
                                                            ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำ อบต.ช่อระกำ  

สมัยสำมัญ  สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วันศุกร์ ที่  ๘  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๒   เวลำ  ๐๙.๓๐ น. 

ณ.  ห้องประชุม อบต. ช่อระกำ 
................................... 

 
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 นายวิฑูรย์    โพธิ์นอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๑ วิฑูรย์    โพธิ์นอก  
๔ นายสทิธิธันต์  วิริยะเสถียร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๒ สิทธิธันต์  วิริยะเสถียร  
๕ นายนิคม      หลอดแก้ว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๓ นิคม      หลอดแก้ว  
๖ นายประเชิญ   วงษ์วิโรจน์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๔ ประเชิญ    วงษ์วิโรจน ์  
๗ นางโกสุม     สีกระแจะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๔ โกสุม     สีกระแจะ  
๘ นายเกลี้ยง   เนยสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๕ เกลี้ยง    เนยสันเทียะ  
๙ นางสมบัติ     กว้างนอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๕ สมบัติ     กว้างนอก  

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

 
 
รายชื่อผู้ไมเ่ข้าประชุม 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

   ๑. นายบุญเหลือ  เวทสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๒   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
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 สมบัติ    เขตจัตุรัส  
 ๓. นายกิตติ    บ ารุงนา รองนายก อบต.ช่อระกา กิตติ    บ ารุงนา   
๔. นายปาพจน์   หาญนอก เลขานุการนายก อบต.ช่อระกา ปาพจน์   หาญนอก  
๕. นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  
๖. นายมนูญ    ประจิตร์ รองปลัด อบต.ช่อระกา มนูญ   ประจิตร์  
๗. นางสาวชนัดดา หาญนอก หัวหน้าส านักปลัด อบต. ชนัดดา หาญนอก  
๘. นางจิตรรัตน์ดา  ขลังวิเชียร รก.ผอ.กองการศึกษาฯ จิตรรัตน์ดา  ขลังวิเชียร  
๙. นางแสงเดือน  อินมะดัน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน แสงเดือน   อินมะดัน  

๑๐. นายสมพร    โมรานอก นายช่างโยธาช านาญงาน สมพร   โมรานอก  
๑๑. นายสมบูรณ์   กิ่มนอก ผู้ใหญ่บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ สมบูรณ์    กิ่มนอก  
๑๒. นางสาวประภัสสร จันทเขต ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประภัสสร  จันทเขต  

 
 

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.                    ก่อนอ่ืนขออ่านประกาศฯ ก่อนค่ะ 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
      เรื่อง  การเรียกประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา  ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่  ๖) พ.ศ.๒๕๕๒    และตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ   
สมัยแรก   ประจ าปี   พ.ศ.๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   เพ่ือประโยชน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อระกา     จึงเห็นควรให้เรียกประชุมสภา  สมัยสามัญ   สมัยแรก   ประจ าปี   
๒๕๖๒  ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ตั้งแต่วันที่  ๑-๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   ณ  
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม   จังหวัดนครราชสีมา  โดยให้มี 
ก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๓  เดอืน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
       (ลงชื่อ)  สมชาญ  ข้องนอก 

                                (นายสมชาญ  ข้องนอก) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

   ล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ค่ะ   
 

ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
นายสมชาญ  ข้องนอก    ก่อนอ่ืนผมขอแจ้งให้ทราบว่า นายวีระ  รันสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ลาออก 
ประธานสภา อบต.      เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒  เพ่ือไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านช่อระกา ครับ 

       ขอบคุณทุกท่าน ที่ไปร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก เมื่อวันที่ ๑๒  มกราคม ๒๕๖๒  
       ขอขอบคุณทุกท่านไปร่วมกิจกรรมงานกีฬาต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่  ๑๙-๒๐ มกราคม       
       ๒๕๖๒   ณ  สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา  ครับ 

  
ระเบียบวำระท่ี ๒   เรื่องกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ  สมัยที่  ๔  

       เมื่อวันที่  ๒๖  ตุลำคม  ๒๕๖๑   
นายสมชาญ   ข้องนอก  ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. ตรวจสอบรายงานการประชุม และท่านใดมีอะไร 
ประธานสภา อบต.         จะแก้ไข เพ่ิมเติม หรือไม่ ขอเชิญครับ  

ถ้าไม่มีท่านใดจะแก้ไขอะไรอีก  ผมขอมติที่ประชุมครับ  
         สมาชิกสภา อบต.ท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  

        เมื่อวันที่   ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑   ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม  รับรอง    ๑๔   เสียง 

ไม่รับรอง     -   เสียง 
งดออกเสียง   ๑  คน 

     
ระเบียบวำระท่ี ๓  เรื่องเพื่อพิจำรณำ 

๓.๑  กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำ  สมัยสำมัญ ประจ ำปี ๒๕๖๒  
นายสมชาญ   ข้องนอก    ขอเชิญทางเลขานุการสภา อบต.ฯ ชี้แจงข้อระเบียบฯ ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ          ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข 
เลขานุการสภา อบต. เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  มาตรา  ๕๓ ก าหนดว่า “  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญ 

สองสมัยหรือหลำยสมัยแล้วแต่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะก ำหนด  แต่ต้องไม่เกิน 
สี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนด  และประกอบ 
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๒๑ “ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา 
และวันเริ่มต้นประชุม  สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป   และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี “ ค่ะ 

นายสมชาญ  ข้องนอก          ผมขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอจ านวนสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจ าปี  
ประธานสภา อบต.  พ.ศ.๒๕๖๒  ครบั  
นายสิทธิธนัต์ วิริยะเสถียร  ผมขอเสนอ จ านวน ๔ สมั ย  ครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๒    

ผู้รับรอง ๑.นายวิฑรูย ์   โพธิน์อก   ส.อบต.หมู่ที่ ๑     
                                ๒.นายสวรรค์   ใหญ่จันอัด         ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 

นายสมชาญ  ข้องนอก      มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
ประธานสภา อบต.    สรุปก ำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒  มีจ ำนวน ๔ สมัย   
   ล าดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ 
   ประจ าปี ๒๕๖๒  ของแต่ละสมัย ครับ ซึ่งสมัยแรกนั้นเราก าหนดกันแล้ว 

คือ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   แล้วครับ 
   ล าดับต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกสภา ฯ เสนอวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ  
   สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครับ 
นายประเสริม  ศิริวัฒน์ ผมขอเสนอ ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 

ผู้รับรอง ๑.นายสิทธิธันต์   วิรยิะเสถียร    ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
 ๒.นายนิคม   หลอดแก้ว           ส.อบต.หมู่ที่ ๓ 

นายสมชาญ   ข้องนอก  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
ประธานสภา อบต.  ล าดับต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกสภา ฯ เสนอวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ  
    สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  ครับ 
นายประเชิญ  วงษ์วิโรจน์   ผมขอเสนอ ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ส.อบต.หมู่ที ่๔ 

ผู้รับรอง ๑.นายประสิทธิ์   สุขดา    ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
 ๒.นายพชรธร    โพธิ์นอก  ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 

นายสมชาญ   ข้องนอก  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
ประธานสภา อบต.  ล าดับต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกสภา ฯ เสนอวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ  
    สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  ครับ 

นายสวรรค์   ใหญ่จันอัด   ผมขอเสนอ ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 

ผู้รับรอง ๑.นายสมเกียรติ   โกจินอก ส.อบต.หมู่ที่ ๖    
  ๒.นายเทียม      เก่งนอก  ส.อบต.หมู่ที่ ๙ 

 
                     
 
 
 
 



-๕- 
 

ประธานสภาฯ       มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่ครับ   
ถ้าไม่ม ีสรุปว่ำกำรก ำหนดสมัยประชุมสภำ  สมัยสำมัญ ประจ ำปี ๒๕๖๒   

     มีจ ำนวน  ๔  สมัย  คือ 
      สมัยแรก  คือ วันที ่ ๑-๑๕  กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ 
    สมัยที่ ๒  คือ วันที ่ ๑-๑๕  พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
    สมัยที่ ๓  คือ วันที่  ๑-๑๕  สิงหำคม ๒๕๖๒ 

สมัยที ่๔  คือ วันที่  ๑-๑๕  ธันวำคม ๒๕๖๒ 
   

  ๓.๒ กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำ  สมัยสำมัญ  สมัยแรก  ประจ ำปี ๒๕๖๓  
นายสมชาญ  ข้องนอก       ล าดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.ฯ เสนอ การก าหนดสมัยประชุม  
ประธานสภา อบต.     สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๓  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบครับ 
นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ          ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข 
เลขานุการสภา อบต. เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  มาตรา  ๕๓ ก าหนดว่า “  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 

สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด  แต่ต้องไม่เกิน 
สี่สมยั  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด          
และประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๒๑ “ การก าหนดจ านวนสมัย 
ประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม  สมัยประชุมสามัญประจ าปีของ 
แต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของปีถัดไป และระยะเวลำของ 
สมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธำนสภำท้องถิ่นน ำปรึกษำ 
ในที่ประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของแต่ละปี “ ค่ะ 

นายสมชาญ  ข้องนอก ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.เสนอก าหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  
ประธานสภา อบต. พ.ศ.๒๕๖๓ ครบั 
นายพชรธร  โพธิ์นอก  ผมขอเสนอ ก าหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  
ส.อบต.หมู่ที่ ๗  พ.ศ.๒๕๖๓   วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ครบั 
   ผู้รับรอง ๑.นายเทียม   เก่งนอก  ส.อบต.หมู่ที่ ๙ 
     ๒.นางโกสุม   สีกระแจะ  ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
นายสมชาญ  ข้องนอก    มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
ประธานสภา อบต.  สรุปก ำหนดวันประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓ นั้นคือ 

วันที่  ๑-๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓  ครับ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  -๖- 
 

ระเบียบวำระท่ี ๔  ญัตติ ขอควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ 
นายสมชาญ  ข้องนอก  ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงฯ ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายทองแดง  ศรีธรรมมา  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
นายก อบต.ช่อระกา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ (๒) คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย 

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒(๒) ส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ให้ความ 
เห็นชอบต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้) 

นายสมชาญ  ข้องนอก  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ อภิปรายหรือสอบถามได้  เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.  ขอเชิญทางเลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ครับ 
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ เรียนท่านสมาชิกฯ ว่าส าหรับแผนเพิ่มเติมฉบับนี้นั้น ได้เคยเสนอต่อสภามาแล้วเมื่อ 
เลขานุการสภา อบต.  สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ แต่สมาชิกยัง 

ไม่เห็นชอบให้กลับไปทบทวนรายละเอียดใหม่  จึงได้มีการพิจารณาและยกร่างขึ้นมา 
เสนอใหม่อีกครั้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ (๒) 
ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  
มาตรา ๔๖ ซ่ึงก าหนดให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาด้วยค่ะ   

นายสมชาญ  ข้องนอก  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีก เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม หรือ อภิปรายอีก ผมขอมติที่ประชุม ครับ 

สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติม  ฉบับที ่๒    ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มติทีป่ระชุม    เห็นชอบ ๑๔   เสียง 
ไม่เห็นชอบ       -      เสียง 
งดออกเสียง      ๑     คน 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

ระเบียบวำระท่ี ๕  ญัตติ ขอควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ 
นายสมชาญ  ข้องนอก  ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงฯ ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายทองแดง  ศรีธรรมมา  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
นายก อบต.ช่อระกา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑  เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย 

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑  ส านกังานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ให้ความ 
เห็นชอบต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้) 

  
นายสมชาญ  ข้องนอก  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ อภิปรายหรือสอบถามได้  เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีก หรือไม่ ขอเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม หรือ อภิปรายอีก ผมขอมติที่ประชุม ครับ 

สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) 
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๓   ขอให้ยกมือขึ้น  ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๔   เสียง 
ไม่เห็นชอบ        -     เสียง 
งดออกเสียง       ๑    คน 

 
ระเบียบวำระท่ี ๖  ญัตติ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
นายสมชาญ  ข้องนอก  ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงฯ ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายทองแดง  ศรีธรรมมา  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
นายก อบต.ช่อระกา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑ ข้อ ๘ (๓)  ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาคัดเลือกจ านวน
สามคนเป็นกรรมการ และให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ นั้น  

 
 
 
 
 
 
 



 
   -๘- 

 
  ในการนี้ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้ลาออกจากกการเป็น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จ านวน ๑ ราย คือ นายวีระ รันสันทียะ   
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ให้ความ 

เห็นชอบต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้) 
นายสมชาญ  ข้องนอก  ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑  

ข้อ ๘(๓) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภา
ท้องถิน่ที่สภาคัดเลือกจ านวนสามคนเป็นกรรมการ และให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซ่ึงตามค าสั่ง อบต.ช่อระกา ที่ ๕๙๒/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในส่วนสมาชิกสภา อบต.ไปแล้ว
จ านวน ๓ ท่านไดแ้ก่    

๑.นายวีระ  รันสันเทียะ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
   ๒.นางโกสุม  สีกระแจะ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
   ๓.นายสวรรค์  ใหญ่จันอัด ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
ในส่วนของสมาชิกสภา อบต.ช่อระกา ก็สืบเนื่องมาจากว่าท่านวีระ รันสันเทียะ ส.อบต. 
หมู่ที่ ๑ ได้ยื่นใบลาออก เพ่ือไปสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านช่อระกา หมูที่ ๑  ท าให้ขาดสมาชิกภาพ 
สัดส่วนของคณะกรรมการฯ  จึงต้องมีการคัดเลือกแทนจ านวน ๑ คนค่ะ 

นายสมชาญ  ข้อนอก   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่จะมาท าหน้าที่ 
ประธานสภา อบต.  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๑ คนครบั 
นายเทียม  เก่งนอก  ผมขอเสนอ นายพชรธร    โพธิ์ยนอก ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 
ส.อบต.หมูที่ ๙   เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครับ      
    ผู้รับรอง ๑. นายนิคม      หลอดแก้ว ส.อบต.หมู่ที ่๓ 
     ๒. นายประสิทธิ์   สุขดา            ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
นายสมชาญ  ข้องนอก  มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืน อีกไหมครับ ขอเชิญครับ  
ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มีใครเสนออีก สรุปว่า  นายพชรธร    โพธิ์ยนอก ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 
    เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แทนต าแหน่งที่ว่าง ครับ 
  
ระเบียบวำระท่ี ๗  เรื่อง อ่ืน ๆ  (ถ้ำมี) 
นายสมชาญ  ข้องนอก  มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับ 
ประธานสภา อบต. 
  

 
 
 
  
 
 
 



 
-๙- 

       
นายสมชาญ   ข้องนอก    ถ้าไม่มที่านใดจะเสนออะไรอีก  ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วม 
ประธานสภา อบต.                   ประชุม  ผมขอปิดการประชุม  ครับ 

 
เลิกประชุมเวลำ  ๑๑.๓๐  น. 
 
 

                        (ลงชื่อ)    ปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                         (นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ) เลขานุการสภา อบต. 
 
   (ลงชื่อ)  ประเชิญ   วงษ์วิโรจน์   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     (นายประเชิญ   วงษ์วิโรจน์) ส.อบต. หมู่ที ่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 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


