
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วันศุกร์ ที่  ๒๖  ตุลำคม  ๒๕๖๑  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 นำยวีระ     รันสันเทียะ สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๑ วีระ     รันสันเทียะ  
 ๔ นำยวิฑูรย์    โพธิ์นอก สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๑ วิฑูรย์    โพธิ์นอก  
๕ นำยสทิธิธันต์  วิริยะเสถียร สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๒ สิทธิธันต์  วิริยะเสถียร  
๖ นำยบุญเหลือ  เวทสันเทียะ  สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๒ บุญเหลือ  เวทสันเทียะ  
๗ นำยนิคม      หลอดแก้ว สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๓ นิคม      หลอดแก้ว  
๘ นำยประเชิญ   วงษ์วิโรจน์ สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๔ ประเชิญ    วงษ์วิโรจน ์  
๙ นำงโกสุม     สีกระแจะ สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๔ โกสุม     สีกระแจะ  

๑๐ นำงสมบัติ  กว้ำงนอก สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๕ สมบัติ  กว้ำงนอก  
๑๑ นำยเกลี้ยง   เนยสันเทียะ สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๕ เกลี้ยง    เนยสันเทียะ  
๑๒ นำยสมเกียรติ    โกจินอก สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๖ สมเกียรติ     โกจินอก  
๑๓ นำยสวรรค์    ใหญ่จันอัด สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๖ สวรรค์    ใหญ่จันอัด  
๑๔ นำยพชรธร    โพธิ์นอก สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๗ พชรธร    โพธิ์นอก             
๑๕ นำยประสิทธิ์    สุขดำ สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๘ ประสิทธิ์    สุขดำ  
๑๖ นำยแสง      เกียดกลำง สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๙ แสง      เกียดกลำง  
๑๗ 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 นำยสมบัติ     เขตจัตุรัส รองนำยก อบต.ช่อระกำ สมบัติ     เขตจัตุรัส  

 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

หมำย
เหตุ 

๓ นำยกิตติ   บ ำรุงนำ รองนำยก อบต.ช่อระกำ กิตติ    บ ำรุงนำ  
๔ นำยปำพจน์   หำญนอก เลขำนุกำรนำยก อบต.ช่อระกำ ปำพจน์   หำญนอก  
๕ นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำฯ ปิยำภรณ์  ศรีเกำะ  
๖ นำยลวง    ทองสันเทียะ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ลวง  ทองสันเทียะ  
๗ นำงจิตรรัตน์ดำ  ขลังวิเชียร รก.ผอ.กองกำรศึกษำฯ จิตรรัตน์ดำ  ขลังวิเชียร  
๘ นำยสมพร     โมรำนอก นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน  สมพร  โมรำนอก   
๙ นำงแสงเดือน   อินมะดัน เจ้ำพนกังำนธุรกำรปฏิบัติงำน แสงเดือน  อินมะดัน  

๑๐ นำงสำวณัฐนรี    ม่วงศิลำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำร 

ณัฐนรี     ม่วงศิลำ  

 
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. ๒๕๖๑ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมนัยมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตำมมติที่ประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัย
แรก ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ เพ่ือให้นำยกองค์กำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
ได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมกำรแถลงนโยบำยต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  รำยงำน
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ และเรื่องอ่ืน ๆ  อันเป็น
ประโยชน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ จึงเห็นควรให้เรียกประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ 
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ตั้งแต่วันที่  ๑๖ - ๓๐ ตุลำคม 
๒๕๖๑  ณ  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  อ ำเภอบ้ำนเหลื่อม   จังหวัดนครรำชสีมำ  
โดยให้มีก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน 
 
 

                               
 
 

 
 



-๓- 
 

    จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 
     ประกำศ  ณ วันที่   ๙  ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

                         ลงชื่อ 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 ๑ 

     เมื่อวันที่  ๒๕  กันยำยน  ๒๕๖๑   
 

นำยสมชำญ  ข้องนอก   ผมขอเชิญท่ำนสมำชิกฯ ตรวจดูเอกสำร ท่ำนใดมีอะไรจะแก้ไข หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำ อบต.   ถ้ำไม่มีท่ำนใดจะแก้ไขอะไรอีก    ผมขอมติที่ประชุมครับ  
           สมำชิกท่ำนใด รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ 

          เมือ่วันที่   ๒๕  กันยำยน  ๒๕๖๑  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม    รับรอง     ๑๖    เสียง 
     ไม่รับรอง    -     เสียง 
     งดออกเสียง  ๑   คน 
 
ระเบียบวำระท่ี ๓   เรื่อง เพื่อพิจำรณำ 

    ๓.๑ ญัตติ ขอควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒   
          ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

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

ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ (๒) คณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม ส ำหรับ 

 
 
 
 
 



-๔- 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ส่งร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลพิจำรณำตำมมำตรำ  ๔๖ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย    

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ 
(๒) ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ จึงขอควำมเห็นชอบแผนพัฒนำท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๒   

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและน ำเสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ      
ให้ควำมเห็นชอบต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง (รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำพร้อมนี้)  

 

นำยสมชำญ  ข้องนอก   ขอเชิญสมำชิกสภำฯ อภิปรำย หรือสอบถำมได้ครับ ก่อนอื่นผมขอแก้ไขค ำว่ำ 
ประธำนสภำ อบต.   แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี เป็นค ำว่ำ แผนพัฒนำท้องถิน่ ครับ และตัดข้อควำมหน้ำ ๑๒ โครงกำร

ที่ ๓๗ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำด ๓๐ แอมป์ ประปำหมู่บ้ำนที่ ๙  ขอให้ตัดค ำว่ำ ขนำด ๓๐ 
แอมป์ ออก  ติดตั้งโคมไฟฟ้ำ สำธำรณะภำยในหมู่บ้ำน จ ำนวน ๑๐ จุด หมู่ที่ ๗  ขอให้ตัดค ำ
ว่ำ จ ำนวน ๑๐ จุด ออก และโครงกำรที่ ๒ ติดตั้งโคมไฟฟ้ำสำธำรณะในหมู่บ้ำน จ ำนวน ๑๐ 
จุด หมู่ที่ ๘ ขอให้ตัดค ำว่ำ จ ำนวน ๑๐ จุด ออก และโครงกำรที่ ๓ ติดตั้งโคมไฟฟ้ำสำธำรณะ
ในหมู่บ้ำน จ ำนวน ๓๗ จุด หมู่ที่ ๔  ขอให้ตัดค ำว่ำ จ ำนวน ๓๗ จุด  ออกนะครับ  

นำยสิทธิธันต์  วิริยะเสถียร  ผมอยำกทรำบว่ำ ประมำณกำรหน้ำที่ ๕ โครงกำรที่ ๘ กับหน้ำที่ ๙ โครงกำรที่ ๒๕  
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๒   และโครงกำรที่ ๒๖  ท ำไมปริมำณงำนใกล้เคยีงกัน แต่วงเงินงบประมำณต่ำงกันมำกครับ เช่น 

โครงกำรที ่๘ ปรับปรุงถนนลูกรังสำยช่อบูรพำ - หนองปรือ กว้ำง ๕ เมตร ยำว ๔๔๐  
    เมตร วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บำท ส่วนโครงกำรที่ ๒๕ ปรับปรุงถนนลูกรังสำยสำมแยกบึงบ้ำนม่วง 

 - สำมแยกบ้ำนนำงนงนุช หมู่ที่ ๒ ลงลูกรังกว้ำง ๔ เมตร ยำว ๓๐๐ เมตร วงเงิน ๒๓๐,๐๐๐ 
บำท  และโครงกำรที่ ๒๖ ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรังสำยรอบโรงเรียนหมู่ที่ ๒ ลงลูกรัง
กว้ำง  ๔ เมตร ยำว ๒๐๐ เมตร  วงเงิน ๑๕๗,๔๐๐  บำท  ดูแล้วมันแตกต่ำงกันเกรงว่ำเวลำ
ท ำงำนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ โดยเฉพำะโครงกำรที่มีวงเงินน้อยแต่ควำมยำวมำกกว่ำนะ
ครับ เจ้ำหน้ำทีต่รวจงำนกจ็ะล ำบำก อยำกให้ทำงช่ำงชี้แจงหน่อยนะครับ 

นำยสมชำญ  ข้องนอก   ขอเชิญนำยช่ำงสมพร โมรำนอก ตอบครับ 
ประธำนสภำ อบต. 
นำยสมพร   โมรำนอก   รำยกำรค ำนวณมีเก่ียวข้องกับรำคำน้ ำมัน เกี่ยวกับ Factor F  
นำยช่ำงโยธำ    หรืออำจมีกำรวำงท่อเพ่ิมเติม หรือลงดินก่อนครับ 
นำยประเสริม  ศิรวิัฒน์   ในแผนหน้ำที่ ๕  โครงกำรที่ ๘ ท ำไมตอนประชุมประชำคม ผมเสนอเป็น คสล. 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๗    แต่ท ำไมเป็นลูกรังสำยช่อบูรพำ - หนองปรือ ครับ 
 

 
 
 
 
 



-๕- 
 

นำยสมชำญ  ข้องนอก   ขอเชิญปลัดฯ ตอบครับ 
ประธำนสภำ อบต. 
นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ  โครงกำรที่ทำ่นประเสริมฯ พูดถึงนั้นในร่ำงแผนที่เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำแผน 
ปลัด อบต.ช่อระกำ  ชุดที่ท่ำนนำยกเป็นประธำนฯ นั้นได้มกีำรประชุมพิจำรณำหลังจำกท่ีประชำคมต ำบลผ่ำน

มำแล้ว ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวนั้นผ่ำนกำรประชุมประชำคมมำจำกเวทีไทยนิยมยั่งยืน  เขียนว่ำ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังทุกสำยภำยในบ้ำนช่อบูรพำ หมู่ที่ ๗ ซ่ึงกรรมกำรมองว่ำมันเป็น 

    โครงกำรที่กว้ำงเกินไป ควรจะก ำหนดชื่อสำยเลยจะได้มีขอบเขตเริ่มต้นและสิ้นสุดของงำน 
เพรำะก ำหนดที่ทุกสำยนั้นไม่มีรำยละเอียดที่จะครอบคลุมได้ครบตำมขอบเขตของงำนก็เลยมี
มติก ำหนดเพียงหนึ่งสำยทำงเท่ำนั้นทีเ่ห็นว่ำจ ำเป็น เหมำะสมค่ะ   ที่ท่ำนพูดถึงโครงกำรที่
น ำเสนอในกำรประชุมประชำคมต ำบล  ซ่ึงท่ำนร่วมเป็นคณะกรรมกำรประชำคมต ำบลและ
ไดเ้สนอโครงกำรเพ่ิมเติมในกำรพิจำรณำร่ำงแผนมำนั้นยังไม่ได้น ำเข้ำมำตอนนี้  จะได้เก็บ
รวบรวมเป็นข้อมูลไว้น ำมำพิจำรณำในกำรยกร่ำงแผนฯในครั้งต่อไปนะค่ะ เพรำะโครงกำรที่
น ำเสนอในกำรประชุมครั้งนี้เป็นโครงกำรที่ผ่ำนกำรประชำคมระดับหมู่บ้ำนมำแล้วคะ่ 

นำยพชรธร  โพธิ์นอก    ผมมีข้อสงสัย กำรคิดพ้ืนที่ควรคิดเป็นตำรำงเมตร (ตร.ม.) ปริมำตร คิดเป็นลูกบำศ์กเมตร 
สมำชิกสภำ อบต.หมูท่ี่ ๗  (ลบ.ม.)  แต่มีข้อสังเกตเรื่องปริมำณงำนมำกรำคำน้อย  ปริมำณงำนน้อยรำคำมำก  
    มันแตกต่ำงกันมำกนะครับ 
นำยสมพร   โมรำนอก  ผมคิดว่ำคงจะพิมพ์ผิดนะครับ 
นำยช่ำงโยธำ 
นำยวีระ   รันสันเทียะ   ถ้ำเรำเห็นชอบในหลักกกำรไว้ก่อนให้ทำงช่ำงไปแก้ไขรำยละเอียดได้ไหมครับ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๑ 
นำยประเสริม   ศิริวัฒน์   ผมว่ำเรำเห็นชอบแล้วให้ช่ำงไปแก้ไขรำยละเอียดตัวเลขแล้วกลับมำประกำศใช้เลย 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๗   ก็ได้แต่พวกเรำจะไม่เห็นเอกสำรอีกนะครับ  
นำยสิทธิธันต์   วิริยะเสถียร  มันก็จะมีบำงโครงกำรที่ตัวเลขไม่ค่อยจะถูกต้องตำมหลักเพรำะตำมปริมำณงำน 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที ่๒  กับงบประมำณไม่ค่อยสัมพันธ์กัน แต่บำงโครงกำรก็อยำกจะให้ผ่ำนได้นะครับ  
นำยสมชำญ  ข้องนอก   ผมขอถำมเลขำฯ ว่ำเรำจะแยกกำรลงมติได้ไหมครับ 
ประธำนสภำ อบต. 
นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ  ก็ควรพิจำรณำตำมร่ำงที่เสนอมำ ไม่ควรแยกเป็นรำยข้อหรือโครงกำร เพรำะ
เลขำนุกำรสภำ อบต.  มันจะสบัสนไปไหม และระเบียบฯ ก็ไม่ได้ก ำหนดไว้ค่ะ เพรำะหำกท่ำนสมำชิกฯ พิจำรณำ 
    แล้วเห็นว่ำไม่เห็นด้วยก็สำมำรถลงมติไม่เห็นชอบได้นะคะ  ทำงคณะผู้บริหำรก็จะได้น ำร่ำง 
    กลับไปทบทวนแล้วเสนอมำใหม่ไดค่้ะ  ส ำหรับโครงกำรที่เสนอมำนี้ก็ยังไม่มีโครงกำรเร่งด่วน 
    มำก  เพรำะเรำเตรียมโครงกำรไว้รองรับกับกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยปี พ.ศ.๒๕๖๓ หรือ 
    กรณีมีเงินเหลือจ่ำยก็โอนมำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่นะค่ะ 
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นำยสมชำญ  ข้องนอก   ครับท่ำนสมำชิกฯ มีท่ำนใดจะอภิปรำยหรือจะสอบถำมอีก เชิญครับ 
ประธำนสภำ อบต.  ถ้ำไม่มีท่ำนใดจะสอบถำม หรือ อภิปรำยอะไร ผมขอมติที่ประชุม ครับ 

สมำชิกสภำ อบต.ช่อระกำ ท่ำนใดเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
(เพ่ิมเติม)  ฉบับ ๒  พ.ศ.๒๕๖๑  ขอให้ยกมือขึ้น  ครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ    -      เสียง 
ไม่เห็นชอบ  ๑๖    เสียง 
งดออกเสียง    ๑ คน   

 

๓.๒ ญัตติ ขอควำมเห็นชอบแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๒  
         ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

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

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ เพ่ือประโยชน์
ของประชำชน กำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ส่งร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณิตำมมำตรำ ๔๖ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย    

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 
๒๒/๑ ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ จึงขอควำมเห็นชอบแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ ๒   

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและน ำเสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ให้
ควำมเห็นชอบต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง (รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำพร้อมนี้) 

 

นำยสมชำญ  ข้องนอก   ขอเชิญสมำชิกสภำฯ ดูรำยละเอียดตำมเอกสำร และสอบถำมหรืออภิปรำยได้ครับ  
ประธำนสภำ อบต.    ครับท่ำนสมำชิกฯ มีท่ำนใดจะอภิปรำยหรือจะสอบถำมอีก เชิญครับ 

ถ้ำไม่มีท่ำนใดจะสอบถำม หรือ อภิปรำยอะไร ผมขอมติที่ประชุม ครับ 
สมำชิกสภำ อบต.ช่อระกำ ท่ำนใดเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๒  ปี พ.ศ.๒๕๖๑   ขอให้ยกมือขึ้น  ครับ 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ     ๑๖   เสียง 
     งดออกเสียง           ๑   คน   

 
 
 
 
 



-๗- 
 

 

ระเบียบวำระท่ี ๔  เรื่อง เพื่อทรำบ 
   ๔.๑ ญัตติ รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ   
         ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รอบเดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่ำงเดือนเมษำยน  
         ถึง กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑)  
 

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 ๒๙ (๓) “รำยงำนผล 
และเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนในท้องถิ่น 
ให้ทรำบ นั้น 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ 
(๓) ส ำนักงำนปลัด จึงขอเสนอผลกำรติดตำมแผนพัฒนำฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
รอบเดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่ำงเดอืนเมษำยน ถึง กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑) 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและน ำเสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำต่อไป  
          ด้วยจักเปน็พระคุณยิ่ง (รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำพร้อมนี้) 

 
นำยสมชำญ  ข้องนอก  ขอเชิญสมำชิกสภำฯ ดูรำยละเอียดตำมเอกสำร ท่ำนใดสงสัย หรือจะสอบถำม เชิญครับ  
ประธำนสภำ อบต.  ถ้ำไม่มีท่ำนใดสอบถำม ผมขอผ่ำนไปเรื่องต่อไปครับ 
 
     ๔.๒  ญัตติ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

ที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑                   
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 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๒  
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(ฉบับที่ ๖) “ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำม
นโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นประจ ำปี ค ำแถลงนโยบำยของ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยให้ปิด
ประกำศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วย เพ่ือให้ประชำชน 
มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและก ำกับ กำรบริหำรจัดกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อประชำชน ในเรื่องกำรจัดท ำงบประมำณ กำรใช้จ่ำย 
และผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี ให้ประชำชนทรำบโดยทั่วไปอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี นั้น 

     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ จึงขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย 
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ให้สภำองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลช่อระกำทรำบ รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำพร้อมนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดน ำเสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ เพ่ือทรำบต่อไป
ด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 

นำยสมชำญ  ข้องนอก  ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ครับ  
ประธำนสภำ อบต.    
นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ   ครับ นโยบำยที่ ๒ ที่เรำได้แถลงไว้ก็มีหลำยคนที่คิดว่ำจะท ำได้ไหม เช่น มีอินเทอร์เน็ต 
นำยก อบต.ช่อระกำ  ทุกหมู่บ้ำน มีคนถำมว่ำท ำได้ไหม กำรท ำงำนขึ้นอยู่กับควำมตั้งใจเอำใจใส่ก็ท ำได้นะครับ  
    ที่เรำไม่ได้ท ำเอง พอดีรัฐบำลก็จัดสรรงบมำท ำ ติดเน็ตประชำรัฐทุกหมู่บ้ำนครับ  
 นำยสมชำญ  ข้องนอก  ขอเชิญสมำชิกสภำฯ ดูรำยละเอียดตำมเอกสำร  ท่ำนใดสงสัย หรือจะสอบถำม เชิญครับ  
ประธำนสภำ อบต.  ถ้ำไม่มีท่ำนใดสอบถำม ผมขอผ่ำนไปเรื่องต่อไปครับ 
 

๔.๓  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 และผู้บริหำรท้องถิ่น  
เปิดเผยข้อมูลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ประชำชนทรำบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ 
ประชำชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยบัญญัติ”  

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



-๙- 

 

        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๒๕๓ ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ทรำบ 

            จึงเรียนมำเพ่ือโปรดน ำเสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  เพื่อทรำบต่อไป 
    ด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง ครับ   
 

นำยสมชำญ  ข้องนอก  ขอเชิญสมำชิกสภำฯ ดูรำยละเอียดตำมเอกสำร ท่ำนใดสงสัย หรือจะสอบถำม เชิญครับ  
ประธำนสภำ อบต.  ถ้ำไม่มีท่ำนใดสอบถำม ผมขอผ่ำนไปเรื่องต่อไปครับ 
 
ระเบียบวำระท่ี ๕    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
นำยสมชำญ  ข้องนอก     มีท่ำนใดจะพูดคุยหรือสอบถำม อีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำ อบต.                   ถ้ำไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่มำร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุมครับ 
 
เลิกประชุมเวลำ ๑๒.๑๕ 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   รับรองรำยงำนกำรประชุม 
          (นำยสมชำญ   ข้องนอก ) ประธำนสภำ อบต.ช่อระกำ 
 
  
   


