จานวน ๑ ท่าน ขอผู้เสนอ และผู้รับรองครับ
นายสมเกียรติ โกจินอก
สมาชิกสภา อบต.ม.๖
นายสมชาญ ข้องนอก

ผมขอเสนอ นายวิฑูรย์ โพธิ์นอก
ส.อบต. ม.๑
ผู้รับรอง ๑.นายพชรธร โพธิ์นอก
ส.อบต. ม.๗
๒.นายเทียม เก่งนอก
ส.อบต. ม.๙
มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีสรุปว่านายวิฑูรย์ โพธิ์นอก

ประธานสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบล
ช่อระกา ในสัดส่วนของผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ครับ

-๑๔ระเบียบวำระที่ ๗

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสมชาญ ข้องนอก
ประธานสภา อบต.

มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม
ผมขอปิดการประชุม ครับ

เลิกประชุมเวลำ ๑๑ศ๐๐ นศ
(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.

