
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  

สมัยสำมัญ   สมัยท่ี  ๓  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  
วันที่  ๑  สิงหำคม  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 นำยนิคม      หลอดแก้ว สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที ่  ๓ นิคม      หลอดแก้ว  
๖ นำยประเชิญ   วงษ์วิโรจน์ สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๔ ประเชิญ    วงษ์วิโรจน ์  
๗ นำงโกสุม     สีกระแจะ สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๔ โกสุม     สีกระแจะ  
๘ นำยเกลี้ยง   เนยสันเทียะ สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๕ เกลี้ยง    เนยสันเทียะ  
๙ นำงสมบัติ     กว้ำงนอก สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๕ สมบัติ     กว้ำงนอก  

๑๐ นำยสมเกียรติ    โกจินอก สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๖ สมเกียรติ     โกจินอก  
๑๑ นำยสวรรค์    ใหญ่จันอัด สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๖ สวรรค์    ใหญ่จันอัด  
๑๒ นำยพชรธร    โพธิ์นอก สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๗ พชรธร    โพธิ์นอก  
๑๓ นำยประสิทธิ์    สุขดำ สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๘ ประสิทธิ์    สุขดำ  
๑๔ นำยแสง      เกียดกลำง สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๙ แสง      เกียดกลำง  
๑๕ นำยเทียม     เก่งนอก สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๙ เทยีม     เก่งนอก  

 
 
รำยชื่อผู้ไม่มำประชุม 
 

ล ำดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

หมำย
เหตุ 

๑ นำยบุญเหลือ   เวทสันเทียะ สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่  ๒   ลำ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-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 นำยมนูญ   ประจิตร์    รองปลัด อบต.ช่อระกำ มนูญ  ประจิตร์  
๖ นำยสมบูรณ์   อินทจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง สมบูรณ์   อินทจันทร์  
๗ นำงสำวชนัดดำ  หำญนอก หน.ส ำนักงำนปลัด อบต. ชนัดดำ  หำญนอก  
๘ นำงแสงเดือน   อินมะดัน จพง.ธุรกำรปฏิบัติงำน แสงเดือน  อินมะดัน  

 
 

เปิดประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐  น. 
ก่อนเข้ำระเบียบวำระ           นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ  เลขำนุกำรสภำ อบต.ช่อระกำ ให้สัญญำณเรียกสมำชิก 
   สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำเข้ำห้องประชุม  เมือ่ที่ประชุมพร้อมแล้ว สมำชิกฯ ครบ 

องค์ประชุมแล้ว กล่ำวเรียนเชิญนำยสมชำญ   ข้องนอก  ประธำนสภำฯ จุดเทียนธูปบูชำพระ 
รัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ 

นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ               ก่อนเข้ำระเบียบวำระกำรประชุมขออ่ำนประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เลขำนุกำรสภำ อบต.              ช่อระกำ ก่อนค่ะ 

ประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
เรื่อง  กำรเรียกประชุมสภำ  สมัยสำมัญ สมัยที่  ๓   ประจ ำปี  พ.ศ.๒๕๖๒ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมนัยมำตรำ ๕๔  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  และตำมมติที่ประชุมสภำ 
สมัยสำมัญ  สมัยแรก  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๘  กุมภำพนัธ์  ๒๕๖๒  เพ่ือประโยชน์ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ   จึงเห็นควรให้เรียกประชุมสภำ  สมัยสำมัญ  สมัยที่  ๓  ประจ ำปี   
พ.ศ.๒๕๖๒  ของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  สิงหำคม  ๒๕๖๒  ณ  
ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ อ ำเภอบ้ำนเหลื่อม จังหวัดนครรำชสีมำ โดยให้มีก ำหนดไม่
เกินสิบห้ำวัน 

    จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 
     ประกำศ    ณ   วันที่   ๒๒  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                         ลงชื่อ สมชำญ  ข้องนอก 
               (นำยสมชำญ   ข้องนอก) 

                           ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
 
 
 
 



-๓- 
 
 

นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ            ล ำดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำฯ ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระ 
เลขำนุกำรสภำ อบต.                   กำรประชุมสภำ ฯ ต่อไปค่ะ 

 

ระเบียบวำระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ                
นำยสมชำญ  ข้องนอก   ผมขอขอบคุณท่ำนผู้บริหำร พนักงำน และสมำชิกสภำทุกท่ำนที่ร่วมกิจกรรม 
ประธำนสภำ อบต.ช่อระกำ  ก ำจัดวัชพืชล ำน้ ำเค็ม บ้ำนขำมเวียน หมู่ที่ ๓  เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๒ และ 

ขอบคุณทุกท่ำนที่ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำฯ ในวันที ่๒๘ กรกฎำคม  
๒๕๖๒ ครับ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๒   เรื่อง  กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ  สมัยท่ี  ๑  ครั้งที่ ๒ 
              เมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนำยน  ๒๕๖๒   

นำยสมชำญ  ข้องนอก  มีท่ำนใดจะแก้ไขรำยละเอียดอะไรหรือไม่ครับ   ขอเชิญครับ  
ประธำนสภำ อบต.           ถ้ำไม่มีท่ำนใดแก้ไข ผมขอมติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยวิสำมัญ  

สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนำยน  ๒๕๖๒  ขอให้ยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       ๑๔    เสียง 
    ไม่เห็นชอบ       -    เสียง 
   งดออกเสียง      ๑   คน 
 

ระเบียบวำระท่ี ๓  ญัตติ ขอควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
  - วำระท่ี ๑  ขั้นรับหลักกำร  

นำยสมชำญ ข้องนอก     ขอเชิญท่ำนนำยก อบต.ช่อระกำ แถลงงบประมำณฯ ครับ 
ประธำนสภำ อบต. 
นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ  เรียน ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
นำยก อบต.ช่อระกำ  ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ มีควำมประสงคจ์ะเสนอร่ำงข้อบัญญัติองค์กำร 

บริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓  
ฉบับนี้มำเพ่ือโปรดน ำเสนอต่อที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  
พิจำรณำในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักกำรและเหตุผลในกำรเสนอร่ำง 
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังกล่ำวมำด้วยแล้ว 
 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ และพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป        

 
                                                    (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๕– 

 
 

นำยสมชำญ  ข้องนอก    ก่อนอ่ืนผมขอแก้ไขรำยละเอียดในเอกสำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
ประธำนสภำ อบต.  งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทีม่ีกำรพิมพ์ตก และคลำดเคลื่อนไปบ้ำง ดังนี้นะครับ 

๑. แก้ไขข้อควำม หน้ำ ๑๖ 
เดิม  
ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน ๕๕๐ บำท 

ได้ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร ไว้เท่ำกับรำยรับจริงในปีที่ผ่ำนมำ  
ใหม่ 
ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน ๕๕๐ บำท 

ได้ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร ไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีที่ 
ผ่ำนมำ   

๒. แก้ไขข้อควำม หน้ำ ๑๗ 
เดิม  
ค่ำขำยแบบแปลน จ ำนวน ๑๐,๐๐๐  บำท 

ได้ประมำณกำรค่ำขำยแบบแปลน ไว้เท่ำกับรำยรับจริงในปีที่ผ่ำนมำ   
ค่ำรับรองส ำเนำและถ่ำยเอกสำร จ ำนวน ๑,๔๓๐ บำท 

ได้ประมำณกำรค่ำรับรองส ำเนำและถ่ำยเอกสำร ไว้เท่ำกับรำยรับจริงในปีที่ผ่ำนมำ  
ใหม่ 
ค่ำขำยแบบแปลน จ ำนวน ๑๐,๐๐๐    บำท 

คำดว่ำจะได้รับเงินค่ำขำยแบบแปลน จึงได้ประมำณกำรรำยรับไว้   
ค่ำรับรองส ำเนำและถ่ำยเอกสำร จ ำนวน ๑,๔๓๐  บำท 

ได้ประมำณกำรค่ำรับรองส ำเนำและถ่ำยเอกสำร ไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีที่ผ่ำนมำ   
๓. เพิ่มเติมข้อควำมใน หน้ำ ๒๑ 
เดิม  
(ส ำนักงำนปลัด)โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนภำษำต่ำงประเทศแก่บุคลำกร 
อบต.ช่อ 
ใหม่ 
(ส ำนักงำนปลัด)โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนภำษำต่ำงประเทศแก่บุคลำกร  
อบต.ช่อระกำ 
๔. เพิ่มเติมข้อควำมใน หน้ำ ๒๒ 
เดิม  
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนภำษำต่ำงประเทศแก่บุคลำกร อบต.ช่อระกำ  
ใหม่ 
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนภำษำต่ำงประเทศแก่บุคลำกร อบต.ช่อระกำ  
(ส ำนักงำนปลัด) 
 
 
 
 



-๑๖- 
 

๕. เพิ่มเติมข้อควำมใน หน้ำ ๓๓ 
เดิม  
โครงกำรต่อเติมหลังคำระหว่ำงอำคำรเรียนกับอำคำรห้องครัว,ห้องน้ ำ ศพด.ช่อระกำ 
(หลังใหม่) (ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำ และ 
ใหม่ 
โครงกำรต่อเติมหลังคำระหว่ำงอำคำรเรียนกับอำคำรห้องครัว,ห้องน้ ำ ศพด.ช่อระกำ 
(หลังใหม่) (ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 
๖. แก้ไขข้อควำม หน้ำ ๕๗ 
เดิม 
๑. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ ำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บำท      
ใหม่  
๑. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บำท    

  ๗. แก้ไขข้อควำม หน้ำ ๗๗ 
เดิม 
(ส ำนักงำนปลัด) โครงกำรกำรช่อระกำร่วมใจท ำควำมสะอำดสำนต่อควำมดีของพ่อ 
(Big Cleaning Day) จ ำนวน ๑๐,๐๐๐  บำท 
ใหม่ 
(ส ำนักงำนปลัด) โครงกำรช่อระกำร่วมใจท ำควำมสะอำดสำนต่อควำมดีของพ่อ  
(Big Cleaning Day) จ ำนวน ๑๐,๐๐๐   บำท 
 

นำยสมชำญ  ข้องนอก  ครบั ล ำดับต่อไปผมขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ  ได้ดูรำยละเอียดตำมเอกสำร ดูไป 
ประธำนสภำ อบต.  ทีละหน้ำ ๆ นะครับ แล้วถ้ำสงสัยสอบถำมและอภิปรำยได้ เชิญครับ    

 
มีท่ำนใดจะสอบถำมอีกไหมครับ ถ้ำไม่มีผู้อภิปรำย  หรือสอบถำมอีก  ผมขอมติ 

  ที่ประชุม ครับ  สมำชิกสภำ อบต.ช่อระกำ ท่ำนใด รับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติ 
   งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓   ขอให้ยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม   สมำชิกสภำ อบต.ช่อระกำ รับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 จ ำนวน   ๑๔ เสียง (เวลำ ๑๑.๒๐ น.) 
 งดออกเสียง       ๑     คน (ประธำนสภำฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                  -๑๗- 
    

 

นำยสมชำญ  ข้องนอก  ล ำดับต่อไปขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ 
ประธำนสภำ อบต.              งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ 
    ชี้แจงข้อระเบียบฯ ครับ                   
นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขำนุกำรสภำ อบต. แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมกำรสภำ

ท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ (๑) คณะกรรมกำรสำมัญ ประกอบด้วย สมำชิกสภำท้องถิ่น
มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน (๒) คณะกรรมกำรวิสำมัญ ประกอบด้วย 
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำม
คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น มีหน้ำที่กระท ำกิจกำรหรือ
พิจำรณำสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจกำรของสภำท้องถิ่น แล้วรำยงำนต่อสภำ
ท้องถิ่น และข้อ ๑๐๕ ภำยใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภำท้องถิ่นมีอ ำนำจเลือก
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นคณะกรรมกำรสภำ
ท้องถิ่นชุดต่ำง ๆ  ตำมควำมจ ำเป็นแก่กิ จกำรในหน้ำที่ ของสภำท้องถิ่ น (๓ ) 
คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ ค่ะ 

นำยสมชำญ  ข้องนอก  ล ำดับต่อไปขอให้ท่ำนสมำชิกฯ เสนอว่ำจะแต่งตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำง 
ประธำนสภำ อบต.              ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 

สำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  มีผู้เสนอ  และผู้รับรองครับ 
                                     ผมขอถำมที่ประชุมว่ำ จะแต่งตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ จ ำนวนกี่คนขอให้เสนอครับ 
นำยสิทธิธันต์   วิริยะเสถียร ผมขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ จำกสมำชิกสภำฯ จ ำนวน ๓ คนครับ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๒  ผู้รับรอง  ๑.นำยนิคม       หลอดแก้ว  ส.อบต. ม.๓ 

  ๒.นำยวิฑูรย์      โพธิ์นอก  ส.อบต. ม.๑ 

นำยสมชำญ  ข้องนอก  มีท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนไหม  ขอเชิญครับ    
ประธำนสภำ อบต.             ถ้ำไม่ม ี  สรุปว่ำที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติ 

ร่ำงข้อบัญญัติฯ จำกสมำชิกสภำฯ จ ำนวน  ๓  คน ครับ  ล ำดับต่อไป 
ขอเชิญสมำชิกฯ เสนอคณะกรรมกำรฯ คนที่ ๑ ครับ 

นำยสมเกียรติ  โกจินอก  ผมขอเสนอ   นำงสมบัติ   กว้ำงนอก  ส.อบต. ม.๕ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๖  ผู้รับรอง   ๑. นำงโกสุม    สีกระแจะ  ส.อบต. ม.๔ 
       ๒. นำยเทียม    เก่งนอก     ส.อบต. ม.๙ 

นำยสมชำญ  ข้องนอก  มีท่ำนใดจะเสนอคณะกรรมกำรฯ คนที่ ๑ อีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำ อบต.              ถ้ำไม่มี   ผมขอเชิญสมำชิกฯ เสนอคณะกรรมกำรฯ คนที่ ๒ ครับ 
นำยสวรรค์  ใหญ่จนัอัด  ผมขอเสนอ   นำยพชรธร    โพธิ์นอก  ส.อบต. ม.๗ 
สมำชิกสภำ อบต.ม.๖  ผู้รับรอง  ๑.นำยแสง      เกียดกลำง     ส.อบต. ม.๙ 

  ๒.นำยเกลี้ยง   เนยสันเทียะ  ส.อบต. ม.๕ 
             
 
 
 
 



   
 -๑๘- 
 
 

นำยสมชำญ  ข้องนอก  มีท่ำนใดจะเสนอคณะกรรมกำรฯ คนที่ ๒ อีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำ อบต.              ถ้ำไม่มี   ผมขอเชิญสมำชิกฯ เสนอคณะกรรมกำรฯคนที่ ๓ ครับ 
นำยนคิม    หลอดแก้ว  ผมขอเสนอ   นำงโกสุม    สีกระแจะ  ส.อบต. ม.๔ 
สมำชิกสภำ อบต.ม.๓  ผู้รับรอง  ๑. นำยประสิทธิ์    สุขดำ  ส.อบต. ม.๘ 

  ๒. นำยประเชิญ   วงษ์วิโรจน์  ส.อบต. ม.๔ 
 

นำยสมชำญ  ข้องนอก  มีสมำชิกฯ ท่ำนใดจะเสนอคณะกรรมกำรฯ คนที่ ๓ อีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำ อบต.              ถ้ำไม่ม ี สรุปว่ำคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓   ประกอบด้วย 
๑. นำงสมบัติ   กว้ำงนอก  ส.อบต. ม.๕ 
๒. นำยพชรธร  โพธิ์นอก   ส.อบต. ม.๗  

     ๓. นำงโกสุม    สีกระแจะ  ส.อบต. ม.๔ 
 

ล ำดับต่อไป ขอให้สมำชิกสภำ อบต. เสนอก ำหนดระยะเวลำยื่นค ำขอแปรญัตติ   
และขอเชิญทำงเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจง ข้อระเบียบฯ ด้วยครับ 

นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขำนุกำรสภำ อบต.  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๓ ข้อ ๔๙ ญัตติร่ำงข้อบัญญัติ ที่สภำ 

ท้องถิ่นลงมติรับหลักกำรแล้ว ถ้ำจะต้องส่งให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ ให้ 
ประธำนสภำท้องถิ่นส่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดย
ละเอียดและที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะต้องก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมกำรด้วย  และตำมข้อ ๔๕ วรรคสำม ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณจะ
พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวไม่ได้ และในกำรพิจำรณำวำระที่สองให้ก ำหนดระยะเวลำ
เสนอค ำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแห่ง
รำ่งข้อบัญญัติงบประมำณนั้นค่ะ 
  

นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ  ค่ะ ส ำหรับท่ำนคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
เลขำนุกำรสภำ อบต.  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้ง ๓ ท่ำน คือ 

๑. นำงสมบัติ   กว้ำงนอก  ส.อบต. ม.๕ 
๒. นำยพชรธร  โพธิ์นอก   ส.อบต. ม.๗  
๓. นำงโกสุม    สีกระแจะ  ส.อบต. ม.๔ 

ดิฉันขอนัดท่ำนประชุมเพื่อพิจำรณำคัดเลือกประธำนและเลขำนุกำร ในวันนี้ 
วันที่ ๑  สิงหำคม ๒๕๖๒ หลังจำกเลิกประชุม เวลำประมำณ ๑๒.๓๐ น.   
ณ  ห้องประชุมสภำ อบต.ช่อระกำ เพื่อเลือกประธำนและเลขำฯ ค่ะ                  
 
 
 
 
 
 



                             -๑๙-       
            

นำยสมชำญ  ข้องนอก  ล ำดับต่อไป ผมขอให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ เสนอก ำหนดระยะเวลำยื่นค ำขอแปรญัตติ  
ประธำนสภำ อบต.              ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  

ซ่ึงตำมระเบียบฯ ต้องมีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงครับ และผมขอเสนอแนะ 
ว่ำควรจะเปน็วันและเวลำรำชกำร ขอเชิญเสนอครับ 

นำยสิทธิธันต์  วิริยะเสถียร  ผมขอเสนอก ำหนดระยะเวลำยื่นค ำขอแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ  
สมำชิกสภำ อบต.ม.๒ รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที ่ ๒ , ๕  และวันที่ ๖  

สิงหำคม ๒๕๖๒   ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. รวม ๓ วัน ณ ห้องประชุม
สภำ อบต.ช่อระกำ ครับ   
ผู้รับรอง  ๑.นำยเทียม    เก่งนอก         ส.อบต. ม.๙   
  ๒.นำยพชรธร      โพธิ์นอก    ส.อบต. ม.๗   

 

นำยสมชำญ  ข้องนอก       มีท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนอีกไหมครับ  ถ้ำไม่มี สรุปว่ำก ำหนดระยะเวลำ 
ประธำนสภำ อบต. ยืน่ค ำเสนอขอแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ   

พ.ศ. ๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่  ๒,๕ และ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๒  รวม ๓ วัน  ระหว่ำงเวลำ  
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภำ อบต.ช่อระกำ ครับ 

            ในล ำดับต่อไป ผมขอให้ที่ประชุมเสนอวันนัดประชุมวำระที ่๒ ครั้งต่อไปด้วยครับ  
 

นำยสมเกียรติ  โกจินอก     ผมขอเสนอวันประชุมวำระ ๒ และ ๓ ครั้งต่อไปในวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๒ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๖ เวลำ   ๐๙.๓๐ น. ครับ 

ผู้รับรอง   ๑. นำยพชรธร     โพธิ์นอก    ส.อบต. ม.๗ 
   ๒. นำยเกลี้ยง     เนยสันเทียะ     ส.อบต. ม.๕  
 

นำยสมชำญ  ข้องนอก        มีท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนอีกไหมครับ  ถ้ำไม่มี   ผมก็ขอแจ้งก ำหนดวัน  
ประธำนสภำ อบต. นัดประชุมสภำฯ ครั้งต่อไป  เพื่อพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ในวำระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ    ในวันที ่๑๔ 
สิงหำคม ๒๕๖๒   เวลำ  ๐๙.๓๐ น. ณ   หอ้งประชุมสภำ อบต.ช่อระกำ ครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๒๐ 
 

 

ระเบียบวำระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 

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

 

เลิกประชุมเวลำ  ๑๒.๓๐  น. 
 
 

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

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

                           (นำยสวรรค์    ใหญ่จนัอัด)  ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
 

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


