
 
ส าเนา 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
สมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๓  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗  

วัน ศุกร์ ที่   ๘  เดือน  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐  น.                                                                          

ณ.  ห้องประชุมสภา  อบต. ช่อระกา 

******************* 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ล าดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑ นายสมชาญ    ข้องนอก ประธานสภา อบต.ช่อระกา สมชาญ    ข้องนอก  
๒ นายประเสริม    ศิริวัฒน์ รองประธานสภา อบต.ช่อระกา ประเสริม    ศิริวัฒน์  
๓ นายวีระ     รันสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๑  วีระ     รันสันเทียะ  
 ๔ นายวิฑูรย์    โพธิ์นอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๑ วิฑูรย์    โพธิ์นอก  
๕ นายสทิธิธันต์  วิริยะเสถียร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๒ สิทธิธันต์  วิริยะเสถียร  
๖ นายบุญเหลือ  เวทสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๒ บุญเหลือ  เวทสันเทียะ  
๗ นายนิคม      หลอดแก้ว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๓ นิคม      หลอดแก้ว  
๘ นายประเชิญ   วงษ์วิโรจน์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๔ ประเชิญ    วงษ์วิโรจน ์  
๙ นางโกสุม     สีกระแจะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๔ โกสุม     สีกระแจะ  

๑๐ นายเกลี้ยง   เนยสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๕ เกลี้ยง    เนยสันเทียะ  
๑๑ นางสมบัติ     กว้างนอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๕ สมบัติ     กว้างนอก  
๑๒ นายสมเกียรติ    โกจินอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๖ สมเกียรติ     โกจินอก  
๑๓ นายสวรรค์    ใหญ่จันอัด สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๖ สวรรค์    ใหญ่จันอัด  
๑๔ นายพชรธร    โพธิ์นอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๗             ลา  
๑๕ นายประสิทธิ์    สุขดา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๘ ประสิทธิ์    สุขดา  
๑๖ นายวิวาส     รานอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่  ๘ วิวาส     รานอก  
๑๗ นายแสง      เกียดกลาง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๙ แสง      เกียดกลาง  
๑๘ นายเทียม     เก่งนอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๙ เทียม     เก่งนอก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑ นายทองแดง  ศรีธรรมมา   นายก อบต.ช่อระกา  ทองแดง  ศรีธรรมมา  
 ๒. นายสมบัติ    เขตจัตุรัส รองนายก อบต.ช่อระกา  สมบัติ    เขตจัตุรัส  
๓ นายชัยพัตร์  วิเชียรฉาย รองนายก อบต.ช่อระกา ชัยพัตร์    วิเชียรฉาย  
๔ นายปาพจน์   หาญนอก เลขานุการนายก อบต.ช่อระกา  ปาพจน์   หาญนอก  
๕ นายสมจิตร    ทวีฤทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบต.ช่อระกา    -  
๖ นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ  ปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  
๗ นายมนูญ   ประจิตร์   รองปลัด อบต.  มนูญ   ประจิตร์    
๘ นายลวง   ทองสันเทียะ ผู้อ านวยการกองคลัง  ลวง   ทองสันเทียะ  
๙ นายเอกชัย    พลพงษ์ รก.ผอ.กองช่าง เอกชัย   พลพงษ์  

 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

เมื่อสมาชิกสภา อบต.ช่อระกา มาพร้อมกันแล้ว  ครบองค์ประชุม  ประธานสภา อบต. 
ได้จุด ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และน ากล่าวค าสวดมนต์ไหว้พระ 

นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ               -     ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมขออ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการสภา อบต.              ช่อระกา ก่อนค่ะ 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
เรื่อง  การเปิดประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่  ๓   ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา   ๕๔      แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   ( ฉบับที่  ๖)   พ.ศ. ๒๕๕๒    และตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ    
สมัยแรก   ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕๕๗   เมื่อวันที่   ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลช่อระกา     จึงเห็นควรให้เปิดประชุมสภา   สมัยสามัญ   สมัยที่  ๓    ประจ าปี   ๒๕๕๗   ของสภา

 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ตั้งแต่วันที่  ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๗   ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วน 
 ต าบลช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม   จังหวัดนครราชสีมา  โดยให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ     ณ     วันที่     ๒๘   กรกฎาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

                         ลงชื่อ สมชาญ  ข้องนอก 
              (นายสมชาญ  ข้องนอก) 

                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
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นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ               ล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม   
เลขานุการสภา อบต.                      ต่อไปค่ะ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ                
นายสมชาญ  ข้องนอก -ขอเชิญสมาชิกฯ ทุกท่าน ไปร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ประธานสภา อบต. ภาคเช้า  เวลา ๐๘.๐๐ น. ใส่ชุดเครื่องแบบสีกากี 

ภาคค่ า   เวลา ๑๘.๐๐ น. ใสชุ่ดสุภาพ โทนสีฟ้า 
-ขอเชิญสมาชิกฯ ทุกท่านไปร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม  ณ วัดใหม่สันติ อ าเภอสูงเนิน   
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  การแต่งกายชุดสีขาว 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ 
              เมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนายน   ๒๕๕๗   

นายสมชาญ  ข้องนอก  - มีท่านใดจะแก้ไขรายละเอียดอะไรหรือไม่ครับ   ขอเชิญครับ  
ประธานสภา อบต.     
นายประเชิญ  วงษ์วิโรจน์  - ผมขอแก้ไขจากโครงการขยายเขตไฟฟ้า เป็นโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า ๑๕ จุด ครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 
นายประเสริม  ศิริวัฒน์  - ผมก็ขอแก้ไขเหมือนกันครับ เป็นโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า ๑๐ จุดครับ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  
นายสมชาญ  ข้องนอก  - มีท่านใดจะแก้ไขรายละเอียดอะไรหรือไม่ครับ   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน  
ประธานสภา อบต. การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ขอให้ยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       ๑๖    เสียง 
งดออกเสียง     ๑    เสียง  

  
ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

  - วาระท่ี ๑  ขั้นรับหลักการ  
นายสมชาญ ข้องนอก    - ขอเชิญท่านนายก อบต.ช่อระกา แถลงงบประมาณฯ ครับ 
ประธานสภา อบต. 
          ค าแถลงงบประมาณ 
           ประจ าปีงบประมาณ 2558 
นายทองแดง  ศรีธรรมมา  - ผมขออนุญาตให้นายสมบัติ เขตจัตุรัส  รองนายก อบต. อ่านค าแถลงแทนครับ 
นายก อบต.    
นายสมบัติ  เขตจัตุรัส  เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
รองนายก อบต.    บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  จะได้เสนอ 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาอีก 
ครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงขอชี้แจงให้
ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ดังต่อไปนี้ 
 



 
 

-๔- 
   1.สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ณ  วันที่  1  สิงหาคม  2557  องค์กรปกครอง 
     สว่นท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้   

1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน    14,532,761.65 บาท 
1.1.2 เงินสะสม 5,241,497.46 บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม 3,869,272.68 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
       จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท  
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ  
       รวม 0.00 บาท  

1.2 เงินกู้คงค้าง  0.00  บาท 
 
   2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557  ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557 
    (1) รายรับจริง จ านวน  16,336,263.55 บาท  ประกอบด้วย 
         หมวดภาษีอากร     62,057.38 บาท 
         หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     24,595.00 บาท 

     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               118,844.80 บาท 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                   0.00 บาท 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                     71,072.00 บาท 
     หมวดรายได้จากทุน               0.00 บาท 
     หมวดภาษีจัดสรร             10,065,556.37 บาท 
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 5,994,138.00 บาท 

    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   6,131,470.00  บาท 
    (3) รายจ่ายจริง    จ านวน  12,528,087.24 บาท   ประกอบด้วย 
         งบกลาง                  720,497.00  บาท 
         งบบุคลากร                                                  4,683,980.00  บาท 
         งบด าเนินการ                                                3,226,520.03  บาท 
         งบลงทุน               2,260,660.00  บาท 

     งบรายจ่ายอื่น                 0,00  บาท 
     งบเงินอุดหนุน              1,636,430.21  บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 5,017,570.00 

บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  347,229.00 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00  บาท 
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รายรับจริง 
ปี 2556 

ประมาณการ 
ปี 2557 

ประมาณการ 
ปี 2558 

รายได้จัดเก็บ     

   หมวดภาษีอากร 59.063.57 60,300.00 67,900.00 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,806.20 17,000.00 16,400.00 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 162,934.86 130,500.00 130,500.00 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 269,467.00 155,700.00 155,700.00 

   หมวดรายได้จากทุน 3,000.00 500.00 500.00 

 รวมรายได้จัดเก็บ 500,271.63 364,000.00 371,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น     

   หมวดภาษีจัดสรร 13,629,943.28 11,676,000.00 11,986,000.00 
รวมรายได้รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13,629,943.28 11,676,000.00 11,986,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่         

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 5,369,315.00 5,500,000.00 6,000,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 5,369,315.00 5,500,000.00 6,000,000.00 

 รวม 19,499,529.91  17,540,000.00  18,357,000.00  
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริงปี 

2556 
ประมาณการปี 

2557 
ประมาณการปี 

2558 

จ่ายจากงบประมาณ     

   งบกลาง 763,756.29 799,400.00 586,055.00 

   งบบุคลากร 4,922,356.00 6,281,580.00 7,611,840.00 

   งบด าเนินการ 3,967,118.52 5,424,120.00 5,052,695.00 

   งบลงทุน 4,587,963.27 3,600,900.00 3,166,800.00 

   งบรายจ่ายอื่น 18,500.00 20,000.00 20,000.00 

    งบเงินอุดหนุน 890,800.00 1,414,000.00 1,919,610.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 15,150,494.08 17,540,000.00 18,357,000.00 

   รวม 15,150,494.08 17,540,000.00 18,357,000.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๔ - 
นายสมชาญ  ข้องนอก    - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ได้ดูรายละเอียดตามเอกสารและอภิปรายได้ครับ  
ประธานสภา อบต.   
     - ครับ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยก็สอบถาม หรืออภิปรายได้ นะครับ  
      - ถ้าไม่มีผู้อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุม ครับ   

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   ขอให้ยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม  - รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗     
   จ านวน   ๑๗ เสียง  
   งดออกเสียง     -   เสียง 
  

นายสมชาญ  ข้องนอก  - ล าดับต่อไปขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภา อบต.              งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน 

แต่ไม่เกิน ๗ คน  มีผู้เสนอ  และผู้รับรองครับ 
- ผมขอถามที่ประชุมว่า จะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวนกี่คนครับ 

นางสมบัติ  กว้างนอก       -  ขอเสนอจ านวน ๓ คนค่ะ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔  ผู้รับรอง    ๑. นายสวรรค์   ใหญ่จันอัด ส.อบต. ม.๖ 

๒. นายนิคม   หลอดแก้ว       ส.อบต. ม.๓ 
นายสมชาญ  ข้องนอก  -ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอคณะกรรมการฯ คนที่ ๑ ครับ 
ประธานสภา อบต.              
นายประเสริม  ศิริวัฒน์  ผมขอเสนอ   นางสมบัติ   กว้างนอก  ส.อบต. ม.๕ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๗  ผู้รับรอง    ๑. นายสวรรค์   ใหญ่จันอัด ส.อบต. ม.๖ 
      ๒. นายสมเกียรติ  โกจินอก       ส.อบต. ม.๖ 
นายสมชาญ  ข้องนอก  -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการฯ คนที่ ๑ อีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.              - ถ้าไม่มี   ผมขอเชิญสมาชิกฯ เสนอคณะกรรมการฯ คนที่ ๒ ครับ 
นายประเชิญ  วงษ์วิโรจน์  ผมขอเสนอ   นายสวรรค์   ใหญ่จันอัด  ส.อบต. ม.๖ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๔  ผู้รับรอง    ๑. นายบุญเหลือ   เวทสันเทียะ ส.อบต. ม.๒ 
      ๒. นายนิคม   หลอดแก้ว       ส.อบต. ม.๓ 
นายสมชาญ  ข้องนอก  -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการฯ คนที่ ๒ อีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.              - ถ้าไม่มี   ผมขอเชิญสมาชิกฯ เสนอคณะกรรมการฯคนที่ ๓ ครับ 
นายสวรรค์   ใหญ่จันอัด  ผมขอเสนอ   นายประเชิญ  วงษ์วิโรจน์  ส.อบต. ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๖  ผู้รับรอง    ๑. นางสมบัติ   กว้างนอก   ส.อบต. ม.๔ 
      ๒. นายนิคม   หลอดแก้ว       ส.อบต. ม.๓ 
นายสมชาญ  ข้องนอก  -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการฯ คนที่ ๓ อีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.              - มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ     ถ้าไม่มีสรุปว่าคณะกรรมการ  
     แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ  ประกอบด้วย 

๑. นางสมบัติ   กว้างนอก  ส.อบต. ม.๕ 
     ๒. นายประเชิญ    วงษ์วิโรจน ์     ส.อบต. ม.๔ 

๓. นายสวรรค์  ใหญ่จันอัด        ส.อบต. ม.๖ 



 
-๑๕-  

 
นายสมชาญ  ข้องนอก  - ล าดับต่อไป ขอให้สมาชิกฯ ก าหนดระยะเวลารับค าขอแปรญัตติ และก าหนดระยะเวลา
ประธานสภา อบต.              พิจารณาค าขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  

๒๕๕๘  ซึ่งตามระเบียบฯ ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงครับ   และก าหนดนัดวัน 
ประชุมวาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓  ต่อไปด้วยครับ 

นายประเสริม  ศิริวัฒน์  - ขอเสนอก าหนดระยะเวลารับค าขอแปรญัตติ ตั้งแตว่ันที่  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗    
สมาชิกสภา อบต.ม.๗  ตั้งแต่เวลา   ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนถึง วันที่  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภา อบต.ช่อระกา ครับ  และก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าขอแปรญัตติ 
ในวันที่  ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ผู้รับรอง ๑. นายสิทธิธันต์   วิริยะเสถียร      ส.อบต. ม.๒ 

     ๒. นางสมบัติ     กว้างนอก  ส.อบต. ม.๕ 
นายสมชาญ  ข้องนอก     - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี ก็ก าหนดระยะเวลารับค าขอ 
ประธานสภา อบต.  แปรญัตติ ตั้งแต่วันที่  ๑๓  สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๐๐ เป็นต้นไป จนถึง 

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. และก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าขอแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ในวันที่  ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภา อบต.ช่อระกา ครับ 
 

นายสมชาญ  ข้องนอก     - ล าดับต่อไปให้ที่ประชุมเสนอวันนัดประชุมวาระ ๒ และ ๓ ครั้งต่อไป ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายสิทธิธันต์  วิริยะเสถียร    - ขอเสนอวันประชุมวาระ ๒ และ ๓ ครั้งต่อไปในวันที่   ๒๐ สิงหาคม  
สมาชิกสภา อบต. ม.๒  ๒๕๕๖  เวลา   ๐๙.๓๐ น. 

ผู้รับรอง    ๑. นายประสิทธิ์    สุขดา     ส.อบต. ม.๘ 
๒. นายวิวาส    รานอก     ส.อบต. ม.๘ 
  

นายสมชาญ  ข้องนอก     - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี   ผมก็ขอแจ้งก าหนดวัน  
ประธานสภา อบต.  นัดประชุมสภาครั้งที่ ๒  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ  และวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ  ในวันที่ 
๒๐  สิงหาคม ๒๕๕๗   เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ   ห้องประชุมสภา อบต.ช่อระกา ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

นายสมชาญ   ข้องนอก    -  มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ    ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบต.             
นายทองแดง  ศรีธรรมมา  - ผมขอแจ้งท่านสมาชิกฯ ทุกหมู่ ครับ เรื่องท่ีเสนอโครงการของบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ 
นายก อบต.   ที่ท ามากกว่าหมู่อ่ืน ๆ  เพราะมันจะเต็มพอดี  และถนนสายนี้ประชาชนใช้ร่วมกันมากครับ  

ก็เลยท าตลอดสายครับ  
  

 
 



 
-๑๖- 

 
นายสมชาญ  ข้องนอก    -  มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ    ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วม 
ประธานสภา อบต.            ประชุมขอปิดการประชุม  ครับ 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๑๕  น. 
 
 

                          (ลงชื่อ)    ................................... ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                           (นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ)  เลขานุการสภา อบต. 
 
      (ลงชื่อ)....................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

          (นายประเชิญ   วงษ์วิโรจน์) ส.อบต. หมู่ที่ ๔ 
 
   (ลงชื่อ)....................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสมบัติ     กว้างนอก)  ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 
 
   (ลงชื่อ)....................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                           (นายสวรรค์    ใหญ่จนัอัด)  ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส าเนา 

รายงานการประชุมสภา อบต.ช่อระกา  
สมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๓  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ครั้งที่ ๒ 
วันพุธ ที่   ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๗   เวลา   ๐๙.๓๐  น. 

ณ.  ห้องประชุม  อบต. ช่อระกา 
 

******************* 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ล าดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑ นายสมชาญ    ข้องนอก ประธานสภา อบต.ช่อระกา สมชาญ    ข้องนอก  
๒ นายประเสริม    ศิริวัฒน์ รองประธานสภา อบต.ช่อระกา ประเสริม    ศิริวัฒน์  
๓ นายวีระ     รันสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๑  วีระ     รันสันเทียะ  
 ๔ นายวิฑูรย์    โพธิ์นอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๑ วิฑูรย์    โพธิ์นอก  
๕ นายสทิธิธันต์  วิริยะเสถียร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่  ๒ สิทธิธันต์  วิริยะเสถียร  
๖ นายบุญเหลือ  เวทสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๒ - ขาด 
๗ นายนิคม      หลอดแก้ว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๓ นิคม      หลอดแก้ว  
๘ นายประเชิญ   วงษ์วิโรจน์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๔ ประเชิญ    วงษ์วิโรจน ์  
๙ นางโกสุม     สีกระแจะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๔ โกสุม     สีกระแจะ  

๑๐ นายเกลี้ยง   เนยสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๕ เกลี้ยง    เนยสันเทียะ  
๑๑ นางสมบัติ     กว้างนอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๕ สมบัติ     กว้างนอก  
๑๒ นายสมเกียรติ    โกจินอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๖ สมเกียรติ     โกจินอก  
๑๓ นายสวรรค์    ใหญ่จันอัด สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๖ สวรรค์    ใหญ่จันอัด  
๑๔ นายพชรธร    โพธิ์นอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๗ พชรธร    โพธิ์นอก  
๑๕ นายประสิทธิ์    สุขดา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๘ ประสิทธิ์    สุขดา  
๑๖ นายวิวาส     รานอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๘ วิวาส     รานอก  
๑๗ นายแสง      เกียดกลาง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๙ แสง      เกียดกลาง  
๑๘ นายเทียม     เก่งนอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๙ เทียม     เก่งนอก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑ นายทองแดง  ศรีธรรมมา   นายก อบต.ช่อระกา  ทองแดง  ศรีธรรมมา  
 ๒. นายสมบัติ    เขตจัตุรัส รองนายก อบต.ช่อระกา  สมบัติ    เขตจัตุรัส  
๓ นายชัยพัตร์  วิเชียรฉาย รองนายก อบต.ช่อระกา  ชัยพัตร์    วิเชียรฉาย  
๔ นายปาพจน์   หาญนอก เลขานุการนายก อบต.ช่อระกา  ปาพจน์   หาญนอก  
๕ นายสมจิตร    ทวีฤทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบต.ช่อระกา    -  
๖ นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ  ปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  
๗ นายมนูญ   ประจิตร์   รองปลัด อบต.  มนูญ   ประจิตร์    
๘ นายลวง   ทองสันเทียะ ผู้อ านวยการกองคลัง   -  
๙ นายเอกชัย    พลพงษ์ รก.ผอ.กองช่าง   -  

๑๐ นายพัน   มะลิวัลย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ พัน   มะลิวัลย์  
๑๑ นายสวน   ศิรินอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ สวน   ศิรินอก  

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

เมื่อสมาชิกสภา อบต.ช่อระกา มาพร้อมกันแล้ว  ครบองค์ประชุม  ประธานสภา อบต. 
ได้จุด ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และน ากล่าวค าสวดมนต์ไหว้พระ 

นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ               -     ค่ะส าหรับวันนี้ เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ซึ่งนายอ าเภอ 
เลขานุการสภา อบต.             บ้านเหลื่อม ได้อนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ออกไปจนถึงวันที่ ๒๐  

สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามหนังสืออ าเภอบ้านเหลื่อม ที่ นม ๐๐๒๓.๒๓/๑๔๖๑ ลงวันที่ ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๗  ล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไปค่ะ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ                
นายสมชาญ  ข้องนอก  - ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ทุกท่านที่ไปร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ประธานสภา อบต.  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ครับ 

-ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ทุกท่านที่ไปร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการ
พัฒนาบุคลากร เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ  วัดใหม่สันติ  อ าเภอสูงเนิน ครับ 
- ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ทุกท่านที่ไปร่วมกิจกรรมโครงการท าบุญไหว้พระ เมื่อวันที่ ๑๙  
สิงหาคม ๒๕๕๗ ครับ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ 

       เมื่อวันที่  ๘  สิงหาคม   ๒๕๕๗   
นายสมชาญ  ข้องนอก       - ขอเชิญท่านสมาชิกตรวจดู   มีท่านใดจะแก้ไขรายละเอียดอะไรหรือไม่   ขอเชิญครับ  
ประธานสภา อบต.    - ถ้าไม่มี   ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  ๓ 

  เมื่อวันที่  ๘  สิงหาคม   ๒๕๕๗  ขอให้ยกมือขึ้น 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ   ๑๖  เสียง 
    งด           ๑   เสียง  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓   ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
   - วาระท่ี ๒  ขั้นแปรญัตติ   

นายสมชาญ  ข้องนอก    -  ขอเชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติรายงาน ครับ 
ประธานสภา อบต.      
นายสมบัติ  กว้างนอก  
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ       สรุปผลการตรวจพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา          ได้มีมติรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
เป็นผู้เสนอ  ในวาระท่ี  ๑   แล้ว  นั้น   

บัดนี้  คณะกรรมการได้ด าเนินการตรวจและพิจารณาร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   ที่คณะกรรมการตรวจแล้ว  เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อระกา  โดยมีรายละเอียดตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการฯ    ได้แก่ 
๑.๑ นางสมบัติ        กว้างนอก  ส.อบต. ม.๕ ประธานคณะกรรมการ   

            ๑.๒ นายประเชิญ   วงษ์วิโรจน์    ส.อบต. ม.๔  กรรมการ 
       ๑.๓ นายสวรรค ์   ใหญ่จันอัด ส.อบต. ม.๖   กรรมการและเลขานุการ 

๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณา 

          ๒.๑ นายทองแดง  ศรีธรรมมา          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

        ๒.๒ นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  

    ๓. ผู้ย่ืนค าขอแปรญัตติ      ไม่มี 

    ๔.ผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ 

    ชื่อร่างข้อบัญญัติ    ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

    ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

    บันทึกหลักการและเหตุผล  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

       ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

             ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 



-๔- 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557  เป็นต้นไป 

         ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 18,357,000 บาท 

         ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป    

         เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 18,357,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้ 
 

แผนงาน             ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

      แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,016,060 

      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 175,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

      แผนงานการศึกษา 3,585,915 

      แผนงานสาธารณสุข 235,000 

      แผนงานสังคมสงเคราะห์ 423,320 

      แผนงานเคหะและชุมชน 4,468,650 

      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 492,000 

      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 375,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  

      แผนงานงบกลาง 586,055 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 18,357,000 
 

ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

   ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท  ดังนี้  

  

งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 

   

ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 



-๕- 
 

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  

        ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล  

          ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
 

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

                              ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข  
 

๕.เอกสารที่เสนอมา 

    ๕.๑  ส าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจร่างข้อบัญญัติ  ๕  ฉบับ 

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว   จึงขอเสนอผลสรุปการตรวจ 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือพิจารณาในวาระ ๒  

และวาระ  ๓  ต่อไป 

นายสมชาญ  ข้องนอก    - ไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไขรายละเอียด ไม่มีการอภิปราย   
ประธานสภา อบต.    ให้ผ่านไปที่ วาระท่ี ๓  นะครับ  

  - วาระท่ี ๓  ขั้นลงมติ    
นายสมชาญ  ข้องนอก    - สมาชิกสภา อบต.ช่อระกา ท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา อบต.    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ   ๑๗  เสียง      
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
นายสมชาญ  ข้องนอก  - ขอเชิญท่านนายก ฯ ครับ 
ประธานสภา อบต 
นายทองแดง  ศรีธรรมมา  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
นายก อบต.   เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือให้อาคารมีความเหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่ และการอ านวยความสะดวก 
ให้กับประชาชนและให้การบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด จึงขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จ านวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท (ตาม
รายละเอียดแนบท้าย) หนังสือฉบับนี้   

เหตุผลในการโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้ เพ่ือให้อาคารมีความเหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่ และการ
อ านวยความสะดวก ให้กับประชาชน และให้การบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กาปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อเพ่ือพิจารณาต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง 
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รายละเอียดแนบท้ายขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณ  ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

  โอนเพิ่ม 
  กองช่าง 
  แผนงาน  เคหะและชุมชน 
  งาน  ไฟฟ้าและถนน  
  งบลงทุน 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  อาคารต่าง ๆ    ดังนี้ 
   (๑)  โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง  อบต. ช่อระกา  เป็นเงิน  ๔๓,๐๐๐  บาท               
ด าเนินการ  ปรับปรุงอาคาร  คสล.  ขนาดกว้าง  ๔.๕๐  เมตร  ยาว  ๕  เมตร  โดยรื้อถอนชุดประตูหน้าต่างไม้เดิม  และติดตั้งชุด
ประตูหน้าต่างบานอลูมิเนียมและกระจกแทนที่  พร้อมก่อผนังฉาบปูนเรียบ ทาสี และติดตั้งผ้าม่าน  หน้าต่าง  ๔  ชุด  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่  อบต. ช่อระกา  ก าหนด)  เป็นเงิน  ๔๓,๐๐๐  บาท                  

รวมเป็นเงิน  ๔๓,๐๐๐  บาท   
  รวมเป็นเงินโอนเพิ่มท้ังสิ้น   ๔๓,๐๐๐ บาท(สี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน)  โดยขอโอนลดจากเงินงบประมาณ  ดังนี้   
 

  โอนลด 
  ส านักปลัด            
  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน          
  งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
  งบด าเนินงาน 
  ค่าใช้สอย 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน ๆ  ดังนี้  
              ๑. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เป็นเงิน  ๑๖,๐๐๐  บาท     
   ๒.  โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชน  เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท    

        

   รวมเป็นเงิน  ๒๖,๐๐๐  บาท 
 

  ส านักปลัด            
  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน          
  งาน  ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
  งบด าเนินงาน 
  ค่าใช้สอย 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน ๆ  ดังนี้  
             ๑. โครงการฝึกอบรมทบทวน  อปพร. ต าบลช่อระกา  เป็นเงิน  ๑๗,๐๐๐  บาท 
 

   รวมเป็นเงิน  ๑๗,๐๐๐  บาท 
   รวมเป็นเงินโอนลดทั้งสิ้น  ๔๓,๐๐๐  บาท   (สี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

 
 



 
-๗- 

นายสมชาญ  ข้องนอก  - มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะสอบถามหรือไม่ขอเชิญครับ 
ประธานสภา อบต  - ถ้าไม่สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีก ผมขอมติที่ประชุมครับ 

-สมาชิกสภา อบต ช่อระกา ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม    อนุมัติ  ๑๖   เสียง 
    งด      ๑    เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 

นายสมชาญ  ข้องนอก     -  มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ    ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ 
ประธานสภา อบต. มาร่วมประชุม     ผมขอปิดการประชุม  ครับ 

  
เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๓๐  น. 
 
 

                          (ลงชื่อ)    ................................... ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                            (นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ)  เลขานุการสภา อบต. 
 
      (ลงชื่อ)....................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

           (นายประเชิญ   วงษ์วิโรจน์) ส.อบต. หมู่ที่ ๔ 
 
   (ลงชื่อ)....................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสมบัติ     กว้างนอก)  ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 
 
   (ลงชื่อ)....................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    (นายสวรรค์    ใหญ่จันอัด)  ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
 

   (ลงชื่อ)...................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
    (นายสมชาญ  ข้องนอก)  ประธานสภา อบต. 
 
 

   


