
(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา สมัยสามัญ สมัย 3 คร้ังที ่2 /2562  

 วนัที ่ 15  สิงหาคม  2562 
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวดับุรีรัมย์ 

ผูเ้ขา้ประชุม 
ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายเกล้ียง  เกิดช่อ 
นายอุดม  ศรีโสภณ 
นางบวัรอง  จงรักษ ์
นายสุชาติ  พรมวงค ์
นายทองค า  สิริสุข 
นายประจวบ  วงษาเศก 
นายศิริ  นาคินชาติ 
นายจ านงค ์  ศรีเนาวรัตน์ 
นายสวสัด์ิ  บรรดาศกัด์ิ 
นายสวสัด์ิ  ยนิดีชาติ 
นายสมศกัด์ิ  ศรีเนาวรัตน์ 
นายประสิทธ์ิ  ตอนโพธ์ิศรี 
นายสมยั  เกิดช่อ 
นายปรีชา  อยูสิ่นธ์ุ 
นายประนิตย ์ จนัทร์นพคุณ 
นางเฉลิม  สิงหนาท 
นางเหง่า  ทะรารัมย ์
นางหนูไกล  เงาะเศษ 
นางทองมว้น  ปะนามะตงั 
นายเอกชยั  สืบรัมย ์
นายบุญหลาย  จนัทร์นพคุณ 
นายแพง  นาแกว้ 
นายนิพนธ์  หมัน่นึก 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น 
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ผู้ไม่มาประชุม 
 ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายค าพอง  สิงรี 
 

สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  1 
 

- 
 

ลาป่วย 
 

 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายส ารวย   บ่อไทย 
นายช านาญ  สุภาษิต 
นายทองดี  ปะริโต 
นายธรรธราธิป  จนัทร์วิเชียร 
นายออมสิน  อาจยาเมือง 
นางสาวอลิสา  สุขกล ่า 
 

นายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
เลขานุการ นายก อบต. 
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  7 
พนกังานธุรการ 

ส ารวย   บ่อไทย 
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เม่ือถึงก าหนดนดัประชุม เลขานุการสภาฯ ไดต้รวจสอบผูเ้ขา้ประชุมปรากฏวา่ครบองคป์ระชุม  จึง
ใหส้ัญญาณเรียกเขา้ห้องประชุม 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 
เลขานุการสภาฯ  บดัน้ีสมาชิกสภา อบต.ช่อผกา ครบองคป์ระชุมแลว้  ขอเชิญประธานสภาฯ ได้
กล่าวเปิด   ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภาฯ  เม่ือท่ีประชุมพร้อมแลว้ผมขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.1  ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  ในการเข้าร่วมกจิกรรมเน่ืองใน

โอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์  พระบรมราชินีนาถพระ
บรมราชชนนีพนัปีหลวง  ประจ าปีพุทธศักราช  2562 

ขอขอบคุณสมาชิกสภา  อบต.ช่อผกา  ทุกท่านท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเน่ือง
ในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง  ประจ าปีพุทธศกัราช  2562  ในวนัจนัทร์ท่ี  12  
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สิงหาคม  2562  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติฯ   ณ  ศาลา
ประชาคมอ าเภอช านิ ซ่ึงมีการเขา้ร่วม  3  ช่วง 
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1. พิธีท าบุญตกับาตรพระสงฆแ์ละสามเณร  จ  านวน  88  รูป  ในเวลา  

06.30  น.เป็นตน้ไป 
2. พิธีลงนามถวายพระพรชยัมงคล  เวลา  08.30  น. 
3. พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและพิธีจุดเทียนชยัถวายพระพรชยัมงคล  

เวลา  17.30  น. 
ซ่ึงการเขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีไดรั้บความร่วมมือจากสมาชิกสภา
องคก์ร 

   บริหารส่วนต าบลช่อผกาเป็นยา่งดีจึงขอขอบคุณทุกท่านครับ 
ท่ีประชุม  -  รับทราบ – 

    1.2   ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ในการเข้า
ร่วม 

กจิกรรมท าความสะอาดล าน า้มาศบริเวณสะพานบ้านโคกเพชร  หมู่ที ่ 1  ต าบลช่อ
ผกา  อ าเภอช านิ   จังหวดับุรีรัมย์ 

เน่ืองดว้ยเม่ือวนัท่ี  26  กรกฎาคม  2562  ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ช่อผการ่วมกบัฝ่ายปกครองทอ้งท่ีประชาชน  จิตอาสา  ไดร่้วมกนัท ากิจกรรม
พฒันาล าน ้า  ล าคลองบริเวณสะพานบา้นโคกเพชรหมู่ท่ี  1  โดยการน าผกัตบชวา
ข้ึนจากแม่น ้า และท าความสะอาดตดัแต่งก่ิงไม ้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เน่ือง
ในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัพระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั  
ไดรั้บความร่วมมือจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา  และ
พนกังานเป็นอยา่งดีจึงขอขอบคุณทุกท่านครับ 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ- 
    1.3  แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ขอลาประชุม  1   
คน 
   เน่ืองดว้ย  นายค าพอง  สิงรี  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา  หมู่ท่ี  
1  แจง้ 



   วา่ป่วยขณะน้ีนอนรักษาตวัท่ีโรงพยาบาลนางรอง  อ าเภอนางรอง  จงัหวดับุรีรัมย ์ 
ไม่ 
   สามารถเขา้ร่วมประชุมสภาในวนัน้ีไดข้ออนุญาตลาประชุม  จึงขอแจง้ใหส้มาชิก
ทราบ 
ท่ีประชุม  -  รับทราบ- 

ระเบียบวาระที ่2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  สมัยสามัญ  
สมัย 
   ที ่ 3  คร้ังที ่ 1 /2562  เม่ือวนัที ่ 5  สิงหาคม  2562 

เลขานุการสภาอบต.         เลขานุการสภา  อบต.ช่อผกา  นางสมปอง  ภูอาจดั้น อ่านบนัทึกรายงานการ  
ประชุมสภา  อบต.ช่อผกา  สมยัสามญั  สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 1/2562  เม่ือวนัท่ี  5  
สิงหาคม 2562   ณ  หอ้งประชุมท่ีท าการ อบต.ช่อผกา  ให้ท่ีประชุมทราบ 

มติทีป่ระชุม  -  ทีป่ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 
 
 

-4- 

ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ/พจิารณา  
ประธานสภาฯ  3.1  เร่ืองการพจิารณาร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2563  (วาระที ่2,3) 
ตามท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ไดมี้มติรับหลกัการแห่งร่าง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ในการประชุมสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล ช่อผกา  สมยัสามญั  สมยัท่ี  3  คร้ังท่ี 1/2562  เม่ือวนัท่ี  5  
สิงหาคม  2562  และท่ีประชุมไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติร่าง
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ  านวน  3  คน และ
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกาทุกท่านก็ไดรั้บรายงานผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  แลว้  

ในล าดบัต่อไป  ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ไดร้ายงานผลการพิจารณาให้
ท่ีประชุมทราบ  ต่อไป 

นายเอกชยั  สืบรัมย ์ ตามท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ไดมี้มติแต่งตั้งขา้พเจา้กบัพวก  



เลขานุการคณะกรรมการฯ            รวม  3  คนเป็นคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประ    จ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในคราวประชุมสภาฯ  สมยัสามญั  สมยัท่ี  3  
คร้ังท่ี 1/ 2562 

เม่ือวนัท่ี  5   สิงหาคม  2562  โดยท่ีประชุมไดก้ าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติ
ต่อคณะกรรมการแปรญตัติ จ  านวน 3  วนั(ในวนัท่ี  6  สิงหาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  
08.30 น. – 17.00  น. วนัท่ี  7  สิงหาคม  2562  เวลา  เวลา  08.30 น. – 17.00  น 
วนัท่ี   8   สิงหาคม  2562  เวลา  08.30 น. – 17.00  น)   และคณะกรรมการแปร
ญตัติไดก้ าหนดประชุมเพื่อพิจารณาค าเสนอขอแปรญตัติตามท่ีสมาชิกสภาฯ เสนอ 
เม่ือวนัท่ี  10  สิงหาคม 2562  เวลา 09.30  น.  -  11.00  น.  ปรากฏวา่ไม่มีสมาชิก
สภาฯ  ท่านใดยืน่เสนอขอแปรญตัติ และคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ไดป้ระชุมแลว้มีมติเห็นชอบ
ตามร่างเดิมไม่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง  จึงขอรายงานผลการพิจารณาใหท้่าน
ประธานสภาฯ และท่ีประชุมทราบเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ประธานสภาฯ  -  เม่ือไม่มีผูใ้ดประสงคข์อแปรญตัติ  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวา่จะให้
ผา่นวาระท่ี  2  ขั้นแปรญตัติ  หรือไม่?  ถ้าเห็นชอบให้ผ่านวาระที ่ 2  โปรดยกมือ
ขึน้ 

ทีป่ระชุม  -  มีมติเห็นชอบให้ผ่านวาระที ่ 2  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นด้วย  22  
เสียง,ไม่ 
   เห็นด้วย   0   เสียง) 
ประธานสภาฯ  ในล าดบัต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี  3  ขั้นลงมติ  ซ่ึงตาม

ขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547  
ขอ้  52  ความวา่  
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“การพิจารณาร่างขอ้บญัญติัในวาระท่ี  3  ไม่มีการอภิปราย  เวน้แต่ท่ีประชุมสภา
ทอ้งถ่ินจะไดล้งมติใหมี้การอภิปราย  ถา้มีเหตุอนัควร  ในการพิจารณาในวาระน้ี
ใหท่ี้ประชุมสภาทอ้งถ่ินลงมติวา่จะใหต้ราเป็นขอ้บญัญติัหรือไม่  ในการพิจารณา

ขอ้บญัญติัในวาระ 
ท่ีสามไม่มีการอภิปราย   เวน้แต่ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินจะไดล้งมติใหมี้การอภิปราย  
ถา้มี 



 เหตุอนัควร  วรรคสองก าหนดวา่  ในการพิจารณาวาระน้ีใหท่ี้ประชุมสภาทอ้งถ่ิน
ลงมติ 

 วา่จะใหต้ราเป็นขอ้บญัญติัหรือไม่  
ดงันั้นผมจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติวา่จะเห็นชอบใหต้ราร่าง

ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เป็นขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   ต่อไป 
 ท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2563   ตามท่ีคณะผูบ้ริหารเสนอ  เป็นขอ้บญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  โปรดยกมือข้ึน 

มติทีป่ระชุม  -  มีมติเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ   22  เสียง,ไม่เห็นชอบ   0  เสียง ) 
ประธานสภาฯ  เป็นอนัวา่ท่ีประชุมใหค้วามเห็นชอบร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   งบประมาณ พ.ศ.2563  และขอส่งร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  
   พ.ศ.2563  ใหเ้จา้หนา้ท่ีงบประมาณด าเนินการต่อไป 
ท่ีประชุม  -  รับทราบ – 

ระเบียบวาระที ่ 4  เร่ืองอ่ืน ๆ      (ถ้ามี) 
นายก อบต.ช่อผกา  4.1  ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  ในการผ่านร่างข้อบัญญตัิ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
  ผมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ตอ้งขอขอบคุณสมาชิกสภา 

อบต. ช่อผกา  ทุกท่านท่ีได้พิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ตั้ งแต่วาระท่ีหน่ึง(ขั้นรับหลักการ)   วาระท่ีสอง(ขั้น
พิจารณา)  และขั้นท่ีสาม (ขั้นลงมติ )  โดยไม่มีสมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  ท่านใด
เสนอขอแปรญตัติฯ และได้ให้ความเห็นชอบให้ตราร่างขอ้บญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   และขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญตัติร่าง
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ท่ีไดม้าปฏิบติัหนา้ท่ี
ท าใหก้ารประชุมสภา อบต.ช่อผกา  เก่ียวกบัการจดัท าขอ้บญัญติั 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

ที่ประชุม  - รับทราบ – 
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นายก อบต.ช่อผกา  4.2  ขอขอบคุณผู้แทนชุมชนในการเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ 

ตอ้งขอขอบคุณผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  7  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  
จงัหวดั 

   บุรีรัมย ์ ท่ีท่านเป็นตวัแทนจากชุมชนหมู่บา้นเขา้ร่วมรับฟังการประชุมสภา
องคก์าร 
   บริหารส่วนต าบลช่อผกาในวนัน้ี   

    4.3  แจ้งการขออนุญาตเปิดน ้าบริเวณแก้มลงิโคกมะตูม 
    เน่ืองดว้ยผมไดรั้บการประสานจากเทศบาลช านิวา่จะขอเปิดน ้าบริเวณ
แกม้ลิง 

โคกมะตูมไปบา้นโนนน ้าออ้มเพื่อใชใ้นการผลิตน ้าประปาและเปิดใส่นาขา้วแต่
ผมแจง้ใหเ้ทศบาลช านิท าหนงัสือมาท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา  เพื่อจะได้
น าหนงัสือไปปรึกษากบัท่านนายอ าเภอช านิเพื่อหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั  จึงขอ
แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

ท่ีประชุม  -รับทราบ- 
    4.4   แจ้งการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างฝายของกรมชลประทาน 

 ตามท่ีเราทราบกนัวา่ในพื้นท่ีต าบลช่อผกาของเรามีฝายจ านวน  3  แห่ง  
คือ  ฝายแกม้ลิงโคกมะตูมหมู่ท่ี  1  ฝายบริเวณหลงัวดับา้นหวัสะพานหมู่ท่ี  4   
และจะมีงบประมาณจากกรมชลประทานมาด าเนินการอยูท่ี่หมู่ท่ี  2  บา้นโคก
ส าโรง คือท านบตาสิน  ชลประทานประสานมาใหท้ าประชาคมหมู่บา้นจากหมู่ท่ี  
1,2   วา่มีความตอ้งการฝายหรือไม่  ผมไดรั้บทราบวา่หมู่ท่ี  2  บา้นส าโรงไดส่้ง
หนงัสือจากประชาคมหมู่บา้นมาแลว้ฝากส านกังานปลดัฯ ช่วยเร่งรัดตรวจสอบให้
ดว้ยครับ 

 4.5  แจ้งการซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่อผกา 
 เน่ืองดว้ยอาคารท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ไดท้  าการ
ก่อสร้างมาหลายปีแลว้ปัจจุบนัฝ้าเพดานไดเ้กิดช ารุดเสียหายและมีนกพิราบเขา้ไป
ท ารังอาศยัอยูเ่พื่อความสะอาดและความปลอดภยัในการท างานเราไดจ้า้งเหมา
ซ่อมแซมร้ือฝ้าเพดานบนอาคารชั้น  2  น่าจะใชร้ะยะเวลาหลายวนั  ดงันั้นกองช่าง  
องการศึกษา  ส านกังานปลดัฯ  บางส่วนตอ้งยา้ยท่ีท างานมาท่ีหอ้งประชุมสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกาเป็นการชัว่คราว  หากสมาชิกสภาฯ  จะมาติดต่อ



งานราชการใหม้าติดต่อท่ีห้องประชุมสภา อบต.ช่อผกา  จนกวา่จะด าเนินการ
ซ่อมแซมเสร็จและใชง้านไดต้ามปกติ  จึงขอแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบและช่วย
ประชาสัมพนัธ์ใหก้บัประชาชนท่ีจะมาติดต่องานจากกองช่าง  กองการศึกษา  
ไดรั้บทราบดว้ย 

ท่ีประชุม  -รับทราบ- 
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เลิกประชุม เวลา  14.00  น.     

                            (ลงช่ือ)  สมปอง  ภูอาจดั้น   ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
                 (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)       
                            เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

                          (ลงช่ือ)    เกล้ียง  เกิดช่อ      ผูต้รวจบนัทึกรายงานการประชุม 
                           (นายเกล้ียง  เกิดช่อ) 
     ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
1.  ลงช่ือ นายประจวบ  วงษาเศก  ประจวบ 
2.  ลงช่ือ นายสวสัด์ิ  บรรดาศกัด์ิ  สวสัด์ิ 
3.  ลงช่ือ นายจ านงค ์ ศรีเนาวรัตน์  จ านงค ์
 
 
 


