
  

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่                                                                                                                     

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วัน จันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน 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 สวน         บุญทัน   

๖ นาย ฤทธิกร     จนิดาโสด สมาชิก อบต.หมู่๒ ฤทธิกร     จนิดาโสด   

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     ภริมย์ภักดิ ์ สมาชิก อบต.หมู่๗ ประจวบ    ภริมย์ภักดิ์   

๑๕ นาย มนตรี       จันค าวงษ์ สมาชิก อบต.หมู่๗ มนตรี       จันค าวงษ์  

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 สังข์       เกียงกระโทก   

๑๙ นาย ประยงค์     ยิ่งเหมาะ สมาชิก อบต.หมู่๑๐ - ลา 

๒๐ นาย ช่วย         ผันสันเทียะ สมาชิก อบต.หมู่๑๐ ช่วย         ผันสันเทียะ  

๒๑ นาง ประทิน      ใจเอื้อ สมาชิก อบต.หมู่๑๑ ประทิน     ใจเอื้อ  

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 วิจารณ์     อิงชัยภูมิ  

๓๐ นาง สุพัตตรา  พรมพาน สมาชิก อบต.หมู่๑๖ สุพัตตรา   พรมพาน  

๓๑ นาย บันเทิง    วงษ์เมือง สมาชิก อบต.หมู่๑๗ - ลา 

๓๒ นาง ศรทีอง    แสนทวีสุข สมาชิก อบต.หมู่๑๘ ศรทีอง     แสนทวีสุข  

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 นายนฤเบศ ป้องขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนช านาญ 

นฤเบศ ป้องขันธ์  

๓     

๔     

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุมสภา ได้ขออนุญาติเปิดประชุมสภา

สมัยวสิามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-

๒๕๗๐) เนื่องจาก กกต. มีค าสั่งให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นครบวาระและหยุดปฏิบัติหน้าที่ ใน

วันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๖๔ และสภาท้องถิ่นต้องให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แลว้เสร็จในเดือน

ตุลาคม ๒๕๖๔ นี ้ดังนั้นจงึขออนุญาตต่อนายอ าเภอ เพื่อขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ และกล่าวเปิดประชุมสมัย

วิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  

 

/๑.๒ นาย... 



  

-๓- 

 ๑.๒ นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯกล่าว เนื่องจากผูบ้ริหารและสมาชิกสภา จะหมด

วาระในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นี้ หากจะลงสมัครรับเลือกตั้ง ก็ขอใหท้่านศกึษาคุณสมบัติ และข้อห้ามให้ด ี

เพราะกฎหมายใหม่มีขอ้ก าหนดมากกว่าเดิม 

 ๑.๓ นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภา แจง้ขอแก้ไขวาระการประชุม จากสมัยวิสามัญ เป็น

สมัยสามัญ 

 ๑.๔ นางเตอืนใจ บ ารุง เลขานุการสภา แจ้งตอ่ที่ประชุม มีสมาชิก ลาประชุม จ านวน ๓ ท่าน 

ดังนี้ 

   ๑.นายจ าปี ไชนา   สมาชิก อบต.ม.๑๑  ลาป่วย 

   ๒.นายบันเทิง วงษ์เมือง   สมาชิก อบต.ม.๑๗ ติดภารกิจ 

   ๓.นายประยงค์ ยิ่งเหมาะ สมาชิก อบต.ม.๑๐ ติดภารกิจ  

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สงิหาคม 

๒๕๖๔ 

  -มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ 

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

  ๒.๒ รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ (ขยายเวลา) เมื่อวันที่ ๑๙ 

สงิหาคม ๒๕๖๔ 

  -มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ขยายเวลา) 

ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

  ๒.๓ รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๔ (ขยายเวลา) เมื่อวันที่ ๒๐ 

สงิหาคม ๒๕๖๔ 

  -มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ (ขยาย

เวลา) ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

/ระเบียบวาระ... 



  

-๔- 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 ๓.๑เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

  เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 -นายศุภวัฒน์ ค าชมภู นายก อบต.กล่าว 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับนี้

ได้มกีารจัดท าให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ก าหนดรายละเอียด

เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลัง ของราชาการส่วนกลาง และ

ราชาการส่วนภูมิภาค ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่าง

ชัดเจน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธะกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ชัดเจน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมตามนโยบายการพัฒนา โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา

หมูบ่้าน หรอืแผนชุมชน อันเป็นลักษณะก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึน้ส าหรับ

งบประมาณของแตล่ะปี ซึ่งมีความตอ่เนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า สามารถตอบสนองความตอ้งการ ของ

ประชาชน ตามหลักแหง่พระราชฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ.๒๕๖๔ 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา ได้รวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์ ปัญหา/ความตอ้งการของ

ประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการบริหารทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยด าเนินการ

ให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ เป็นชุมชนและสังคม แห่งการเรียนรู้ 

เป็นชุมชนที่มีการบริหารงานการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ประชาชนได้รับบริการสาธารณะ ได้อย่างทั่วถึงและ

เท่าเทียมกัน    ในส่วนของรายละเอียดแผน ผมขอใหเ้จ้าหน้าที่นักวิเคราะหเ์ป็นผู้ชีแ้จง 

 -นายนฤเบศ ป้องขันธ์ นักวิเคราะห์ ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยให้สมาชิกเปิดดูเล่มแผน 

ประกอบการชีแจง และหากสมาชิกสงสัยหรือไม่เข้าใจให้ซักถามได้ โดยการจัดท าแผนพัฒนาท้อง (พ.ศ.

๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทางผู้จัดท าได้ท าโครงการที่มีในแผนเล่มเดิม มาบรรจุไว้ในเล่มนี้แล้ว หากท่านสมาชิก 

ต้องการเพิ่มเติมโครงการใหม่ ค่อยน ามาเสนอเพื่อบรรจุตอ่ไป 

/-นาย ชลณฤทธิ์... 



  

-๕- 

-นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ซักถาม 

หรอืเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมต ิ 

   มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

    -เห็นชอบ   ๒๗  เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 

    -งดออกเสียง   -  เสียง 

 

  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องปรกึษาหารอื  

    -ไม่มี- 

  ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 

   ๕.๑ นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นี้ ผู้บริหารและ

สมาชิกจะหมดวาระลง และมีการรับสมัคร รับเลือกตั้งในวันที่ ๑๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และเลือกตั้งในวันที่ 

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผมขอให้ทุกท่านที่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งขอให้โชคดีกันทุกคน และกล่าวขอบคุณ

สมาชิกที่อยู่รว่มกันจนครบวาระ  และกล่าวปิดประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

                           ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

                                 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   

/-คณะกรรม... 



  

-๖- 

 -คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุม

ถูกต้องตามที่สภาท้องถิ่นได้ประชุมและมีมตใินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ สมัยวสิามัญ 

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมอืชื่อไว้ 

 

              ลงช่ือ     ชลณฤทธิ์ จ าชาติ    ผูร้ับรองบันทึกการประชุม  

            ( นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ) 

                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 

    

 


