
 
 

 รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่                                                                                                                     

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วัน จันทร์ ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น. 

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 ฤทธิกร     จนิดาโสด   

๗ นาย สมบัติ       สวงโท สมาชิก อบต.หมู่๓ สมบัติ       สวงโท  

๘ นาง ปภัทวรินทร์ อนิทปัน สมาชิก อบต.หมู่๓  ลา 

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 มนตรี       จันค าวงษ์  

๑๖ นาย นิสันต์       สุขพยุง สมาชิก อบต.หมู๘่ นิสันต์       สุขพยุง   

๑๗ นาง ทองทิพย์   จูมทา สมาชิก อบต.หมู๘่ ทองทิพย์   จุมทา  

๑๘ นาย สังข์      เกียงกระโทก สมาชิก อบต.หมู๙่ สังข์       เกียงกระโทก   

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 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 บันเทิง      วงษ์เมือง  

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 นายศุภวัฒน์ ค าชมภู นายก อบต.วังตะเฆ่ ศุภวัฒน์ ค าชมภู  

๒ นายสุรเดช นอ้ยน้ าเที่ยง รองนายก อบต.วังตะเฆ่ สุรเดช น้อยน้ าเที่ยง  

๓ นายสุพจน์ กล้ารอด เลขานุการนายก อบต.

วังตะเฆ่ 

สุพจน์ กล้ารอด  

๔     

๕     

๖     

เปิดประชุม ๑๐.๐๐น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    ๑.๑ นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ แจ้ง วันนี้เป็นวันการเปิดประชุมสมัยสามัญ 

สมัยที่ ๓ ครั้งที่๑ พ.ศ.๒๕๖๔ หากท่านสมาชิกมีญัตติ กระทู้ หรือเรื่องเร่งด่วน ให้ยื่นต่อประธานสภาฯ เลขา 

เจ้าหน้าที่ประจ าสภาฯ เพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม ภายในสมัยประชุม นับแต่วันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน 

๒๕๖๔ นี ้ 

 

/๑.๒ นาย... 



 
 

~๓~ 

    ๑.๒ นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ แจ้ง เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-๑๙ สภาฯ,จึงไม่ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน

เข้าร่วมประชุม 

    ๑.๓ นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ แจ้งเรื่องการหมดวาระของผู้บริหาร และ

สมาชิกสภาฯ ขณะนีย้ังไม่มีหนังสอืสั่งการมา จงึขอให้สมาชิกปฏิบัติหน้าที่ตอ่ไป จนกว่าจะมีค าสั่งมา 

    ๑.๔ นางเตอืนใจ บ ารุง เลขานุการสภาฯ แจ้งวันนีม้ีสมาชิกลาประชุม จ านวน ๓ ท่าน คือ 

๑. นาย สวน บุญทัน  สอบต. ม.๒ ติดภารกิจ 

๒. นาง ปภัทวรินทร์  สอบต. ม.๓ ติดภารกิจ 

๓. นาย จ าปี ไชยนา  สอบต. ม.๑๑ ติดภารกิจ 

    ๑.๕ นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ แจ้ง นายก,ได้แต่งตั้งเลขานายก แทน นาย บัว

ขาว โคมชัยภูมิ ที่ลาออกไป คือ นาย สุพจน์ กล้ารอด ข้าราชการบ านาญ 

    ๑.๖ นาย ศุภวัฒน์ค าชมภู นายก อบต.มอบเงินสนับสนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ส านักตูมกา ซึ่งยังสร้างไม่เสร็จเพราะขาดงบประมาณ 

    ๑.๗ นาย ประสาท อาภรณ์แก้ว สมาชิก อบต.หมู่ ๕ ขอบคุณนายก อบต.ที่มอบเงิน

สนับสนุนให้  

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

     ๒.๑ รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ 

   -มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ 

เมษายน ๒๕๖๔    

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม 

  ๓.๑ งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังตะเฆ่ ที่ตั้งไว้ในข้อญัตติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ ที่ตกหลุนไป จ านวนเงินที่ตัง้ไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ไม่มีในข้อญัตติเล่ม ๒ (ฉบับ

ปรับปรุง) ปี ๒๕๖๔  

/-นางศรี... 



 
 

~๔~ 

  -นางศรีทอง แสนทวีสุข สมาชิก อบต.ม.๑๘ ตกหลุ่น จ านวน ๑๖๘,๐๐๐.-บาท เป็นโครงการ

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (จัดซื้ออุปกรณ์) ซึ่งตั้งไว้ในข้อบัญญัติ,ปี ๒๕๖๔ (ฉบับร่าง) แต่พอมาเป็นฉบับ

ปรับปรุงไม่มีในเล่ม มีแต่โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (จัดซื้อเครื่องสูบน้ า)งบประมาณ ๓๒,๑๐๐.-บาท 

เท่านั้น จึงขอใหผู้บ้ริหาร และฝา่ยจัดท าด าเนนิการให้ดว้ย เพราะหมูบ่้านเดือดรอ้นมาก 

  ๓.๒ การซ่อมแชมหอกระจา่ยข่าวด าเนินการถึงไหนแล้วในหมู่บ้านเดือดรอ้นมาก  

       เสนอโดย นางศรทีอง แสนทวีสุข สอบต.ม.๑๘ 

  -นางศรีทอง แสนทวีสุข สอบต.ม.๑๘ สอบถามเรื่องการซ่อมแซมหอกระจายข่าวของหมู่ ๑๘ และ

ทุกหมู่บ้านที่ได้ผ่านมติสภาฯไปแล้วนั้น ขณะนี้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว เพราะขณะนี้เดือดร้อนมากเพราะมีเรื่องที่

ต้องประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบข้อมูลขา่วสารต่างๆ  

  -นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ เชญิผูบ้ริหารช้ีแจงครับ 

  -นาย ศุภวัฒน์ ค าชมภู นายก อบต. ตอบข้อ ๓.๑ เรื่องงบข้อบัญญัติ ของหมู่ ๑๘ ที่ตกหลุ่น ขณะนี้

ก าลังให้ผู้จัดท าตรวจสอบในระบบอยู่ว่า ตกหลุ่นจ านวนเท่าไหร่ ถ้าไม่มีผู้บริหารจะด าเนินการท างบประมาณ

เพิ่มเติมใหค้รับ ส าหรับข้อ ๓.๒ เรื่องการซ่อมแซมเสียงตามสายนั้น ขณะนีก้ าลังด าเนินการ ตอนนีย้ังเข้าระบบไม่ได้

เพราะ ผอ.กองคลัง ย้ายไป จึงต้องเปลี่ยนระบบข้อมูลต่างๆ จึงไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ หาก

ด าเนนิการเข้าระบบได้ จะรีบด าเนินการโดยเร่งดว้ย 

 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  ๔.๑ ขอเสนอญัตติ เสนอเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 

๒๙ การแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

เปลี่ยน หรอืโอนจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง จ านวน 1 รายการ  

รายการที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า

ก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค 8.โครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ หมู่ 8 (ฝายใหญ่) งบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 

100,000 บาท หน้า 244 ข้อ 8                               /ขอ้ความ... 



 
 

~๕~ 

ข้อความเดิม สถานที่ด าเนินงาน ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ หมู่ 8 ล าห้วยคาบบักหมี ปริมาณ

งาน ขุดกว้าง 10 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร อัตราลาดเอียง 1 :1.5 ปริมาณขุดด้วยรถขุด จ านวน 

1,800 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

ข้อความใหม่ สถานที่ด าเนินงาน ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ หมู่ 8 (ฝายใหญ่) ปริมาณงานขุด

กว้าง 10 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร อัตราลาดเอียง 1 :1.5 ปริมาณขุดด้วยรถขุด จ านวน 1,800 

ลบ.ม.(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

-นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ขอให้เจ้าของพื้นที่ช้ีแจงครับ 

-นาย นิสันต์ สุขพยุง สอบต.ม.๘ เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เนื่องจากมีความเดือดร้อน

เพราะมีวัชพืชขึน้บริเวณแหล่งน้ าสาธารณะจ านวนมากท าให้ตื้นเขินและเกิดน้ าเสีย 

-นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดสงสัยหรอืเห็นเป็นอย่างอื่น

หรอืไม่ ในการขอค าช้ีแจงของหมู ่๘ หรอืไม่ ถ้าไม่มีจะขอมต ิ 

-มตทิี่ประชุม 

เห็นชอบ ๒๕ เสียง 

ไม่เห็นชอบ - เสียง 

งดออกเสียง - เสียง 

4.๒ ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง

ตะเฆ่ เพื่อโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 

๒๗ การโอนเงนิงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

๑.ขอโอนลด รวมเป็นเงนิ ๘๓๐,๐๐๐ บาท 

 ๑.๑ ก่องช่าง โอนลด เป็นเงนิ ๗๑๖,๐๐๐ บาท 

/แผนงาน... 



 
 

~๖~ 

แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน ๑๐๖,๐๐๐ บาท 

๑. แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย

ประจ า) เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ ๑,๐๑๕,๕๓๓.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๑๖,๙๕๓.- 

บาท ขอโอนลดงบประมาณครั้งนี้ จ านวน ๘,๐๐๐.- บาท คงเหลอืงบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๒๐๘,๙๕๓.- บาท 

ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ หนา้ ๒๒๐ 

2. แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งานก่อสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่า

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ งบประมาณตั้งไว้ ๔๙,๐๐๐.- บาท ขอโอน

ลดงบประมาณครั้งนี้ จ านวน ๔๙,๐๐๐.- บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐.- บาท ตั้งจ่ายจากเงนิอุหนุนทั่วไป 

หนา้ ๒๓๕ ข้อที่ ๖ 

3. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร เงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๔๐,๙๖๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 

จ านวน ๔๐,๙๖๐.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๔๐,๙๖๐.-บาท คงเหลืองบประมาณในครั้งนี ้๐.-บาท ตั้ง

จา่ยจากเงินรายได้หน้า ๒๒๐ 

๔. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินการ ค่าวัสดุ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๓๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๘,๐๔๐.-บาท 

คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี ้๒๑,๙๖๐.-บาท ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ หน้า ๒๒๗ 

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท 

  ๑. แผนงานเคหะและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ

ก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง ๑. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ ๑๓ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 

๖๑๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน ๖๑๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดงบประมาณครั้งนี้ 

๖๑๐,๐๐๐.- บาท คงเหลอืงบประมาณหลังโอนในครั้งนี ้๐.-บาท ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป หนา้ ๒๖๒ 

๒. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โอนลด เป็นเงนิ ๑๑๔,๐๐๐ บาท 

๒.๑แผนงานการศึกษา จ านวน ๗๗,๐๐๐ บาท 

/(๑).แผนงาน... 



 
 

~๗~ 

(๑). แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๓,๑๓๘,๒๔๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 

จ านวน ๑,๒๓๙,๖๖๐.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี ้๗๗,๐๐๐.-บาท คงเหลอืงบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ 

๑,๑๖๒,๖๖๐.-บาท ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ หนา้ ๑๕๘ 

(๒).แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบ

ด าเนินงาน ค่าใช้สอยรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชาการที่ไม่เข้าลักษณ์รายจ่ายหมวดอื่นๆ ๘.โครงการ

ส่งเสริมการจัดงานประเพณีภายในต าบล งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๑๐๓,๔๓๓.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อน

โอน จ านวน ๓๗,๔๓๓.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี ้๓๗,๐๐๐.-บาท คงเหลอืงบประมาณหลังโอนในครั้ง

นี ้๔๓๓.-บาท ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ หนา้ ๒๖๐ 

เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

-นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายซักถามหรือ

เห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ถ้าไม่มีจะขอมต ิในการขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย รวมเป็นเงิน ๘๓๐,๐๐๐.-บาท 

-มตทิี่ประชุม 

เห็นชอบ ๒๕ เสียง 

ไม่เห็นชอบ - เสียง 

งดออกเสียง - เสียง 

๓. ขอโอนเพิ่ม รวมเป็นเงนิ ๑๗๑,๐๐๐ บาท 

๒.๑ กองช่าง โอนเพิ่ม เป็นเงนิ ๑๗๑,๐๐๐ บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน ๑๗๑,๐๐๐ บาท 

๑.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการ โครงการปรับปรุงสนามกีฬา (ติดตั้งส่องสว่างสนามกีฬา อบต.วังตะเฆ่) งบประมาณตั้งไว้ 

๔๒,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอนเพิ่มในครั้งนี้ ๔๒,๐๐๐.-บาท ขอโอนเพิ่มงบประมาณในครั้งนี้ 

๘,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๕๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

สนามกีฬา อบต.วังตะเฆ่ สถานที่ก่อสรา้ง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ติดตัง้โคมไฟฟ้าสอ่งสว่าง 

/สนาม... 



 
 

~๘~ 

สนาม แบบสปอร์ตไลท์ LED ๔๐๐w จ านวน ๒ ชุด สาย THW ๑x๑๐.๐ตร.มม. แรงดัน ๗๕๐ โวลท์ ยาว ๑๐๐ 

เมตร จ านวน ๑ ม้วน ท่อร้อยสายไฟขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ นิ้ว จ านวน ๒๕ ท่อน ข้อต่อท่อ จ านวน ๒๔ ตัว ตู้

กันน้ ามีหลังคา ขนาด ๔๔x๖๑x๒๓ cm จ านวน ๑ ชุด เบรกเกอร์ ๒ เฟส ๒P ๑๐๐A จ านวน ๑ ชุด เบรกเกอร์ ๒ 

เฟส ๒P ๓๐A จ านวน ๔ ชุด ตอม่อ หรือฐานเสาไฟฟ้าแบบส าเร็จ จ านวน ๒ ท่อน ค่าแรงติดตั้งเสา จ านวน ๒ ต้น 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  

๒.แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง ๑. 

ประเภทวัสดุอุปกรณ์และประกอบอะไหล่ งบประมาณตั้งไว้ ๗๙,๕๙๒.-บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอนเพิ่มครั้ง

นี้ ๗๙,๕๙๒.-บาท ขอโอนเพิ่มงบประมาณในครั้งนี้ ๔๙,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ 

๑๒๘,๕๒๙.-บาท หนา้ ๒๓๖ 

๓.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง

ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (กองช่าง) งบประมาณตั้งไว้ ๔๗๔,๗๔๒.-บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอนเพิ่มในครั้งนี้ 

๑๔๕,๗๔๒.-บาท ขอโอนเพิ่มงบประมาณในครั้งนี้ ๑๑๔,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ 

๒๕๙,๗๔๒.-บาท หนา้ ๒๒๙ 

๔.ขอโอนตั้งรายการใหม่ รวมเป็นเงนิ ๖๕๙,๐๐๐บาท  

๔.๑ กองช่าง ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงนิ ๖๕๙,๐๐๐บาท  

แผนงานการพาณชิย์ จ านวน ๔๙,๐๐๐บาท 

๑. แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑๓ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๔๙,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการ

บริหารระบบประปาหมู่บ้านวังอุดม (คุ้มนอก) ในภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  

ผู้สนับสนุนประชาชนในพื้นที่หรือกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ มีรายจ่ายดังนี้ รายจ่ายใน

การด าเนินการเกี่ยวกับระบบการผลิตน้ าประปา ระบบการจ่ายน้ าประปา การบ ารุงรักษาซ่อมแซม และการขยาย

กิจการประปา รายจ่ายในการบริหารกิจการประปา เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวัสดุ

ส านักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด เช่น ค่าเบี้ยประชุม หรือค่าตอบแทน

คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 

ดังนี้                                         

  /-ระเบียบ... 



 
 

~๙~ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.

๒๕๔๘ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไข

เพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๓ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ตั้งจา่ยจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังตะเฆ่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ หน้า ๑๓๕ รายการที่ ๔ (สอดคล้องยุทธศาสตร์

ชัยภูมิ ที่ ๑ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๗) 

๒.แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  

๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้ง

ระบบประปาและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลัง

การก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านวังอุดม หมู่ ๑๓ ตั้งจา่ยรายการใหม่ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท 

เพื่อจ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านวังอุดม หมู่ ๑๓ รายจ่ายเพื่อการติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือประปา 

ร่วมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการ

ก่อสร้างอาคาร ร่วมถึงการก่อสร้างครั้งแรกในสถานที่ราชการ โดยด าเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านวังอุดม 

หมู่ ๑๓ โดยด าเนินการติดตั้งปั้มไฟฟ้า ขนาด ๒ นิ้ว ๓ แรงม้า แบบหอยโข่ง จ านวน ๒ เครื่อง ถังเก็บน้ าไฟเบอร์

กลาส แบบตั้งพืน้ ขนาดความจุ ๒,๕๐๐ ลิตร จ านวน ๑๔ ใบ ท่อ PVC ขนาด ๒” ปลายเรียบ ช้ัน ๘.๕ จ านวน ๒๐ 

ท่อน ข้อต่อตรง ๒” จ านวน ๒๐ อัน ข้องอ ๙๐ จ านวน ๒๐ อัน ข้องอสามทาง ๒” จ านวน ๒๐ อัน น้ ายาประสาน

ท่อ ขนาด ๑,๐๐๐ กรัม จ านวน ๑๐ กระป๋อง ข้อตรงเกลียวนอก ท่อพีวีซี ๒” จ านวน ๒๐ อัน ตู้ควบคุมพร้อม

อุปกรณ์ จ านวน ๒ ชุด ชุดสวิตว์ลูกลอยไฟฟ้าแบบสองตุ้ม จ านวน ๔ ชุด สายไฟฟ้า VCT ขนาด ๒x๔.๐ ตร.ม. ยาว 

๑๐๐ เมตร จ านวน ๑ ม้วน เทปพันเกลียว (ม้วน) ๑๐ เมตร จ านวน ๑๐ เมตร จ านวน ๑๐ ม้วน (ตามแบบ อบต.

ก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนต าบลวังตะเฆ่ พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ หน้า ๑๓๔ ข้อ ๒ (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ ๑ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗)                                                  /๓.แผนงา...  



 
 

~๑๐~ 

๓.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๓๑๐,๐๐๐ บาท 

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า

หมู่บ้านวังอุดมหมู่ ๑๓ ตั้งจา่ยรายการใหม่ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการปรับปรุง

คอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านวังอุดม หมู่ ๑๓ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ ที่

ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น เพื่อปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพิ่ม (วงเงินเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท) รายจ่าย

เพื่อประกอบขึน้ใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (วงเงนิเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท) และ

รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี ้สถานที่

ด าเนินการ หมู่ ๑๓ สายทางเข้าหมู่บ้านวังอุดม งานปูผิวทางแอลฟัลท์ติก ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว 

๐.๑๗๐ กม. หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง 

จ านวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานก าหนด)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

ปกครองส่วนต าบลวังตะเฆ่ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ หน้า ๑๖๙ ข้อ ๒๒ 

(สอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖) 

๒.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมนึก – 

บ้านนายค าดี ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๕๕,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมนึก – บ้านนายค าดี ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา 

๐.๑๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า ๑๓๒ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนา

ที่ ๓.๑ หน้า ๕๑ รายการที่ ๑๓๑ (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัดที่ ๖) 

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายหนูเกษ – 

บ้านนายแม้น ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๕๕,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายหนูเกษ – บ้านนายแม้น ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา 

๐.๑๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า ๑๓๒ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ แนวทางการ 

/พัฒนา... 



 
 

~๑๑~ 

พัฒนาที่ ๓.๑ หน้า ๕๐ รายการที่ ๑๒๖ (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 

อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖) 

เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

-นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายซักถามหรือ

เห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติ 

-นายประสาน แสนศึก ส.อบต. ม.๑๕ ผมสงสัยท าไมจึงต้องไปอุดหนุนพาณิชย์ ท าไม อบต.ไม่

ด าเนนิการเอง 

-นายศุภวัฒน์ ค าชมภู นายก อบต. ตอบ เป็นแผนงานครับเกี่ยวกับการพาณิชย์ แต่การด าเนิน 

อบต.เป็นคนด าเนนิการครับ 

-นายจรัส ศิริรวง ส.อบต.ม.๖ ผมขอเสนอให้ขอมติรวดเดียวเลย เพราะสมาชิกทุกท่านเข้าใจแล้ว 

ว่าโอนลดเพราะเหตุผลอะไร 

-นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายเพิ่มเติม

หรอืไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติ 

-มตทิี่ประชุม 

เห็นชอบ ๒๕ เสียง 

ไม่เห็นชอบ - เสียง 

งดออกเสียง - เสียง 

  ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องปรกึษาหารอื 

   ๕.๑ เรื่องการลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีน ป้องกันการตดิเชื้อไวรัสโคโรนา่ (COVID-๑๙) 

   -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวเนื่องจากขณะนี้ เกิดการแพร่ระบาดของโรค(COVID-

๑๙) องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ มีแนวทางการปฏิบัติ และการป้องกันแบบไหน เชญิผูบ้ริหารช้ีแจงครับ 

   -นายศุภวัฒน์ ค าชมภู นายก อบต. กล่าว การป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-

๑๙) ของผู้บริหารก็มิได้นิ่งนอนใจแต ่ยังด าเนนิการใดๆไม่ได้ ต้องรอการอนุมัติจากรัฐบาล ในการเปิดไฟเขียวในทุก 

/อปท.ด า... 



 
 

~๑๒~ 

 อปท. ด าเนินการจัดหาวัคซีนได้เอง หากรัฐบาลอนุมัติให้จัดซื้อวัคซีนได้ ทางผู้บริหารก็ต้องขอความเห็นชอบจาก

สภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบน าเงินจ่ายขาดเงินสะสม มาด าเนินการจัดหาซื้อวัคซีนมาฉีดให้ราษฎรในต าบล  ทั้งนี้

ต้องมีการส ารวจ ผูท้ี่ต้องการฉีดวัคซีน ว่ามีจ านวนมากน้อยเท่าใด ทั้งนี้ต้องไม่ซ้ าซ้อน กับทางสาธารณสุขที่เปิดขึ้น

ทะเบียนก่อนแลว้ 

   -นางศรีทอง แสนทวีสุข  ส.อบต.ม.๑๘ ชีแจงเรื่องการฉีดวัคซีน ขณะนี้ก าลังด าเนินการฉีดให้กับ

กลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป  และผู้ป่วยเรื้อรัง ๘ โรค รวมทั้งบุคลากร ที่มีความเสี่ยง ส่วนบุคคลทั่วไปที่มี

อายุ ๑๘ ปี ขึน้ไป ให้ลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อม โรงพยาบาล,รพ.สต.,และ อสม. 

   -นายโสภา นารีจันทร์ ส.อบต.ม.๑๓ ผมอยากให้มีการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันควบคุมโรค

ไข้เลือดออก ใหค้รอบคลุมทุกหมู่บ้าน ควบคู่ไปกับการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา่ (COVID-๑๙)  

   -นายศุภวัฒน์ ค าชมภู นายก อบต.ผมยินดีให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ แต่เรื่องการพ่นหมอกควัน 

เพื่อป้องกันไข้เลือดออก หากไม่มีเคสเกิดขึ้นก็ไม่สามารถด าเนินการได้ ในส่วนของการลงทะเบียน เพื่อขอรับการ

ฉีดวัคซีนนั้น ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ มารับแบบฟอร์มในวันจันทร์ที่ ๑๔ มิ.ย.๒๕๖๔ เพื่อให้ได้ทราบจ านวนและ

กลุ่มเป้าหมายว่ามีจ านวนเท่าใด 

   ๕.๒ เรื่องการจัดท า ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

   -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าว ด้วยขณะนี้ยังไม่มีหนังสือสั่งการ ให้ผู้บริหารและ

สมาชิกสภาฯ หมดวาระ ดังนั้น สภาฯต้องให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๕ 

จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง เชิญผู้บริหารช้ีแจงครับ 

   -นายศุภวัฒน์ ค าชมภู นายก อบต. กล่าว ปีนี้การจัดท าร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามหนังสือสั่งการ ส าหรับงบพัฒนา ของแต่ละหมู่บ้าน ขอใหเ้สนอมาหมู่บ้านละ

ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท เป็นเบือ้งตน้ ในส่วนการบรรเทาความเดือดร้อนภายในต าบล ขอตั้งไว้ดังนี้ 

   ๑.จัดซื้อรถดับเพลิง 

   ๒.จักซือ้รถเก็บขยะ 

   ๓.จัดซื้อรถฉุกเฉิน 

   ๔.งบกลาง 

/-นายประ... 



 
 

~๑๓~ 

   -นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕ ผมอยากใหผู้บ้ริหารใหค้วามส าคัญเรื่องการก าจัดขยะมูล

ฝอย ภายในต าบล เพราะปัจจุบันปัญหา การจัดการขยะ มีปัญหามาโดยตลอด และขยะมีเพิ่มขึน้ทุกวัน สร้างความ

เดือดร้อนทั้งไม่มทีี่ทิ้งและไม่มรีถเก็บขยะ หากมีงบประมาณผมก็เห็นชอบในการจัดซื้อ 

   -นายจรัส ศิริรวง ส.อบต.ม.๖ ผมเห็นด้วยที่ตั้งไว้ หมู่บ้านละ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท หากมีงบประมาณ

เพิ่มเติมมาค่อยน ามาเพิ่มเติม 

   -นายศุภวัฒน์ ค าชมภู นายก อบต.กล่าว ขอให้ท่านสมาชิกท าแผนงาน ในการจะน ามาบรรจุในรา่ง

ข้อบัญญัติ มาส่งใหฝ้า่ยจัดท า ภายในวันจันทร์ที่ ๑๔ มิ.ย.๒๕๖๔ หมู่บ้านละ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อที่กองช่างจะได้

ส ารวจ และจัดท าประมาณการ บรรจุในรา่งขอ้บัญญัติตอ่ไป 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ 

 -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวขอให้ท่านสมาชิก กล่าว ขอให้ท่านสมาชิก ส่ง

โครงการ เพื่อบรรจุในร่างข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๕ และช่วงนี้อยู่ในสมัยประชุมสภา สมัยที่ ๓ หากท่านสมาชิกมีญัตติ 

กระทู้ หรอืเรื่องเร่งด่วนให้ยื่นในสมัยประชุมได้ ที่ประธานและเลขาฯ ผมขอนัดประชุมในวันจันทร์ ที่ ๑๔ มิ.ย.๒๕๖๔ 

และกล่าวปิดประชุม (แตง่กายชุดสุภาพ นัดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.) 

      ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

                     ลงช่ือ   เตือนใจ บ ารุง     ผูจ้ดบันทึกประชุม 

    (นาง เตือนใจ บ ารุง) 

                 เลขานุการสภา อบต.วังตะเฆ่ 

ลงช่ือ ประทิน ใจเอื้อ  ลงช่ือ ประจวบ ภริมย์ภักดิ์  ลงช่ือ ปภัทวรินทร์ อินทปัน 

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

กรรมการตรวจรายงานการประชุม   

                 ลงช่ือ   ชลณฤทธิ์ จ าชาติ     ผูร้ับรองบันทึกการประชุม  

            ( นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ) 

                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 



 
 

 

  


