(๑)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓
วัน จันทร์ ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
ผู้เข้าประชุม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

ชื่อ-สกุล
นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ
นาย บุญถือ เทพอุทัย
นาง เตือนใจ บารุง
นาย อนันต์
บรรเทากุล
นายสวน
บุญทัน
นาย ฤทธิกร จินดาโสด
นาย สมบัติ
สวงโท
นาง ปภัทวรินทร์ อินทปัน
นาง ช่อผกา ศรีกุดตุ้ม
ด.ต.บุตร
ประทีปเมือง
นาย ประสาท อาภรณ์แก้ว
นาย กาจร
โกฏิหอม
นาย จรัส
ศิริรวง
นาง ประจวบ ภิรมย์ภักดิ์
นาย มนตรี
จันคาวงษ์
นาย นิสันต์
สุขพยุง
นาง ทองทิพย์ จุมทา
นาย สังข์
เกียงกระโทก
นาย ประยงค์ ยิ่งเหมาะ
นาย ช่วย
ผันสันเทียะ
นาง ประทิน ใจเอื้อ
นาย จาปี
ไชยา

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการ สภาฯ อบต.
สมาชิก อบต.หมู่๑
สมาชิก อบต.หมู่๒
สมาชิก อบต.หมู่๒
สมาชิก อบต.หมู่๓
สมาชิก อบต.หมู่๓
สมาชิก อบต.หมู่๔
สมาชิก อบต.หมู่๔
สมาชิก อบต.หมู่๕
สมาชิก อบต.หมู่๕
สมาชิก อบต.หมู่๖
สมาชิก อบต.หมู่๗
สมาชิก อบต.หมู่๗
สมาชิก อบต.หมู๘
่
สมาชิก อบต.หมู๘
่
สมาชิก อบต.หมู๙่
สมาชิก อบต.หมู่๑๐
สมาชิก อบต.หมู่๑๐
สมาชิก อบต.หมู่๑๑
สมาชิก อบต.หมู่๑๑

ลายมือชื่อ
ชลณฤทธิ์ จาชาติ
บุญถือ เทพอุทัย
เตือนใจ บารุง
อนันต์
บรรเทากุล
สวน
บุญทัน
ฤทธิกร จินดาโสด
สมบัติ
สวงโท
ปภัทวรินทร์ อินทปัน
ช่อผกา ศรีกุดตุ้ม
ด.ต.บุตร ประทีปเมือง
ประสาท อาภรณ์แก้ว
กาจร
โกฏิหอม
จรัส
ศิริรวง
ประจวบ ภิรมย์ภักดิ์
นิสันต์
สุขพยุง
ทองทิพย์ จุมทา
สังข์
เกียงกระโทก
ประยงค์ ยิ่งเหมาะ
ประทิน ใจเอื้อ
จาปี
ไชยา

หมายเหตุ

ลา

ลา

ที่
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

ชื่อ-สกุล
นาง กาวอน คามะขุย
นาง ทองมี
หงส์สระแก้ว
นาย โสภา
นารีจันทร์
นาย มังกรณ์ ชนะชัย
นาย สมควร ปกค่าย
นาย ประสาน แสนศึก
นาย วิจารณ์ อิงชัยภูมิ
นาง สุพัตตรา พรมพาน
นาย บันเทิง วงษ์เมือง
นาง ศรีทอง แสนทวีสุข
นาย อุดร
พบลาภ

(๒)
ตาแหน่ง
สมาชิก อบต.หมู่๑๒
สมาชิก อบต.หมู่๑๓
สมาชิก อบต.หมู่๑๓
สมาชิก อบต.หมู่๑๔
สมาชิก อบต.หมู่๑๔
สมาชิก อบต.หมู่๑๕
สมาชิก อบต.หมู่๑๖
สมาชิก อบต.หมู่๑๖
สมาชิก อบต.หมู่๑๗
สมาชิก อบต.หมู่๑๘
สมาชิก อบต.หมู่๑๘

ลายมือชื่อ
กาวอน คามะขุย
ทองมี
หงส์สระแก้ว
โสภา
นารีจันทร์
มังกรณ์ ชนะชัย
สมควร ปกค่าย
ประสาน แสนศึก
วิจารณ์ อิงชัยภูมิ
สุพัตตรา พรมพาน
บันเทิง วงษ์เมือง
ศรีทอง แสนทวีสุข
อุดร
พบลาภ

หมายเหตุ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ที่
๑.
๒.
๓.

ชื่อ - สกุล
นายศุภวัฒน์
คาชมภู
นาย บัวขาว
โคมชัยภูมิ
จ.อ.กิตติศัพท์ จาวัน

ตาแหน่ง
นายก อบต.วังตะเฆ่
เลขานุการนายกฯ
นักวิเคราะห์

ลายมือชื่อ
ศุภวัฒน์
คาชมภู
บัวขาว
โคมชัยภูมิ
กิตติศัพท์ จาวัน

หมายเหตุ

เปิ ดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สภาฯได้ยื่นหนังสือต่อ
อาเภอ เพื่อขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓ และอาเภอได้อนุญาตให้เปิดประชุมได้
นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ –วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากมีเรื่องเร่งด่วนเพื่อติดตามผลการ
ทาผลการทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี ๒๕๖๓ หากสมาชิกท่านใด มีเรื่องเร่งด่วน หรือต้องการยื่นญัตติ

(๓)
หรือกระทู้ให้ยื่นได้ในสมัยประชุม เพื่อนามาบรรจุในวาระการประชุมต่อไป และกล่าวเปิดประชุม สมัยวิสามัญ,
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
๑.๒ นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ ประธานสภาฯ กล่าววันนี้มีสมาชิก ลาประชุม จานวน ๒
ท่าน ดังนี้
๑. นาย ช่วย ผันสันเทียะ

สมาชิก อบต. หมู่ ๑๐ ติดภารกิจ

๒. นาย มนตรี จันคาวงค์

สมาชิก อบต. หมู่ ๗

ติดภารกิจ

๑.๓ นาย ศุภวัฒน์ คาชมภู นายก อบต. แจ้งเรื่องการดาเนินงานของ อบต. วังตะเฆ่
ช่วงเทศกาล ๗ วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔
และตั้งจุดบริการ จุดสกัด ด่านชุมชน เพื่อลดอุบัติเหตุ และคัดกรองเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่
กาลังระบาดอยู่ในขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ จะอุดหนุนงบประมาณให้จุดล่ะ ๕,๐๐๐-บาท
ทุกหมู่บ้าน และเรื่องเร่งด่วนอีกเรื่องคือ ให้สารวจความต้องการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน และ
จุดที่ต้องการติดตั้งเพิ่มเติม ส่งให้ อบต. เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณในการดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๖๓
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /
๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๓.๑ เรื่องติดตามผลและประเมินการทาแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปี ๒๕๖๓
เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
-นาย ศุภวัฒน์ คาชมภู นายก อบต. ผมขอให้เจ้าหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เป็นผู้ชแี้ จง
-จ.อ.กิตติศัพท์ จาวัน จนท.วิเคราะห์ ชีแ้ จงดังมีรายละเอียด ดังนี้

(๔)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓) ข้อ ๑๓ (๕) ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนา ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
ดาเนินการติด ตามและประเมินผลแผนพั ฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ้งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีล่ะหนึ่ง
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนให้ถูกต้อง ตามระเบียบดังกล่าว และให้มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการจัดการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ จึงได้ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นเพื่อ
รายงานและเสนอความเห็นที่ได้จาก การติดตามให้นายกองค์การบริหารส่ วนตาบลทราบ และเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
-ส่วนรายละเอียดในการดาเนินการ ตามโครงการที่ผู้บริหาร อบต. วังตะเฆ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ จานวน ๙๕ โครงการ เป็นงบประมาณจานวน ๓๐,๖๕๐,๕๑๔.-บาท
-อบต.วังตะเฆ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการ ตามข้อบัญญัติ งบประมาณโดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๗๒ โครงการ จานวนเงิน ๓๐,๖๕๐,๕๔๑.- บาท และมีการเบิกจ่าย
งบประมาณจานวน ๖๓ โครงการ จานวนเงิน ๒๗,๔๑๐,๔๐๐.- บาท ซึ่งรายละเอียดต่างๆ อยู่ในเอกสาร
แบบติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓) ซึ่งมีอยู่ในมือ
ของท่านสมาชิกแล้ว จึงขอให้สมาชิกอ่านและพิจารณา ตามเอกสารดัวกล่าว
-นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ ประธานสภาฯ กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้ชแี้ จง รายละเอียดต่างๆให้สมาชิกรับทราบ
แล้ว มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายซักถาม หรือมีขอ้ เสนอ แนะนาหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะอนุมัติ
มติที่ประชุม
-เห็นชอบ

๒๖

เสียง

-ไม่เห็นชอบ

-

เสียง

-งดออกเสียง

-

เสียง

(๕)
๓.๒ ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังตะเฆ่ เพื่อโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกา
วิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีลักษณะ
ดังนี้
๑.ขอโอนลด รวมเป็นเงิน ๖๒๕,๐๐๐- บาท
๑.๑ กองช่าง โอนลด เป็นเงิน ๓๖๕,๐๐๐ -บาท
แผนงานเคหะและชุมชน จานวน ๓๖๕,๐๐๐- บาท
(๑)แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ย วกับ เคหะและชุมชน งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ จานวน ๑,๐๑๕,๕๓๓-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน จานวน ๘๗๕,๗๕๓-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๒๙๐,๐๐๐- บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๕๘๕,๗๕๓- บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน้า ๒๒๐
(๒)แผนงานเคหะและชุมชน งานบาบัดน้าเสีย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
ก่ อ สร้ า งสาธารณู ป โภค ๓.โครงการขุ ด ลอกแหล่ ง น้ าสาธารณะ หมู่ ๕ (สระน้ าประปาลู ก บน)
งบประมาณตั้งไว้จานวน ๑๐๐,๐๐๐- บาท งบประมาณคงเหลือโอน จานวน ๑๐๐,๐๐๐- บาท ขอโอน
ลดงบประมาณในครั้งนี้ ๗๕,๐๐๐- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ จานวน ๒๕,๐๐๐.-ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หน้า ๒๔๒
๑.๒ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โอนลด เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐- บาท
แผนงานการศึกษา จานวน ๑๖๐,๐๐๐- บาท
(๑)แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา) เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ จานวน ๓,๑๓๘,๒๔๐ -บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน จานวน ๒๖๑๓,๐๐๐- บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๑๖๐,๐๐๐ -บาท คงเหลืองบประมาณ
ก่อนโอนครั้งนี้ ๒๔๕,๓๐๐๐- บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้หน้า ๑๕๘

(๖)
๑.๓ กองส่งเสริมการเกษตร โอนลด เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐- บาท
แผนงานการเกษตร จานวน ๑๐๐,๐๐๐- บาท
(๑)แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ จานวน ๓๘๓,๖๐๐- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จานวน
๓๘๓,๖๐๐- บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๑๐๐,๐๐๐- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนใน
ครั้งนี้ ๒๘๓,๖๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หน้า ๒๙๐
-นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิก ท่านใดจะอภิป ราย
ซักถาม หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
มติที่ประชุม
-เห็นชอบ

๒๖

เสียง

-ไม่เห็นชอบ

-

เสียง

-งดออกเสียง

-

เสียง

๒.ขอโอนตั้งรายการใหม่ รวมเป็นเงิน ๖๒๕,๐๐๐- บาท
๒.๑ กองช่าง ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน ๕๒,๕๐๐๐- บาท
แผนงานเคหะและชุมชน จานวน ๔๕๐,๐๐๐- บาท
(๑)แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนานกีฬา อบต.วังตะเฆ่ ตั้งจ่ายรายการใหม่
จานวน ๔๕๐,๐๐๐- บาท คาชี้แจก เพื่อจ่ายตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา อบต.วัง
ตะเฆ่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน และสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งปลูก
สร้าง โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นรายจ่ายที่ปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกว่า
๕๐,๐๐๐- บาท) รายจ่ายเพื่อประกอบขึน้ ใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
(วงเงินเกินกว่า ๕๐,๐๐๐- บาท) และรายจ่ายเพื่อบารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่าย
อื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายประเภทนี้ สถานที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ ท่อเหล็กกลม
ผิวดาหนา ๓.๐ มม.ขนาด ศก.๒”ยาว ๖ เมตร จานวน ๔๐ ท่อน ท่อเหล็กกลมผิวดาหนา ๓.๐ มม.

(๗)
ขนาด ศก.๑ ๑⁄๒ยาว ๖เมตร จานวน ๔๐ ท่อน เหล็กกล่อง ๒x๑ นิ้ว ขนาด ๑๖ ท่อน
งานคอนกรีต จานวน ๘ ลบ.ม. โคมไฟส่องสว่างสนามแบบสปอร์ตไลท์ LED ๔๐๐ W จานวน ๑๖ ชุด
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) ตั้งจ่า ยจากเงิน รายได้ ปรากฏในด้ านบริ ก ารชุ มชนและสั งคม ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ หน้า ๒๖ รายการ
ที่ ๑๓ (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด
ชัยภูมิที่ ๖)
-นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิก ท่านใดจะอภิป ราย
ซักถาม หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
มติที่ประชุม
-เห็นชอบ

๒๖

เสียง

-ไม่เห็นชอบ

-

เสียง

-งดออกเสียง

-

เสียง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จานวน ๗๕,๐๐๐- บาท
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุนค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่๕ สายบ้านสานัก
ตูมกา-บ้านหัวสะพาน ตั้งจ่ายรายการใหม่ จานวน ๗๕,๐๐๐- บาท คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ สายบ้านสานักตูมกา-บ้านหัวสะพาน ถนนยาว ๒๗
เมตร หนา ๐.๑๕ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๑.๕ เมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง
จานวน ๑ ป้าย (ตามมาตรฐานกาหนด) สถานที่ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ สายบ้านสานักตูมกา-บ้าน
หัวสะพาน ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์บริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ หน้า ๓๕ รายการที่ ๓๙ (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ ๑ อปท.ชัยภูมิที๖่ )

(๘)
-นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิก ท่านใดจะอภิป ราย
ซักถาม หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
มติที่ประชุม
-เห็นชอบ

๒๖

เสียง

-ไม่เห็นชอบ

-

เสียง

-งดออกเสียง

-

เสียง

๒.๒ กองส่งเสริมการเกษตร ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐- บาท
แผนงานการเกษตร จานวน ๑๐๐,๐๐๐- บาท
(๑)งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ จานวน ๑ ชุด ตั้งจ่าย
รายการใหม่ จานวน ๑๐๐,๐๐๐- บาท คุณลักษณะเฉพาะ กรอบไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒.๓๐x๓.๔๐
เมตร ป้ า ยทรงพระเจริญ ขนาด ๒.๓๐ เมตร ฐานไฟเบอร์ก ลาส ขนาด ๑.๔๐x๓.๕๐ เมตร ตรา
สัญลักษณ์ ขนาด ๑.๐๐ เมตร ครุฑขนาด ๐.๐๕ เมตร พานพุ่มเงิน -ทอง ขนาด ๑.๒๐x๐.๔๐ เมตร
พร้อมขนและติด ตั้ง ซึ้งครุภัณฑ์ดั งกล่าวเป็นครุ ภัณฑ์ที่ตั้งนอกบัญ ชี โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่
ตามปกติมีอ ายุ ก ารใช้ งานไม่ ยืน นานหรื อเมื่ อน าไปใช้ งานแล้ วเกิดความช ารุด เสี ย หาย ไม่ส ามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ บัญชีครุภัณฑ์ รายการที่ ๗ หน้า ๑๒๙
เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่

(๙)
-นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปราย ซักถาม หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
มติที่ประชุม
-เห็นชอบ

๒๖

เสียง

-ไม่เห็นชอบ

-

เสียง

-งดออกเสียง

-

เสียง

๓.๓ ขอใช้พ้ืนที่ป่าบ้านหัวสะพานหมู่ที่ ๖ จัดตัง้ วัดสานักสงฆ์อุบลวราราม
เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
-นาย ศุภวัฒน์ คาชมภู นายก อบต. ผมขอให้เจ้าของพื้นที่ชแี้ จ้ง เชิญครับ
-นาย จรั ส ศิ ริรวง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ ชี้ แจงว่ าด้ว ย ส านัก สงฆ์ อุบ ลวราราม ตั้งมาเป็ น
ระยะเวลาหลายปีแล้ว มีชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจก่อสร้าง จนขณะนี้มีสถานที่ ศาลา กุฏิ มากมายหลาย
หลัง ดังนั้น ชาวบ้านจึงอยากจัดตั้งเป็นวัด แต่ติดตรงที่ตั้งวัดเป็นพื้นที่ป่า จึงได้ทาหนังสือเพื่อขอผ่าย
สภาฯ ไปยังสานักพระพุทธศาสนา เพื่อขอใช้พ้ืนที่ในการจัดตัง้ วัดต่อไป
-นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิก ท่านใดจะอภิป ราย
ซักถาม หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
มติที่ประชุม
-เห็นชอบ

๒๕

เสียง

-ไม่เห็นชอบ

-

เสียง

-งดออกเสียง

๑

เสียง

-นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ ประธานสภาฯ แจ้งว่าขอให้ไม่ทารายละเอียดในการจัดตั้งวัด
และการขอใช้พืน้ ที่เพิ่มเติม เพราะบริเวรที่ตั้ง สานักสงฆ์อยู่ในพื้นที่ป่านายางกลัก ดังนั้นตัองทาหนังสือ
ถึงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย

(๑๐)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องปรึกษาหารือ
๔.๑ เรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้ง
-นาย ศุภวัฒน์ คาชมภู นายก อบต.แจ้งให้ทุกหมู่บ้าน เร่งสารวจแหล่งน้าใน
หมูบ่ ้าน ว่าสามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ได้ตลอดปีหรือไม่ เพื่อจะได้หาแนวทาง แก้ปัญหาภัยแล้งที่จะถึงนี้
-นาย จรั ส ศิ ริ ร วง สมาชิ ก อบต. หมู่ ๖ แจ้ ง ผมอยากให้ ตั้ ง งบประมาณ
ซ่อมแซม แก้ปัญหาระบบประปา ภายในตาบล เพราะแต่ละหมู่บ้านงบประมาณไม่เพียงพอ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
-นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณ สมาชิกสภาฯที่เข้าร่วม
ประชุม และขอนัดประชุมในวัน จันทร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. แต่งกายชุดสภาพ และ
กล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
ลงชื่อ เตือนใจ บารุง ผูจ้ ดบันทึกประชุม
(นาง เตือนใจ บารุง)
เลขานุการสภา อบต.วังตะเฆ่
ลงชื่อ ประทิน ใจเอื้อ

ลงชื่อ ประจวบ ภิรมย์ภักดิ์

(นางประทิน ใจเอื้อ)

(นางประจวบ ภิรมย์ภักดิ์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ ชลณฤทธิ์ จาชาติ ผูร้ ับรองบันทึกการประชุม
( นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่

ลงชื่อ ปภัทวรินทร์ อินทปัน
(นาง ปภัท วรินทร์ อินทปัน)

