สาเนา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
วัน จันทร์ ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
....................................
รายชื่อผู้มาประชุม
ลาดับ
ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

นายสมชาญ ข้องนอก
นายประเสริม ศิริวัฒน์
นายวีระ
รันสันเทียะ
นายวิฑูรย์ โพธิ์นอก

ประธานสภา อบต.ช่อระกา
รองประธานสภา อบต.ช่อระกา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

นายสิทธิธันต์ วิริยะเสถียร
นายบุญเหลือ เวทสันเทียะ

นายนิคม
หลอดแก้ว
นายประเชิญ วงษ์วิโรจน์
นางโกสุม
สีกระแจะ
นายเกลี้ยง เนยสันเทียะ
นางสมบัติ
กว้างนอก
นายสมเกียรติ โกจินอก
นายสวรรค์ ใหญ่จันอัด
นายพชรธร โพธิ์นอก
นายประสิทธิ์ สุขดา
นายวิวาส
รานอก
นายแสง
เกียดกลาง
นายเทียม
เก่งนอก

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

สมชาญ ข้องนอก
ประเสริม ศิริวัฒน์
วีระ
รันสันเทียะ
วิฑูรย์ โพธิ์นอก
สิทธิธันต์ วิริยะเสถียร
บุญเหลือ เวทสันเทียะ
นิคม
หลอดแก้ว
ประเชิญ วงษ์วิโรจน์
โกสุม
สีกระแจะ
เกลี้ยง เนยสันเทียะ
สมบัติ
กว้างนอก
สมเกียรติ
โกจินอก
สวรรค์ ใหญ่จันอัด
พชรธร โพธิ์นอก
ประสิทธิ์ สุขดา
วิวาส
รานอก
แสง
เกียดกลาง
เทียม
เก่งนอก

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ที่

๑
๒.
๓
๔
๕
๖

ชื่อ - สกุล
นายทองแดง
นายสมบัติ
นายชัยพัตร์
นายปาพจน์
นายสมจิตร

ศรีธรรมมา
เขตจัตุรัส
วิเชียรฉาย
หาญนอก
ทวีฤทธิ์

ตาแหน่ง

นายก อบต.ช่อระกา
ทองแดง
รองนายก อบต.ช่อระกา
รองนายก อบต.ช่อระกา
ชัยพัตร์
เลขานุการนายก อบต.ช่อระกา ปาพจน์
ที่ปรึกษานายก อบต.ช่อระกา
นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ
ปิยาภรณ์

ลายมือชื่อ
ศรีธรรมมา
วิเชียรฉาย
หาญนอก
ศรีเกาะ

หมาย
เหตุ

-๒รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายมนูญ ประจิตร์
นายลวง ทองสันเทียะ
นางสาวชนัดดา หาญนอก
นายสัญญา กองขุนทด
นายเอกชัย พลพงษ์

ตาแหน่ง
รองปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
รก.ผอ.กองช่าง

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

มนูญ ประจิตร์
ลวง ทองสันเทียะ
ชนัดดา หาญนอก
สัญญา กองขุนทด
เอกชัย พลพงษ์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อสมาชิกสภา อบต.ช่อระกามาพร้อมกันแล้วครบองค์ประชุม ประธานสภา อบต.
ได้จุด ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนากล่าวคาสวดมนต์ไหว้พระ
นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ
ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมขออ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการสภา อบต.
ช่อระกา ก่อนค่ะ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
เรื่อง การเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
อาศัยอานาจตามความนัยมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามมติที่ประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
จึงเห็นควรให้เปิดประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา ตั้งแต่
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา อาเภอบ้าน
เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยให้มีกาหนดไม่เกินสิบห้าวัน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงชื่อ สมชาญ ข้องนอก
(นายสมชาญ ข้องนอก)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ
เลขานุการสภา อบต.

ลาดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ดาเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไปค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสมชาญ ข้องนอก
ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ไปร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๕
ประธานสภา อบต.
ธันวาคม ๒๕๕๗
และขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมพัฒนา อบต. ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ครับ

-๓ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗
นายสมชาญ ข้องนอก
สมาชิกฯ ท่านใดมีอะไรจะแก้ไข หรือไม่ ขอเชิญครับ
ประธานสภา อบต.
ถ้าไม่มีท่านใดจะแก้ไขอะไรอีก ผมขอมติที่ประชุมครับ
สมาชิกท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
รับรอง
๑๘ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ ญัตติ เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา เรือ่ ง การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
นายสมชาญ ข้องนอก
ขอเรียนเชิญท่านนายก อบต.แถลง ครับ
ประธานสภา อบต.
นายทองแดง ศรีธรรมมา
วันนี้ผมไม่ค่อยสบาย ผมขออนุญาตจากประธานสภาฯ ให้รองชัยพัตร์
นายก อบต.
วิเชียรฉาย อ่านคาแถลง ชี้แจงรายละเอียดแทนทุกญัตติให้ที่ประชุมสภาฯ นะครับ
นายชัยพัตร์ วิเชียรฉาย
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
รองนายก อบต.
ข้าพเจ้า ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๘ ฉบับนี้มาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุม
สภา องค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและ
เหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวมาแล้วด้วยครับ
นายสมชาญ ข้องนอก
เกี่ยวกับข้อบัญญัติเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจาปี
ประธานสภา อบต.
พ.ศ.๒๕๕๘ ผมอยากให้ทางหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคมช่วยอธิบายรายละเอียด
เพิ่มเติมด้วยครับ
นายสัญญา กองขุนทด
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
ตามที่เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา เรื่อง การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตาบลช่อระกา พ.ศ.๒๕๕๘ นั้นก็มีหลักการ ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์ใน
การกาหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งตามมาตรา ๒๐ กาหนดให้คนพิการมีสิทธิ์ได้รับสิ่ง
อานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐสวัสดิการและความ
ช่วยเหลือต่าง ๆ และเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิคนพิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง
เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีเหตุผล ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ให้ความสาคัญกับผู้พิการ โดยเน้นย้าถึงศักดิ์ศรีและสิทธิ
มนุษยชน การได้รับความคุ้มครองที่เท่าเทียมกัน การไม่เลือกปฏิบัติ การมีสิทธิได้รับสิ่ง
อานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ภายใต้การกระจาย
อานาจ และการมีส่วนร่วมของผู้พิการ ชุมชนและประชาชนทั่วไป และตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้ (๖) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการจึงสมควรที่จะต้องให้มีข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี พ.ศ.
๒๕๕๘ ขึ้น โดยมีรายละเอียดทั้งหมดตามเอกสารจานวน ๑๕ ข้อ ครับ

-๔นายสมชาญ ข้องนอก
ประธานสภาฯ
นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ
เลขานุการสภา อบต.

นายสมชาญ ข้องนอก
ประธานสภาฯ
นายสิทธิธันต์ วิริยะเสถียร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
นายวีระ รันสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
นายประเชิญ วงษ์วิโรจน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔
นายบุญเหลือ เวทสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
นายประเสริม ศิริวัฒน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗
นายประสิทธิ์ สุขดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘
นายวิฑูรย์ โพธิ์นอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
นายสมชาญ ข้องนอก
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ นั้นผมขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
ข้อระเบียบฯ ด้วยนะครับ
เรียน ประธานสภา อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง
นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ยกเว้นข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
รวดไม่ได้ค่ะ
ลาดับต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯครับ
ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวดครับ
ผู้รับรอง
๑.นายพชรธร โพธิ์นอก ส.อบต.หมู่ ๗
๒.นายเทียม เก่งนอก ส.อบต.หมู่ ๙
ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ
ผู้รับรอง
๑.นายประเชิญ วงษ์วิโรจน์ ส.อบต.หมู่ ๔
๒.นายนิคม หลอดแก้ว ส.อบต.หมู่ ๓
ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ
ผู้รับรอง
๑.นายประสิทธิ์ สุขดา ส.อบต.หมู่ ๘
๒.นายวิวาส รานอก ส.อบต.หมู่ ๘
ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวดครับ
ผู้รับรอง
๑.นางสมบัติ กว้างนอก ส.อบต.หมู่ ๕
๒.นางโกสุม สีกระแจะ ส.อบต.หมู่ ๔
ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวดครับ
ผู้รับรอง
๑.นายเกลี้ยง เนยสันเทียะ ส.อบต.หมู่ ๕
๒.นายสวรรค์ ใหญ่จันอัด ส.อบต.หมู่ ๖
ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวดครับ
ผู้รับรอง
๑.นายพชรธร โพธิ์นอก ส.อบต.หมู่ ๗
๒.นายแสง
เกียดกลาง ส.อบต.หมู่ ๙
ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวดครับ
ผู้รับรอง
๑.นายสมเกียรติ โกจินอก ส.อบต.หมู่ ๖
๒.นายสวรรค์ ใหญ่จันอัด ส.อบต.หมู่ ๖
มีใครจะเสนออีกไหมครับ สรุปมีผู้เสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวจานวน
สมาชิกสภา อบต. ๗ คน เกินหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกสภาฯ ถ้าอย่างนั้นผมขอมติ
ที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ สามวาระรวดขอให้ยกมือขึ้นครับ
อนุมัติ ๑๘ เสียง

นายสมชาญ ข้องนอก
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
นายสมชาญ ข้องนอก
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
นายสมชาญ ข้องนอก
ประธานสภา อบต.

-๕ลาดับต่อไปก็จะได้ดาเนินการในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ครับ
สมาชิกฯ ท่านใดมีอะไรจะอภิปรายในรายละเอียดร่างข้อบัญญัติฯหรือไม่ ขอเชิญครับ
ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปรายหรือขอแก้ไขอะไรอีก ผมขอมติครับ
สมาชิกสภา อบต.ท่านใด รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ขอให้ยกมือ
ขึ้นครับ
รับหลักการ
๑๘ เสียง
ลาดับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ คณะกรรมการเต็มสภาฯ
โดยมีประธานเป็นประธานฯครับ ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ฯ เสนอคาแปรญัตติฯ ครับ
ไม่มีผู้ขอเสนอคาแปรญัตติ จึงขอสรุปผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ดังนี้
ชื่อร่างข้อบัญญัติ
ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
บันทึกหลักการและเหตุผล
ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
รายละเอียดตามข้อ ๑-๑๔
ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๑๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้
ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ
ไม่มีการแก้ไข
ถ้าไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ผมขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๓ เลยครับ
สมาชิกสภา อบต. ท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
ช่อระกา เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
ขอให้ยกมือขึ้นครับ
เห็นชอบ
๑๘ เสียง
ผมขอให้พักการประชุมฯ ๑๐ นาที ครับ

นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ
เลขานุการสภา อบต.

ครบ ๑๐ นาที แล้ว ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าห้องประชุม
และเรียนเชิญท่านประธานสภา ฯ ได้ดาเนินการตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ

นายสมชาญ ข้องนอก
ประธานสภา อบต.

๓.๒ ญัตติ ขอความเห็นชอบการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา (พ.ศ.๒๕๕๘- ๒๕๖๐) ครั้งที่ ๑
ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงฯ ครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา มีความจาเป็นต้องเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ในเรื่องเส้นทางการเดินทางสัญจรไปมา แหล่งน้าเพื่ออุปโภค
บริโภค ไฟฟ้าแสงสว่างในชุมชน และการบริการสาธารณะอื่น ๆ ที่จาเป็นตามอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล และเพื่อการบริหารงบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์มากที่สุด นั้น

นายชัยพัตร์ วิเชียรฉาย
รองนายก อบต.

-๖-

นายสมชาญ ข้องนอก
ประธานสภา อบต.
นายสิทธิธันต์ วิริยะเสถียร
ส อบต.หมู่ที่ ๒
นายประเสริม ศิริวัฒน์
ส. อบต. หมู่ที่ ๗
นายสมชาญ ข้องนอก
ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา จึงขอความเห็นชอบในการเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี
ให้นาเสนอสภาท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ
ประกาศใช้ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา เพื่อโปรด
พิจารณาต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้)
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย หรือสอบถามได้ เชิญครับ
ผมขอแก้ไขหน้าที่ ๗ ครับ จากบ้านนางกิ่งดาวเป็นบ้านนางดาวเรืองครับ
ผมขอเพิ่มเติมถนน คสล.สายบ้านนางเอ้ ซึ่งขาดอยู่ประมาณ ๔๐ เมตร ครับ
ข้อ ๑๒ ผมคิดว่าน่าจะสั้นกว่าเดิมนะครับ อยากให้ทางช่างออกไปวัดใหม่ครับ
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีก เชิญครับ
ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม หรือ อภิปรายอีก ผมขอมติที่ประชุม ครับ
สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา (พ.ศ.๒๕๕๘- ๒๕๖๐) ครั้งที่ ๑
ขอให้ยกมือขึ้น ครับ
เห็นชอบ

๑๘

เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ญัตติ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
นายสมชาญ ข้องนอก
ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงฯ ครับ
ประธานสภา อบต.
นายชัยพัตร์ วิเชียรฉาย
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
รองนายก อบต.
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๒
(ฉบับที่ ๖) “ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาปี คาแถลง
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับ การบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดทางบ
ประมาณการใช้จ่ายและผลการดาเนินงานในรอบปี ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง นั้น

นายสมชาญ ข้องนอก
ประธานสภา อบต.

-๗องค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลช่อระกา ทราบ (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา เพื่อทราบ
ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามไหมครับ
ถ้าไม่มีผ่านไปวาระต่อไปครับ

๔.๒ ญัตติ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗- ๒๕๕๙)
นายสมชาญ ข้องนอก
ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงฯ ครับ
ประธานสภา อบต.
นายชัยพัตร์ วิเชียรฉาย
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
รองนายก อบต.
เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนากาหนดแนวทาง วิธีการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
และรายงานผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา (ตาม
รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา เพื่อทราบต่อไปด้วย
จักเป็นพระคุณยิ่ง
นายสมชาญ ข้องนอก
มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามไหมครับ
ประธานสภา อบต.
ถ้าไม่มีผ่านไปวาระต่อไปครับ
๔.๓ ญัตติรายงานผลการดาเนินงานของ อปท.ในรอบปีตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช
๒๕๕๐
นายสมชาญ ข้องนอก
ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงฯ ครับ
ประธานสภา อบต.
นายชัยพัตร์ วิเชียรฉาย
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
รองนายก อบต.
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗
วรรค ๓ ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อ
ประชาชน ในเรื่องการจัดทางบประมาณการใช้จ่ายและผลการดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๓๐ (๕) ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผล
การติดตามและประเมินผลงานต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา จึงขอรายงานผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรอบปี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

-๘มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ ให้ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลช่ อ ระกาทราบ ต่ อ ไป
(รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา เพื่อทราบต่อไปด้วย
จักเป็นพระคุณยิ่ง
นายสมชาญ ข้องนอก
ประธานสภา อบต.

มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามไหมครับ
ถ้าไม่มี ขอผ่านไปวาระต่อไปครับ

๔.๔ ญัตติ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
นายสมชาญ ข้องนอก
ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงฯ ครับ
ประธานสภา อบต.
นายชัยพัตร์ วิเชียรฉาย
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
รองนายก อบต.
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ,๑๐๐ และข้อ ๑๐๑ ซึ่งกาหนดให้หัวหน้า
หน่วยงานคลัง จัดทารายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ
เสนอผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ นั้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง องค์การ
บริหารส่วนตาบลช่อระกา จึงขอรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกาทราบ (รายละเอียด
ตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา เพื่อทราบต่อไป
ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง ครับ
นายสมชาญ ข้องนอก
มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามไหมครับ
ประธานสภา อบต.
ถ้าไม่มี ผ่านไปวาระต่อไปครับ
๔.๕ ญัตติ รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
นายสมชาญ ข้องนอก
ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงฯ ครับ
ประธานสภา อบต.
นายชัยพัตร์ วิเชียรฉาย
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
รองนายก อบต.
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาช่อระกา ได้เห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา ได้ประกาศใช้
และดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ไปแล้ว นั้น
ดังนั้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่ อระกา ทราบผลการดาเนินการด้าน
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จึงขอรายงานการประเมินผลการจัดเก็บ รายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกาทราบ (รายละเอียด
ตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้)

-๙จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา เพื่อทราบต่อไป
ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
นายสมชาญ ข้องนอก
มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามไหมครับ
ประธานสภา อบต.
ถ้าไม่มี ก็ผ่านไปวาระต่อไปครับ
๔.๖ ญัตติ รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
นายสมชาญ ข้องนอก
ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงฯ ครับ
ประธานสภา อบต.
นายชัยพัตร์ วิเชียรฉาย
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
รองนายก อบต.
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งกาหนดให้หน่วยงาน
จัดทาแผนการจัดหาพัสดุประจาปีงบประมาณ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน นั้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง องค์การ
บริหารส่วนตาบลช่อระกา จึงขอรายงานผลตามแผนการจัดหาพัสดุประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกาทราบ (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
พร้อมนี้)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา เพื่อทราบต่อไป
ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
นายสมชาญ ข้องนอก
มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามไหมครับ
ประธานสภา อบต.
ถ้าไม่มี ผ่านไปวาระต่อไปครับ
๔.๗ ญัตติ รายงานการประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
นายสมชาญ ข้องนอก
ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงฯ ครับ
ประธานสภา อบต.
นายชัยพัตร์ วิเชียรฉาย
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
รองนายก อบต.
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งกาหนดให้หน่วยงาน
จัดทาแผนการจัดหาพัสดุประจาปีงบประมาณ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน นั้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง องค์การ
บริหารส่วนตาบลช่อระกา จึงขอรายงานการประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกาทราบ (รายละเอียด
ตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา เพื่อทราบต่อไป
ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

-๑๐ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นายสมชาญ ข้องนอก
มีท่านใดจะพูดคุยหรือสอบถาม อีกหรือไม่ เชิญครับ
ประธานสภา อบต.
นายทองแดง ศรีธรรมมา
ผมมีข่าวดีจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบครับ เกี่ยวกับเรื่องทาง อบต.ช่อระกาของเรา
นายก อบต.
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการก่อสร้างถนนสายช่อบูรพา-บ้านม่วง
งบประมาณ ๒,๙๔๐,๐๐๐ บาทระยะทางความยาว ๑,๐๗๐ เมตร ครับ
นายสมชาญ ข้องนอก
มีท่านใดจะสอบถาม อีกหรือไม่ เชิญครับ
ประธานสภา อบต.
ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุมครับ
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๕๐ น.
(ลงชื่อ)

................................... ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ) เลขานุการสภา อบต.

(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

