
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  

สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  ๒ ประจ ำปี  พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ 
วันจันทร์ ที่  ๙  เดือน มีนำคม  ๒๕๖๓   เวลำ  ๐๙.๓๐ น. 

ณ.  ห้องประชุม อบต. ช่อระกำ 
******************* 

 

รำยช่ือผู้มำประชุม 
 

ล ำดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

หมำย
เหตุ 

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

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

 
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ 

หมำย
เหตุ 

๑ นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ   นำยก อบต.ช่อระกำ ทองแดง  ศรีธรรมมำ  
 ๒ นำยกิตติ     บ ำรุงนำ  รองนำยก อบต.ช่อระกำ กิตติ    บ ำรุงนำ  
๓ นำยจักรเพชร  ก่องนอก   รองนำยก อบต.ช่อระกำ จักรเพชร    ก่องนอก  
๔ นำยปำพจน์   หำญนอก เลขำนุกำรนำยก อบต.ช่อระกำ ปำพจน์   หำญนอก  

 
 

 
 
 
 
 



-๒- 

 
 

 

ล ำดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

หมำย
เหตุ 

๕ นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำฯ ปิยำภรณ์  ศรีเกำะ  
๖ นำยสมบูรณ์   อินทจันทร์    ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง สมบูรณ์   อินทจันทร์  
 ๗ นำยลวง    ทองสันเทียะ   ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ลวง   ทองสันเทียะ  
๘ นำงสำวชนัดดำ  หำญนอก หน.ส ำนักงำนปลัด อบต. ชนัดดำ  หำญนอก  
๙ นำงแสงเดือน  อินมะดัน เจ้ำพนกังำนธุรกำรปฏิบัติงำน แสงเดือน  อินมะดัน  

 

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

องค์ประชุมแล้ว กล่ำวเรียนเชิญนำยสมชำญ   ข้องนอก  ประธำนสภำฯ จุดเทียนธูปบูชำพระ 
รัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ 

นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ               ค่ะส ำหรับวันนี้เป็นกำรประชุมสภำ  สมัยสำมัญ สมัยที่  ๒   ประจ ำปี  พ.ศ.๒๕๖๓ 
เลขำนุกำรสภำ อบต.            ครั้งที่ ๒  ล ำดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำฯ ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำร 

      ประชุมสภำ ฯ ต่อไปค่ะ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ                
นำยสมชำญ  ข้องนอก       ไม่มี 
ประธำนสภำ อบต. 
   
ระเบียบวำระท่ี ๒   เรื่อง กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนำคม ๒๕๖๓   
นำยสมชำญ  ข้องนอก   มีท่ำนใดจะแก้ไขรำยละเอียดอะไรหรือไม่ครับ   ขอเชิญครับ  
ประธำนสภำ อบต. ถ้ำไม่มที่ำนใดจะแก้ไขรำยละเอียดอีก  ผมขอมติที่ประชุม  สมำชิกสภำ อบต.ช่อระกำ ท่ำนใด

รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  ๒  มีนำคม  ๒๕๖๓  
ขอให้ยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม   รับรอง       ๑๕    เสียง 
    ไม่รับรอง       -    เสียง 
    งดออกเสียง   ๑    คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

  

ระเบียบวำระท่ี ๓  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
นำยสมชำญ ข้องนอก     ขอเชิญท่ำนนำยก อบต.ช่อระกำ ครับ 
ประธำนสภำ อบต. 
นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ  เรียน ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
นำยก อบต.ช่อระกำ   ด้วย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ มีควำมจ ำเป็นต้องโอนเงินงบประมำณ 

รำยจ่ำย เนื่องจำกตั้งเป็นรำยกำรใหม่ เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ แก้ไขปัญหำภัยแล้ง 
และเพ่ือให้กำรบริหำรงบประมำณเกิดประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์มำกที่สุด จึงขอ
อนุมัตโิอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ ำนวน ๑๑ รำยกำร 
เป็นเงิน ๑๒๒,๔๐๐ บำท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบำทถ้วน) เป็นอ ำนำจของสภำ
ท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย วิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ และคุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไป 
ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” นั้น 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและน ำเสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
เพ่ือพิจำรณำอนุมัติต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง (รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำพร้อมนี้) 

 
รำยละเอียดประกอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 

ขอโอนเพิ่ม 
๑. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำร(ส ำนักงำนปลัด)ถังน้ ำแบบไฟเบอร์กลำส จ ำนวน ๑๘,๖๐๐ 
บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อถังน้ ำแบบไฟเบอร์กลำส จ ำนวน ๒ ใบ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

    - ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดที่จุน้ ำไม่น้อยกว่ำ ๒,๕๐๐ ลิตร 
    - คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
    - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก  

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๙ 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้ำที่ ๔๑ ล ำดับที่ ๓ 
๒. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำร(ส ำนักงำนปลัด)ตู้กระจกเก็บเอกสำร ๒ บำนเลื่อน จ ำนวน 
๑๑,๐๐๐ บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้กระจกเก็บเอกสำร ๒ บำนเลื่อน จ ำนวน ๒ ตู้ โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 



-๔- 
 
 

- ตู้กระจก แบบ ๒ บำนเลื่อน 
- มีมือจัดชนิดเบ้ำ 
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๒ ชั้น 
- คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๙ 

  - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓  
หน้ำที่ ๔๑ ล ำดับที่ ๓ 
 

๓. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รำยกำร(ส ำนักงำนปลัด)เครื่องส ำรองไฟ จ ำนวน ๒,๕๐๐ บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ ขนำด ๘๐๐ VA จ ำนวน ๑ เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี้  
- มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)  
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ นำที  
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๙ 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้ำที่ ๔๑ ล ำดับที่ ๔ 
 

๔. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ รำยกำร(ส ำนักงำนปลัด)ชุดปั๊มน้ ำบำดำล(ซัมเมิร์ส) จ ำนวน ๔๘,๐๐๐ บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดปั๊มน้ ำบำดำล(ซัมเมิรส์) จ ำนวน ๓ ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- สมรรถนะก ำลังไม่น้อยกว่ำ ๑.๕ แรงม้ำ 
- ขนำดใบพัดไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ใบพัด 
- ปริมำณน้ ำที่ปั๊มได้ไม่น้อยกว่ำ ๗๐ ลิตร/นำที 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๙ 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้ำที่ ๔๑ ล ำดับที่ ๗ 
 

๕. แผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ งบลงทุน หมวด
ค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำร(กองสวัสดิกำรสังคม)ตู้กระจกเก็บเอกสำร 
๒ บำนเลื่อน จ ำนวน ๕,๕๐๐ บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้กระจกเก็บเอกสำร ๒ บำนเลื่อน จ ำนวน ๑ ตู้ โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 
- ตู้กระจก แบบ ๒ บำนเลื่อน 
 
 
 



 
                    -๕- 
 
 

- มีมือจัดชนิดเบ้ำ 
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๒ ชั้น 
- คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๙ 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้ำที่ ๔๒ ล ำดับที่ ๑ 
 

๖. แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำร(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)โต๊ะ
อ่ำนหนังสือ จ ำนวน ๒,๕๐๐ บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะอ่ำนหนังสือ จ ำนวน ๑ ชุด โดยมคีุณลักษณะ ดังนี้ 
- โต๊ะไม ้แบบระแนง ขนำดโต๊ะไม่น้อยกว่ำ กว้ำง ๗๐ เซนติเมตร ยำว ๗๐ เซนติเมตร  
สูง ๗๕ เซนติเมตร พร้อมด้วยเก้ำอ้ีเหลี่ยมหัวโล้น จ ำนวน ๔ ตัว   
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๙ 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้ำที่ ๔๓ ล ำดับที่ ๒ 
 

๗. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำร(กองช่ำง)ตู้เหล็กเก็บเอกสำร จ ำนวน 
๕,๕๐๐ บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร จ ำนวน ๑ ตู้ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้  
- แบบ ๒ บำนเปิด มีมือจับชนิดบิด  
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น  
- คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๙ 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้ำที่ ๔๔ ล ำดับที่ ๒ 
 

๘. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รำยกำร(กองช่ำง)เครื่องส ำรองไฟ จ ำนวน ๕,๐๐๐ 
บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ ขนำด ๘๐๐ VA จ ำนวน ๒ เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้  

- มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)  
 
 



                   -๖- 
 

- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ นำที  
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก  
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๙ 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้ำที่ ๔๔ ล ำดับที่ ๓ 
 

๙. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด 
ค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำรวจ รำยกำร(กองช่ำง)ไม้สตำฟอลูมิเนียม แบบชัก จ ำนวน 
๕,๐๐๐ บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อไม้สตำฟอลูมิเนียม แบบชัก จ ำนวน ๒ ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
- ไม้สตำฟท ำด้วยอลูมิเนียม  
- ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ ๕ เมตร สำมำรถเลื่อนขึ้นลงได้  
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก  
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๙ 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้ำที่ ๔๔ ล ำดับที่ ๔ 
 

๑๐. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด
ค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร รำยกำร(กองช่ำง)เช็ควำล์วเหล็กหล่อหน้ำแปลน 
จ ำนวน ๑๓,๘๐๐ บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเช็ควำล์วเหล็กหล่อหน้ำแปลน จ ำนวน ๑ ชุด โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 
- ท ำด้วยเหล็กหล่อ แบบหน้ำแปลน ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๘ นิ้ว มีกำรระบำย 
- คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๙ 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที ่๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้ำที่ ๔๔ ล ำดับที่ ๕ 
 

๑๑. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด
ค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงำน รำยกำร(กองช่ำง)ตู้เชื่อม Inverter จ ำนวน ๕,๐๐๐ 
บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เชื่อม Inverter จ ำนวน ๑ ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ตู้เชื่อม Inverter ขนำดกระแสไฟไม่น้อยกว่ำ ๔๐๐ แอมป์  
- มีพัดลมระบำยอำกำศ พร้อมอุปกรณ์ 
เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก  
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 



                   -๗- 
 
 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้ำที่ ๔๔ ล ำดับที่ ๖ 
รวมเป็นเงินขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๑๒๒,๔๐๐ บำท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบำทถ้วน) 
โอนลดจำก 
๑. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) 
ประเภทเงินเดือนพนักงำน เป็นเงิน ๑๘,๖๐๐ บำท 
๒. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) 
ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เป็นเงิน ๑๓,๕๐๐ บำท 
๓. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน
(ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทเงินเดือนพนักงำน เป็นเงิน ๘๔,๘๐๐ บำท 
๔. แผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ งบบุคลำกร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เป็นเงิน ๕,๕๐๐ บำท 

รวมเป็นเงินขอโอนลดทั้งสิ้น ๑๒๒,๔๐๐ บำท (หนึ่งแสนสองหม่ืนสองพัน 
สี่ร้อยบำทถ้วน) 
 

นำยสมชำญ  ข้องนอก    ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนดูเอกสำรนะครับ ถ้ำมีข้อสงสัยสอบถำมได้ เชิญครับ 
ประธำนสภำ อบต.      มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดสงสัยอีก สอบถำมได้นะครับ ถ้ำไม่มีผู้อภิปรำย  หรือสอบถำมอีก    

ผมขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำ อบต.ช่อระกำ ท่ำนใดอนุมัติให้โอนงินงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   อนุมัติ   จ ำนวน   ๑๖   เสียง   
     

ระเบียบวำระท่ี ๔  ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
นำยสมชำญ ข้องนอก     ขอเชิญท่ำนนำยก อบต.ช่อระกำ ครับ 
ประธำนสภำ อบต. 
นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ  เรียน ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
นำยก อบต.ช่อระกำ   ด้วย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ มีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยเงินสะสม  

เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง จึงขออนุมัติใช้
จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ ำนวน ๒ โครงกำร เป็นเงิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) เป็นอ ำนำจของสภำท้องถิ่น ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย กำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน 
และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๘๙ นั้น 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดน ำเสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ เพ่ือ
พิจำรณำให้กำรอนุมัติต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

 
 
 
 
 



                  -๘- 
                                                                  
 

รำยละเอียดประกอบญัตติขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
                 จ ำนวน ๒ โครงกำร เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บำท ดังนี้ 

 
 ๑. โครงกำรขุดลอกบึงบ้ำนม่วง บ้ำนม่วง หมู่ที่ ๒ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท 
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขุดลอกบึงบ้ำนม่วง บ้ำนม่วง หมู่ที่ ๒ ขุดลอก กว้ำง ๓๔.๘๐ เมตร 
ยำว ๑๗๔.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร มีปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ ๑๑,๐๖๖.๔๐ ลูกบำศก์
เมตร แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขุดลอกตกแต่งคันดิน กว้ำง ๘.๐๐ เมตร ยำว ๑๗๔.๐๐ 
เมตร มีปริมำตรดินถมตกแต่งคันดินไม่น้อยกว่ำ ๘,๔๑๘.๑๒ ลูกบำศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ขุด
ลอกตกแต่งคันดิน กว้ำง ๑.๐๐ เมตร ยำว ๖๐.๐๐ เมตร มีปริมำตรดินถมตกแต่งคันดินไม่
น้อยกว่ำ ๒,๖๔๘.๒๘ ลูกบำศก์เมตร และวำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่ำศูนย์กลำง 
๐.๔๐ เมตร จ ำนวน ๑๐ ท่อน (ยำแนวรอยต่อให้เรียบร้อย) พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำรตำม
แบบมำตรฐำน ๑ ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
เลขที่ ๑๐/๒๕๖๓ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย กำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำร
ฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๘๙  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. 
๒๕๖๓ หน้ำที่ ๓ ล ำดับที่ ๑ 

 

๒. โครงกำรขุดลอกหน้ำฝำยใหญ่ด้ำนตะวันออกล ำห้วยน้ ำเค็ม บ้ำนขำมเวียน 
หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขุดลอกหน้ำฝำยใหญ่ด้ำนตะวันออกล ำห้วยน้ ำเค็ม บ้ำนขำมเวียน 
หมู่ที่ ๓ ขุดลอกรูปหลำยเหลี่ยม มีพ้ืนที่ ๕,๗๖๗.๕๐ ตำรำงเมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๖๒ เมตร มี
ปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ ๙,๓๔๓.๐๐ ลูกบำศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร จ ำนวน ๑ ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อ
ระกำ เลขที่ ๑๑/๒๕๖๓ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย กำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำร
ฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๘๙ 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที ่๑  
พ.ศ. ๒๕๖๓หน้ำที่ ๔ ล ำดับที่ ๓ 
  
 
 
 
 
 
 



 
-๙- 

 
 

นำยสมชำญ  ข้องนอก    ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนดูเอกสำรนะครับ ถ้ำมีข้อสงสัยสอบถำมได้ เชิญครับ 
ประธำนสภำ อบต.       
 

นำยแสง   เกียดกลำง  ผมขออนุญำตถำมครับ ว่ำโครงกำรของบ้ำนขำมเวียน จะเอำดินไปท้ิงที่ไหน ครับ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที ่๙ 
 

นำยสมชำญ  ข้องนอก    เอำไปทิ้งท่ีสระสะเดำ กับท่ีเมรุบ้ำนขำมเวียนครับ 
ประธำนสภำ อบต.      มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดสงสัยอีก สอบถำมได้นะครับ ถ้ำไม่มีผู้อภิปรำย  หรือสอบถำมอีก    

ผมขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำ อบต.ช่อระกำ ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงนิสะสม 
จ ำนวน ๒ โครงกำร งบประมำณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บำท (หนึ่งล้ำนบำท) ขอให้ยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม   อนุมัติ   จ ำนวน   ๑๖   เสียง   
 
    

ระเบียบวำระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 

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

 

เลิกประชุมเวลำ  ๑๐.๕๐  น. 
 

(ลงชื่อ)    ปิยำภรณ์  ศรีเกำะ    ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                            (นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ)  เลขำนุกำรสภำ อบต. 
 

       (ลงชื่อ)  ประเชิญ   วงษ์วิโรจน์ คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
               (นำยประเชิญ   วงษ์วิโรจน์) ส.อบต. หมู่ที่ ๔ 
 

       (ลงชื่อ) สมบัติ     กว้ำงนอก   คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
              (นำงสมบัติ     กว้ำงนอก)  ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 
 

       (ลงชื่อ) สวรรค์    ใหญ่จันอัด   คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                             (นำยสวรรค์    ใหญ่จันอัด)  ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
 

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

                               


