
 
 

ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  

สมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
วัน  ศุกร์  ที่   ๑๓   เดือน   มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา    ๐๙.๓๐  น.                                                                                                

ณ.  ห้องประชุมสภา  อบต. ช่อระกา 

******************* 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

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 นายวีระ     รันสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๑  วีระ     รันสันเทียะ  
 ๔ นายวิฑูรย์    โพธิ์นอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๑ วิฑูรย์    โพธิ์นอก  
๕ นายสทิธิธันต์  วิริยะเสถียร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๒ สิทธิธันต์  วิริยะเสถียร  
๖ นายบุญเหลือ  เวทสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๒ - ขาด 
๗ นายนิคม      หลอดแก้ว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๓ นิคม      หลอดแก้ว  
๘ นายประเชิญ   วงษ์วิโรจน์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๔ ประเชิญ    วงษ์วิโรจน ์  
๙ นางโกสุม     สีกระแจะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๔ โกสุม     สีกระแจะ  

๑๐ นายเกลี้ยง   เนยสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๕ เกลี้ยง    เนยสันเทียะ  
๑๑ นางสมบัติ     กว้างนอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๕ สมบัติ     กว้างนอก  
๑๒ นายสมเกียรติ    โกจินอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๖ สมเกียรติ     โกจินอก  
๑๓ นายสวรรค์    ใหญ่จันอัด สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๖ สวรรค์    ใหญ่จันอัด  
๑๔ นายพชรธร    โพธิ์นอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๗ พชรธร    โพธิ์นอก  
๑๕ นายประสิทธิ์    สุขดา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๘ ประสิทธิ์    สุขดา  
๑๖ นายวิวาส     รานอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๘ วิวาส     รานอก  
๑๗ นายแสง      เกียดกลาง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๙ แสง      เกียดกลาง  
๑๘ นายเทียม     เก่งนอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๙ เทียม     เก่งนอก  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
-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 นายชัยพัตร์  วิเชียรฉาย รองนายก อบต.ช่อระกา ชัยพัตร์    วิเชียรฉาย  
๔ นายปาพจน์   หาญนอก เลขานุการนายก อบต.ช่อระกา  ปาพจน์   หาญนอก  
๕ นายสมจิตร    ทวีฤทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบต.ช่อระกา    -  
๖ นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ  ปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  
๗ นายมนูญ   ประจิตร์   หัวหน้าส านักงาน ปลัด อบต.  มนูญ   ประจิตร์    
๘ นายลวง   ทองสันเทียะ หัวหน้าส่วนการคลัง  ลวง   ทองสันเทียะ  
๙ นางเสงี่ยม    เขียวกลาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ เสงี่ยม  เขียวกลาง  

๑๐ นายประทวน   เก่งนอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ ประทวน  เก่งนอก  
๑๑ นายเอกชัย    พลพงษ์ นายช่างโยธา เอกชัย   พลพงษ์  

 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

เมื่อสมาชิกสภา อบต.ช่อระกา มาพร้อมกันแล้ว  ครบองค์ประชุม  ประธานสภา อบต. 
ได้จุด ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และน ากล่าวค าสวดมนต์ไหว้พระ 

นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ               -     ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมขออ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการสภา อบต.              ช่อระกา ก่อนค่ะ 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
เรื่อง  การเปิดประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่  ๒   ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา   ๕๔      แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   ( ฉบับที่  ๖)   พ.ศ. ๒๕๕๒    และตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ    
สมัยแรก   ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕๕๗   เมื่อวันที่   ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลช่อระกา     จึงเห็นควรให้เปิดประชุมสภา   สมัยสามัญ   สมัยที่  ๒    ประจ าปี   ๒๕๕๗   ของสภา

 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ตั้งแต่วันที่  ๑   มิถุนายน   ๒๕๕๗   ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วน 
 ต าบลช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม   จังหวัด นครราชสีมา  โดยให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ     ณ     วันที่     ๑๖    พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

                         ลงชื่อ สมชาญ  ข้องนอก 
              (นายสมชาญ  ข้องนอก) 

                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
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และล าดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ต่อไป ค่ะ  
 
              

ระเบียบวาระท่ี ๑  - เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสมชาญ  ข้องนอก       - สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมมีเรื่องจะแจ้งคือขอเชิญทุกท่านไปร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่อง 
ประธานสภา อบต.              ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  และอีกเรื่องคือขอเชิญทุกท่าน 

     ไปร่วมกิจกรรมการอบรมตัดผมชาย ที่โรงเรียนบ้านขามเวียนในวันที่ ๑๖ มิถุนายน นี้ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   - การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันที่  ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
นายสมชาญ  ข้องนอก   - ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจดูนะครับ มีท่านใดจะแก้ไขรายละเอียดอะไรหรือไม่ครับ    
ประธานสภา อบต.  ขอเชิญครับ 

ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก  
  เมื่อวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  
 

มติที่ประชุม   - รับรอง  ๑๖   เสียง    
    - งดออกเสียง       ๑   เสียง 
 

   

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง เพื่อทราบ/พิจารณา 
๓.๑   ญัตติขอความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหาร 

     ส่วนต าบลช่อระกา  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  ครั้งที่ ๒ 
 

นายสมชาญ  ข้องนอก     - ขอเชิญท่านนายกฯ  ชี้แจงรายละเอียด ครับ   
ประธานสภา อบต. 
นายทองแดง  ศรีธรรมมา  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
นายก อบต.                         เนื่องจาก  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาสามปี  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  และตอบสนองความต้องการของประชาชน   
และเพ่ือให้การบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ  และเป็นประโยชน์มากท่ีสุด  นั้น   

 

    ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  จึงขอความเห็นชอบในการเพ่ิมเติม หรือ 
   เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  ครัง้ที่  ๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๔ ข้อ ๒๒ การ 
   เพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  ให้น าเสนอสภาท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้ว 
   ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติประกาศใช้ต่อไป             
 

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  เพ่ือพิจารณาให้ความ 
เห็นชอบต่อไปด้วย   จักเป็นพระคุณยิ่ง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 
 
 
 
 



 
     

นายสมชาญ  ข้องนอก  - มีท่านใดจะอภิปราย หรือไม่  ขอเชิญครับ  
ประธานสภา อบต. 
นายวีระ  รันสันเทียะ  - ผมว่าโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ น่าจะผิดนะครับ เพราะที่เขาออกมา 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑    ส ารวจ ผมจ าได้ว่า ๑๑ จุดนะครับ     
นายสมชาญ  ข้องนอก  - ทางกองช่างว่ายังไงครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายเอกชัย  พลพงษ์  - จ านวน ๑๑ จุดครับ  คงจะพิมพ์ผิดนะครับ 
นายช่างโยธา 
นายประเสริม  ศิริวัฒน์  - ตามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าคุ้มดอนมะค่า บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ ๗ ผมว่าน่าจะเป็นของ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๗   หมู่ที่ ๘ นะครับ 
นายทองแดง  ศรีธรรมมา  - ไฟฟ้าอยู่ฝั่งทางด้านในเขตหมู่ที่ ๗ นะครับ  แต่ประชาชน หมู่ที่ ๘  ได้รับประโยชน์ครับ 
นายก อบต. 
ประธานสภา อบต.           - ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม อีก 

- ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อระกา  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  ครั้งที่ ๒  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        เห็นชอบ   ๑๖   เสียง 
    งดออกเสียง   ๑   เสียง 
 

๓.๒   ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
                (พ.ศ.๒๕๕๘- ๒๕๖๒)       

นายสมชาญ  ข้องนอก      - ขอเชิญท่านนายกฯ  ชี้แจงรายละเอียด ครับ   
ประธานสภา อบต. 
นายทองแดง  ศรีธรรมมา   เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
นายก อบต.    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด  ๓  ข้อ  ๑๗  ก าหนดวา่  เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ 
ประชาคมท้องถิ่น  ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน  น ามาพิจารณาประกอบการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และ
คณะกรรมการสนับสุนนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  มาจัดท าเป็นร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว  ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ  และประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป  โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน  นั้น   

    บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
   (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
   แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อ าเภอ  ชุมชน   และยุทธศาสตร์การ 
   พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  และแนวนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น   

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  เพื่อพิจารณาให้ความ 
   เห็นชอบต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง (ตามรายละเอียดแนบท้าย)    



 
 

นายสมชาญ  ข้องนอก  - ขอเชิญปลัด ฯ  ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ - เรียน ท่านประธานสภา และผู้เข้าประชุมทุกท่าน ส าหรับแผนยุทธศาสตร์นั้น เป็นแผน 
ปลัด อบต.    การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ แนว 

ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย 
เพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการ 
บริหารราชการแผ่นดาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน  ซึ่งเป็นแผน 
ระยะยาว ที่จัดท าข้ึน เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ  
ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  
เพ่ือน ามาก าหนดเป็นแนวทางการจัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ปี ซึ่งได้ด าเนินการ ตาม 
ระเบียบและขั้นตอนแล้ว ให้ผู้บริหารน าเสนอสภาก่อนพิจารณาอนุมัติประกาศใช้ต่อไปค่ะ 

นายสมชาญ   ข้องนอก            - มีท่านใดจะอภิปราย หรือไม่  ขอเชิญครับ 
ประธานสภา อบต. 
                  - ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม  

ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
(พ.ศ.๒๕๕๘- ๒๕๖๒) ขอให้ยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม            เห็นชอบ    ๑๖    เสียง 
    งดออกเสียง       ๑    เสียง 

 
๓.๓   ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   

          (พ.ศ.๒๕๕๘- ๒๕๖๐)   
 

นายสมชาญ  ข้องนอก      - ขอเชิญท่านนายกฯ  ชี้แจงรายละเอียด ครับ   
ประธานสภา อบต. 
นายทองแดง  ศรีธรรมมา   เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
นายก อบต.    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด  ๓  ข้อ  ๑๗  ก าหนดว่า  เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ 
    ประชาคมท้องถิ่น  ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ 
    จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาและความ 
    ต้องการของประชาชน  น ามาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนา  และคณะกรรมการ 
    สนับสุนนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  มาจัดท าเป็นร่างแผนพัฒนา   
    เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบ 
    ก่อนแล้ว  ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ  และประกาศใช้แผนพัฒนาต่อไป  โดยจะต้อง 
    ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน  นั้น   
 
 



 
 
 

     บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี   
    (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ 

จังหวัดนครราชสีมา  และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  และ
แนวนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  

   

                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  เพ่ือพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบต่อไปด้วย     จักเป็นพระคุณยิ่ง (ตามรายละเอียดแนบท้าย)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

นายสมชาญ  ข้องนอก    - ขอเชิญทางปลัดช่วยอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติม  ขอเชิญครับ  
ประธานสภา อบต. 
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ - เนื่องจากว่าแผนพัฒนาสามปีมีรายละเอียดมาก โดยเฉพาะส่วนที่ ๕ บัญชีรายละเอียด 
ปลัด อบต.    โครงการ  ก็อยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้เปิดไปทีละหน้าดูรายละเอียดไปพร้อม ๆ กัน ถ้า 
    หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ เพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน ค่ะ 
นายสิทธิธันต์  วิริยะเสถียร - ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ โครงการที่  ๑๐ ถนนลงลูกรังผมขอปรับเพิ่มเป็น ๑.๕๐ เมตร เนื่องจาก  
ส.อบต.หมู่ที่ ๒   ถนนกว้างมาก  ถ้าลงลูกรังน้อยผมกลัวว่าถนนจะหายไปครับ ซึ่งครั้งแล้วก็ลงเพ่ิมเป็น  

๑.๕๐ เมตร ครับ 
นายวีระ  รันสันเทียะ  - ผมขอแก้ไขโครงการที่ ๙  ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าจากบ้านนางวาสนา ถึงประปา เป็น 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑    รอบบึงหนองสรวง ตามท่ีเราประชาคมมา ครับ 
นายสิทธิธันต์  วิริยะเสถียร - โครงการที่ ๓๒  ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านช่อระกา-บ้านม่วง ผมขอแก้ไขเป็น 
ส.อบต.หมู่ที่ ๒        ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะรอบบ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ตามท่ีประชาคมมา ครับ และขอตัดโครงการ 

ที่  ๕๘  ออก ดูแล้วซ้ ากับโครงการกับแผนเพิ่มเติมครับ 
นายประเสริม  ศิริวัฒน์  - โครงการที่ ๖๕ ความกว้างควรจะเป็น ๕ เมตร เนื่องจากเป็นถนนสายหลัก ที่ประชาชน 
ส.อบต.หมู่ที่ ๗   ใช้มาก และขออนุญาตเพ่ิมเติมโครงการขยายเขตไฟฟ้า ของหมู่ที่ ๗ เนื่องจากจะมีข้อมูลอยู่ 
    ในแผนทุกปีอยู่แล้วนะครับคงจะตกหล่นไป อยากให้คงไว้ตามเดิม ครับ 
นายประเชิญ  วงษ์วิโรจน์  - ผมขอเพ่ิมโครงการขยายเขตไฟฟ้า ของหมู่ ๔ เนื่องจากว่ามีการประชาคมมาแล้ว แต่ไม่มี 
ส.อบต.หมู่ที่ ๔   อยู่ในนี้นะครับ 
นายวิวาส  รานอก  - ผมคิดว่าถนนสายช่อพัฒนา – หนองรัง ความกว้างน่าจะ ๕ เมตร เหมือนของหมู่ ๗ นะครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๘   เพราะเป็นสายหลักท่ีคนใช้กันมาก ครับ 
นายสมชาญ  ข้องนอก  - ครับผมดูรายละเอียดแล้ว ค่าอาหารเสริม (นม) จะต้องแก้ไขจาก ๗ บาท เป็น ๗.๖๑ บาท   
ประธานสภา อบต. ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๖.๒ โครงการที่ ๘๐ และ ๘๑ น่าจะรวมเป็นโครงการเดียวกันได้นะครับ  

และตัดโครงการที่ ๒  ของยุทธศาสตร์ที่ ๑๐.๑  โครงการที่เกินศักยภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓  
โครงการที่ ๕ และโครงการที่ ๑๑  ออกนะครับ  
- ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม อีก 
- ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบล 
ช่อระกา (พ.ศ.๒๕๕๘- ๒๕๖๐)   ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เห็นชอบ    ๑๖    เสียง 
    งดออกเสียง       ๑    เสียง 
 

๓.๔   ญัตติ ขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑ์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหาร 
       ส่วนต าบลช่อระกา 

นายสมชาญ  ข้องนอก     -ขอเชิญท่านนายกฯ  ชี้แจงรายละเอียด ครับ   
ประธานสภา อบต. 
นายทองแดง  ศรีธรรมมา    เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
          ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ได้รับบริจาคครุภัณฑ์  จากบริษัทชัยภูมิ 
 
 



 
 
    คอมพิวเตอร์  จ ากัด  เป็นเครื่องปริ๊นเตอร์  จ านวน  ๒  เครื่อง  ดังนี้       
     ๑.เครื่อง HP deskjet ink advantage ๒๕๒๐ print scan copy จ านวน  ๑  เครื่อง  
                      ๒.เครื่อง  HP laserjet  p ๑๑๐๒  จ านวน  ๑  เครื่อง    

    ซึ่งผู้บริจาคให้โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันแต่อย่างใด     

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน 
    ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ  ที่  ๙  พ.ศ.  ๒๕๕๓)  ข้อ  ๙  “ในกรณีที่มีผู้ 
    อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิอันเก่ียวพัสดุ  หรือ 

 มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไข หรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหาร 
 ราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วย 
 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น”     

   

                       ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  จึงน าเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลช่อระกา  พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
นายสมชาญ  ข้องนอก    - ขอเชิญปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ - ค่ะเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ทางร้านจึงบริจาค 
ปลัด อบต.    เครื่องปริ้นเตอร์ให้ค่ะ  ที่ต้องขอความเห็นชอบเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ต้องมีการบ ารุงรักษา 
    และจะต้องมาผูกพันกับ อบต.จึงต้องขอให้สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้รับบริจาคฯ ตามระเบียบฯ 
นายสมชาญ   ข้องนอก    - มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่  ขอเชิญครับ  
ประธานสภา อบต.           - ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม  

- ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑ์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เห็นชอบ    ๑๖    เสียง 
    งดออกเสียง       ๑    เสียง 
 

๓.๕   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
นายสมชาญ  ข้องนอก      - ขอเชิญท่านนายกฯ  ชี้แจงรายละเอียด ครับ   
ประธานสภา อบต.  
นายทองแดง  ศรีธรรมมา     เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

นายก อบต.   เนื่องด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย  มาตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายใหม่  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  และให้การบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มาก
ที่สุด  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  จ านวน 

  ๘ โครงการ   เป็นเงิน ๓๒๖,๑๓๑.-บาท   (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  ตามหนังสือ
ฉบับนี้   

 
 
 
   



     เหตุผลในการโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  และ 
    ตอบสนองความต้องการของประชาชน  และให้การบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและ 
    เป็นประโยชน์มากที่สุดต่อทางราชการ  ซึ่งการโอนเงินครั้งนี้  เป็นอ านาจอนุมัติของสภา 
    ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด 
    ค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  และคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป 
    ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 รายละเอียดแนบท้ายขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณ  ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

  โอนเพิ่ม 
  กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  
  งบลงทุน 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ      ดังนี้ 
   (๑)  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าบึง บ้านม่วง  หมู่ที่  ๒  เป็นเงิน  ๑๗,๙๐๐  บาท               
ด าเนินการ  ก่อสร้างผนัง  คสล. ขนาดกว้าง  ๑.๒๐  ม. ยาว  ๕.๘๐  ม. หนา  ๐.๑๕  ม. พ้ืนที่  คสล.  ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร 
ยาว ๑.๓๕ หนา ๐.๑๕ เมตร จ านวน ๒ แห่ง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. ช่อระกา  ก าหนด  เป็นเงิน  
๑๗,๙๐๐  บาท        
        

   (๒)  โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ า  เข้าสระประปา  บ้านโนนเพ็ด  หมู่ที่  ๔  เป็นเงิน   
๔๔,๖๐๐  บาท  
ด าเนินการ  ก่อสร้างผนัง  คสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร สูง ๒  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งประตูระบายน้ าบานสี่เหลี่ยม 
ส าหรับท่อ Ø ๐.๔๐ เมตรและดินถมไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่  อบต. ช่อระกาก าหนด 
เป็นเงิน  ๔๔,๖๐๐  บาท  
 

   (๓)  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดอนยาว – หนองรัง (ช่วงบ้านนายวิรัตน์ แก้วก าเนิด) 
บ้านดอนยาว  หมู่ที่ ๕  เป็นเงิน  ๓๗,๐๐๐  บาท                                            
ด าเนินการ  ลงดินถมขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๓๕๐  ลบ.ม.  และ
ลงลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๗๐  ลบ.ม.  พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ  และวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø ๐.๔๐ เมตร จ านวน ๗ ท่อน  พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย  เป็นเงิน  
๓๗,๐๐๐  บาท   
 

   (๔)  โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าเข้าบึงหนองสรวง  บ้านช่อพัฒนา  หมู่ที่  ๘ เป็นเงิน  
๘,๗๐๐  บาท                                                            
ด าเนินการ  ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาปิด ๑ แห่ง  และถมดินหลังบ่อพักและท่อระบายน้ าขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  เป็นเงิน  ๘,๗๐๐  บาท    
  

   (๕)  โครงการ ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านขามเวียน-บ้านโนนสมบูรณ์(ช่วงหน้าฝายใหญ่) บ้าน
ขามเวียน  หมู่ที่ ๓   เป็นเงิน  ๒๙,๕๐๐  บาท   
ด าเนินการ  ก่อสร้าง คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒เมตร  หนา ๐.๑๕ ม. มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๘  ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่  อบต. ช่อระกา ก าหนด เป็นเงิน  ๒๙,๕๐๐  บาท  
รวมเป็นเงิน  ๑๓๗,๗๐๐  บาท   
 
 
 
 
 
 
 



 
กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

   งบเงินอุดหนุน   
   เงินอุดหนุน 
   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคง เพ่ือด าเนินการ  ดังนี้    
    

   (๑)  โครงการติดตั้งโคมไฟถนนสายสี่ทางไปราชภูมิ - บ้านหนองรัง  บ้านหนองรัง  หมู่ที่ ๖  เป็น
เงิน  ๔๕,๙๙๔  บาท                               
 ด าเนินการ  พาดสายดับไฟถนน ขนาด ๒๕ ตร. มม. ระยะทาง ๔๔๐ เมตร  และติดตั้งโคมไฟ ขนาด ๒+๓๖ วัตต์  
จ านวน ๖ ชุด  เป็นเงิน  ๔๕,๙๙๔  บาท   
 

   (๒)  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายสี่แยกทางไปราชภูมิ – วัดบ้านหนองรัง  บ้านหนองรัง  หมู่ที่  ๖  
เป็นเงิน  ๙๕,๒๕๖  บาท                              
 ด าเนินการ  ปักเสาไฟฟ้าแรงต่ า  ขนาด  ๘  เมตร  จ านวน  ๘  ต้น  และพาดสายแรงต่ าหุ้มฉนวน  ขนาด  ๕๐  ตร.มม.  
ระยะทาง  ๒๖๐  เมตร  เป็นเงิน  ๙๕,๒๕๖  บาท 
 

   (๓)  โครงการติดตั้งโคมไฟถนนคุ้มดอนมะค่า  บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ ๗                   เป็นเงิน  
๔๗,๑๘๑  บาท                        
 ด าเนินการ  พาดสายดับไฟถนน ขนาด ๒๕  ตร.มม.  ระยะทาง ๔๐๐ เมตร  และติดตั้งโคมไฟ ขนาด ๒+๓๖ วัตต์  
จ านวน ๖ ชุด  เป็นเงิน  ๔๗,๑๘๑  บาท     
รวมเป็นเงิน  ๑๘๘,๔๓๑  บาท 

 
  รวมเป็นเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น  ๓๒๖,๑๓๑  บาท   (สามแสนสองหม่ืนหกพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)   
โดยขอโอนลดจากเงินงบประมาณ  ดังนี้   
 
  โอนลด 
  กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
  งบลงทุน 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ    ดังนี้  
             ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายซอยอ่อนศรี  บ้านดอนยาว  หมู่ที่  ๕  เป็นเงิน  ๘๕,๑๓๑  บาท   
  ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายบ้านโนนสมบูรณ์ – โรงเรียนบ้านขามเวียน  (ต่อจากเส้นเดิม)   
      บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่  ๙  เป็นเงิน  ๑๒๑,๐๐๐  บาท         
  ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายบ้านนางเสงี่ยม –สามแยกไปวัดดอนยาว บ้านหนองรัง  หมู่ที่  ๖   
      เป็นเงิน  ๑๒๐,๐๐๐ บาท  

     
   รวมเป็นเงินโอนลด  ๓๒๖,๑๓๑  บาท   (สามแสนสองหม่ืนหกพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

   
 
 



 
 
นายสมชาญ  ข้องนอก    - ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายทองแดง  ศรีธรรมมา  - การโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้ เป็นการโอนเงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ไดด้ าเนินการ 
นายก อบต.   มาแล้ว ครับ 
นายวีระ   รันสันเทียะ  - ผมขอถามว่าโครงารขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้า ของหมู่ที่ ๑ จะเอาเงินจากไหน  
ส.อบต.หมู่ที่ ๑    มาด าเนินการ ครับ  
นายทองแดง  ศรีธรรมมา  - ของหมู่ ๑ คงจะต้องรอไปก่อนถ้ามีเงินเหลือจ่ายอีก  จะได้โอนมาด าเนินการให้นะครับ 
นายก อบต.   แต่ตอนนี้ขอน าเข้าแผนไว้ก่อน ครับ 
นายสมชาญ  ข้องนอก  -  มีท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญครับ  
ประธานสภา อบต.           - ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม  

- ผมขอมติที่ประชุมอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๗ ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติ        ๑๖   เสียง  
     งดออกเสียง    ๑    เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
นายสมชาญ   ข้องนอก  -  มีท่านใดจะเสนอ และสอบถามหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายประเสริม   ศิริวัฒน์  - ผมขอแจ้งไฟฟ้าดับหลายจุด  และท่อระบายน้ า สายไปหนองปรือช่วงหน้าศาลาประชาคม 
ส.อบต.หมู่ที่ ๗   หมู่ ๗   ช ารุด ครับ  
นายทองแดง  ศรีธรรมมา  - โครงการประปา หมู่ที่ ๔ , ๕  ประชาชนใช้ไม่มาก ผมว่าน่าจะปรับเอาถังกรอง และถังน้ าใส 
นายก อบต. จะดีกว่าไหม อย่างของบ้านโต้น  ต าบลบ้านเหลื่อม  เขาเอาแบบของประปานครหลวงมา

ปรับปรุงแบบ ไม่ต้องมีถังสูง  เหลือแค่แปดแสนกว่าบาท ผมอยากให้ลองพิจารณากันใหม่    
และในส่วนของเรื่องทีผ่่านสภาแล้ว  คงจะเร่งด าเนินการได้ภายในเดือนนี้ เลยนะครับ  

    อีกเรื่องที่ด่วน คือมีหนังสือมาและให้ด าเนินการรายงาน นั้นให้ทางปลัดฯ แจ้งครับ 
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ - ตามหนังสืออ าเภอบ้านเหลื่อม ที่ นม ๒๑๑๘/ว ๑๐๒๔  ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗   
ปลัด อบต   แจ้งว่าตามท่ีจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕  
    มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังรับความเห็นของเลขาธิการคณะ 

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการจัดท าราคาปานกลางของที่ดินขึ้น
ใหม ่ใช้แทนราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๒๑ ถึง พ.ศ.๒๕๒๔  เนื่องจากไม่สะท้อนถึงราคาที่ดินที่แท้จริงในปัจจุบัน เพ่ือให้การตี
ราคาปานกลางในรอบปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปี พ.ศ.
๒๕๕๘- ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงซักซ้อมความ
เข้าใจใน การตีราคาปานกลางของที่ดินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ด าเนินการ
ดังนี้ 
๑.ให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด าเนินการเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการตีราคา
ปานกลางของที่ดินในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นตามมาตรา ๑๔(๒) ให้อ าเภอทราบ
เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดิน ดังนี้ 



 
 
๑.๑ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่น มอบหมายปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีเห็นสมควร ๑ คน เพื่อท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 
๑.๒ ให้สภาท้องถิ่น เลือกและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒ คน (ควรเลือกและเสนอชื่อผู้ที่
มีความรู้ด้านประเมินทุนทรัพย์หรือนักประเมินทุนทรัพย์จากส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่) เป็น
กรรมการ  
๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งรวบรวมชื่อตามข้อ ๑ ส่งอ าเภอภายในวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๗   ค่ะ  ส าหรับในส่วนของพนักงานส่วนต าบลนั้นท่านนายกฯ ได้มอบหมาย
ให้ปลัดฯ ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ  ทีนี้ก็เหลือแต่เฉพาะในส่วนของสภาท้องถิ่นที่
จะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒ คน ค่ะ 

นายสวรรค์  ใหญ่จันอัด     - ผมขอเสนอให้เลือกจากส านักงานธนารักษ์จังหวัดนครราชสีมา ครับ เพราะเป็นผู้มีความรู้
ส.อบต. หมู่ที่ ๖   ความสามารถในการประเมินทุนทรัพย์ได้นะครับ 
นายสมชาญ  ข้องนอก  - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้เลือก 
ประธานสภา อบต.  ผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของสภา อบต.ครับ 
มติที่ประชุม      เห็นชอบใหเ้ลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  

จ านวน ๒ คน  
เห็นชอบ        ๑๖   เสียง  

      งดออกเสียง    ๑    เสียง 
 

นายสมชาญ  ข้องนอก    -  มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ    ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุม 
ประธานสภา อบต.                  ขอปิดการประชุม  ครับ 
   
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๕๐  น. 
 
                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้จดบันทึกการประชุม 
                (นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ) 
             เลขานุการสภา อบต.ช่อระกา 
 
 

       (ลงชื่อ)....................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายประเชิญ   วงษ์วิโรจน์) ส.อบต. หมู่ที่ ๔ 
 

                 (ลงชื่อ)....................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      (นางสมบัติ     กว้างนอก) ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 
 

                 (ลงชื่อ)....................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                    (นายสวรรค์    ใหญ่จันอัด) ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
 

 

      (ลงชื่อ) ……………………….ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายสมชาญ   ข้องนอก ) ประธานสภา อบต.ช่อระกา 


