
 

  (ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 /2563  

 วันที่  14  สิงหาคม  2563 
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายเกลี้ยง  เกิดช่อ 
นายอุดม  ศรีโสภณ 
นายสมัย  เกิดช่อ 
นางเหง่า  ทะรารัมย์ 
นางทองม้วน  ปะนามะตัง 
นางเฉลิม  สิงหนาท 
นางหนูไกล  เงาะเศษ 
นายแพง  นาแก้ว 
นางบัวรอง  จงรักษ์ 
นายนิพนธ์  หมั่นนึก 
นายค าพอง  สิงรี 
นายศิริ  นาคินชาติ 
นายสวัสดิ์  ยินดีชาต ิ
นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
นายจ านงค์   ศรีเนาวรัตน์ 
นายจ านงค์   ศรีเนาวรัตน์ 
นายประจวบ  วงษาเศก 
นายปรีชา  อยู่สินธุ์ 
นายประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
นายทองค า  สิริสุข 
นายสุชาติ  พรมวงค์ 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น 
 

ประธานสภา ฯ 
รองประธานสภา ฯ 

สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 

เลขานุการสภา ฯ 
 
 

เกลี้ยง  เกิดช่อ 
อุดม  ศรีโสภณ 
สมัย  เกิดช่อ 
เหง่า  ทะรารัมย์ 
ทองม้วน  ปะนามะตัง 
เฉลิม  สิงหนาท 
หนูไกล  เงาะเศษ 
แพง  นาแก้ว 
บัวรอง  จงรักษ์ 
นิพนธ์  หมั่นนึก 
ค าพอง  สิงรี 
ศิริ  นาคินชาติ 
สวัสดิ์  ยินดีชาต ิ
สวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
ประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
จ านงค์   ศรีเนาวรัตน์ 
จ านงค์   ศรีเนาวรัตน์ 
ประจวบ  วงษาเศก 
ปรีชา  อยู่สินธุ ์
ประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
ทองค า  สิริสุข 
สุชาติ  พรมวงค ์
สมปอง  ภูอาจดั้น 
 

 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

 ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
 

นายบุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่  13 
 

- 
 

ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
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นายส ารวย   บ่อไทย 
นายธรรธราธิป  จันทร์วิเชียร 
นายช านาญ  สุภาษิต 
นายทองดี  ปะริโต 
นางสาวอลิสา  สุขกล่ า 
นางสาวโสรยา  เล็กประโคน 
นานยวิชัย  การอินทร์ 
 

นายก  อบต. 
เลขานุการ นายก อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
พนักงานธุรการ 
พนักงานประชาสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7 
 

ส ารวย   บ่อไทย 
ธรรธราธิป  จันทร์วิเชียร 
ช านาญ  สุภาษิต 
ทองดี  ปะริโต 
อลิสา  สุขกล่ า 
โสรยา  เล็กประโคน 
วิชัย  การอินทร์ 

 

เมื่อถึงก าหนดนัดประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบผู้เข้าประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม  จึงให้สัญญาณ
เรียกเข้าห้องประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เลขานุการสภาฯ  บัดนี้สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา ครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิด 
   ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.1  ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  ในการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี
หลวง  ประจ าปีพุทธศักราช  2563 

ขอขอบคุณสมาชิกสภา  อบต.ช่อผกา  ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
ประจ าปีพุทธศักราช  2563  ในวันจันทร์ที่  12  สิงหาคม  2563  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล
และเทิดพระเกียรติฯ   ณ  ศาลาประชาคมอ าเภอช านิ ซึ่งมีการเข้าร่วม  3  ช่วง 

1. พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร  จ านวน  89  รูป  ในเวลา  06.30  น.เป็น
ต้นไป 

2. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เวลา  08.30  น. 
3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเวลา 17.30 น. 

ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนต าบลช่อ
ผกาเป็นย่างดีจึงขอขอบคุณทุกท่านครับ 

ที่ประชุม  -  รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัย 
   ที่  3  ครั้งที่  1 /2563  เม่ือวันที่  7  สิงหาคม  2563 
เลขานุการสภาอบต.         เลขานุการสภา  อบต.ช่อผกา  นางสมปอง  ภูอาจดั้น อ่านบันทึกรายงานการ  

ประชุมสภา  อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที ่1/2563  เมื่อวันที่  7  สิงหาคม 2563  
ณ  ห้องประชุมที่ท าการ อบต.ช่อผกา  ให้ที่ประชุมทราบ 
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มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ  3.1  เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.

2564 (วาระท่ี 2,3) 
ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ช่อผกา  
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2563  และที่ประชุมได้มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  จ านวน  3  คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาทุกท่านก็ได้รับรายงาน
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  แล้ว  

ในล าดับต่อไป  ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้รายงานผลการพิจารณาให้ที่ประชุมทราบ  ต่อไป 

นายเอกชัย  สืบรัมย์  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้มีมติแต่งตั้งข้าพเจ้ากับพวก  
ประธานคณะกรรมการฯ            รวม  3  คนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ 
   จ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในคราวประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 1/ 2563 

เมื่อวันที่  7   สิงหาคม  2563  โดยที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3  วัน(ในวันที ่ 8  สิงหาคม  2563  ตั้งแตเ่วลา  08.30 น. – 
17.00  น. วันที่  9  สิงหาคม  2563  เวลา  เวลา  08.30 น. – 17.00  น วันที่   10   สงิหาคม  
2563  เวลา  08.30 น. – 17.00  น)   และคณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนดประชุมเพ่ือ
พิจารณาค าเสนอขอแปรญัตติตามท่ีสมาชิกสภาฯ เสนอ เมื่อวันที่  11  สิงหาคม 2563  เวลา 
09.30  น.  -  11.00  น.  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดยื่นเสนอขอแปรญัตติ และ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ได้
ประชุมแล้วมีมติเห็นชอบตามร่างเดิมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  จึงขอรายงานผลการพิจารณา
ให้ท่านประธานสภาฯ และที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ประธานสภาฯ  -  เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์ขอแปรญัตติ  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะให้ผ่านวาระที่  2  
ขั้นแปรญัตติ  หรือไม่?  ถ้าเห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี  2  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้ผ่านวาระที่  2  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นด้วย  21  เสียง,ไม่ 
   เห็นด้วย   0   เสียง) 
ประธานสภาฯ  ในล าดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่  3  ขั้นลงมติ  ซึ่งตามข้อบังคับ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  ข้อ  52  ความว่า  
“การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี  3  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้

ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันควร  ในการพิจารณาในวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ
ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  ในการพิจารณาข้อบัญญัติในวาระ 

ที่สามไม่มีการอภิปราย   เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามี 
 เหตุอันควร  วรรคสองก าหนดว่า  ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ 

 ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  
ดังนั้นผมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   ต่อไป 
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 ท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564   
ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ  เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ   21  เสียง,ไม่เห็นชอบ   0  เสียง ) 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   งบประมาณ พ.ศ.2564  และขอส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2564  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณด าเนินการต่อไป 
ที่ประชุม  -  รับทราบ – 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องอ่ืน ๆ      (ถ้าม)ี 

นายก อบต.ช่อผกา  4.1  กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจ าปีพุทธศักราช 
2563   

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้มีการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง  ประจ าปีพุทธศักราช  2563  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติฯ  ซ่ึง
ก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่  14  สิงหาคม  2563  ณ  บริเวณป่าชุมชนช่อผกาเฉลิมพระเกียรติ  
หมู่ที่  2  บ้านโคกส าโรง  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์   ขอเชิญคณะผู้บริหาร  
พนักงาน  ลูกจ้าง  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ทุกท่านไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาในครั้งนี้ด้วย  และทางโรงเรียนส าโรงโคกเพชรได้แจ้งคณะ
ครูและนักเรียนเข้าร่วมปลูกต้นไม้  กศน.ต าบลช่อผกา  พร้อมทั้งผู้น าและชาวบ้านในหมู่ที่  
1,2,12  ได้แจ้งเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในวันนี้ด้วย 

ที่ประชุม  - รับทราบ- 
นายก อบต.ช่อผกา  4.2  ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  ในการผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
  ผมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ช่อผกา  

ทุกท่านที่ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งแต่
วาระที่หนึ่ง(ขั้นรับหลักการ)   วาระที่สอง(ขั้นพิจารณา)  และขั้นที่ สาม (ขั้นลงมติ )  โดยไม่มี
สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  ท่านใดเสนอขอแปรญัตติฯ และได้ให้ความเห็นชอบให้ตราร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   และขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ท าให้การประชุมสภา 
อบต.ช่อผกา  เกี่ยวกับการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ที่ประชุม  - รับทราบ – 
นายก อบต.ช่อผกา  4.3  ขอขอบคุณผู้แทนชุมชนในการเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ 

ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัด 
   บุรีรัมย์  ที่ท่านเป็นตัวแทนจากชุมชนหมู่บ้านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลช่อผกาในวันนี้   
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    4.4  แจ้งเรื่องปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต าบลช่อผกา 
    เนื่องจากได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ต ารวจช านิเรื่องการจับกุมเยาวชนต าบล 

ช่อผกาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ฝากให้ผู้น าชุมชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลหากพบ 
ผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าจะเสพหรือค้าให้ช่วยกันตักเตือน  บุตรหลานหรือแจ้ง 
ผู้น า  เจ้าหน้าที่ต ารวจ เพื่อหาทางแก้ไขจะได้น าไปบ าบัดรักษาหรือถ้าเป็นผู้ค้าก็ต้องด าเนินการ 
จับกุม  เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพ้ืนที่ช่อผกาและป้องกันปัญหาการลักขโมย 
เพราต้องการเงินไปซื้อยาเสพติด และฝากถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ที่ 
เข้าเวรยามไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันและกลางคืน ให้ช่วยสอดส่องดูแลบริเวณรอบๆ อบต.ช่อผกา   
เพราะอาจจะเป็นจุดที่พวกท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดใช้เป็นที่นัดพบ 

ที่ประชุม  - รับทราบ – 
    4.5  แจ้งแนวทางเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างบ้าน 
    ด้วยได้รับการประสานจากอ าเภอช านิเกี่ยวกับการขอเลขท่ีบ้านซึ่งจะต้องขออนุญาต 

ก่อสร้างบ้านซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน  เช่น  สาธารณสุขคือ โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต าบลที่ท าการปกครองอ าเภอ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ  อบต. หรือเทศบาล 
อ าเภอฝากให้กองช่างของ อบต.  ช่วยชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ที่มาขออนุญาตก่อสร้างด้วยว่า 
การจะไปขอออกบ้านเลขท่ีกับอ าเภอจะต้องมีเอกสารประกอบอะไรบ้างจะต้องมาขออนุญาต 
ก่อสร้างกับ  อบต. และให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเซ็นรับรองตรวจสอบห้องน้ าห้อง 
ส้วมก่อนเมื่อเอกสารพร้อมแล้วค่อยไปติดต่อที่อ าเภอเพ่ือออกเลขที่บ้าน 

นายเอกชัย  สืบรัมย์ ขอสอบถามท่านนายก อบต.ช่อผกา  การขออนุญาตก่อสร้างบ้านต้องแนบเอกสารแบบค าขอ
สมาชิก อบต.หมู่ 7 อนุญาตก่อสร้างห้องน้ าด้วยหรือไม่ ? 
นายก อบต.ช่อผกา ตามท่ี  นายเอกชัย  สืบรัมย์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  ถามการขออนุญาตก่อสร้างบ้านต้อง 
   แนบเอกสารแบบค าขออนุญาตก่อสร้างห้องน้ าด้วย 

เลิกประชุม เวลา  14.00  น.     

                            (ลงชื่อ)  สมปอง  ภูอาจดั้น   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                 (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)       
                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

                          (ลงชื่อ)    เกลี้ยง  เกิดช่อ      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                           (นายเกลี้ยง  เกิดช่อ) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
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