
 
ส าเนา 

รายการประชุมสภา อบต.ช่อระกา  
สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

วันจันทร์ ท่ี  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ.  ห้องประชุม  อบต. ช่อระกา 
................................................. 

ผู้มาประชุม 
 

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.  หมู่ท่ี   ๑  วีระ     รันสันเทียะ  
 ๔ นายวิฑูรย์    โพธิ์นอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี   ๑ -  
๕ นายสิทธิธันต์  วิริยะเสถียร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี   ๒ สิทธิธันต์  วิริยะเสถียร  
๖ นายบุญเหลือ  เวทสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี   ๒ บุญเหลือ   เวทสันเทียะ  
๗ นายนิคม      หลอดแก้ว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี   ๓ นิคม      หลอดแก้ว  
๘ นายประเชิญ   วงษ์วิโรจน์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี   ๔ ประเชิญ    วงษ์วิโรจน์  
๙ นางโกสุม     สีกระแจะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี   ๔ โกสุม     สีกระแจะ  
๑๐ นายเกลี้ยง   เนยสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี   ๕ เกลี้ยง    เนยสันเทียะ  
๑๑ นางสมบัติ     กว้างนอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี   ๕ สมบัติ     กว้างนอก  
๑๒ นายสมเกียรติ    โกจินอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี   ๖ สมเกียรติ     โกจินอก  
๑๓ นายสวรรค์    ใหญ่จันอัด สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี   ๖ สวรรค์    ใหญ่จันอัด  
๑๔ นายพชรธร    โพธิ์นอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี   ๗ - ลา 
๑๕ นายประสิทธิ์    สุขดา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี   ๘ ประสิทธิ์    สุขดา  
๑๖ นายวิวาส     รานอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี   ๘ วิวาส     รานอก  
๑๗ นายแสง      เกียดกลาง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี   ๙ แสง      เกียดกลาง  
๑๘ นายเทียม     เก่งนอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี   ๙ เทียม     เก่งนอก  

 
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  สมบัต ิ   เขตจัตุรัส  
๓ นายชัยพัตร์  วิเชียรฉาย รองนายก อบต.ช่อระกา ชัยพัตร์    วิเชียรฉาย  
๔ นายปาพจน์   หาญนอก เลขานุการนายก อบต.ช่อระกา  ปาพจน์   หาญนอก  
๕ นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ  ปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  
๖ นายมนูญ   ประจิตร์   หัวหน้าส านักงาน ปลัด อบต.  มนูญ   ประจิตร์    
๗ นายสมบูรณ์  อินทจันทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง    สมบูรณ์  อินทจันทร์  
๘ นายลวง   ทองสันเทียะ หัวหน้าส่วนการคลัง  ลวง   ทองสันเทียะ  

 



-๒- 
  

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
- เมื่อสมาชิกสภา อบต.ช่อระกา มาพร้อมกันแล้ว  ครบองค์ประชุม นายสมชาญ 

ข้องนอก ประธานสภา อบต.  ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และน าสวดมนต์ไหว้
พระ 

นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ               -  ค่ะ ส าหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 
เลขานุการสภา อบต.                  ๒๕๕๗  ก่อนอื่นขออ่านประกาศฯ ก่อนค่ะ 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
เรื่อง  การเปิดประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๕๗ 

อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา   ๕๔      แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล   พ.ศ.  ๒๕๓๗    แก้ไขเพิ่มเติมถึง   ( ฉบับท่ี  ๖)   พ.ศ. ๒๕๕๒      
และตามมติท่ีประชุมสภา สมัยสามัญ   สมัยแรก   ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕๕๖    
เมื่อวันท่ี   ๖   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖     เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา     
จึงเห็นควรให้เปิดประชุมสภา   สมัยสามัญ   สมัยแรก   ประจ าปี   ๒๕๕๗    ของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ตั้งแต่วันท่ี  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   ณ  ท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม   จังหวัด นครราชสีมา  โดยให้มี
ก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน 

 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
     ประกาศ     ณ     วันท่ี   ๒๗   มกราคม    พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
       (ลงชื่อ)  สมชาญ  ข้องนอก 

                                (นายสมชาญ     ข้องนอก) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

   ล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ค่ะ                
 
ระเบียบวาระที่ ๑  - เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสมชาญ  ข้องนอก   - ขอขอบคุณทุกท่าน ท่ีร่วมกิจกรรมวันเด็ก เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๗ 
ประธานสภา อบต.       - ขอขอบคุณทุกท่าน ท่ีไปร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว เมื่อวันท่ี ๑๗ มกราคม  

๒๕๕๗  
   - ขอขอบคุณทุกท่าน ท่ีไปร่วมกิจกรรมการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  

                        ณ  โรงเรียนบ้านสระส่ีเหลี่ยม เมื่อวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗  
- ขอขอบคุณทุกท่าน ท่ีไปร่วมกิจกรรมงานกีฬาต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันท่ี ๒๔-๒๖ 
มกราคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา  ครับ 
   

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๕  
       เมื่อวันที่   ๒๕  ธันวาคม   ๒๕๕๖   

นายสมชาญ  ข้องนอก    -  สมาชิกฯ ท่านใดมีอะไรจะแก้ไข หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภา อบต.       -  ถ้าไม่มีท่านใดจะแก้ไขอะไรอีก    ผมขอมติท่ีประชุมครับ  
         -  สมาชิกท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๕  

        เมื่อวันท่ี   ๒๕  ธันวาคม   ๒๕๕๖  ขอให้ยกมือข้ึนครับ 
มติที่ประชุม   - รับรอง     ๑๕   เสียง    
    - งดออกเสียง         ๑   เสียง 



-๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเพื่อทราบ/พิจารณา 
๓.๑ การก าหนดสมัยประชุมสภา  สมยัสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นายสมชาญ ข้องนอก    - ขอเชิญให้ทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯด้วยครับ 
ประธานสภา อบต. 
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ -  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข 
เลขานุการสภา อบต.  เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  มาตรา  ๕๓ ก าหนดว่า “  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 

สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด  แต่ต้องไม่เกิน 
สี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด         
และประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๒๑ “ การก าหนดจ านวน
สมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเร่ิมต้นประชุม  สมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป   และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น
น าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี “  

นายสมชาญ  ข้องนอก         - ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอจ านวนสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจ าปี  
ประธานสภา อบต.  พ.ศ.๒๕๕๗ ครับ    
นายประเชิญ วงษ์วิโรจน์  - ผมขอเสนอ จ านวน  ๔  สมัย ครับ 
ส.อบต. หมู่ท่ี ๔   ผู้รับรอง  ๑. นายนิคม  หลอดแก้ว  ส.อบต.หมู่ท่ี ๓ 
      ๒.นายสมเกียรติ โกจินอก ส.อบต.หมู่ท่ี ๖  
นายสมชาญ  ข้องนอก   - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
ประธานสภา อบต.  สรุปก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ มจี านวน ๔ สมัย 
    ล าดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอวันเร่ิมประชุมสภา สมัยสามัญของแต่ละสมัยครับ 
    ซึ่งสมัยแรกนั้นเราก าหนดกันแล้วคือ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  แล้วครับ 
นายสิทธิธันต์  วิริยะเสถียร -ผมขอเสนอ สมัยท่ี ๒ คือ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ส.อบต.หมู่ท่ี ๒     สมัยท่ี ๓ คือ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

สมัยท่ี ๔ คือ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ผู้รับรอง  ๑.นางสมบัติ    กว้างนอก ส.อบต.หมู่ท่ี ๕ 

      ๒.นายวีระ      รันสันเทียะ ส.อบต.หมู่ท่ี ๑  
นายสมชาญ  ข้องนอก    - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น หรือไม่ครับ   ถ้าไม่มี 
ประธานสภา อบต.  สรุปก าหนดวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญของแต่ละสมัยดังนี้ครับ 

สมัยแรก   คือ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
สมัยท่ี ๒  คือ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

       สมัยท่ี ๓   คือ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
สมัยท่ี ๔   คือ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  
 

  ๓.๒  การก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมยัแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
นายสมชาญ  ข้องนอก    - ล าดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกฯเสนอวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ   
ประธานสภา อบต.  สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๕๗   ครับ   
 
 
 



           -๔- 
นายประเสริม  ศิริวัฒน์  - ผมขอเสนอวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ครับ 
ส.อบต. หมู่ท่ี ๗  ผู้รับรอง  ๑. นายสวรรค์  ใหญ่จันอัด ส.อบต.หมู่ท่ี ๖ 
      ๒.นายบุญเหลือ  เวทสันเทียะ ส.อบต.หมู่ท่ี ๒  
นายสมชาญ  ข้องนอก    - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
ประธานสภา อบต.  สรุปก าหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ นั้นคือ 

วันที่  ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ครับ   
 

ระเบียบวาระที่ ๔  ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗- ๒๕๕๙  (เพิ่มเติม)  ครั้งที่ ๑ 
นายสมชาญ  ข้องนอก  - ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงฯ ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายทองแดง  ศรีธรรมมา  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
นายก อบต.  เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  มีความจ าเป็นต้องเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน รวมถึงการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ 
และเพื่อให้การบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์มากท่ีสุด นั้น  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงขอความเห็นชอบในการเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  คร้ังที่ ๑ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้
น าเสนอสภาท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
อนุมัติประกาศใช้ต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพื่อโปรด
ทราบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง (รายละเอียดตามส่ิงท่ีแนบมาพร้อมนี้)  

นายสมชาญ  ข้องนอก   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย หรือสอบถามได้ครับ 
ประธานสภา อบต.   - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีก เชิญครับ 

- ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม หรือ อภิปรายอีก ผมขอมติท่ีประชุม ครับ 
- สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗- ๒๕๕๙  

(เพิ่มเติม)   ครั้งท่ี ๑  ขอให้ยกมือข้ึน  ครับ 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ     ๑๕   เสียง    

- งดออกเสียง         ๑   เสียง 
นายสมชาญ  ข้องนอก  - ผมขอหยุดพักการประชุม ๑๐ นาที เพื่อให้ท่านนายกฯ ได้ลงนามประกาศใช้ 
ประธานสภา อบต.  แผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม) ครั้งท่ี ๑ ก่อนนะครับ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงนิประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
นายสมชาญ  ข้องนอก  - ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงฯ ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายทองแดง  ศรีธรรมมา  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
นายก อบต.  - เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีความจ าเป็นต้องโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย มาตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายใหม่ เพื่อการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอ และให้การบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ 

 



 
-๕- 

มากท่ีสุด จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ตามรายการ ดังนี้ 

    โอนเพิ่ม ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งไว้  ๔๓,๔๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์  

ดังนี ้
(๑) เครื่องปรับอากาศ  เป็นเงิน ๓๓,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๓,๔๐๐ 
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามรายละเอียดในมาตรฐานครุภัณฑ์ 

(๒) โครงการติดต้ังผ้าม่าน  เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งผ้าม่านใน
ห้องสมุดชุมชน ประกอบด้วยม่านประตู จ านวน ๑ ชุด ม่านหน้าต่าง จ านวน ๓ ชุด 
รวม ๔ ชุด เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

กองช่าง    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน   
ตั้งไว้  ๒๒,๕๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้ 

(๑) เครื่องปรับอากาศ   เป็นเงิน  ๒๒,๕๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๑ เครื่อง  
เป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามรายละเอียดในมาตรฐานครุภัณฑ์   
รวมเป็นเงินโอนเพิ่ม ทั้งสิ้น ๖๕,๙๐๐ บาท(หกหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
โดยขอโอนลดจากเงินงบประมาณ ดังนี้ 
โอนลดจาก ส านักปลัด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   
หมวดค่าตอบแทน  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท  
ส่วนการคลัง  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดค่าตอบแทน   
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท 

     ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรม
งานประเพณีลอยกระทง   เป็นเงิน ๑๕,๙๐๐ บาท 

    รวมเป็นเงินโอนลด ทั้งสิ้น  ๖๕,๙๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
เหตุผลในการโอนเงินงบประมาณในคร้ังนี้  เพื่อการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานใหเ้พียงพอ  และให้การบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ ซึ่งการโอนเงินคร้ังนี้ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น “ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

 
 
 
 



-๖- 
นายสมชาญ  ข้องนอก  - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย หรือสอบถามได้ครับ 
ประธานสภา อบต.  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีก เชิญครับ 

- ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม หรือ อภิปรายอีก ผมขอมติท่ีประชุม ครับ 
- สมาชิกสภา อบต.ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๗ ขอให้ยกมือข้ึน  ครับ 
มติที่ประชุม    - อนุมัติ     ๑๕   เสียง    

- งดออกเสียง         ๑   เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่อง อื่น ๆ  (ถ้ามี) 
นายสมชาญ  ข้องนอก     -  มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ     
ประธานสภา อบต. 
นายทองแดง  ศรีธรรมมา - ผมมีเร่ืองที่จะแจ้งให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทราบ คือเรื่องงบประมาณเงินอุดหนุน 
นายก อบต.   จ านวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาทท่ีเราได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดฯ ท่ีจะเข้ามาด าเนินการ 

ขุดลอกคลอง หมู่ ๓,๔,๕ ท่ีก าลังจะเข้ามาด าเนินการในเร็ว ๆ นี้ ก็อยากฝากให้ท่าน
สมาชิกฯ ช่วยกันดูแลด้วยนะครับ 

นายสมชาญ  ข้องนอก   -  มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 
ประธานสภา อบต.             ขอปิดการประชุม  ครับ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๕๐  น. 
 
 

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

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

                        (นายสวรรค์    ใหญ่จันอัด) ส.อบต. หมู่ท่ี ๖ 
 
 

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

 
 

  
 
 


