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(ส าเนา) 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/2563 

วันที่  13  กุมภาพันธ์  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 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น 
นายประจวบ  วงษาเศก 
นายปรีชา  อยู่สินธ์ 
นายประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
นายเอกชัย  สืบรัมย์ 
นายสมศักดิ์  ศรีนาวรัตน์ 
นางหนูไกล  เงาะเศษ 
นางเฉลิม  สิงหนาท 
นางทองม้วน  ปะนามะตัง 
นางเหง่า  ทะรารัมย์ 
นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
นายจ านงค์  ศรีเนาวรัตน์ 
นายทองค า  สิริสุข 
นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
นายศิริ  นาคินชาติ 
นายบุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
นายสวัสดิ์  ยินดีชาต ิ
นายสุชาติ  พรมวงค์ 
นางบัวรอง  จงรักษ์ 
นายแพง  นาแก้ว 
นายสมัย  เกิดช่อ 
นายนิพนธ์  หมั่นนึก 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ
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. 
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สมาชิก อบต. 
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สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 

 

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

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายค าพอง  สิงรี        สมาชิก อบต  หมู่ที่ 1               ลาป่วย 
 
 
 
 
 
 



-2- 
 

ผู้เข้ารว่มประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายส ารวย  บ่อไทย 
นายช านาญ  สุภาษิต 
นายทองดี  ปะริโต 
นายธรรธราธิป จันทร์วิเชียร 
นายอุดม  ทวีศรี 
นางสิราวรรณ  เริกชัย 
จ.อ.ธีรศักดิ์ กิตติอุดมพันธ์ 
นายชาญลิตร  อนัคทัศน์ 
 

นายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองคลัง 
หวัหน้าส านักปลัดฯ 
รองปลัด อบต.ช่อผกา 
 

ส ารวย  บ่อไทย 
ช านาญ  สุภาษิต 
ทองดี ปะริโต 
ธรรธราธิป จันทร์วิเชียร 
อุดม  ทวีศรี 
สิราวรรณ  เริกชัย 
ธีรศักดิ์ กิตติอุดมพันธ์ 
ชาญลิตร  อนัคทัศน์ 
 

 

 
เมื่อถึงก าหนดนัดประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบผู้เข้าประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม  จึงให้

สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เลขานุการสภาฯ  บัดนี้สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา ครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิด 
   ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ  - ขอเชิญเลขานุการสภาฯอ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  
   สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ให้ที่ประชุมทราบ – 
เลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
   ประจ าปี 2563  ให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 

ประธาน  1.1  แจ้งเรื่องการลาป่วยของสมาชิกสภา อบต.ช่อผกา 
 เนื่องด้วย  นายค าพอง  สิงรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  หมู่ที่  1  ได้

แจ้งว่าหมอนัดตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  จึงได้ขออนุญาตลา
ป่วยในวันนี้  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม -รบัทราบ- 

1.2  แจ้งเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ช่อผกา   

  เนื่องด้วยช่วงนี้เป็นช่วงฤดูงานบุญ  งานกุศล  ไม่ว่าจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่  งาน
แต่ง  งานบวช  งานเทศกาลเทศมหาชาติ  ผมก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความ
ร่วมมือในงานกจิกรรมต่างๆ  ช่วงหลังมานี้รู้สึกว่าสมาชิกเราจะเข้าร่วมกิจกรรมกันน้อยลงไม่
ครบทุกคนอาจจะเพราะกิจกรรมมีมากข้ึนหรือสมาชิก อบต. มีภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ  ได ้แตเ่มื่อเราอาสามาเป็นผู้น าแล้วก็ต้องดูแลช่วยเหลือพ่ีน้องท างานเพ่ือ
ส่วนรวม      

ที่ประชุม  - รบัทราบ- 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  
   2/2562  เมื่อวันที ่ 15  ตุลาคม  2563 

เลขานุการสภาอบต.        เลขานุการสภา  อบต.ช่อผกา  นางสมปอง  ภูอาจดั้น อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา 
              อบต.ช่อผกาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2563  ณ  

ห้องประชุมที่ท าการ อบต.ช่อผกา  ให้ที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา  
ประธานฯ   3.1  เรื่องก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ  ประจ าปี  2563 
ประธานฯ มาตรา  53  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552  บัญญัติว่า “ ในปีหนึ่งให้มีสมัย 
 ประชุมสมัยสามัญสองสมัย  หรอืหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด  

แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  
วรรคท้าย...สมัยประชุมสามัญหนึ่งๆให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไป
อีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ”  ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  ข้อ  11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น  และให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

(3) ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปี
นั้นจะมีสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเม่ือใด  แต่ละสมัย
ในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไป  และมีก าหนดกีว่ัน...” 

ดังนั้น  ผมจึงขอให้สมาชิกฯ  ได้เสนอเพ่ือก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ 
ประจ าปี  2563  ว่าจะก าหนดกี่สมัย ? 

นายประนิตย์  จนัทร์นพคุณ         ไดเ้สนอก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจ าปี  2563  จ านวน  4  สมัย 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12      โดยมีผู้รับรอง  คือ นายเอกชัย  สืบรัมย์  สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 7  และ  นายปรีชา  อยู่สินธุ์   

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 
ประธานสภาฯ  มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ? 
ที่ประชุม  - ไม่มี –  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก  ผมขอมติที่ประชุมหากท่านใดเห็นชอบตามที่  นายประนิตย์  จันทร์ 

นพคุณ  สมาชิก อบต.หมู่ที่  12  เสนอโปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  0  เสียง) 
ประธานฯ ต่อไปให้สมาชิกเสนอว่าในแต่ละสมัยจะก าหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปีในวันใด 
นายเอกชัย  สืบรัมย์  เสนอก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจ าปี 2563  ดังนี้ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 สมัยที่  1  ในระหว่างวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์  2563 
   สมัยที่  2  ในระหว่างวันที่  1 – 15  มิถุนายน  2563 
   สมัยที่  3  ในระหว่างวันที่  1 – 15  สิงหาคม  2563 
   สมัยที่  4  ในระหว่างวันที่  1 – 15  พฤศจิกายน  2563 

โดยมีผู้รับรอง  คือ  นางทองม้วน  ปะนามะตัง  สมาชิก อบต.หมู่ที่  3  และนางหนูไกล  
เงาะเศษ สมาชิก อบต.หมู่ที่  6  
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ประธานสภา  มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ? 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภา   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนออีก  ถือว่ามีผู้เสนอจ านวน  1  ท่าน  ดังนั้นผมจะขอมติที่ 
   ประชุมในการก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  ประจ าปี 2563  
ประธานสภา  ท่านใดเห็นว่าให้ก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจ าปี 2563  จ านวน  4  สมัย  

ตามท่ี นายเอกชัย  สืบรัมย์  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 เสนอคือ 
7   สมัยที่  1  ในระหว่างวันที่  1 – 15  กมุภาพันธ์  2563 
   สมัยที่  2  ในระหว่างวันที่  1 – 15  มิถุนายน  2563 
   สมัยที่  3  ในระหว่างวันที่  1 – 15  สิงหาคม  2563 
   สมัยที่  4  ในระหว่างวันที่  1 – 15  พฤศจิกายน  2563 
   โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  0  เสียง) 
ประธานสภา  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจ าปี 2563  จ านวน  4   

สมัย  ตามที ่นายประนติย์  จันทร์นพคุณ  สมาชิก อบต.หมู่ที่  12  เสนอ 
ประธานสภา ต่อไปให้สมาชิกสภาฯ  เสนอว่าจะก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรกของปี

ต่อไป (ปี  2564 ) ในวันใด 
นายประจวบ  วงษาเศก  ได้เสนอก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรกของปีต่อไป (ปี 2564)  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8     ในระหว่างวันที่  1 – 15 กุมภาพันธ์  2564 

โดยมีผู้รับรอง คือ  นางทองม้วน  ปะนามะตัง   สมาชิก อบต.หมูท่ี ่3  และนางเฉลิม                 
สิงหนาท  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11     

ประธานสภา  มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ? 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภา  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก  ผมขอมติที่ประชุมหากท่านใดเห็นชอบตามที่  นายประจวบ  

วงษาเศก   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8  เสนอโปรดยกมือขึน้ 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  0  เสียง) 

ประธานสภาฯ   3.2  ขอความเห็นชอบตั้งที่พักสงฆ์โคกส าโรง  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

    ในรายละเอียดขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ชี้แจงให้ที่ประชุม 
ทราบ 

นายก อบต.ช่อผกา เนื่องด้วยได้รับหนังสือจาก  นายสวัสดิ์  ชินรัมย์  ผู้ใหญ่บ้านโคกส าโรง  ต าบลช่อผกา 
อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  ว่าทางหมู่บ้านโคกส าโรงได้มีการต้ังที่พักสงฆโ์คกส าโรงตั้งอยู่
บ้านโคกส าโรง  หมู่ที่  2  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย ์ ทางคณะกรรมการวัด
โคกส าโรง  ผู้น าชุมชน   และชาวบ้านโคกส าโรงไดข้ยายพ้ืนที่ที่พักสงฆเ์พ่ิมขึ้นเนื่องจากว่ามี
ผู้มีจิตศัทธายกที่ดินให้ที่พักสงฆ์ใช้ในการก่อสร้างที่พักสงฆ ์ และใช้ประโยชน์ในที่ดินในการ
ประกอบศาสนกิจของสงฆ ์ คือนายวอน  คงพลปาน  อยู่บ้านเลขท่ี  23  หมู่ที่  2  ต าบล   
ช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้สละสิทธิที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เลขที่  975  เล่มที่  10  
หน้า  75  ระวาง  ส.ป.ก. ที่5538 I 6236  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  
จ านวน  10  ไร่  1  งาน  2  ตารางวา  และได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านโคกส าโรง
เกี่ยวกับการตั้งที่พักสงฆ์มตทิี่ประชุมประชาคมหมู่บ้านเห็นชอบให้มีการต้ังที่พักสงฆ์บ้านโคก
ส าโรงโดยไม่มีผู้ใดคัดค้านและได้มีมตจิากการประชุมประชาคมหมู่บ้านว่าการตั้งที่พักสงฆ์
ดังกล่าวไม่มีปัญหาต่อชุมชน/หมู่บ้านและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด 
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ประธานสภาฯ  ดังนั้นในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาในวันนี้  ผมจึงน าเรื่องการขอ 
อนุญาตตั้งที่พักสงฆ์โคกส าโรงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ได้พิจารณา 
ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้ชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับการขออนุญาต
ก่อสร้างที่พักสงฆ์ให้ทีป่ระชุมทราบ  ผมขอให้เลขานุการสภาฯ อบต.ช่อผกา  ได้ชี้แจง
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับขออนุญาตจัดตั้งวัดหรือส านักสงฆ์ให้ที่ประชุมทราบเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

เลขานุการสภาฯ ตามทีผู่้ใหญ่บ้านโคกส าโรงได้ท าหนังสือเกี่ยวกับการตั้งที่พักสงฆโ์คกส าโรงตั้งอยู่บ้านโคก
ส าโรง  หมู่ที่  2  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  เพ่ือให้สมาชิกภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งที่พักสงฆ์นั้นโดย
คณะกรรมการวัดโคกส าโรง  ผู้น าชุมชน   และชาวบ้านโคกส าโรงไดข้ยายพ้ืนทีท่ี่พักสงฆ์
เพ่ิมข้ึนเนื่องจากว่ามีผู้มีจิตศัทธายกท่ีดินให้ที่พักสงฆ์ใช้ในการก่อสร้างที่พักสงฆ ์ และใช้
ประโยชน์ในที่ดินในการประกอบศาสนกิจของสงฆ ์ คือนายวอน  คงพลปาน  อยู่บ้านเลขที่  
23  หมูท่ี่  2  ต าบล   ช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้สละสิทธิที่ดิน ส.ป.ก. 4-01  
เลขที่  975  เล่มที ่ 10  หน้า  75  ระวาง  ส.ป.ก. ที่5538 I 6236  ต าบลช่อผกา  อ าเภอ
ช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  จ านวน  10  ไร่  1  งาน  2  ตาราง 

  ขอชี้แจงให้สมาชิกทราบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวไม่ใช่ที่ดินสาธารณาประโยชน์ที่
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน (นสล.)  ดังนั้นการขออนุญาตใช้ที่ดินในการก่อสร้างที่พักสงฆ์
โคกส าโรงก็ไม่ใช่อ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาในการอนุญาต แตท่ี่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  สามารถพิจารณาเก่ียวกับการจัดตั้งที่พักสงฆ์
ดังกล่าวมีปัญหาต่อชุมชน/หมู่บ้านและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไมเ่พ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาจัดตั้งที่พักสงฆ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจากการชี้แจงของท่านนายก อบต.             
ช่อผกา ประกอบกับหนังสือของผู้ใหญ่บ้านโคกส าโรงซึ่งได้แนบบันทึกรายงานการประชุม
ของประชาคมหมู่บ้านซี่งที่ประชุมมีมติให้มีการก่อสร้างที่พักสงฆ์โคกส าโรงโดยไม่มีผู้ใด
คัดค้านและได้มีมตจิากการประชุมประชาคมหมู่บ้านว่าการตั้งที่พักสงฆ์ดังกล่าวไม่มีปัญหา
ต่อชุมชน/หมู่บ้านและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด  ในส่วนสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อผกา  ก็พิจารณาว่าการตั้งท่ีพักสงฆด์ังกล่าวมีปัญหาต่อชุมชน/หมู่บ้านและมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่  จึงขอเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีท่านนายกและเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจดี
แล้วหรือท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามเรียนเชิญครับ 

ที่ประชุม -  ไม่มี- 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีใครซักถามอีกผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้จัดตั้งที่พักสงฆ์โคกส าโรง  หมู่ที่  

2  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยการจัดตั้งที่พักสงฆน์ี้ไมม่ีปัญหาต่อ
ชุมชน/หมู่บ้านและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด  โปรดยกมือขี้น 

มติทีป่ระชุม -   ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นด้วย  22  เสียง,  ไม่เห็นด้วย  0  เสยีง)  
 ให้จัดตั้งที่พักสงฆ์โคกส าโรง  หมู่ที่  2  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  ในที ่              

ส.ป.ก. 4-01  เลขที่  975  เล่มที ่ 10  หน้า  75  ระวาง  ส.ป.ก. ที่5538 I 6236  ต าบลช่อ
ผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  จ านวน  10  ไร่  1  งาน  2  ตาราง  โดยการจัดตั้งที่พัก
สงฆน์ี้ไม่มีปัญหาต่อชุมชน/หมู่บ้านและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด   
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ประธานสภาฯ   3.3  พิจารณาจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 3  โครงการ  
เป็นเงิน  1,320,000.- บาท  (ครั้งที่ 2)  รายละเอียดดังนี้ 

ในรายละเอียดการจ่ายทุนเงินส ารองเงินสะสมขอเชิญท่านนายก อบต.ช่อผกา  
ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ   

นายก  อบต.ช่อผกา ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้น าหมู่บ้านในพี้นทีต่ าบล 
ช่อผกาในเรื่องได้รับความเดือดร้อนจากถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อล าบากในการสัญจรไปมา
ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอาจเกิดอันตรายได้และผมได้น าเสนอให้สภา อบต.ช่อผกา  ได้พิจารณา
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมไปแล้ว แต่เนื่องด้วยยังแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้ไม่ครบทุกหมู่บ้านที่แจ้งเข้ามาเนื่องจากเรามีเงินสะสมไม่เพียงพอ
ต่อความเดือดร้อนดังนั้นผมจึงขออนุมัติจากสภา  อบต.ช่อผกา  ได้พิจารณาจ่ายจากเงินทุน
ส ารองเงินสะสมเพ่ือเยียวยาแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนต าบลช่อผกา  โดยขอน าเงินทุน
ส ารองมาด าเนินการ   จ านวน  3  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  จ านวน  1,320,000  บาท  
ดังนี้ 

3.3.1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านช่อผกา หมู่ที่ 7 
ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (จากสวนนายส าราญ ไพรเพียร ถึง บ้านนายริน 
เกิดช่อ)              
 ขนาดกว้าง   5.00 เมตร ระยะทางยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 76.50 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร  จ านวน   14  ท่อน  
จ านวน  2  จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด)  ป้ายโครงการ  1  ป้าย 

เป็นเงิน   268,000   บาท 

 3.2.2  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองเทา  หมู่ที่ 8   ต าบล 
ช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพ่ือการเกษตร (จากลานมันสง่าพืชผล ถึง ป่าโคก
กระเบื้อง) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 3,000.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1500.00  ลูกบาศก์เมตร  (พร้อมเกรดตกแต่ง)  
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย   

เป็นเงิน   732,000   บาท 

    3.2.3  โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส บ้านบุ หมู่ที่ 9 ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ  
   จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพ่ือการเกษตร (บริเวณนานายสวง  หงส์ษา) 

ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  6.00  เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา
ก าหนด) พร้อมป้าย-โครงการ  1  ป้าย  เป็นเงิน   320,000   บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,320,000 บาท 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสวภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ  ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสมให้ที่ประชุมทราบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การ 
ฝากเงิน  การถอนเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และ 
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แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561 ข้อ  87  “ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ  เมื่อองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ได้ปิดบัญชีร่ายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของ 
ทุกปี  เพือ่เป็นทุนส ารองเงินสะสม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงิน 
สะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
 (1)  กรณีมียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม  ณ  วันที่  1   
ตุลาคมของปีงบประมาณนัน้  ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  และขออนุมัติผู้ว่า 
ราชการจังหวัด 
 (2)  กรณีปีใด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 
สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น   หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ  89 (1)   
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  
การฝากเงินการถอนเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายขาดเงินสะสมได้  โดย
ได้รับอนุมัตจิากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน   
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ประธาน สภาฯ  ตามท่ีท่านนายกได้น าเสนอโครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมให้ที่ประชุมทราบ 
และเลขาสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการใช้เงินสะสมให้สมาชิกทราบ  ล าดับถัดไปขอ 
เชิญผู้อ านวยการกองคลังรายงานเงินสะสมให้สมาชิกได้ทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา 

นางสิราวรรณ  เริกชัย ปัจจุบัน อบต.ช่อผกา  มียอดเงินสะสมท้ังสิ้น  จ านวน  13,239,003.75  บาท   
ผอ.กองคลัง อบต.ช่อผกา   -  ส ารองงบบุคลากร  3  เดือน  จ านวน  2,367,960  บาท  

           -  ส ารองกรณีฉุกเฉิน   จ านวน  3,400,000  บาท 
           -  ส ารองรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  จ านวน  1,026,000  บาท 

     -  กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปีเพ่ือเป็นเงินทุนส ารองเงิน 
สะสม   จ านวน  1,207,000.09  บาท   

 -  คงเหลือเงินทนุส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้จ านวน  4,786,554.62                    
บาท    

 -  ขออนุมัติจากสภาฯ จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมครั้งนี้  จ านวน  1,320,000        
บาท  
           ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน  การฝากเงิน  การถอนเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ข้อ  87  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561    

ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม และท่ีท่านนายก 
อบต. ช่อผกา  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าท่านใดเห็น 
ชอบอนุมัติให้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือด าเนินการก่อสร้าง 

3.3.1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านช่อผกา หมู่ที่ 7 
ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (จากสวนนายส าราญ ไพรเพียร ถึง บา้นนายริน 
เกิดช่อ)       
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ขนาดกว้าง   5.00 เมตร ระยะทางยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 76.50 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.30 เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร  จ านวน   14  ท่อน  จ านวน  2  
จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด)  ป้ายโครงการ  1  ป้าย  เป็นเงิน   
268,000   บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 
22 เสียงไม่เห็นชอบ  0  เสียง) 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม และท่ีท่านนายก 
อบต. ช่อผกา  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าท่านใดเห็น 
ชอบอนุมัติให้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือด าเนินการก่อสร้าง 
 3.2.2  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองเทา  หมู่ที่ 8   ต าบล 
ช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพ่ือการเกษตร (จากลานมันสง่าพืชผล ถึง ป่าโคก
กระเบื้อง) งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 3,000.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1500.00  ลูกบาศก์เมตร  (พร้อมเกรด
ตกแต่ง)  (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย  เป็นเงิน   
732,000   บาท   โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 
22 เสียงไม่เห็นชอบ  0  เสียง) 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม และท่ีท่านนายก 
อบต. ช่อผกา  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าท่านใดเห็น 

   ชอบอนุมัติให้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือด าเนินการก่อสร้าง 
    3.2.3  โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส บ้านบุ หมู่ที่ 9 ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ  
   จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพ่ือการเกษตร (บริเวณนานายสวง  หงส์ษา)  ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  
   ยาว  6.00  เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) พร้อมป้าย-โครงการ   
   1  ป้าย  เป็นเงิน   320,000   บาท   โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม          -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 

22 เสียงไม่เห็นชอบ  0  เสียง) 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 
นายก อบต.   4.1 การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ 

ด้วยศูนยอ์ านวยการจิตอาสาพระราชทานอ าเภอช านิ  ได้ก าหนดการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา
สาธารณประโยชน์ในวันพุธที่  19  กุมภาพันธ์  2563    เวลา  10.00  น.  ณ  วัดบ้านหวั
สะพาน  หมู่ที่  4   ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  ดังนั้นผมจึงขอความร่วมมือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาทุกท่านได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาในวันและเวลาดังกล่าวด้วยทั้งนี้ให้แต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทานหรือท่านใดไม่มีให้
แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองและเตรียมอุปกรณ์ในการท าความสะอาดด้วย เช่น  ไม้กวาด
ทางมะพร้าว  จอบ  เสียม  มีด   

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
4.2  แจ้งการจัดงานนมัสการหลวงพ่อช านิจในระหว่างวันที่  24-25  มีนาคม   

   2563 
    ตามท่ีอ าเภอช านิได้จัดงานนมัสการหลวงพ่อช านิจมาเป็นประจ าทุกปีซึ่งเป็นงาน 
 



       -9- 
ประเพณีของชาวอ าเภอช านิโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอช านิ  ได้จัดงบประมาณสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว  แต่ในปีนี้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  ได้จัดสรรงบประมาณลดลง  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอช านิไม่ได้สนับสนุนงบประมาณเนื่องจากถูก  สตง.ทักท้วง  และงบประมาณใน
การจัดขบวนแห่เข้าร่วมที่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณไว้ในปีนี้ก็เบิกจ่าย
ไม่ได้เนื่องจากอ าเภอจะเป็นคนสนับสนุนแห่งละ  25,000  บาท  โดยอ าเภอใช้งบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ถ้าเราเบิกก็จะ
เป็นการซ้ าซ้อน  ในส่วนการจัดงานจะนัดประชุมร่วมกับผู้น าชุมชน  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลช่อผกาอีกครั้ง  ในวันที่  
20  กุมภาพันธ์  2563 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
    4.3  ปัญหาเรื่องรถขนดิน 
    ด้วยได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่ที่ 2  บ้านโคกส าโรง  และบ้านโคกกระหาด หมู่ 

ที่  5  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  ว่าไดมี้รถขนดินขายวิ่งบนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทีเ่พ่ิงก่อสร้างเสร็จใหม่ๆ  ซึ่งเป็นรถบรรทุกหนักอาจท าให้ถนนทรุดหรือช ารุดได้
ดังนั้นผมฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาทุกท่านเมื่อพบเห็นหรือรู้ว่าใคร
เป็นผู้รับจ้างขนดินให้บอกห้ามขับผ่านเนื่องจากเพ่ิงก่อสร้างเสร็จใหม่ๆ  ผู้รับจ้างยังไม่ส่ง
มอบงานจ้างและต้องใช้เวลาบ่มคอนกรีตหากขับรถบรรทุกนักวิ่งอาจเกิดการช ารุดเสียหาย
แก่ถนนได้ จึงแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ของเราได้ช่วยกันสอดส่องดูแลด้วย 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 

เลิกประชุม  เวลา  11.30  น.   
           

    (ลงชื่อ)   สมปอง  ภูอาจดั้น   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)       
                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา   
        
          (ลงชื่อ)    เกลี้ยง  เกิดช่อ      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายเกลี้ยง  เกิดช่อ) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
1.  ลงชื่อ นายประจวบ  วงษาเศก 
2.  ลงชื่อ นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
3.  ลงชื่อ นายจ านงค์  ศรีเนาวรัตน์ 
 
 
 
 


