
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่                                                                                                                     

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ คร้ังที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วัน ศุกร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 ผู้เข้าประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง  ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นาย ชลณฤทธิ์   จ าชาติ ประธานสภาฯ ชลณฤทธิ์   จ าชาติ   

๒ นาย บุญถือ      เทพอุทัย รองประธานสภาฯ บุญถือ      เทพอุทัย   

๓ นาง เตือนใจ     บ ารุง เลขานุการ สภาฯ อบต. เตือนใจ     บ ารุง  

๔ นาย อนันต์       บรรเทากุล สมาชิก อบต.หมู่๑ อนันต์       บรรเทากุล   

๕ นายสวน          บุญทัน สมาชิก อบต.หมู่๒ - ลา 

๖ นาย ฤทธิกร     จนิดาโสด สมาชิก อบต.หมู่๒ - ลา 

๗ นาย สมบัติ       สวงโท สมาชิก อบต.หมู่๓ สมบัติ       สวงโท  

๘ นาง ปภัทวรินทร์ อนิทปัน สมาชิก อบต.หมู่๓ ปภัทวรินทร์ อนิทปัน  

๙ นาง ช่อผกา      ศรกีุดตุ้ม สมาชิก อบต.หมู่๔ ช่อผกา      ศรกีุดตุ้ม  

๑๐ ด.ต.บุตร         ประทีปเมือง  สมาชิก อบต.หมู่๔ บุตร         ประทีปเมือง  

๑๑ นาย ประสาท    อาภรณ์แก้ว สมาชิก อบต.หมู่๕ ประสาท   อาภรณ์แก้ว  

๑๒ นาย ก าจร       โกฏิหอม สมาชิก อบต.หมู่๕ ก าจร       โกฏิหอม  

๑๓ นาย จรัส         ศริิรวง สมาชิก อบต.หมู่๖ จรัส         ศริิรวง  

๑๔ นาง ประจวบ     ภริมย์ภักดิ์ สมาชิก อบต.หมู่๗ ประจวบ    ภริมย์ภักดิ์  

๑๕ นาย มนตรี       จันค าวงษ์ สมาชิก อบต.หมู่๗ - ลา 

๑๖ นาย นิสันต์       สุขพยุง สมาชิก อบต.หมู๘่ นิสันต์       สุขพยุง  

๑๗ นาง ทองทิพย์   จุมทา สมาชิก อบต.หมู๘่ ทองทิพย์   จุมทา  

๑๘ นาย สังข์         เกียงกระโทก สมาชิก อบต.หมู๙่ - ลา 

๑๙ นาย ประยงค์     ยิ่งเหมาะ สมาชิก อบต.หมู่๑๐ ประยงค์    ยิ่งเหมาะ  

๒๐ นาย ช่วย         ผันสันเทียะ สมาชิก อบต.หมู่๑๐ ช่วย         ผันสันเทียะ  

๒๑ นาง ประทิน      ใจเอื้อ สมาชิก อบต.หมู่๑๑ - ลา 

๒๒ นาย จ าปี        ไชยา สมาชิก อบต.หมู่๑๑ - ลา 

๒๓ นาง กาวอน      ค ามะขุย สมาชิก อบต.หมู่๑๒ กาวอน     ค ามะขุย  

๒๔ นาง ทองม ี     หงสส์ระแก้ว สมาชิก อบต.หมู่๑๓ ทองม ี    หงสส์ระแก้ว  



-๒- 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๒๕ นาย โสภา      นารีจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่๑๓ โสภา      นารีจันทร์  

๒๖ นาย มังกรณ์   ชนะชัย สมาชิก อบต.หมู่๑๔ มังกรณ์   ชนะชัย  

๒๗ นาย สมควร    ปกค่าย สมาชิก อบต.หมู่๑๔ สมควร    ปกค่าย  

๒๘ นาย ประสาน  แสนศกึ สมาชิก อบต.หมู่๑๕ ประสาน   แสนศกึ  

๒๙ นาย วิจารณ์    องิชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่๑๖ - ลา 

๓๐ นาง สุพัตตรา  พรมพาน สมาชิก อบต.หมู่๑๖ สุพัตตรา   พรมพาน  

๓๑ นาย บันเทิง    วงษ์เมือง สมาชิก อบต.หมู่๑๗ บันเทิง      วงษ์เมือง  

๓๒ นาง ศรทีอง    แสนทวีสุข สมาชิก อบต.หมู่๑๘ - ลา 

๓๓ นาย อุดร       พบลาภ สมาชิก อบต.หมู่๑๘ อุดร         พบลาภ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นาย ศุภวัฒน ์ค าชมภู นายก อบต.วังตะเฆ่ ศุภวัฒน์ ค าชมภู  

๒     

๓     

๔     

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุมวันนี ้ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ 

สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ วาระที่ ๓ ขั้น

ลงมตริับร่างเพื่อตราข้อบัญญัติ ซึ่งเป็นบทบาทหนา้ที่ของสภาท้องถิ่นโดยตรง ดังนัน้ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ให้

สมบูรณ์ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะเมื่อตราเป็นข้อบัญญัติแล้วคือข้อกฎหมาย ซึ่งสภาท้องถิ่นต้อง

รับผิดชอบร่วมกัน จงึอยากให้สมาชิกยึดถือปฏิบัติดว้ย และสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 ๑.๒ นางเตอืนใจ บ ารุง เลขานุการสภา แจ้งต่อที่ประชุม มีสมาชิก ลาประชุม จ านวน ๘ คน 

   ๑.นายสวน บุญทัน สมาชกิ อบต.ม.๒ อยู่ระหว่างการกักตัว ๑๔ วัน  

/๒.นาย... 



-๓- 

   ๒.นายฤทธิกร จินดาโสด  สมาชิก อบต.ม.๒ อยู่ระหว่างการกักตัว ๑๔ วัน  

   ๓.นายมนตร ีจันค าวงษ์   สมาชิก อบต.ม.๗  ติดภารกิจ 

   ๔.นายสังข ์เกียงกระโทก  สมาชิก อบต.ม.๙  ติดภารกิจ 

   ๕.นางประทิน ใจเอือ้   สมาชิก อบต.ม.๑๑  ติดภารกิจ 

   ๖.นายจ าปี ไชนา   สมาชิก อบต.ม.๑๑  ป่วย 

   ๗.นายวิจารณ์ องิชัยภูมิ  สมาชิก อบต.ม.๑๖ ถูกงูกัด 

   ๘.นางศรีทอง แสนทวีสุข  สมาชิก อบต.ม.๑๘  ติดภารกิจ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -ไมมี 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 วาระที่ ๓ ขั้นลงมติรับร่างเพื่อตราเป็นข้อบัญญัติ 

   เสนอโดย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าวันนี ้จะไม่มกีารอภปิรายใดๆ ผมจะขอ

มติจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น ในการเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ขอใหท้่าน

เลขานุการสภานับองค์ประชุมครับ 

 -นางเตอืนใจ บ ารุง เลขานุการสภาฯ แจ้งมีสมาชิกเข้าร่วมจ านวน ๒๑ ท่าน ไม่รวมประธาน รอง

ประธาน และเลขาฯ ค่ะ 

 -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ  กล่าวมีสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติ 

  มตทิี่ประชุม  

   เห็นชอบ ๒๑  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

/งดออก... 



-๔- 

   งดออกเสียง ๑  เสียง 

มีสมาชิกงดออกเสียง ๑ คน คอื นายอุดร พบลาภ 

 เมื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

ครบทั้ง ๓ วาระแล้ว ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดท าที่จะท าร่างไปแก้ไขเพิ่มเติม และน าเสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้นายอ าเภอหนองบัวระเหวพิจารณาเพื่อตราเป็น

ข้อบัญญัติต าบลต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่พจิารณา 

  ๔.๑ เรื่องก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ปีถัดไป) 

     เสนอโดย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

  -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวเมื่อสภาท้องถิ่นเปิดประชุมสภา ครบ ๔ สมัย ของปี 

พ.ศ.๒๕๖๔ แล้วดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น จึงขอให้สมาชิกเสนอ สมัย

ประชุม สมัยแรกของปีถัดไป (๒๕๖๕) ว่าจะก าหนด วัน เดือน ที่เท่าไหร่ 

  -นายประสาท อาภรณ์แก้ว สมาชิก อบต.ม.๕ ขอเสนอที่ประชุม สมัยประชุมสภาฯสมัยแรก วันที่ 

๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๕  

  นายจรัส ศริิรวง  ส.อบต.ม.๖ รับรอง 

  นายก าจร โกฏิหอม ส.อบต.ม.๕ รับรอง 

  -นายประยงค์ ยิ่งเหมาะ ส.อบต.ม.๑๐ ผมขอเสนอสมัยประชุมสมัยแรก ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  

  นายอนันต์ บรรเทากุล  ส.อบต.ม.๑ รับรอง 

  นายสมบัติ สวงโท        ส.อบต.ม.๓ รับรอง 

  -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอนอกเหนอืจากนั้นหรอืไม่ 

ถ้าไม่มีจะขอมต ิ

/มตทิี่ประชุม... 



-๕- 

  มตทิี่ประชุม ก าหนดการประชุมสภา สมัยแรก ๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๕  

   เห็นชอบ ๓  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ ๑๘  เสียง 

   งดออกเสียง ๑  เสียง 

  มตทิี่ประชุม ก าหนดการประชุมสภา สมัยแรก ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  

   เห็นชอบ ๑๘  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๔  เสียง 

 -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ แจ้งที่ประชุม มติที่ประชุม ก าหนด สมัยประชุม สมัยแรก 

ของปีถัดไป (๒๕๖๕) ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 

  -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวต่อที่ประชุม เมื่อสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ แล้ว คณะผู้บริหารและผู้จัดท าจะได้ท าร่างข้อบัญญัติเสนอให้

นายอ าเภอหนองบัวระเหวพิจารณา ในระหว่างนี้ผมขอให้ท่านสมาชิกอยู่ในพื้นที่ก่อน เผื่อว่าจะมีการน าร่าง

ข้อบัญญัติ กลับมาทบทวน คงต้องเรียกประชุมสภาฯ เพื่อทบทวนร่างข้อบัญญัติ และกล่าวปิดประชุมสภา สมัย 

สามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ 

    ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

/ลงช่ือ... 

 



-๖- 

 

 

                                          ลงช่ือ     เตือนใจ บ ารุง   ผูจ้ดบันทึกประชุม 

                                                   (นาง เตือนใจ บ ารุง) 

                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

ลงช่ือ    ประทิน ใจเอื้อ  ลงช่ือ  ประจวบ ภริมย์ภักดิ์  ลงช่ือ    ปภัทวรินทร์ อินทปัน 

(นางประทิน ใจเอือ้)  (นางประจวบ ภริมย์ภักดิ์)   (นาง ปภัทวรินทร์ อนิทปัน)                            

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 -คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุม

ถูกต้องตามที่สภาท้องถิ่นได้ประชุมและมีมตใินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๐ สงิหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จงึลงลายมอืชื่อไว้ 

 

             ลงช่ือ   ชลณฤทธิ์ จ าชาติ    ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

               ( นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ) 

     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 

 

 

 


