
ส ำเนำ 
รายงานการประชุมสภา อบต.ช่อระกา 

สมัยวิสามัญ   สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒ 
วันศุกร์ ที่  ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ.  ห้องประชุม  อบต. ช่อระกา 
************************ 

 
รายชื่อผู้มาประชุม 
 

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 นายวิฑูรย์    โพธิ์นอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๑ วิฑูรย์    โพธิ์นอก  
 ๔ นายสิทธิธันต์  วิริยะเสถียร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๒ สิทธิธันต์  วิริยะเสถียร  
๕ นายนิคม      หลอดแก้ว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๓ นิคม      หลอดแก้ว  
๖ นางโกสุม     สีกระแจะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๔ โกสุม     สีกระแจะ  
๗ นายประเชิญ    วงษ์วิโรจน์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๔ ประเชิญ  วงษ์วิโรจน์  
๘ นายเกลี้ยง   เนยสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๕ เกลี้ยง    เนยสันเทียะ  
๙ นายสมเกียรติ    โกจินอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๖ สมเกียรติ     โกจินอก  

๑๐ นายสวรรค์    ใหญ่จันอัด สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๖ สวรรค์    ใหญ่จันอัด  
๑๑ นายพชรธร    โพธิ์นอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๗ พชรธร    โพธิ์นอก  
๑๒ นายประสิทธิ์    สุขดา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๘ ประสิทธิ์    สุขดา  
๑๓ นายแสง      เกียดกลาง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๙ แสง      เกียดกลาง  
๑๔ นายเทียม     เก่งนอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่  ๙ เทียม     เก่งนอก  

 
รายชื่อผู้ไมเ่ข้าประชุม 
 

ล าดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑ นายบุญเหลือ  เวทสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๒   
๒  นางสมบัติ     กว้างนอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๕    

 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑ นายทองแดง  ศรีธรรมมา   นายก อบต.ช่อระกา ทองแดง  ศรีธรรมมา  
๒ นายสมบัติ    เขตจตัุรัส  รองนายก อบต.ช่อระกา  สมบัติ    เขตจัตุรัส  
 ๓. นายกิตติ      บ ารุงนา  รองนายก อบต.ช่อระกา กิตติ     บ ารุงนา  
๔. นายปาพจน์   หาญนอก เลขานุการนายก อบต.ช่อระกา ปาพจน์   หาญนอก  
๕ นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  
๖ นายสมบูรณ์   อินทจันทร์ ผู้อ านวยกองช่าง สมบูรณ์  อินทจันทร์  
๗ นางสาวชนัดดา  หาญนอก หน.ส านักงานปลัด อบต. ชนัดดา  หาญนอก  
๘ นางจิตรรัตน์ดา  ขลังวิเชียร รก.ผอ.กองการศึกษาฯ จิตรรัตน์ดา  ขลังวิเชียร  
๙ นายวิวาส   รานอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘  วิวาส  รานอก  
         
          
         

 
เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
ก่อนเข้าระเบียบวาระ         - นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  เลขานุการสภา อบต.ช่อระกา ให้สัญญาณเรียกสมาชิก 
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาเข้าห้องประชุม  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกฯ  

ครบองค์ประชุมแล้ว กล่าวเรียนเชิญนายสมชาญ   ข้องนอก  ประธานสภาฯ จุดเทียนธูป 
บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ 

 
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ        ประกาศอ าเภอบ้านเหลื่อม 
เลขานุการสภา อบต.  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา สมัยวิสามัญ   

สมัยที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒   
ด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ขออนุมัติเปิดประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลช่อระกา  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เพ่ือขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)  ซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อระกา   

 
 
 
 
 
 
 



                               -๓-  
 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล  

พ.ศ. ๒๕๓๗ {แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒} มาตรา ๕๕  ประกอบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   
ข้อ ๓๖ (๓) นายอ าเภอบ้านเหลื่อม  จึงเรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ช่อระกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  ตั้งแต่วันที่  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  
เป็นต้นไป  โดยมีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  

       ลงชื่อ อรวรรณ  มีใหม่ 
                       (นางสาวอรวรรณ  มีใหม่) 
                                 นายอ าเภอบา้นเหลื่อม 
 
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ        ล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ   ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ 
เลขานุการสภา อบต.  ต่อไปค่ะ 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ                
นายสมชาญ  ข้องนอก               ครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านผมมีรายการที่ขอแก้ไขเอกสารในระเบียบวาระที่ ๓ 
ประธานสภา อบต.                 ซึ่งเกิดจากการเร่งรีบด าเนินการอาจจะมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปบ้างจากการ 

พิมพ์  ดังนี้ ครับ    
  

ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ (ที่ขอแก้ไข) 
หน้าที่  ๖๐  โครงการที่ ๕ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก “ไม่ได้ใส่ข้อมูล” 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก “กองสวัสดิการสังคม” 

หน้าที่ ๕๖  
ช่องรวมงบประมาณแต่ละปีงบประมาณ 
ตัวเลขมันพิมพ์ทับซ้อนกัน 

 
ช่องปี ๒๕๖๒   =  ๖,๗๕๒,๔๐๐ 
ช่องปี ๒๕๖๓   =  ๗,๔๖๒,๘๐๐  
ช่องปี ๒๕๖๔   =  ๗,๔๖๒,๘๐๐ 
ช่องปี ๒๕๖๕   =  ๗,๔๖๒,๘๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
                                                       -๔- 
 



ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ (ที่ขอแก้ไข) 
หน้าที่  ๖๐  โครงการที่ ๗ 
โครงการ  จัดจ้างนักบริบาล 
วัตถุประสงค์  เพ่ือช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วย 
               ติดเตียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
เป้าหมาย  นักบริบาล จ านวน ๒ คน 
 
ตัวชี้วัด  ผู้ปว่ยติดเตียงมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  
           ๘๐ %  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   ผู้ป่วยติดเตียงมี 
                          คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   ส านักงานปลัด 
 

 
โครงการ จัดจ้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์  เพ่ือช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุที่ม ี  
                ภาวะพ่ึงพิงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
เป้าหมาย  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
จ านวน ๒ คน 
ตัวชี้วัด  ผู้สูงอายุทีมี่ภาวะพ่ึงพิงมีคุณภาพชีวิต 
          ทีด่ีขึ้น ๘๐ % 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
                          มีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก    กองสวัสดิการสังคม 

หน้าที่ ๑๓๔ บัญชีสรุปโครงการ 
ช่องยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒ แผนงานเคหะและชุมชน  

 
ช่องยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

หน้าที่ ๑๓๕  โครงการที่ ๗  
ช่องปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
ช่องปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

หน้าที่ ๑๓๘ โครงการที่ ๒ 
ช่องปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 

 
ช่องปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
โครงการที่ ๓ แผนงานเคหะและชุมชน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เป้าหมาย เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   กองช่าง                                                                                                 

หน้าที่ ๑๓๙  โครงการที่ ๔  
ช่องปีงบประมาณ ๒๕๖๓   

  
ช่องปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

 
ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ (ที่ขอแก้ไข) 

หน้าที่  ๑๔๐  โครงการที่ ๖ 
เป้าหมาย  เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 
จ านวน ๔ เครื่อง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  
งบประมาณ     ๑๑๔,๔๐๐  บาท 
 

 
เป้าหมาย  เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
(ระบบ INVERTER) จ านวน ๔ เครื่อง ขนาด 
๑๘,๐๐๐ บีทียู โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
งบประมาณ   ๑๑๙,๖๐๐  บาท 

หน้าที่ ๑๔๒ โครงการที่ ๖ 
ช่องงบประมาณปี ๒๕๖๓ 
  

 
ช่องงบประมาณปี ๒๕๖๒ 
  

 
 

ระเบียบวำระท่ี ๒   เรื่องกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยที ่๒    
           เมื่อวันที่  ๑๓  พฤษภำคม   ๒๕๖๒   
นายสมชาญ  ข้องนอก   ก่อนอื่น ผมขอแก้ไขรายชื่อผู้ที่ไม่มาประชุม จากนายพชรธร    โพธิ์นอก   
ประธานสภา อบต. เป็น นายแสง   เกียดกลาง  ครับ   

มีท่านใดจะแก้ไขรายละเอียดอะไรอีกหรือไม่ครับ   ขอเชิญ ครับ  
    ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมครับ 

สมาชิกสภา อบต.ช่อระกา ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  
สมัยที่   ๒  เมือ่วันที่   ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ       ๑๔   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ       -    เสียง 
    งดออกเสียง      -    เสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        -๖- 
 
ระเบียบวำระท่ี ๓  ญัตติ ขอควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) พ.ศ.๒๕๖๒ 
นายสมชาญ  ข้องนอก  ขอเชิญท่านนายก อบต.ช่อระกา ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายทองแดง  ศรีธรรมมา  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
นายก อบต. ช่อระกา  ด้วยแผนพฒันาจังหวัดประกาศใช้แล้วตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงาน 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรรา ๑๙ วรรคสาม และ
ระเบียบส านักนากยรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐  
ข้อ ๗ ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลา
ห้าปี และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นระยะเวลาห้า
ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) พ.ศ.๒๕๖๒  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ช่อระกา ให้ความเห็นชอบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง รายละเอียดตามเอกสารทีแ่นบมา
พร้อมนี้ 

 
นายสมชาญ  ข้องนอก           ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภา อบต. ชี้แจงรายละเอียด เหตุผลในการเสนอ 
ประธานสภา อบต. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับนี้ เพิ่มเติมใหท้่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้รับทราบ ครับ 
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  กราบเรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าประชุมทุกท่าน ส าหรับการเสนอ 
เลขานุการสภา อบต.  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในวันนี้ ก็สืบเนื่องมาจากมี  
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  

พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด 
ที่ นม ๐๐๒๓.๓/ว ๔๙๘ ลงวนัที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ แจ้งก าชับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ทีพิ่จารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 



                          -๗- 
 
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตร ๑๙ วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัด
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  ประกอบกับระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗ ก าหนดให้
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น 
เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่ พร้อมก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้  
ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ คือ 

๑.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ 
ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติทีเ่หมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (ด าเนินการ เมื่อ ๒๘ พ.ค.๖๒) 

๒.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล
น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
(ด าเนินการเมื่อ ๖ มิ.ย.๖๒) 

๓.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น (ด าเนินการเมื่อ ๗ มิ.ย.๖๒) 
๕.กรณอีงค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติ  
 
 
 
 
 
 
 



                           -๘- 
 
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ..๒๕๖๑-๒๕๖๕   (ส่งเอกสารถึงประธานสภาฯ เมื่อ  
๑๐ มิ.ย.๖๒) 

ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าว ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ นี้ค่ะ 

 
นายสมชาญ  ข้องนอก           ผมขอเชิญท่านสมาชิกสภา ฯ ตรวจดูรายละเอียดตามเอกสาร นะครับ ซึ่งมีท้ังหมด  
ประธานสภา อบต.  ร้อยกว่าหน้า และหากท่านใดจะอภิปราย สอบถาม หรือสงสัยรายละเอียดอะไร ก็เชิญครับ  
นายทองแดง  ศรีธรรมมา  ขออนุญาตครับทา่นประธาน ผมขอถามเรื่องหน้าที่ ๘๑ โครงการก่อสร้างถนน 
นายก อบต.ช่อระกา    คสล.สายนานางสนุ่นถึงแยกทางไปบ้านม่วงบ้านช่อบูรพา หมู่ที ่๗ ครับผมว่าท าไมไม่มี 

  งบประมาณช่องปี ๒๕๖๓ เห็นมีแต่ปี ๒๕๖๔ , ๒๕๖๕ ครับ น่าจะใส่ไว้ไหมครับ 
 นายสมชาญ  ข้องนอก   ผมขอเชิญท่านปลัดฯ ช่วยอธิบายด้วยนะครับ 
 ประธานสภา อบต. 
 นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ เรียนท่านประธานฯ ตามที่ทา่นนายกฯ สงสัยว่าท าไมในช่องงบประมาณ ปี ๒๕๖๓  

ปลัด อบต.ช่อระกา   ในโครงการดังกล่าว ถึงไม่ได้ใส่วงเงินงบประมาณไว้ ก็สืบเนื่องจากว่าคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิน่ซึ่งมีท่านนายกเป็นประธาน ได้ประชุมพิจารณาร่างแผนที่คณะกรรมการ
สนับสนุนชุดที่ปลัดเป็นประธานเสนอมาเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาแล้วนั้น
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ในร่างแผนพัฒนาฯ ช่องงบประมาณปี ๒๕๖๓ ใส่โครงการไว้
จ านวนมากถึง ๒๘ โครงการ  ซ่ึงดูแลว้น่าจะเกินศักยภาพท่ีจะสามารถน าเข้าเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายในปี ๒๕๖๓ ได้ครบหมด จึงขอให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณาดูโครงการที่
มีความจ าเป็นคงไว้ก่อนและผลักโครงการที่ยังไม่จ าเป็นออกไปก่อน โดยได้รับความเห็นจาก
ท่านพชรธร  โพธิ์นอก ซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่ และเป็นคณะกรรมการด้วยว่าความจ าเป็นในปี 
๒๕๖๓ ควรจะเป็นก่อสร้างถนน คสล.สายตะวันตกเมร ุ-โนนขี้ตุ่น  เชื่อมไปบ้านนา ต าบลวัง
โพธิ์ จ าเป็นมากกว่าเพราะประชาชนใช้เดินทางสัญจรไปมามากกว่าค่ะ 

 

นายสมชาญ  ข้องนอก     ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย แก้ไข หรือสอบถามเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธานสภา อบต.  ท่านสมาชิกสภา อบต.ช่อระกา ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขอให้ยกมือขึ้น 
 

มติทีป่ระชุม       เห็นชอบ   ๑๔   เสียง 
                 ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
        งดออกเสียง   -  คน 
  
 
 
 
 
 



                                                          -๙- 
  
 
ระเบียบวำระท่ี ๔    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 

นายสมชาญ  ข้องนอก    มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม ่ครับ    ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน 
ประธานสภา อบต.            ที่มาร่วมประชุม  ขอปิดการประชุม  ครับ 
 
เลิกประชุมเวลา    ๑๒.๓๐  น. 
 
                         (ลงชื่อ)    ปิยาภรณ์  ศรีเกาะ   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                             (นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ)  เลขานุการสภา อบต. 
 

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

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

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

     (ลงชื่อ)    สมชาญ   ข้องนอก    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
     (นายสมชาญ   ข้องนอก)   ประธานสภา อบต.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


