
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำ อบต.ช่อระกำ  

สมัยสำมัญ  สมัยที่ ๓ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐    
วันอังคำร ที่  ๑๐ ตุลำคม  ๒๕๖๐ เวลำ  ๐๙.๓๐ น. 

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

 

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 นำยสิทธิธันต์  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 นำยเกลี้ยง   เนยสันเทียะ สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๕ เกลี้ยง    เนยสันเทียะ  
๑๑ นำงสมบัติ     กว้ำงนอก สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๕ สมบัติ     กว้ำงนอก  
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. นำยชัยพัตร์  วิเชียรฉำย  รองนำยก อบต.ช่อระกำ ชัยพัตร์  วิเชียรฉำย  
๓. นำยปำพจน์   หำญนอก เลขำนุกำรนำยก อบต.ช่อระกำ ปำพจน์   หำญนอก  
๔ นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำฯ ปิยำภรณ์  ศรีเกำะ  
๕ นำงสำวชนัดดำ   หำญนอก หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต. ชนัดดำ  หำญนอก  
๖ นำงจิตรรัตน์ดำ   ขลังวิเชียร  รก.ผอ.กองกำรศึกษำฯ จิตรรัตน์ดำ   ขลังวิเชียร  
๗ นำงแสงเดือน    อินมะดัน  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน แสงเดือน  อินมะดัน  

 



 
-๒- 

 
 

เปิดประชุมเวลำ 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  ๓  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   อำศัยอ ำนำจตำมควำมนัยมำตรำ   ๕๔  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล พ.ศ.  ๒๕๓๗   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   ( ฉบับที่  ๖)   พ.ศ. ๒๕๕๒    และตำมมติที่ประชุมสภำ สมัยสำมัญ    
สมัยแรก   ประจ ำปี   พ.ศ. ๒๕๖๐   เมื่อวันที่   ๖  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๐   เพ่ือประโยชน์ขององค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลช่อระกำ     จึงเห็นควรให้เรียกประชุมสภำ   สมัยสำมัญ   สมัยที่ ๓ ประจ ำปี   ๒๕๖๐   ของสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  ตลุำคม  ๒๕๖๐   ณ  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลช่อระกำ  อ ำเภอบ้ำนเหลื่อม   จังหวัด นครรำชสีมำ  โดยให้มีก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน 

   จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 
    ประกำศ   ณ   วันที่   ๒๕  กนัยำยน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                      ลงชื่อ สมชำญ  ข้องนอก 
              (นำยสมชำญ  ข้องนอก) 

                           ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
 

และล ำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำฯ ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมสภำฯ ต่อไป ค่ะ  
 
              

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
นำยสมชำญ  ข้องนอก  วันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๐ ผมขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำ อบต.ทุกท่ำน ไปร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศล 
ประธำนสภำ อบต. เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ ๑ ปี 

โดยมีกิจกรรม ดังนี้    ภำคเช้ำ   เริ่มเวลำ ๐๖.๓๐ น.  พิธที ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง 
            ณ วัดบ้ำนเหลื่อม  

กำรแต่งกำย สภำพบุรุษ : เสื้อผ้ำไทยแขนยำวสีด ำ,สุภำพสตรี ชุดผ้ำซิ่น (สีด ำ) 
           ภำคเย็น   เริ่มเวลำ ๑๗.๓๐ น.  พิธีบ ำเพ็ญกุศลเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล 

         แด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต 
         ครบ ๑ ปี  ณ วัดบ้ำนเหลื่อม 

      กำรแต่งกำย : ชุดเครื่องแบบสีกำกีแขนยำว หรือชุดสุภำพไว้ทุกข์ 
 
 
 



-๓- 
 

 

ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ  สมัยท่ี ๒   
     เมื่อวันที่  ๑๙  กันยำยน  ๒๕๖๐  

นำยสมชำญ  ข้องนอก     มีท่ำนใดจะแก้ไขรำยละเอียดอะไรหรือไม่ครับ   ขอเชิญครับ  
ประธำนสภำ อบต. ถ้ำไม่มที่ำนใด สงสัย หรือสอบถำมอีก    ผมขอมติที่ประชุมครับ 

สมำชิกสภำ อบต.ช่อระกำ ท่ำนใดรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ  สมัยวิสำมัญ   
สมัยที่ ๒  เมื่อวันที่  ๑๙  กันยำยน ๒๕๖๐  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   รับรอง   ๑๗   เสียง 
    ไม่รับรอง           -    เสียง 
    งดออกเสียง        -    เสียง    
      

ระเบียบวำระท่ี ๓  เรื่อง เพื่อทรำบ 
   ๓.๑ ญัตติ รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  
                ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนตุลำคม (ระหว่ำงเดือนเมษำยน ถึงกันยำยน 
                พ.ศ.๒๕๖๐)             

 

นำยสมชำญ  ข้องนอก        ขอเชิญท่ำนนำยกฯ  ชี้แจงรำยละเอียด ครับ   
ประธำนสภำ อบต. 
นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ   เรียน  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
นำยก อบต.   ตำมท่ีคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  

ได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนตุลำคม ในกำรประชุมเม่ือวันที่ ๔ ตุลำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๕.๐๐ น  
ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓)  ก ำหนดให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อสภำ
ท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบ ในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำร
ติดตำมและประเมินผลดังกล่ำว และต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อย
ปีละสองครั้ง ภำยในเดือนเมษำยน และภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี นั้น 

บัดนี้ กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ได้เสร็จสิ้น
แล้ว จึงขอเสนอรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนตุลำคม เพื่อรำยงำนต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
ช่อระกำรำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมหนังสือฉบับนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและน ำเสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ เพ่ือทรำบ
ต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 

นำยสมชำญ  ข้องนอก  ขอเชิญท่ำนสมำชิกฯ ได้ดูรำยละเอียดตำมเอกสำร และสอบถำมได้นะครับ 

ประธำนสภำ อบต.  ถ้ำไม่มีผู้ใดสงสัย หรือสอบถำม ผมขอผ่ำนไปวำระที่ ๔ ต่อไปครับ 

 
 



 

-๔- 

ระเบียบวำระท่ี ๔  เรื่อง เพื่อพิจำรณำ 
     ๔.๑ ญัตติ กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  
นำยสมชำญ  ข้องนอก  ขอเชิญท่ำนนำยก อบต.ช่อระกำ ชี้แจงครับ 
ประธำนสภำ อบต. 
นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ   เรียน  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
นำยก อบต.   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ หมวด ๑ ข้อ ๘ (๑) ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิน่ ประกอบด้วย สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำคัดเลือกจ ำนวนสำมคนเป็น 
กรรมกำร และให้มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปี และอำจได้รับกำรคัดเลือกได้อีกนั้น 

บัดนี้ คณะกรรมกำรดังกล่ำวได้ครบวำระแล้ว ตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  
ที่ ๗๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ กมุภำพันธ์ ๒๕๕๘  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดน ำเสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ เพ่ือพิจำรณำคัดเลือก
สมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ต่อไปด้วย จักเป็น
พระคุณยิ่ง 

นำยสมชำญ  ข้องนอก  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ ได้เสนอชื่อคณะกรรมกำรแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ประธำนสภำ อบต.  ช่อระกำ คนที่ ๑ และมีผู้รับรองด้วยนะครับ 
นำยประเสริม  ศิริวัฒน์  ผมขอเสนอ นำยวีระ   รันสันเทียะ  ส.อบต. ม.๑ 
สมำชิกสภำ อบต.ม.๗  ผู้รับรอง   ๑. นำยวิฑูรย์    โพธิ์นอก     ส.อบต. ม.๑ 

    ๒. นำยเทียม    เก่งนอก     ส.อบต. ม.๙ 
นำยสมชำญ  ข้องนอก  มีใครจะเสนอท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้ำไม่มี  
ประธำนสภำ อบต.              ผมขอเชิญสมำชิกฯ เสนอคณะกรรมกำรฯ คนที่ ๒ ครับ 
นำยประเชิญ  วงษ์วิโรจน์  ผมขอเสนอ นำยสวรรค์  ใหญ่จันอัด  ส.อบต. ม.๖ 
สมำชิกสภำ อบต.ม.๔  ผู้รับรอง   ๑. นำยพชรธร    โพธิ์นอก     ส.อบต. ม.๗ 

    ๒. นำยประสิทธิ์  สุขดำ     ส.อบต. ม.๘ 
นำยสมชำญ  ข้องนอก  มีใครจะเสนอท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้ำไม่มี  
ประธำนสภำ อบต.              ผมขอเชิญสมำชิกฯ เสนอคณะกรรมกำรฯ คนที่ ๓ ครับ 
นำยสิทธิธันต์  วิริยะเสถียร ผมขอเสนอ นำงโกสุม  สีกระแจะ   ส.อบต. ม.๔ 
สมำชิกสภำ อบต.ม.๒  ผู้รับรอง   ๑. นำยสมเกียรติ   โกจินอก     ส.อบต. ม.๖ 

    ๒. นำยเกลี้ยง  เนยสันเทียะ     ส.อบต. ม.๕ 
 

นำยสมชำญ  ข้องนอก   มีท่ำนใดจะเสนอท่ำนอื่นอีกหรือไม่ครับ     ถ้ำไม่มีสรุปว่ำคณะกรรมกำร  
ประธำนสภำ อบต.   แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ประกอบด้วย 

๑. นำยวีระ   รันสันเทียะ   ส.อบต. ม.๑ 
๒. นำยสวรรค์  ใหญ่จันอัด  ส.อบต. ม.๖ 
๓. นำงโกสุม  สีกระแจะ   ส.อบต. ม.๔  
 

 
 



 
-๕- 

 
   

นำยสมชำญ  ข้องนอก    มีท่ำนใดจะเสนอท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ ครับ    ถ้ำไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่มำร่วมประชุม 
ประธำนสภำ อบต.                   ขอปิดกำรประชุม  ครับ 
 

เลิกประชุมเวลำ  ๑๐.๑๕  น. 
 
                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
            (นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ)  เลขำนุกำรสภำ อบต.ช่อระกำ 
   

       (ลงชื่อ)....................................คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                        (นำยประเชิญ   วงษ์วิโรจน์)  ส.อบต. หมู่ที่ ๔ 
 

                 (ลงชื่อ)....................................คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                       (นำงสมบัติ     กว้ำงนอก)  ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 
 

                 (ลงชื่อ)....................................คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                      (นำยสวรรค์    ใหญ่จันอัด)  ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
 
 

 

      (ลงชื่อ) ………………..…………….ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม 
               (นำยสมชำญ   ข้องนอก ) ประธำนสภำ อบต.ช่อระกำ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


