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รายชื่อผู้มาประชุม 
 

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 นายวิฑรูย์    โพธิ์นอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๑ วิฑูรย์    โพธิ์นอก  
 ๔ นายสทิธิธันต์  วิริยะเสถียร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๒ สิทธิธันต์  วิริยะเสถียร  
๕ นายบุญเหลือ  เวทสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๒ บุญเหลือ  เวทสันเทียะ  
๖ นายนิคม      หลอดแก้ว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๓ นิคม      หลอดแก้ว  
๗ นางโกสุม     สีกระแจะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๔ โกสุม     สีกระแจะ  
๘ นายประเชิญ  วงษ์วิโรจน์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๔ ประเชิญ  วงษ์วิโรจน์  
๙ นางสมบัติ   กว้างนอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๕ สมบัติ   กว้างนอก  

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

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑ นายสมบัติ   เขตจัตุรัส รองนายก อบต.ช่อระกา  สมบัติ   เขตจัตุรัส  
 ๒ นายกิตติ    บ ารุงนา รองนายก อบต.ช่อระกา  กิตติ    บ ารุงนา  
๓ นายปาพจน์   หาญนอก เลขานุการนายก อบต.ช่อระกา  ปาพจน์   หาญนอก  
๔ นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ  ปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  
๕ นายมนูญ    ประจิตร์ รองปลัด อบต.ช่อระกา มนูญ    ประจิตร์  
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๖ นายลวง   ทองสันเทียะ ผู้อ านวยการกองคลัง ลวง  ทองสันเทียะ  
๗ นายสมบูรณ์   อินทจันทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง สมบูรณ์   อินทจันทร์  
๘ นางสาวชนัดดา หาญนอก หัวหน้าส านักปลัด อบต. ชนัดดา หาญนอก  
๙ นางจิตรรัตน์ดา  ขลังวิเชียร   รก.ผอ.กองการศึกษาฯ จิตรรัตน์ดา  ขลังวิเชียร    

๑๐ นางแสงเดือน  อินมะดัน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน แสงเดือน  อินมะดัน  
              
เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐  น. 
ก่อนเข้าระเบียบวาระ           นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  เลขานุการสภา อบต.ช่อระกา ให้สัญญาณเรียกสมาชิก 
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาเข้าห้องประชุม  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกฯ  

ครบองค์ประชุมแล้ว กล่าวเรียนเชิญนายสมชาญ   ข้องนอก  ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชา 
พระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ 

นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ                 ส าหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
เลขานุการสภา อบต.                 ครั้งที่ ๒   

      ล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ 
การประชุมสภาฯ ค่ะ                

 

ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
นายสมชาญ  ข้องนอก       ผมขอแกไ้ขเอกสารรายละเอียดในระเบียบวาระที่ ๔ จ านวนเนื้อที่ดินที่ขอถอนสภาพและ 
ประธานสภา อบต.  ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ในที่ดิน จาก ๒ งาน ๔๐ ตารางวา เป็น ๒ งาน ๙๕.๗๒ ครับ  
         

ระเบียบวำระท่ี ๒    เรื่องกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยแรก  
เมือ่วันที ่ ๘ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๒   

นายสมชาญ  ข้องนอก           ผมขอให้ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านตรวจดูเอกสารนะครับว่ามีอะไรจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต.         รายละเอียดอะไรบ้าง ขอเชิญครับ ท่านใดสงสัย ขอเชิญซักถามนะครับ   

  ถ้าไม่มีทา่นใดจะแก้ไขอะไรอีก    ผมขอมติที่ประชุมครับ  
      สมาชิกสภา อบต.ท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก  

เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม      รับรอง         ๑๕   เสียง    
       ไม่รับรอง         -    เสียง 
       งดออกเสียง      ๑    คน 
 
 
 
 

  
 
 
 



 
    -๓- 

 

ระเบียบวำระท่ี ๓  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
นายสมชาญ  ขอ้งนอก    ขอเชิญท่านผู้บริหารฯ  ครับ  
ประธานสภา อบต. 
นายสมบัติ  เขตจัตุรัส  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
รองนายก อบต.ช่อระกา    เนื่องด้วย องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

มาตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มาก 
ที่สุด จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๗ 
รายการ เป็นเงิน ๓๒,๔๐๐ บาท  (สามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นอ านาจของสภา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” นั้น 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพ่ือ
พิจารณาอนุมัตติ่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้) 

 
 

รำยละเอียดประกอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ 
 

ขอโอนเพิ่ม 
๑. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

รำยกำร(ส ำนักงำนปลัด)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จ ำนวน ๔,๓๐๐ บำท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน ๑ เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
     - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi 
     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm) 
     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๔.๕ ภาพต่อนาที (ipm) 
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
     - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น 
     - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้าที่ ๒๒ ล าดับที่ ๖ 
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๒. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
รำยกำร(ส ำนักงำนปลัด)ตู้เก็บเอกสำร ชนิดสองบำนเลื่อน จ ำนวน ๗,๖๐๐ บำท 

       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจก ชนิดสองบานเลื่อน (๔ ฟุต) ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๑๘ เซนติเมตร  
ลึก ๔๐ เซนติเมตร  สูง ๘๗ เซนติเมตร ตู้ผลิตจากแผ่นเหล็ก ประตูบานเลื่อนกระจก มือจับฝัง พร้อมกุญแจล็อก   
ภายในมีแผ่นชั้นปรับระดับได้ ๒ แผ่น จ านวน ๒ หลังๆ ละ ๓,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๖๐๐ บาท  

       - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔     
         ลงวันที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๕๙ 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม  
                            ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้าที่ ๒๑ ล าดับที่ ๒ 

๓. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร ์รำยกำร(กองคลัง)เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน ๒,๕๐๐ บำท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
                   - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)  
                  - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไมน่้อยกว่า ๑๕ นาที  

                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
                            ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม  
                            ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้าที่ ๒๓ ล าดับที่ ๙ 
  ๔. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
                        ส ำนักงำน รำยกำร(กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม)ตู้เก็บเอกสำร ชนิดสองบำนเปิด  
                        จ ำนวน ๔,๒๐๐ บำท 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเปิดทึบ ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า กว้าง ๙๑ เซนติเมตร ลึก ๔๕ เซนติเมตร   

     สูง ๑๘๒ เซนติเมตร ผลิตจากแผ่นเหล็ก บานเปิดทึบ ๒ ประตู มือจับแบบบิด พร้อมกุญแจล็อก แผ่นชั้นวาง 
     ปรับระดับได้ ๓ แผ่น จ านวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๔,๒๐๐ บาท 

      - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
                          ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
               - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม  
                         ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้าที่ ๒๔ ล าดับที ่๑ 
   ๕. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
                 คอมพิวเตอร์ รำยกำร(กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
                        ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน ๘,๖๐๐ บำท 
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
                           จ านวน ๒ เครื่องๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๖๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
          - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
         - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi 

 
 
 
 
 



 
-๕- 

 
     - มีความเรว็ในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm) 
      - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ ๔.๕ ภาพต่อนาที (ipm) 
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
      - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น 
     - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom 
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  

  ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม  

  ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้าที่ ๒๔ ล าดับที่ ๒ 
 

๖. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รำยกำร(กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม)เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  
ขำวด ำ (๑๘ หน้ำ/นำที) จ ำนวน ๒,๖๐๐ บำท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (๑๘ หน้า/นาที) จ านวน ๑ เครื่อง  
  เป็นเงิน ๒,๖๐๐ บาท โดยมคีุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi  
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 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  
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  

            ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม  

            ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้าที่ ๒๔ ล าดับที่ ๓ 
 

๗. แผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์    
    ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รำยกำร(กองสวัสดิกำรสังคม)เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  
    หรือชนิด LED ขำวด ำ (๑๘ หน้ำ/นำที) จ ำนวน ๒,๖๐๐ บำท 

                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (๑๘ หน้า/นาที)  
     จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒,๖๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

      - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi  
         - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)  
         - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB  
 
 
                                                                     
 
 
 



 
-๖- 

 
         - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า ๑ ช่อง  
         - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น  
         - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom  
       - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
                           ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม  
                           ฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้าที่ ๒๖ ล าดับที่ ๑ 
 

      รวมเป็นเงินขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๓๒,๔๐๐ บำท  (สำมหม่ืนสองพันสี่ร้อยบำทถ้วน) 
 

 
โอนลดจำก 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
    ประเภทเงินเดือนพนักงาน เป็นเงิน ๑๑,๙๐๐ บาท 
๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
    ประเภทเงินเดือนพนักงาน เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท 
๓. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
    (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน เป็นเงิน ๑๕,๔๐๐ บาท 
๔. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
    (ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นเงิน ๒,๖๐๐ บาท 

 

                          รวมเป็นเงินขอโอนลดทั้งสิ้น ๓๒,๔๐๐ บำท  (สำมหม่ืนสองพันสี่ร้อยบำทถ้วน) 
 
นายสมชาญ  ข้องนอก  มีทา่นใดสงสัย สอบถามได้นะครับ  หรืออธิบายเพ่ิมเติม เชิญนะครับ 
ประธานสภา อบต.ช่อระกา ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม หรือ อภิปรายอีก ผมขอมติที่ประชุม ครับ 

สมาชิกสภา อบต.ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  ขอให้ยกมือขึ้น  ครับ 

มติที่ประชุม   อนุมัติ       ๑๕  เสียง  
    ไม่อนุมัติ        -  เสียง 
    งดออกเสียง  ๑   คน 

 
 

ระเบียบวำระท่ี ๔  ญัตติ ขอใช้ที่สำธำรณประโยชน์ และขอถอนสภำพที่ดินสำธำรณประโยชน์ (ที่สำธำรณะ 
   ท่ำกะโดน) แปลงกระทรวงมหำดไทย (หนังสือส ำคัญส ำหรับที่หลวง เลขท่ี นม ๖๔๘๕)   

นายสมชาญ  ข้องนอก   ขอเชิญท่านผู้บริหารฯ ครับ 
ประธานสภา อบต.   
 
                                                                 
 
 
 
 



 
 

-๗- 
นายสมบัติ   เขตจัตุรัส   เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
รองนายก อบต.ช่อระกา   ด้วยบ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ ต าบลช่อระกา  ได้จัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความ 

คิดเห็นของประชาชน ในการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ และขอถอนสภาพที่ดิน 
สาธารณประโยชน์ (ท่ีสาธารณะท่ากะโดน) แปลงกระทรวงมหาดไทย (หนังสือส าคัญส าหรับ 
ที่หลวง เลขท่ี นม ๖๔๘๕) ทีดิ่นเลขท่ี ๑๓๒ ระวาง ๕๔๔๐ III ๘๘๒๐ ตั้งอยู่ที่บ้านขามเวียน  
หมู่ที่ ๓ ต าบลช่อระกา อ าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา (บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ  
๐ ไร่ ๒ งาน  ๙๕.๗๒ ตารางวา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์ในทางราชการ โดยให้
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม
เวียนแห่งใหม่ นั้น 

     เพ่ือให้เป็นหลักฐานในการยื่นขออนุญาต การใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ และขอถอน 
สภาพที่ดนิสาธารณประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ฯ ในที่สาธารณะแปลงดังกล่าวฯ  
จึงได้จัดส่งส าเนารายงานการจัดท าเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านในการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน มายังองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพ่ือให้ 
ความเห็นว่าไม่ขัดข้อง ในการขอใช้และขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ แปลงที่สาธารณะ
ท่ากะโดน (บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ ๐ ไร่ ๒ งาน ๙๕.๗๒ ตารางวา เพ่ือให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อระกา ใช้ประโยชน์เป็นสถานทีก่่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเวียนแห่ง
ใหม่ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้   

นายสมชาญ  ข้องนอก      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีก หรืออภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภา อบต.  แต่ก่อนอ่ืนผมขอให้มนูญ ประจิตร์ รองปลัด อบต.ชี้แจงเพ่ิมเติมครบั 
นายมนูญ  ประจิตร์   กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภา อบต.ผู้บริหารฯ ทุกท่านครับ  
รองปลัด อบต.ช่อระกา   ตามท่ีเราได้เคยขอใช้ที่ดินราชพัสดุไปแล้วก็ยังไม่ได้รับการอนุญาต  ซ่ึงทางส านักงานที่ดิน 

มีการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ พรอ้มด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้  
(๑) แผนงาน/โครงการ โดยแสดงเหตุผลความจ าเป็น ก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ 

งบประมาณ ด าเนินการ ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ  
(๒) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ดินที่ขอ สถานที่ส าคัญ และเส้นทางคมนาคม บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบ พร้อมภาพถ่ายรอบแปลงที่ดิน 
(๓) ส าเนาแผนที่ภูมปิระเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ล าดบัชุด L7017  ของกรมแผนที่ 
 ทหารทั้งแผ่น หมายสีแดงต าแหน่งที่ตั้งของที่ดิน (มาตราส่วนและการจัดวางรูปแบบแผนที่ 
ให้ใช้มาตราส่วนหลัก ๑:๔๐,๐๐๐ หรอื ๑:๕๐,๐๐๐ หรือ ๑:๒๕๐,๐๐๐ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
โดยพิจารณาความเหมาะสมจากขนาดเนื้อที่ควบคูก่ับการจัดวางรูปแผนที่ให้อยู่ภายในกรอบ
ขนาดกระดาษ A ๔ เว้นแต่กรณีท่ีดินที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กจนเกินไปจะใช้มาตราส่วนอื่น 
และ/หรือ จะใช้กรอบแผนที่ขนาดอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ก็ได้) 

    รูปแผนที่และรายละเอียดในแผนที่ให้แสดงแนวเขตที่ดินที่ขอถอนสภาพ จ านวนเนื้อที่ที่ 
ขอถอนสภาพ และแสดงแนวเขตข้างเคียงติดต่อให้ชัดเจน ดังนี้ 
 
 
 
 
 



                         -๘- 
 
กรณีขอถอนสภาพที่ดินบางส่วน ให้แสดงแนวเขตท่ีดินที่ขอถอนสภาพที่ดิน ส่วนคงเหลือ 
และเนื้อที่คงเหลือให้ชัดเจนให้จังหวัดพิจารณาตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าวได้ถูกถอนสภาพ 
ตามกฎหมายอ่ืนแล้วหรือไม่ หากยังอยู่มิได้ถูกถอนสภาพให้ด าเนินการดังนี้ 
(๑) ให้อ าเภอสอบสวนประวัติความเป็นมาของที่ดิน และให้ความเห็นประกอบการพิจารณา
ว่าควรให้มีการถอนสภาพหรือไม่ อย่างไร  
(๒)ให้ผู้ขอจัดท าแผนที่ทา้ยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ และจัดท า
แผนผังการใช้ที่ดิน 
(๓)ให้ผู้ขอประสานขอความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือขอความเห็นจากท่ี
ประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้ราษฎรผู้เคยใช้ประโยชน์แสดงความ
คิดเห็น  
(๔) ตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในอ านาจของหน่วยงานอื่น  เช่น เขตปฏิรูป
ทีด่ิน เขตป่าไม้ หรือไม่ หากเป็นที่ทับซ้อนดังกล่าว ให้ขอความเห็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
นั้น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา  และส าหรับการขอใช้ที่ดินก็จะมีข้ันตอนดังนี้ 

    (๑) ให้อ าเภอสวบสวนประวัติความเป็นมาของที่ดิน และให้ความเห็น 
ประกอบการพิจารณาว่าสมควรให้ทบวงการเมืองน าขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ อย่างไร 
(๒) ให้ผู้ขอจัดท าแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และจัดท าแผนผังการใช้ที่ดิน 

     (๓) ให้ผู้ขอประสานขอความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๔) ประสานขอความเห็นไปยังผู้บังคับการจังหวัดทหารบก หรือหน่วยทหารพื้นที่ กรณีไม่มี
จังหวัดทหารบก ว่ามีข้อขัดข้องทางด้านยุทธศาสตร์หรือไม่ อย่างไร 
(๕) ประสานไปยังสถานีพัฒนาที่ดินพ้ืนที่ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นที่ดินอยู่ในเขตประกาศจ าแนก
ให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรหรือไม่  
(๖)ตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น เขตปฏิรูปที่ดิน 
เขตป่าไม้หรือไม่ ถ้าเป็นที่ทับซ้อนดังกล่าวให้ขอความเห็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่นั้น ๆ 
ประกอบการพิจารณา 
(๗)ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศการจัดขึ้นทะเบียนตามขอบเขตและเนื้อที่ที่รังวัดได้ตาม(๒) 
ให้ราษฎรทราบมีก าหนด ๓๐ วัน ประกาศให้ปิดในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานท่ีดิน ที่ว่าการ
อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ที่การก านัน และในบริเวณท่ีดินนั้น แห่งละ ๑ ฉบับ 

     ส าหรับรายละเอียดการขอถอนสภาพที่ และการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์  
ก็จะมรีายละเอียดคร่าวๆ ประมาณนี้ และก็ขอแก้ไขเนื้อที่จาก ๒ งาน ๔๐ ตารางวา  
เป็น ๒ งาน ๙๕.๗๒ ตารางวา และจะเสนอตามขั้นตอน คือเดิมเคยอนุญาตให้ใช้ด้านหน้า 
ศาลาประชาคม แต่ตอนนี้ทางหมู่บ้านเขาเห็นว่ามันบังศาลาประชาคม ก็เลยขอแก้ไขใหม่ 
เป็นด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เดิมยาวออกมาแนวตรงจนถึงถนนรอบสระบุ่งยาง และจะ
มีการรื้อยุ้ง และห้องน้ านะครับ  
 
                         
 
 
 
 
 



 
-๙- 

 
นายสมชาญ   ข้องนอก  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ครับ    
ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม หรือ อภิปรายอีก ผมขอมติที่ประชุม ครับ 

สมาชิกสภา อบต.ช่อระกา ไม่ขัดข้อง ในการขอใช้และขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์  
แปลงที่สาธารณะท่ากะโดน (บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ ๐ ไร่ ๒ งาน ๙๕.๗๒ ตารางวา เพ่ือ 
ใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ใช้ประโยชน์เป็นสถานทีก่่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านขามเวียนแห่งใหม่ ขอให้ยกมือขึ้น  ครับ 

 

มติที่ประชุม   ไม่ขัดข้อง   ๑๕   เสียง  
    ขัดข้อง        -    เสียง 
    งดออกเสียง   ๑   คน 

 
ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
นายสมชาญ  ข้องนอก  มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ    ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วม 
ประธานสภา อบต.  ประชุม  ผมขอปิดการประชุม  ครับ 
 
เลิกประชุมเวลำ  ๑๐.๒๕  น. 
 
 

                        (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.ช่อระกา 
 

 
 
 


