
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 /25๖5 
วันอังคารท่ี 4 มกราคม พ.ศ.๒๕๖5 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
 

ผูมาประชุม 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายมนตรี  เกวขุนทด     ประธานสภา อบต. พันชนะ มนตรี  เกวขุนทด  

2 นายสมหวัง  เบิกขุนทด รองประธานสภา อบต. พันชนะ สมหวัง  เบิกขุนทด  

3 นายฤทธี  คูณขุนทด สมาชิกสภาอบต. พันชนะ ฤทธี  คูณขุนทด  

4 นายปรีชา  พาขุนทด สมาชิกสภา อบต. พันชนะ ปรีชา  พาขุนทด  

5 นางอรอนงค  ชวยณรงค  สมาชิกสภาอบต.พันชนะ อรอนงค ชวยณรงค  

6 นายปลอง กินขุนทด สมาชิกสภา อบต. พันชนะ ปลอง กินขุนทด  

7 นายปลอด  ปลั่งกลาง สมาชิกสภา อบต. พันชนะ ปลอด  ปลั่งกลาง  

8 นายนิพัทน  มายขุนทด สมาชิกสภา อบต. พันชนะ นิพัทน  มายขุนทด  

9 นางกองแกว  หาญณรงค สมาชิกสภา อบต. พันชนะ กองแกว  หาญณรงค  

10 นายพิสิทธิ์  ชํานาญพุดซา     สมาชิกสภา อบต. พันชนะ พิสิทธิ์  ชํานาญพุดซา  

11 นางวงเดือน  พบขุนทด   สมาชิกสภาอบต. พันชนะ วงเดือน  พบขุนทด  

12 นายสมสวน  ดุมขุนทด  เลขานุการสภา อบต.พันชนะ สมสวน  ดุมขุนทด  

 
ผูไมมาประชุม 
 

- ไมมี  - 
 
ผูเขารวมประชุม 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายจเร  เสขุนทด นายก อบต.พันชนะ จเร  เสขุนทด  

2 นายสมิง  สําราญพันธ      รองนายก อบต.พันชนะ สมิง  สําราญพันธ       

3 นายเริ่ม  แกมสูงเนิน รองนายก อบต.พันชนะ เริ่ม  แกมสูงเนิน  

4 นายตี๋  เหียดขุนทด เลขานุการนายก ตี๋  เหียดขุนทด  

๕ นายวิทิต  โสภา รองปลัด อบต.พันชนะ วิทิต  โสภา  

6 นายอาวุธ  สงนอก หัวหนาสํานักปลัด อาวุธ  สงนอก  

7 นายยอด  ปญญาพร ผูอํานวยการกองชาง ยอด  ปญญาพร  

8 นางสุภาพร  มีทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน สุภาพร  มีทรัพย  

 



เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายมนตรี  เกวขุนทด  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
1.1 ชวงเทศกาลปใหม กระผมและคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ได
ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของฝายปกครองและของ อปพร. เพ่ือการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ทุกหมูบานก็เรียบรอยดี 
1.2 เรื่องของสวนราชการ / หนังสือสั่งการ 

นายอาวุธ  สงนอก  หัวหนาสํานักปลัด 
กระผมขอรายงานการตั้งจุดบริการของ อปพร. ชวงเทศกาลปใหม ตั้งแตวันท่ี 19 
ธันวาคม. 2564 ถึง วันท่ี 3 มกราคม 2565 ในพ้ืนท่ีตําบลพันชนะ ไมมีอุบัติเหตุ
รายแรงตางอยางใด เรียบรอยดี 

ท่ีประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะครั้งแรก  เม่ือวันท่ี 
30 ธันวาคม 2564 

นายมนตริ  เกวขุนทด  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
ตามสําเนารายงานการประชุมสภาครั้งแรก ท่ีสงใหสมาชิกสภา และท่ีเลขานุการสภาอาน
ใหฟง มีสมาชิกทานใดจะเพ่ิมเติมหรือแกไขขอความหรือไมถาไมมีขอมติท่ีประชุมดวยครับ 

มติท่ีประชุม  ใหการรับรอง 11 เสียง ไมใหการรับรอง –ไมมี – งดออกเสียง –ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม  

   -  ไมมี  -    

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ  

   -  ไมมี  -    

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องดวน  

  -  ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลพันชนะขอแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพันชนะ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 

นายมนตรี  เกวขุนทด  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 กอนนายกองคการบริหารสวนตําบลเขารับหนาท่ี 
ใหนายกแถลงนโยบายตอสภา โดยไมมีการลงมติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 หมวด 10 การแถลงนโยบาย ขอ 123 ขอ 
124 และ ขอ 125 



สมาชิกสภามีสิทธิซักถามและอภิปรายท้ังในทางสนับสนุนและคัดคานในเรื่องความ
เหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือใหสําเร็จตามนโยบายนั้น ๆ ดวยก็ได ขอเชิญผูบริหารไดแถลงนโยบายตอสภา 
ขอเชิญครับ 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
ตามท่ีมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ เม่ือวันอาทิตยท่ี 28      
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ท่ีผานมาผมนายจเร เสขุนทด ไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนง
นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง        
เรื่อง  ผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา   ลงวันท่ี 21  ธันวาคม  2564 

 เพ่ือใหเปนไปตามม าตรา 58/8 แหงพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562  มีสาระสําคัญวากอนนายก
องคการบริหารสวนตําบลเขารับหนาท่ีใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเรียก
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแถลงนโยบาย
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยไมลงมติ ท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนั้น ขาพเจานายจเร  เสขุนทด        
นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ พรอมดวยคณะผูบริหาร ซ่ึงประกอบดวย นาย
สมิง สําราญพันธ รองนายก , นายเริ่ม  แกมสูงเนิน รองนายก และนายตี๋  เหียดขุนทด 
เลขานุการนายก  จึงขอแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะแหงนี้ โดย
จะดําเนินการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะใหบรรลุถึงภารกิจ  
อํานาจหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ิน แกไขปญหา ตอบสนองความตองการและประโยชนสุข
ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ โดยมีนโยบายในการบริหารและ
พัฒนาในแตละดาน  ดังตอไปนี้ 

   1. นโยบายดานการพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1  สนับสนุนและสงเสริมพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนใหไดตามมาตรฐาน           

เนนคุณภาพประสิทธิภาพ 
 1.2 สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาท่ีทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ 

1.3 จัดการแขงขันกีฬาระดับตําบล เปนประจําทุกป พรอมท้ังสนับสนุนการกีฬาของ
ตําบลพันชนะ 
1.4 สงเสริมการออกกําลังกายแกเด็กเยาวชน ผูสูงอายุ โดยจัดอุปกรณการกีฬาตามความ
ตองการของสภาผูเลนและสภาพพ้ืนท่ีของแตละหมูบาน 

   1.5 รวมกับประชาชนผูนําหมูบาน จัดงานประเพณีตาง ๆ หรือสนับสนุนงบประมาณ
อยางตอเนื่อง ในการจัดกิจกรรม เชน การจัดงานสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  หรืองาน
อ่ืน ๆ ตามนโยบายของรัฐ 

   1.6 สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันสําคัญทางราชการอยาง
สมํ่าเสมอ 

  2. นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  
 2.1   สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ ในตําบล เชน กลุมทําพริกแกง  กลุมพัฒนาสตรี  

กลุมแมบาน กลุมเลี้ยงสัตว หรือ กลุมอ่ืน ๆ 



 2.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในพ้ืนท่ีใชชีวิตนําระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมา
ใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติอยางแทจริง 
2.3  ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจ  ใหความ

ชวยเหลือกลุมอาชีพตางๆ ในการเพ่ิมผลผลิต 
3. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 3.1 ดําเนินการกอสรางปรับปรุง บํารุง รักษาถนนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
คมนาคมขนสง โดยจัดลําดับความสําคัญของการแกไขปญหาไวในแผนพัฒนาหาปและ
แผนดําเนินการตามความตองการของประชาคม และภายใตงบประมาณขององคการ
บริหารสวนตําบลพันชนะพรอมกันนั้นจะประสานความ รวมมือกับหนวยงานราชการจาก
หนวยงานอ่ืนเพ่ือขอการสนับสนุนในโครงการท่ีเกินขีดความสามารถของตําบลพันชนะ  
3.2 ดําเนินการจัดสราง  ขยายระบบน้ําประปา  คูระบายน้ํา และวางทอระบายน้ํา               
พรอมสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐานอยางพอเพียง 

  3.3 พัฒนากอสราง ขุดลอกคูคลอง ขยายคลองเปดชองทางระบายน้ํา ฝายชะลอน้ํา เพ่ือ
แกไขปญหาน้ําทวมและการเกษตรภายใตงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล     
พันชนะพรอมกันนั้นจะประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการจากหนวยงานอ่ืน เพ่ือ
ขอสนับสนุนในโครงการท่ีเกินขีดความสามารถของตําบลพันชนะ 
3.4 ดําเนินการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ปรับปรุงและ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะตาม ถนน 
ตรอก ซอย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

  4. นโยบายดานการพัฒนาสังคม 
  4.1 สํารวจจํานวนผูสูงอายุจัดทําบัญชีเพ่ือจัดหางบประมาณในการใหความชวยเหลือ  

๔.2 จัดงบประมาณชวยเหลือ เครื่องอุปโภคบริโภคในกรณี เกิดอุทกภัย  วาตภัย และ
อัคคีภัย 
4.3 สงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาชน ผูสูงอายุ ผูพิการ งานสวัสดิการสังคมและการสังคม
สงเคราะห และกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ ใหมีความเขมแข็ง 

  4.4 สนับสนุน .ซอมแซม สรางบานใหแก ผูพิการ ผูดอยโอกาสและประสานงานขอ
งบประมาณจากหนวยงานตาง ๆ  

  4.5 สงเสริม สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลพันชนะ  เพ่ือใหการปองกันโรค
ตาง ๆ ใหแกประชาชน   

  ๔.6 สงเสริม  สนับสนุนการปองกันและควบคุมโรคระบาดตางๆท่ีกอใหเกิดผลกระทบ          
ตอความเปนอยูกับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน   
๔.7 สงเสริม สนับสนุนงานสาธารณสุขกิจกรรมการดําเนินงานของ อสม  .เพ่ือขับเคลื่อน
การทํางานดานสาธารณสุขใหกับประชาชน 
4.8 จัดโครงการกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางรายไดใหกับครอบครัวท่ีตกเกณฑ จปฐ  .เพ่ือเปน
การเพ่ิมรายได และแกไขปญหาความยากจนในระดับหนึ่ง 
4.9 สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน      
(อปพร.) จัดหาวัสดุอุปกรณใชในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือนอยางมีประสิทธิภาพ 

   
 
 



  5. นโยบายดานการพัฒนาส่ิงแวดลอม  
  5.1 สนับสนุนใหหมูบานปราศจากขยะมูลฝอยและการปองกันลูกน้ํายุงลาย เปนหมูบาน

นาอยู ทุกหมูบาน  
  5.2 สนับสนุนการปลูกตนไมทุกหมูบานเพ่ือเพ่ิมอากาศบริสุทธิ์ใหกับประชาชนโดยท่ัวไป  
  5.3 สงเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือคืน

ธรรมชาติ ตลอดจนสถานท่ีสําคัญของทองถ่ิน 
  6.นโยบายดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร     

  6.1 เนนการทํางานแบบมีสวนรวม  ท้ังในระดับทองถ่ิน  ระดับทองท่ี  ระดับประชาชน
โดยท่ัวไป โดยผานความเห็นชอบจากประชาคมหมูบานหรือระดับตําบล และตามนโยบาย
ท่ีผูบริหารใหไวกับประชาชน 
6.2 สงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ  เนนการทํางานเปนทีม  ทํางานอยางบูรณาการท้ัง
ทางฝายปกครอง ผูนําชุมชน ผูนําหมูบาน และผูนํากลุมตางๆ ในพ้ืนท่ี 
6.3 พัฒนาการเมือง สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 
จากนโยบายขางตน  เปนการกําหนดนโยบายในการท่ีจะบริหารและพัฒนาอยูบนพ้ืนฐาน
ของความจริง  ท่ีจะแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาขนใน ตําบล    
พันชนะ 

  ขาพเจา  นายจเร เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ จะมุงบริหารราชการ
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตามแนวนโยบายท่ีไดแถลงตอสภาแหงนี้  โดยจะยึด
ประโยชนและความอยูดีมีสุขของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ   
ตามหลักธรรมาภิบาล และพรหมวิหาร 4 เปนสําคัญ 

นายปลอง  กินขุนทด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 5 
ตามท่ีผูบริหารไดแถลงนโยบายตอสภาวันนี้ กระผมขอสอบถาม ตามท่ีผูบริหารไดหาเสียง
กับประชาชน ถาหากทําไดตามท่ีไดแถลงตอสภา ก็ถือวาทานผูบริหารมองภาพรวมระดับ
ตําบล กระผมก็อยากใหเกิดข้ึนเปนรูปธรรมอยางแทจริง เชน นโยบายในการซอมแซม
หรือสรางบานใหกับผูดอยโอกาส ผูยากไรทางสังคมหรือท่ีขาดแคลน ก็ถือเปนนโยบายท่ีดี 
แตทางระเบียบกระทรวงมหาดไทยใหทําไดมากนอยแคไหน และดานชุมชนนาอยูปลอด
ลูกน้ํายุงลาย ปลอดจากขยะมูลฝอย กระผมขอสนับสนุนเปนอยางยิ่ง ถือวาเปนนโยบาย
สอดคลองกับ เมืองโคราช สะอาดนาอยู นามอง ครับ 

นายมนตรี  เกวขุนทด  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

 มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายนโยบายของผูบริหารอีกหรือไม ถาไมมี ก็ถือวาสมาชิก
สภารับทราบ แตอยางไร นโยบายผูบริหารหรือการประชุมทําแผนประชาคมหมูบานหรือ
นโยบายของรัฐก็ยังเปนอํานาจหนาท่ีของประชาคมตําบลครับ นโยบายของรัฐ นโยบาย
ของผูบริหารก็ตองมาสอดคลองกัน ครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจําป พ.ศ.2565 และกําหนดวันเริ่ม
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของป พ.ศ.2566 

 



นายมนตรี  เกวขุนทด  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
 กระผมขอนําปรึกษาท่ีประชุมไดเสนอครับ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ .ศ. 2554 
และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562  ตามท่ีเลขานุการสภาไดอานใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดทราบ
แลววาจะกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.2565 ก่ีสมัย และกําหนด
สมัยแรกของป พ.ศ.2566 มีระยะเวลาเม่ือใด ครับ 

นางวงเดือน  พบขุนทด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 11 
ดิฉันขอเสนอกําหนดสมัยประชุมเหมือนท่ีผาน ๆ มา เนื่องจากจะมีหวงระยะเวลาท่ีสภา
จะตองมาประชุม แตถามีเหตุเรงดวน คอยใหประธานสภาฯ ขออนุญาตทานนายอําเภอ
เปดประชุมสมัยวิสามัญ ขอเสนอดังนี้ 
1) สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.2565 ใหมี 3 สมัย แตละสมัยไมเกิน 15 
วัน โดยมีระยะเวลาดังนี้ 
1.1) สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 วันเริ่มประชุม ตั้งแตวันท่ี 14 มีนาคม 2565 ถึงวันท่ี 28 
มีนาคม 2565 มีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 15 วัน 
1.2) สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  วันเริ่มประชุม ตั้งแตวันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 7 
มิถุนายน 2565 มีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 15 วัน 
1.3) สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 วันเริ่มประชุม ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 15 
สิงหาคม 2565 มีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 15 วัน 
และขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําปสมัยแรกของป พ.ศ.2566 เริ่ม
ตั้งแตวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2566 ถึงวันท่ี 6 มีนาคม 2566 มีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 
15 วัน 

นายมนตรี  เกวขุนทด  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  ตามท่ีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 11 เสนอ ขอผูรับรอง      

2 คน ครับ 
 นายนิพัทน  มายขุนทด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 7 ใหการ

รับรอง ครับ 
 นางกองแกว  หาญณรงค สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 8 ใหการ

รับรอง คะ 
นายมนตรี  เกวขุนทด  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
 มีสมาชิกสภาทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุมดวย ทานใดเห็น

ดวยกับ นางวงเดือน พบขุนทด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 11  
ท่ีไดเสนอกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ป 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัย
แรกป 2566 ขอมติดวยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นดวย 11 เสียง ไมเห็นดวย – ไมมี -  งดออกเสียง – ไมมี - 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาทองถิ่น เพ่ือเปนคณะกรรมการตาง ๆ  
   5.1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจํานวนสามคน 
   5.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจํานวนสามคน  
   5.3 คณะกรรมการสภาฝายตาง ๆ  
 



นายมนตรี  เกวขุนทด  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
   5.1 การคัดเลือกสมาชิกสภาเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจํานวนสามคน  
   ขอเชิญสมาชิกเสนอและขอผูรับรองสองคนครับ  
นางกองแกว หาญณรงค  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 8 

ขอเสนอ นางอรอนงค ชวยณรงค สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 3 
เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี 1 
ผูรับรองสองคน 
1. นายปลอง  กินขุนทด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 5  ใหการ
รับรอง 
2. นายฤทธี  คูณขุนทด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 1 ใหการ
รับรอง 

นายปลอง  กินขุนทด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 5 
ขอเสนอ  นายสมหวัง  เบิกขุนทด รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี 2 
ผูรับรองสองคน 
1. นายนิพัทน  มายขุนทด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 7  ใหการ
รับรอง 
2. นางกองแกว หาญณรงค สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 8 ใหการ
รับรอง 

นายปรีชา  พาขุนทด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 2 
ขอเสนอ นางวงเดือน  พบขุนทด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 11 
เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี 3 
ผูรับรองสองคน 
1. นายสมหวัง  เบิกขุนทด รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ใหการ
รับรอง 
2. นางอรอนงค  ชวยณรงค สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 3      
ใหการรับรอง 

นายมนตรี  เกวขุนทด  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
 มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอผูอ่ืนอีกหรือไมครับ ถาไมมีถือวาเสนอครบตามจํานวนสามคน ถือ

วาท้ังสามคนท่ีสมาชิกสภาฯ เสนอมานี้ไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 11 เสียง ไมเห็นชอบ – ไมมี -  งดออกเสียง – ไมมี - 
นายมนตรี  เกวขุนทด  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
 5.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน

จํานวนสามคน 
 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอและขอผูรับรองสองคนครับ 
นายปลอง  กินขุนทด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 5 

ขอเสนอ  นายมนตรี  เกวขุนทด ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ เปน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ คนท่ี 1 
ผูรับรองสองคน 



1. นายพิสิทธิ์  ชํานาญพุดซา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 10  ให
การรับรอง 
2. นายนิพัทน  มายขุนทด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 7 ใหการ
รับรอง 

นายปลอด  ปล่ังกลาง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 6 
ขอเสนอ นายพิสิทธิ์  ชํานาญพุดซา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 
10 เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ คนท่ี 2 
ผูรับรองสองคน 
1. นางวงเดือน  พบขุนทด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 11 ให
การรับรอง 
2. นายฤทธี  คูณขุนทด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 1 ใหการ
รับรอง 

นางอรอนงค ชวยณรงค  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 3 
ขอเสนอ นายนิพัทน  มายขุนทด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 7 
เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ คนท่ี 3 
ผูรับรองสองคน 
1. นางกองแกว  หาญณรงค สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 8 ให
การรับรอง 
2. นายปรีชา  พาขุนทด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 2 ใหการ
รับรอง 

นายมนตรี  เกวขุนทด  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
 มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอผูอ่ืนอีกหรือไมครับ ถาไมมีถือวาเสนอครบตามจํานวนสามคน ถือ

วาท้ังสามคนท่ีสมาชิกสภาฯ เสนอมานี้ไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 11 เสียง ไมเห็นชอบ – ไมมี -  งดออกเสียง – ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง การรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 

นายมนตรี  เกวขุนทด  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
 ขอเชิญผูบริหารหรือผูแทนแถลง 

นางสุภาพร  มีทรัพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ .ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึง ) ฉบับท่ี3 ( พ .ศ.2561  หมวด 6 การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดใหรายงานและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหา
วัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหกับสมาชิกสภาทุกทาน ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 



 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  
จํานวน
โครงการ 

  

 ปรากฏอยู
ใน

แผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

บรรจุใน
ขอบัญญัต ิ

)นําไปปฏิบัติ(  

โครงการท่ี
จายขาดเงิน

สะสม 

โครงการ 
ตั้งใหม 

รวม
โครงการท่ี
ดําเนินการ
ท้ังหมด 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผน

ฯ  
1 . ดานโครงสรางพื้นฐาน                  240 12 5 4 21 8.75 
2 . ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 70 12 - - 12 17.14 
3 . ดานการจัดระเบียบชุมชน 

และการรักษาความสงบเรียบรอย 
9 2 - - 2 22.22 

4 . ดานการวางแผนการสงเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยว 

5 - - - - - 

5 . ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

7 1 - 1 2 28.57 

6. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

4 - - - - - 

รวม 335 27 5 5 37 11.04 

 
สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ิน )พ.ศ .๒๕๖๑  –๒๕๖ 5( ขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ   
คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน ไดคะแนนเฉลี่ย 88.88  คือ อยูในระดับดี  และ สรุปผลการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

)พ.ศ .๒๕๖๑  –๒๕๖ 5(  ขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  
คะแนน ไดคะแนนเฉลี่ย 81.00  คือ อยูในระดับดี 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่องอ่ืนๆ  

นายปรีชา  พาขุนทด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 2 
   เรื่องหอกระจายขาวหมูบานดังไมท่ัวถึง อยากใหมีการปรับปรุงซอมแซมใหดวยครับ  

นางอรอนงค  ชวยณรงค  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 3 
 การซอมแซมไฟฟาสาธารณะนานและลาชา การขยายเขตไฟฟาสาธารณก็ยังไมได

ดําเนินการให 

นางกองแกว  หาญณรงค  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 8 
 ขอใหผูบริหาร รับแกไข กอนเปดประชุมสภาครั้งตอไป  

นายปลอง  กินขุนทด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 5 
 กระผมวา การซอมแซมไฟฟาสาธารณะมีความลาชางมากครับ  
นายยอด  ปญญาพร  ผูอํานวยการกองชาง 
 1)  การขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ทางการไฟฟาอําเภอดานขุนทดยังไมแจงประมาณการ

คาใชจายใหกับ อบต. ก็ติดตามเรื่องตลอด 



 2)  เรื่องการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จะสั่งอุปกรณมาเปนไตรมาส เพราะบางครั้ง ก็
เสียบอยพอซอมเสร็จก็เสีย ตอไปคาดวาจะเปลี่ยนอุปกรณใหมท้ังชุด ครับ และทาง
ผูบริหารก็ไดตั้งวงเงินงบประมาณในการซอมแซมไฟฟาเพ่ิมข้ึน 

นางวงเดือน  พบขุนทด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 11 
 เรื่องเงินกองทุนปุยตําบลพันชนะ ขอใหติดตามใหดวยละโครงการซอมแซมถนนท่ีอยูใน

แผน ก็ดําเนินการใหดวย 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุม  เวลา 1 5.00 น. 

 

 
ลงชื่อ     ผูจดบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  

                         (นายสมสวน  ดุมขุนทด) 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวถูกตอง 

 
ลงชื่อ    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
    ( นายปลอง  กินขุนทด ) 
 
 
ลงชื่อ      กรรมการฯ  
     ( นายฤทธี  คูณขุนทด ) 
 
 
ลงชื่อ กรรมการ/เลขานุการ  
   ( นางกองแกว  หาญณรงค ) 
        
 

สภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะไดมีมติรับรอง 
ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/25๖5 

วัน..............ท่ี ........ เดือน ........................พ.ศ. ๒๕๖5 
 
   ลงชื่อ     
     (นายมนตรี  เกวขุนทด) 
       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
 
 
 



 


