
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  

สมัยสำมัญ สมัยท่ี  ๒  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  
วันจันทร์ ที่  ๒  เดือน มีนำคม  ๒๕๖๓   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 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.  หมู่ที ่  ๔ ประเชิญ    วงษ์วิโรจน ์  
๘ นำงโกสุม     สีกระแจะ สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๔ โกสุม     สีกระแจะ  
๙ นำยเกลี้ยง   เนยสันเทียะ สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๕ เกลี้ยง    เนยสันเทียะ  

๑๐ นำงสมบัติ     กว้ำงนอก สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๕ สมบัติ     กว้ำงนอก  
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 นำยเทียม     เก่งนอก สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๙ เทียม     เก่งนอก  
๑๖ นำยแสง   เกียดกลำง  สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่   ๙ แสง   เกียดกลำง  

 
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ 

หมำย
เหตุ 

๑ นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ   นำยก อบต.ช่อระกำ ทองแดง  ศรีธรรมมำ  
 ๒ นำยกิตติ     บ ำรุงนำ  รองนำยก อบต.ช่อระกำ กิตติ    บ ำรุงนำ  
๓ นำยปำพจน์   หำญนอก เลขำนุกำรนำยก อบต.ช่อระกำ ปำพจน์   หำญนอก  
๔ นำยจักรเพชร  ก่องนอก   รองนำยก อบต.ช่อระกำ จักรเพชร    ก่องนอก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 

 
 

ล ำดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

หมำย
เหตุ 

๕ นำยปำพจน์   หำญนอก เลขำนุกำรนำยก อบต.ช่อระกำ ปำพจน์   หำญนอก  
๖ นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำฯ ปิยำภรณ์  ศรีเกำะ  
 ๗ นำยสมบูรณ์   อินทจันทร์   ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง สมบูรณ์   อินทจันทร์  
๘ นำงสำวชนัดดำ  หำญนอก หน.ส ำนักงำนปลัด อบต. ชนัดดำ  หำญนอก  
๙ นำงจิตรรัตน์ดำ  ขลังวิเชียร รก.ผอ.กองกำรศึกษำฯ จิตรรัตน์ดำ  ขลังวิเชียร  

๑๐ นำงแสงเดือน  อินมะดัน เจ้ำพนกังำนธุรกำรปฏิบัติงำน แสงเดือน  อินมะดัน  
๑๑ นำงสำวณัฎฐน์รี  ม่วงศิลำ นักวิเครำะห์ฯ ณัฎฐ์นรี  ม่วงศิลำ  

 
 

เปิดประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐  น. 
ก่อนเข้ำระเบียบวำระ           นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ  เลขำนุกำรสภำ อบต.ช่อระกำ ให้สัญญำณเรียกสมำชิกสภำ 
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำเขำ้ห้องประชุม  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว สมำชิกฯ ครบ        
   องค์ประชุมแล้ว กล่ำวเรียนเชิญนำยสมชำญ   ข้องนอก  ประธำนสภำฯ จุดเทียนธูปบูชำพระ 

รัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ 
นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ               ก่อนเข้ำระเบียบวำระกำรประชุมขออ่ำนประกำศสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
เลขำนุกำรสภำ อบต.              ช่อระกำ ก่อนค่ะ 

ประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
เรื่อง  กำรเรียกประชุมสภำ  สมัยสำมัญ สมัยที่  ๒   ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมนัยมำตรำ ๕๔  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับที่  ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  และตำมมติที่ประชุมสภำ สมัยสำมัญ   
สมัยแรก   ประจ ำปี   พ.ศ. ๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๓   เพ่ือประโยชน์ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ   จึงเห็นควรให้เรียกประชุมสภำ  สมัยสำมัญ  สมัยที่  ๒  ประจ ำปี   ๒๕๖๓  
ของสภำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ตั้งแต่วันที่  ๑–๑๕  มีนำคม  ๒๕๖๓   ณ  ที่ท ำกำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ อ ำเภอบ้ำนเหลื่อม จังหวัดนครรำชสีมำ โดยให้มีก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน 

    จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 
     ประกำศ  ณ  วันที่   ๒๑  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                         ลงชื่อ สมชำญ  ข้องนอก 
               (นำยสมชำญ   ข้องนอก) 

                           ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
 

นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ            ล ำดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำฯ ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุม   
เลขำนุกำรสภำ อบต.                   สภำ ฯ ต่อไปค่ะ 
 
 
 
 
 



 
-๓- 

ระเบียบวำระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ                
นำยสมชำญ  ข้องนอก    ก่อนอ่ืนผมขอแก้ไขเอกสำรในระเบียบวำระที่ ๓ หน้ำที่ ๔๑ ข้อ ๑ ตัดค ำว่ำ โดยมี
ประธำนสภำ อบต. คุณลักษณะพื้นฐำน ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ออก ข้อ ๓ แก้ไขจำก ถัง เป็นใบ และเพ่ิมค ำ
   ว่ำคุณลักษณะพ้ืนฐำน ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ หน้ำ ๔๒ ตัดค ำว่ำ โดยมีคุณลักษณะ 
   พ้ืนฐำน ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ออก หน้ำ ๔๓ ตัดค ำว่ำ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ตำม 
   บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ออก หน้ำ ๔๔ ข้อ ๑ ตัดค ำว่ำ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ตำมบัญชี 
   รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ออก ข้อ ๕ ตัดค ำว่ำ 200 MM 8 INC 10 ออก ใส่ค ำว่ำ ขนำดเส้นผ่ำ 
   ศูนยก์ลำง 8 นิ้วแทน ข้อ ๗ ให้เพ่ิมค ำว่ำ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน 
   ครุภัณฑ ์หน้ำ ๔๕ ข้อ ๑๒ แก้ไขจำกครุภัณฑ์โรงงำนเป็นครุภัณฑก่์อสร้ำง  ข้อ ๑๓ แก้ไขจำกค ำว่ำ
   ครุภัณฑ์โรงงำน เป็นครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ และแก้ไขค ำว่ำ ก ำหนเดไฟฟ้ำ เป็น ก ำเนิดไฟฟ้ำ ครับ 

ผมขอขอบคุณสมำชิกสภำ อบต.ทุกท่ำนที่ร่วมกิจกรรมงำนกีฬำต่อต้ำนยำเสพติด  
   ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ระหว่ำงวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้ำนช่อระกำ  
   

ระเบียบวำระท่ี ๒   เรื่อง  กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยแรก เม่ือวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๓   
นำยสมชำญ  ข้องนอก   มีท่ำนใดจะแก้ไขรำยละเอียดอะไรหรือไม่ครับ   ขอเชิญครับ  
ประธำนสภำ อบต.   มีท่ำนใดจะแก้ไขรำยละเอียดอะไรหรือไม่ครับ   ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรำยงำน

กำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยแรก  เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๓  ขอให้ยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม   รับรอง       ๑๕    เสียง 
    ไม่รับรอง       -    เสียง 
    งดออกเสียง   ๑    คน 

  

ระเบียบวำระท่ี ๓  ญัตติ ขอควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๓  
นำยสมชำญ ข้องนอก     ขอเชิญท่ำนนำยก อบต.ช่อระกำ ครับ 
ประธำนสภำ อบต. 
นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ  เรียน ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
นำยก อบต.ช่อระกำ   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ (๒)  
 คณะกรรมกำรท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  

ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ส่งร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่  เพ่ิมเติมให้สภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำตำมมำตรำ ๔๖ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลพ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลช่อระกำในกำรพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันอังคำรที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้อง
ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ (หลังใหม่) โดยคณะกรรมกำรพัฒนำฯ ได้
พิจำรณำผ่ำนร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 
 
 
 



                          -๔- 
 

ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๒๒(๒)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ จึงขอควำมเห็นชอบร่ำง
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑  

 

จงึเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและน ำเสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ   
ให้ควำมเห็นชอบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิง่ (รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำพร้อมนี้)     

นำยสมชำญ  ข้องนอก    ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนดูเอกสำรนะครับ ถ้ำมีข้อสงสัยสอบถำมได้ เชิญครับ 
ประธำนสภำ อบต.      มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดสงสัยอีก สอบถำมได้นะครับ ถ้ำไม่มีผู้อภิปรำย  หรือสอบถำมอีก    

          ผมขอมติที่ประชุม ครับ สมำชิกสภำ อบต.ช่อระกำ ท่ำนใดเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำ  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๓    
ขอให้ยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   จ ำนวน   ๑๕   เสียง   
     ไม่เห็นชอบ            -   เสียง 
     งดออกเสียง             ๑   คน 

    

ระเบียบวำระท่ี ๔   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 

 

นำยสมชำญ   ข้องนอก          มีท่ำนใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ    ขอเชิญ ครับ 
ประธำนสภำ อบต.                ถ้ำไม่ม ี  ผมต้องขอขอบคุณทุกท่ำนที่มำร่วมประชุม  ขอปิดกำรประชุม  ครับ 

 

เลิกประชุมเวลำ  ๑๐.๓๐  น. 
 

                            (ลงชื่อ)    ปิยำภรณ์  ศรีเกำะ    ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                           (นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ)  เลขำนุกำรสภำ อบต. 
 
      (ลงชื่อ)  ประเชิญ   วงษ์วิโรจน์ คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

          (นำยประเชิญ   วงษ์วิโรจน์) ส.อบต. หมู่ที ่๔ 
 
   (ลงชื่อ) สมบัติ     กว้ำงนอก   คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
         (นำงสมบัต ิ    กว้ำงนอก)  ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 
 
   (ลงชื่อ) สวรรค์    ใหญ่จันอัด   คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                           (นำยสวรรค์    ใหญ่จนัอัด)  ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
 

   (ลงชื่อ)  สมชำญ  ข้องนอก   ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม 
    (นำยสมชำญ  ข้องนอก)  ประธำนสภำ อบต.   


