
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วันพุธ ที่  ๑๑ เดือน ธันวำคม  ๒๕๖๒  เวลำ  ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  
.................................... 

 
 

รำยช่ือผู้มำประชุม 
 

ล ำดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

หมำย
เหตุ 

๑ นำยสมชำญ    ข้องนอก ประธำนสภำ อบต.ช่อระกำ สมชำญ    ข้องนอก  
๒ นำยประเสริม    ศิริวัฒน์ รองประธำนสภำ อบต.ช่อระกำ ประเสริม    ศิริวัฒน์  
 ๓ นำยวิฑูรย์    โพธิ์นอก สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๑ วิฑูรย์    โพธิ์นอก  
 ๔ นำยสทิธิธันต์  วิริยะเสถียร สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๒ สิทธิธันต์  วิริยะเสถียร  
๕ นำยบุญเหลือ  เวทสันเทียะ  สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๒ บุญเหลือ  เวทสันเทียะ  
๖ นำยนิคม      หลอดแก้ว สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๓ นิคม      หลอดแก้ว  
๗ นำยประเชิญ   วงษ์วิโรจน์ สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๔ ประเชิญ    วงษ์วิโรจน ์  
๘ นำงโกสุม     สีกระแจะ สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๔ โกสุม     สีกระแจะ  
๙ นำงสมบัติ  กว้ำงนอก สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๕ สมบัติ  กว้ำงนอก  

๑๐ นำยเกลี้ยง   เนยสันเทียะ สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๕ เกลี้ยง    เนยสันเทียะ  
๑๑ นำยสมเกียรติ    โกจินอก สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๖ สมเกียรติ     โกจินอก  
๑๒ นำยสวรรค์    ใหญ่จันอัด สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๖ สวรรค์    ใหญ่จันอัด  
๑๓ นำยพชรธร    โพธิ์นอก สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๗ พชรธร    โพธิ์นอก             
๑๔ นำยประสิทธิ์    สุขดำ สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๘ ประสิทธิ์    สุขดำ  
๑๕ นำยแสง      เกียดกลำง สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๙ แสง      เกียดกลำง  
๑๖ นำยเทียม     เก่งนอก สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๙ เทียม     เก่งนอก  

 

 
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

หมำย
เหตุ 

๑ นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ   นำยก อบต.ช่อระกำ ทองแดง  ศรีธรรมมำ  
๒ นำยกิตติ   บ ำรุงนำ รองนำยก อบต.ช่อระกำ กิตติ    บ ำรุงนำ  

 
 
 
 
 



-๒- 
 
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

หมำย
เหตุ 

๓ นำยจักรเพชร   ก่องนอก รองนำยก อบต.ช่อระกำ จักรเพชร   ก่องนอก  
๔ นำยปำพจน์   หำญนอก เลขำนุกำรนำยก อบต.ช่อระกำ ปำพจน์   หำญนอก  
๕ นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำฯ ปิยำภรณ์  ศรีเกำะ  
๖ นำยสมบูรณ์  อนิทจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง สมบูรณ ์ อินทจันทร์  
๗ นำงสำวชนัดดำ  หำญนอก หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต. ชนัดดำ   หำญนอก  
๘ นำงแสงเดือน   อินมะดัน เจ้ำพนกังำนธุรกำรปฏิบัติงำน แสงเดือน  อินมะดัน  

 
เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐  น. 
ก่อนเข้ำระเบียบวำระ           นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ  เลขำนุกำรสภำ อบต.ช่อระกำ ให้สัญญำณเรียกสมำชิก 
   สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำเข้ำห้องประชุม  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว สมำชิกฯ ครบ 

องค์ประชุมแล้ว กล่ำวเรียนเชิญนำยสมชำญ   ข้องนอก  ประธำนสภำฯ จุดเทียนธูปบูชำพระ 
รัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ 

นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ             ก่อนเข้ำระเบียบวำระกำรประชุมขออ่ำนประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เลขำนุกำรสภำ อบต.             ช่อระกำ ก่อนค่ะ 

ประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
เรื่อง  กำรเรียกประชุมสภำ  สมัยสำมัญ สมัยที่  ๔   ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมนัยมำตรำ   ๕๔      แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และตำมมติที่
ประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๘  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๒   
เพ่ือให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมกำรแถลง
นโยบำยต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ และเรื่องอ่ืน ๆ  เพ่ือประโยชน์ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ   จึงเห็นควรให้เรียกประชุมสภำ   สมัยสำมัญ   สมัยที่ ๔ ประจ ำปี 
๒๕๖๒ ของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ตั้งแต่วันที่ ๑–๑๕ ธันวำคม  ๒๕๖๒   
ณ  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  อ ำเภอบ้ำนเหลื่อม  จังหวัดนครรำชสีมำ  
โดยให้มีก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           -๓- 
 

     จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

      ประกำศ  ณ  วันที่  ๒๕  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
   สมชำญ   ข้องนอก  

                   (นำยสมชำญ   ข้องนอก) 
                      ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ                                 

 
     

นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ               ล ำดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำฯ ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระ  
เลขำนุกำรสภำ อบต.                กำรประชุมต่อไปค่ะ 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ                
นำยสมชำญ  ข้องนอก    ไม่มี 
ประธำนสภำ อบต.  

 
ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ  สมัยที่ ๒ 

     เมื่อวันที่  ๒๔  คุลำคม  ๒๕๖๒   
 

นำยสมชำญ  ข้องนอก   ผมขอเชิญท่ำนสมำชิกฯ ตรวจดูเอกสำร ท่ำนใดมีอะไรจะแก้ไข หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำ อบต.   ถ้ำไม่มีท่ำนใดจะแก้ไขอะไรอีก    ผมขอมติที่ประชุมครับ  
           สมำชิกท่ำนใด รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ 

          เมือ่วันที่   ๒๔  ตุลำคม  ๒๕๖๒  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม    รับรอง     ๑๕    เสียง 
     ไม่รับรอง    -     เสียง 
     งดออกเสียง  ๑   คน 
 
ระเบียบวำระท่ี ๓   ญัตติ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
                               ที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒                   
นำยสมชำญ  ข้องนอก  ขอเรียนเชิญท่ำนนำยก ฯ ครับ 
ประธำนสภำ อบต. 
นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ  เรียน  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
นำยก อบต.ช่อระกำ   อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๘/๕ วรรค ๕ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบล 

และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒  
 
 
 
 
 
 



                             -๔- 
 
“ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ 
ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นประจ ำปี ค ำแถลงนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล และรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยให้ปิดประกำศไว้โดยเปิดเผย    
ณ  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วย เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและ
ก ำกับ กำรบริหำรจัดกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ
ประชำชน ในเรื่องกำรจัดท ำงบประมำณ กำรใช้จ่ำยและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี ให้
ประชำชนทรำบโดยทั่วไปอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี นั้น องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ จึงขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ช่อระกำทรำบ รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดน ำเสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ เพ่ือทรำบต่อไป 
ด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง ครับ 
 

นำยสมชำญ  ข้องนอก  ขอเชิญท่ำนสมำชิกฯ ครับ ใครมีอะไรสงสัย สอบถำมได้นะครับ 
ประธำนสภำ อบต.  ถ้ำไม่มีใครสอบถำม ผมขอผ่ำนไปวำระต่อไปนะครับ  

 
 

ระเบียบวำระท่ี ๔  ญัตติ รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ   
          ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นำยสมชำญ  ข้องนอก    ขอเชิญท่ำนนำยกฯ  ครับ 
ประธำนสภำ อบต. 
นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ  เรียน  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  
นำยก อบต.ช่อระกำ         ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน 

 ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) “ผู้บริหำรท้องถิ่น   
     เสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิน่ และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อม 
     ทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนใหท้องถิ่นทรำบใน 
     ที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิน่เสนอผลกำรติดตำม และประเมินผล 
     ดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว้ำสำมสิบวันโดย อย่ำงน้อยภำยใน 
     เดือนธันวำคมของทุกปี” นั้น 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ 
(๕) ผู้บริหำรท้องถิ่นจึงขอเสนอผลกำรติดตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้) 

 
 
 
 
 
 



                  -๕- 
 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและน ำเสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำต่อไป  
          ด้วยจักเปน็พระคุณยิ่ง   
 

นำยสมชำญ  ข้องนอก  ขอเชิญสมำชิกสภำฯ ดูรำยละเอียดตำมเอกสำร ท่ำนใดสงสัย หรือจะสอบถำม เชิญครับ  
ประธำนสภำ อบต.  ถ้ำไม่มีท่ำนใดสอบถำม ผมขอผ่ำนไปเรื่องต่อไปครับ       
 
ระเบียบวำระท่ี ๕  ญัตติ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ อปท.ในรอบปี ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

          พุทธศักรำช ๒๕๖๐  
 

นำยสมชำญ  ข้องนอก   ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ชี้แจงฯ ครับ  
ประธำนสภำ อบต.       
นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ   เรียน  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
นำยก อบต.ช่อระกำ                    ตำมรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตร ๒๕๓  

ได้บัญญตัิว่ำ “ ในกำรด ำเนินงำน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภำท้องถิ่น และผู้บริหำร 
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ประชำชนทรำบ รวมตลอดท้ังมกีลไก 
ให้ประชำชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยบัญญัติ” 

 เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและก ำกับ กำรบริหำรจัดกำรองค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อประชำชน ในเรื่องกำรจัดท ำงบประมำณกำร 
 ใช้จ่ำยและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี ให้ประชำชนทรำบ นั้น  

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำ     
จักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๒๕๓ ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ทรำบ 
 

             จึงเรียนมำเพ่ือโปรดน ำเสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  เพ่ือทรำบต่อไป 
    ด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง ครับ   
 

นำยสมชำญ  ข้องนอก  ขอเชิญสมำชิกสภำฯ ดูรำยละเอียดตำมเอกสำร ท่ำนใดสงสัย หรือจะสอบถำม เชิญครับ  
ประธำนสภำ อบต.  ถ้ำไม่มีท่ำนใดสอบถำม ผมขอผ่ำนไปเรื่องต่อไปครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  -๖- 
 
 
ระเบียบวำระท่ี ๖    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
นำยสมชำญ  ข้องนอก     มีท่ำนใดจะพูดคุยหรือสอบถำม อีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำ อบต.                   ถ้ำไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่มำร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุมครับ 
 
เลิกประชุมเวลำ ๑๐.๓๕ น. 
 
                                            (ลงชื่อ)    ปิยำภรณ์  ศรีเกำะ    ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                            (นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ)  เลขำนุกำรสภำ อบต. 
 
       (ลงชื่อ)  ประเชิญ   วงษ์วิโรจน์ คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
               (นำยประเชิญ   วงษ์วิโรจน์) ส.อบต. หมู่ที่ ๔ 
 
       (ลงชื่อ) สมบัติ     กว้ำงนอก   คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
              (นำงสมบัติ     กว้ำงนอก)  ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 
 
       (ลงชื่อ) สวรรค์    ใหญ่จันอัด   คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                             (นำยสวรรค์    ใหญ่จันอัด)  ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
 
       (ลงชื่อ)  สมชำญ  ข้องนอก   ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม 
         (นำยสมชำญ  ข้องนอก)  ประธำนสภำ อบต.                     
 

                        


