
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่                                                                                                                     

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ คร้ังท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วัน จันทร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ 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  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  ด.ต.บุตร     ประทีปเมือง   

๑๑ นาย ประสาท    อาภรณ์แก้ว สมาชิก อบต.หมู่๕ - ลา 

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   จุมทา 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 - ลา 

๒๒ นาย จ าปี        ไชยา สมาชิก อบต.หมู่๑๑ - ลา 

 



  -๒-   

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง  ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๒๓ นาง กาวอน      ค ามะขุย สมาชิก อบต.หมู่๑๒ - ลา 

๒๔ นาง ทองมี       หงส์สระแก้ว สมาชิก อบต.หมู่๑๓  ทองมี       หงส์สระแก้ว   

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      อิงชัยภูมิ     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 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

นายศุภวัฒน์        ค าชมภู 

นาย บัวขาว        โคมชัยภูม 

ว่าที่ ร.ต.พร้อมพงษ์ วงษ์พุฒ 

นาย แล เนาว์กะโทก 

นาย ณรงค์ อินภูวงศ์ 

นาย จตุพล โฉมพุดซา 

นาย เจริญ ผลสุข 

นายก อบต.วังตะเฆ่ 

เลขานุการนายกฯ 

รองผู้อ านวยการ ร.ร.บ้านท่าโป่ง 

ผูใ้หญ่บ้าน 

ผูใ้หญ่บ้าน 

ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน 

หนว่ยฯชย.๖ วังตะเฆ่ 

ศุภวัฒน์       ค าชมภู 

บัวขาว       โคมชัยภูมิ 

 พร้อมพงษ์ วงษ์พุฒ 

แล เนาว์กะโทก 

ณรงค ์อนิภูวงศ์ 

จตุพล โฉมพุดซา 

เจริญ ผลสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    ๑.๑ นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่๑ 

พ.ศ.๒๕๖๔ และกล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้น าชุมชน ที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้ 

หลังจากเกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ สภาก็ไม่ได้เชิญท่านเขา้ร่วมประชุม                                /๑.๒ นาย... 



-๓- 

    ๑.๒ นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวขอแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุม ระเบียบ

วาระที่ ๔ ข้อ ๔.๑ เพิ่มเติมเป็นเสนอโดย นาย จรัส ศริิรวง สอบต. ม.๖  

    ๑.๓ นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ แจง้เรื่องการขออนุญาตกรณี การขออนุญาตการ

ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ก่อสร้างไปก่อนได้รับอนุญาตของวัดภายในต าบลวังตะเฆ่ (ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓) ตามเอกสารที่ทางส านักพุทธฯ ส่งมา ซึ่งต าบลวังตะเฆ่มีวัดที่ต้องขอ

อนุญาตจ านวน ๑๑ วัด ดังนี้ 

   ๑. วัดศรีประเสริฐแจง้วังทอง 

   ๒. วัดวังตะเฆ่ หมู ่๑๘ 

   ๓. วัดซอกตะเคียน บ้านส านักตูมกา 

   ๔. วัดวังอ้ายจีด 

   ๕. ที่พักสงฆ์อนาวิโล บ้านส านักตูมกา 

   ๖. วัดวังอ้ายจีด 

   ๗. วัดบ้านใหม่เจรญิผล 

   ๘. วัดโนนส าราญ 

   ๙. ที่พักสงฆ์ประชาสามัคคีนิมิต วังกระทะ 

   ๑๐. ที่พักสงฆ์พุทธชิญาณี วังตะเฆ่ 

   ๑๑. วัดเขาสแบง โนนส าราญ 

ดังนั้นใหทุ้กหมู่บ้านประชุมประชาคมเพื่อยื่นใหค้วามเห็นชอบแล้วเสนอ เรื่องไปยังส านักพุทธเพื่อขอใช้พืน้ที่ก่อสร้างวัด

ให้ถูกต้องตามระเบียบ และให้ยื่นญัตตใิห้ทัน สมัยประชุม 

    ๑.๔ นาย จรัส ศิริรวง สมาชิก อบต. ม.๖ แจง้เรื่องสวัสดิการชุมชน ต าบลวังตะเฆ่ ปัจจุบัน มี

สมาชิก ๒,๗๘๓ คน ข้อมูล ณ ๓๑ ม.ค. ๖๔ มีเงินสะสมในบัญชจี านวน ๒,๒๖๑,๗๙๒.๓๙ บาท 

    ๑.๕ นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ แจ้งวันนีม้ีสมาชิก ลา ประชุม จ านวน ๕ คนดังนี ้

   ๑. นาย อนันต ์บรรเทากุล สอบต. ม.๑ ติดภารกิจ                                       /๒.นาย... 



-๔- 

   ๒. นาย ประสาท อาภรณแ์ก้ว สอบต. ม.๕ ติดภารกิจ 

   ๓. นาง กาวอน ค ามะขุย สอบต. ม. ๑๒ ติดภารกิจ 

   ๔. นาง ประทิน ใจเอื้อ  สอบต. ม. ๑๑ ติดภารกิจ 

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

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

    ๒.๑ รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม 

๒๕๖๔ 

    -มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อ

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้น าชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุม รายงานผล                                

การด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ต่อสภา

องค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

    -นาย แล เนาว์กระโทก ผญบ. วังกะทะ ม.๒ ขอฝากเรื่องเสียงตามสาย และไฟฟ้าส่องสว่างที่

ช ารุด ใช้งานไม่ได้ ขอให้จัดสรรงบประมาณมาซ่อมแซมให้ดว้ย  

    -นาย ณรงค์ อินภูวงค์ ผญบ. ม. ๘ บ้านโนนม่วงก็ประสบปัญหาเสียงตามสายและไฟฟ้าส่อง

สว่างเช่นเดียวกันครับ ช่วยด าเนินการซ่อมแซมใหด้้วย 

    -นาย เจริญ ผลสุข ตัวแทนหน่วยป่าไม้ ชย.๖ แจ้งเรื่อง การจุดไฟเผาท าลายป่า มีความผิด

ตาม พรบ.ป่าไม้ หากจ าได้จะโดนทั้งจ าคุกและปรับ 

    -นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดจะเสนอแนะและซักถาม ขอเชิญผูบ้ริหาร

ตอบครับ 

    -นาย ศุภวัฒน์ ค าชมภู นายก อบต. ตอบทุกหมู่บ้านต่างก็มีปัญหาเรื่องเสียงตามสายช ารุด 

และไฟฟ้าส่องสว่าง ขณะนีค้ณะผู้บริหารได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อน ามาปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย และไฟฟ้า

ส่องสว่างครบทั้ง ๑๘ หมูบ่้านแลว้ 

/ระเบียบ... 



-๕- 

 ระเบียบวาระที่ ๔ กระทู้ถาม 

     ๔.๑ กระทู้ถามเรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล รถดูดส้วม ที่ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทาง 

   เสนอโดย นาย จรัส ศิริรวง สอบต. ม. ๖ 

    -นาย จรัส ศิริรวง สอบต. ม.๖ ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า มีรถดูดส้วมน าสิ่ง

ปฏิกูล ไปทิ้งไม่เป็นที่เป็นทาง บริเวณบ้านหัวสะพานและบ้านวังกะทะ หมู่ ๑๔ บริเวณทางแยก สร้างปัญหาความ

เดือดร้อนให้กับผู้สัญจรไปมามีกลิ่นเหม็น จึงขอสอบถามผู้บริหารว่ามีผู้ประกอบการรถก าจัดสิ่งปฏิกูล มาจด

ทะเบียนเสียภาษีใหก้ับ อบต.จ านวนกี่คัน และมีมาตรการใดในการควบคุมผู้ประกอบการที่ไม่ได้มาจดทะเบียน แตม่า

ด าเนนิการในเขตต าบลวังตะเฆ่ เพราะเป็นการเอาเปรียบผู้ประกอบการที่เสียภาษี 

    -นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ขอเชญิผูบ้ริหารตอบกระทู้ของผูถ้าม เชญิครับ 

    -นาย ศุภวัฒน์ ค าชมภู นายก อบต.ตอบผมยังไม่มีข้อมูลในมือ คงต้องสอบถามรายละเอียด

จากกองสาธารณะสุข ว่ามีผู้ประกอบการจ านวนกี่ราย ผมจะรับเรื่องนี้ไปพิจารณา และจะด าเนินการมาตรการ

เด็ดขาดกับผูท้ี่ฝ่าฝนืครับ 

    -นาย จรัส ศิริรวง สอบต.ม.๖ ผมขอให้ผู้บริหารให้กองสาธารณะสุข ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย 

ผมเป็นหว่งกลัวจะมีการขัดแย้ง ของผู้ประกอบการที่จดทะเบียน เพราะจะเป็นผลเสียกับต าบลเรา 

 ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

     ๕.๑ ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลวังตะเฆ่ เพื่อโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 

27 การโอนเงินงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

1.ขอโอนลด รวมเป็นเงนิ 9๗๙,800 บาท 

1.1 ส านักงานปลัด โอนลด เป็นเงนิ 659,800 บาท 

       แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 659,800 บาท 

/(๑) แผนงาน... 



-๖- 

        (1)แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)เงินเดือน

พนักงานงบประมาณตั้งไว้ จ านวน 2,997,240.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 2,037,425.-บาท 

ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ 659,800.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ 1,377,625.-บาท ตั้ง

จา่ยจากเงินรายได้ หนา้ 12๔ 

-มติท่ีประชุม 

    -เห็นชอบ   ๒๕  เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 

    -งดออกเสียง   -  เสียง 

1.2 กองคลัง โอนลด เป็นเงนิ 182,000 บาท 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 182,000 บาท 

                           (1)แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  ๑,๗๐๑,๘๑๙.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจ านวน 

1,018,807.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ 182,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ 

836,807.-บาท ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ หนา้ 142 

-มติท่ีประชุม 

    -เห็นชอบ   ๒๕  เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 

    -งดออกเสียง   -  เสียง 

1.3 กองช่าง โอนลด เป็นเงนิ 96,000 บาท 

         แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 96,000 บาท 

         (1)แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนงบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 1,015,533.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อน

โอน จ านวน 514,213.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ 96,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้ง

นี ้418,213.-บาท ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ หนา้ 220                                                                    /-มต.ิ.. 



-๗- 

-มติท่ีประชุม 

    -เห็นชอบ   ๒๕  เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 

    -งดออกเสียง   -  เสียง 

 

 

  ๑.๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โอนลด เป็นเงนิ จ านวน ๔๒,๐๐๐ บาท 

        แผนการศึกษา จ านวน ๔๒,๐๐๐ บาท 

   (๑)แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการศกึษา งบบุคลากร เงินเดือน 

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

จ านวน ๒,๑๑๕.๖๔๐.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๔๒,๐๐๐.-บาท คงเหลือประมาณในครั้งนี้ จ านวน 

๒,๑๑๕,๖๔๐.- บาท ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ หนา้ ๑๕๘ 

-มติท่ีประชุม 

    -เห็นชอบ   ๒๕  เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 

    -งดออกเสียง   -  เสียง 

2.ขอโอนตั้งรายการใหม่ รวมเป็นเงนิ 937,800 บาท 

  2.1 กองช่าง ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงนิ 937,800 บาท 

         แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 887,800 บาท 

 (1)แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่อง

ขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 132,000.-บาท ค าชี้แจง เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียง

แบบ Power Mirer NPE-PMD-1000MP3 จ านวน 8 เครื่องๆละ 16,500 บาท จ านวน 132,000 บาท ที่ใชใ้น 

/การเผย... 



-๘- 

การเผยแพร่ข่าวสารชุมชน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ 3,5,6,8,10,11,15,17  ซึ้งเป็นสิ่งของที่

จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อช ารุดเสียหายสามารถซ่อมแซมให้ใช้

งานได้ดังเดิม และครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ตั้งจ่ายในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 

2563 แต่มีความจ าเป็นที่ต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ บัญชี

ครุภัณฑ ์(แบบ ผ.๐๓) หนา้ ๑๗๔ รายการที่ ๑๓ 

 (๒) แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๑ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๑๘,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่อจ่ายตาม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๑ สถานที่ด าเนินการบ้านวังตะเฆ่ หมู่ ๑ ติดตั้งปากฮอร์น ยูนิต จ านวน 

๖ ชุด สายคอปวาย ขนาด ๒๐๐ เมตร จ านวน ๕ ม้วน (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ หน้า ๑๓๒ รายการที่ ๑๐ 

(สอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๖) 

 (๓) แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๒ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๙,๖๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่อจ่ายตาม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู ่๒ สถานที่ด าเนินการบ้านวังกะทะ หมู่ ๒ ติดตัง้ปากฮอร์น ยูนิต ไลน์ลูก 

จ านวน ๔ ชุด สายคอปวาย ขนาด ๒๐๐ เมตร จ านวน ๒ ม้วน (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ หน้า ๑๓๒ รายการที่ 

๑๐ (สอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๖) 

 (๔) แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๓ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๑๑,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่อจ่ายตาม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๓ สถานที่ด าเนินการบ้านวังอ้ายจีด หมู่ ๓ ติดตั้งปากฮอร์น ยูนิต ไลน์

ลูก จ านวน ๓ ชุด สายคอปวาย ขนาด ๒๐๐ เมตร จ านวน ๒ ม้วน (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ หน้า ๑๓๒ รายการที่ 

๑๐ (สอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๖) 

 

/(๕) แผนงาน... 

-๙- 



 (๕) แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๕ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๑๖,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่อจ่ายตาม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๕ สถานที่ด าเนินการบ้านส านักตูมกา หมู่ ๕ ติดตั้งปากฮอร์น ยูนิต 

ไลน์ลูก จ านวน ๖ ชุด ไมค์ จ านวน ๒ ตัว สายคอปวาย ขนาด ๒๐๐ เมตร จ านวน ๒ ม้วน USB ขนาด ๘ GB จ านวน 

๑ ตัว ตู้เก็บอุปกรณ์ จ านวน ๑ ชุด  (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ หน้า ๑๓๒ รายการที่ ๑๐ (สอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัดชัยภูม ิที่ ๑ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๖) 

 (๖) แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๖ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๔๒,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่อจ่ายตาม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๖ สถานที่ด าเนินการบ้านหัวสะพาน หมู่ ๖ ติดตั้งปากฮอร์น ยูนิต ไลน์

ลูก จ านวน ๑๐ ชุด สายคอปวาย ขนาด ๒๐๐ เมตร จ านวน ๑๕ ม้วน (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ หน้า ๑๓๒ รายการที่ 

๑๐ (สอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๖) 

 (๗) แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ ง

สาธารณูปการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๗ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท ค าชีแ้จง 

เพื่อจ่ายตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๗ สถานที่ด าเนินการบ้านโนนส าราญ หมู่ ๗ ติดตั้งปาก

ฮอร์น ยูนิต ไลน์ลูก จ านวน ๖ ชุด สายคอปวาย ขนาด ๒๐๐ เมตร จ านวน ๒ ม้วน เครื่องเล่น CD/DVD จ านวน ๑ 

เครื่อง ไมค์ จ านวน ๒ ตัว (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ หน้า ๑๓๒ รายการที่ ๑๐ (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ ๑ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๖) 

 (๘) แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ ง

สาธารณูปการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๘ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๑๙,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง 

เพื่อจา่ยตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๘ สถานที่ด าเนินการบ้านโนนม่วง หมู่ ๘ ติดตั้งปากฮอร์น 

ยูนิต ไลน์ลูก จ านวน ๑๐ ชุด สายคอปวาย ขนาด ๒๐๐ เมตร จ านวน ๑  ม้วน เครื่องเล่น CD/DVD จ านวน ๑ เครื่อง 

ไมค์ จ านวน ๒ ตัว (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ หนา้ ๑๓๒ รายการที่ ๑๐ (สอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัดชัยภูม ิที่ ๑ และ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๖) 

/(๙)แผนงาน... 

-๑๐- 



 (๙) แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๑๐ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่อจ่ายตาม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๑๐ สถานที่ด าเนินการบ้านวังน้ าเขียว หมู่ ๑๐ ติดตั้งปากฮอร์น ยูนิต 

ไลน์ลูก จ านวน ๘ ชุด สายคอปวาย ขนาด ๒๐๐ เมตร จ านวน ๖ ม้วน เครื่องเล่น CD/DVD จ านวน ๑ เครื่อง ไมค์ 

จ านวน ๒ ตัว (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ หนา้ ๑๓๒ รายการที่ ๑๐ (สอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัดชัยภูม ิที่ ๑ และ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๖) 

 (๑๐) แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๑๒ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๑๓,๐๐๐ บาท ค า

ชี้แจง เพื่อจ่ายตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๑๒ สถานที่ด าเนินการบ้านแจ้งวังทอง หมู่ ๑๒ 

ติดตั้งปากฮอร์น ยูนิต ไลน์ลูก จ านวน ๔ ชุด สายคอปวาย ขนาด ๒๐๐ เมตร จ านวน ๒ ม้วน เครื่องเล่น CD/DVD 

จ านวน ๑ เครื่อง ไมค์ จ านวน ๒ ตัว (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ หน้า ๑๓๒ รายการที่ ๑๐ (สอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๖) 

 (๑๑) แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๑๒ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๙,๖๐๐ บาท ค าชี้แจง 

เพื่อจ่ายตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๑๒ สถานที่ด าเนินการบ้านวังน้ าเขียว หมู่ ๑๒ ติดตั้งปาก

ฮอร์น ยูนิต ไลน์ลูก จ านวน ๔ ชุด สายคอปวาย ขนาด ๒๐๐ เมตร จ านวน ๒ ม้วน (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ หน้า 

๑๓๒ รายการที่ ๑๐ (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด

ชัยภูมิที่ ๖) 

 (๑๒) แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๑๓ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๙,๖๐๐ บาท ค าชี้แจง 

เพื่อจ่ายตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๑๓ สถานที่ด าเนินการบ้านวังอุดม หมู่ ๑๓ ติดตั้งปาก

ฮอร์น ยูนิต ไลน์ลูก จ านวน ๔ ชุด สายคอปวาย ขนาด ๒๐๐ เมตร จ านวน ๒ ม้วน (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ หน้า 

๑๓๒ รายการที่ ๑๐ (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด

ชัยภูมิที่ ๖)                                                                                                             /(๑๓)แผนงาน... 

-๑๑- 



 (๑๓) แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๑๔ ตั้งจา่ยรายการใหม่ จ านวน ๒๖,๐๐๐ บาท ค าชีแ้จง 

เพื่อจ่ายตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๑๔ สถานที่ด าเนินการบ้านวังกะทะ หมู่ ๑๔ ติดตั้งปาก

ฮอร์น ยูนิต ไลน์ลูก จ านวน ๔ ชุด สายคอปวาย ขนาด ๒๐๐ เมตร จ านวน ๑๑ ม้วน  (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ 

หน้า ๑๓๒ รายการที่ ๑๐ (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต

จังหวัดชัยภูมิที่ ๖) 

 (๑๔) แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๑๕ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๙,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง 

เพื่อจ่ายตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๑๕ สถานที่ด าเนินการบ้านใหม่เจริญผล หมู่ ๑๕ ติดตั้ง

ปากฮอร์น ยูนิต ไลน์ลูก จ านวน ๓ ชุด สายคอปวาย ขนาด ๒๐๐ เมตร จ านวน ๑ ม้วน เครื่องเล่น CD/DVD จ านวน 

๑ เครื่อง ไมค์ จ านวน ๒ ตัว (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ หน้า ๑๓๒ รายการที่ ๑๐ (สอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๖) 

 (๑๕) แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๑๖ ตั้งจา่ยรายการใหม่ จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท ค าชีแ้จง 

เพื่อจ่ายตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๑๖ สถานที่ด าเนินการบ้านศรีสง่า หมู่ ๑๖ ติดตั้งปาก

ฮอร์น ยูนิต ไลน์ลูก จ านวน ๕ ชุด สายคอปวาย ขนาด ๒๐๐ เมตร จ านวน ๑ ม้วน เครื่องเล่น CD/DVD จ านวน ๑ 

เครื่อง ไมค์ จ านวน ๒ ตัว (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ หน้า ๑๓๒ รายการที่ ๑๐ (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ ๑ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๖) 

 (๑๖) แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๑๗ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๒๓,๐๐๐ บาท ค า

ชีแ้จง เพื่อจา่ยตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู ่๑๗ สถานที่ด าเนินการบ้านโป่งนคร หมู่ ๑๗ ติดตั้ง

ปากฮอร์น ยูนิต ไลน์ลูก จ านวน ๘ ชุด สายคอปวาย ขนาด ๒๐๐ เมตร จ านวน ๕ ม้วน เครื่องเล่น CD/DVD จ านวน 

๑ เครื่อง ไมค์ จ านวน ๒ ตัว (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ หน้า ๑๓๒ รายการที่ ๑๐ (สอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๖)                      /(๑๗)แผนงาน... 

-๑๒- 



 (๑๗) แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๑๘ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๒๒,๐๐๐ บาท ค า

ชีแ้จง เพื่อจา่ยตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ ๑๘ สถานที่ด าเนินการบ้านวังตะเฆ่ หมู่ ๑๘ ติดตั้ง

ปากฮอร์น ยูนิต ไลน์ลูก จ านวน ๘ ชุด สายคอปวาย ขนาด ๒๐๐ เมตร จ านวน ๕ ม้วน เครื่องเล่น CD/DVD จ านวน 

๑ เครื่อง  (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ หนา้ ๑๓๒ รายการที่ ๑๐ (สอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัดชัยภูม ิที่ ๑ และ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๖) 

-มติท่ีประชุม 

    -เห็นชอบ   ๒๕  เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 

    -งดออกเสียง   -  เสียง 

 

 (๑๘) แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการโครงการปรับปรุงห้องน้ าภายใน อบต.วังตะเฆ่ ตั้งจา่ยรายการใหม่ในครั้งนี้ จ านวน ๙๖,๐๐๐ บาท โถ

ส้วมชักโครกนั่งราบมีถังพักน้ า จ านวน ๑๒ ชุด ที่ปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง จ านวน ๖ ชุด ชุดอ่างล้างมอืพร้อมก๊อก

น้ า จ านวน ๖ ชุด ประตู PVC จ านวน ๕ บาน งานก่อผนัง จ านวน ๗.๘๒ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด) 

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ 

หน้า ๑๒๘ รายการที่ ๕ (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ ๑ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต

จังหวัดชัยภูมิที่ ๖) 

-มติท่ีประชุม 

    -เห็นชอบ   ๒๕  เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 

    -งดออกเสียง   -  เสียง 

/(๑๙)แผนงาน... 

 

-๑๓- 



(๑๙) แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าถมดิน โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา อบต.วังตะเฆ่ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๓๘๐,๐๐๐.-บาท ค าชี้แจง เพื่อจ่ายตาม

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.วังตะเฆ่ รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน และสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งตา่งๆที่ตดิตรงึที่ดิน

และหรอืสิ่งปลูกสร้าง โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นรายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินให้มมีูลค่าเพิ่มขึน้(วงเงินเกินกว่า 

๕๐,๐๐๐) สถานที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ปริมาณงาน งานรื้อพื้นคอนกรีตพร้อมขนออก 

จ านวน ๘๐ ลบ.ม. งานดินถม หนา้เฉลี่ย ๓๕ ซม. จ านวน ๒,๒๗๕ ลบ.ม.ทรายละเอียด จ านวน ๗๕ ลบ.ม. งานปรับ

เกรด ด้วยรถเกรดเดอร์ จ านวน ๖,๕๐๐ ตร.ม. ทรายถมสนามพร้อมบดอัดแน่น จ านวน ๓๒๕ ลบ.ม. (ตามแบบ 

อบต.ก าหนด) ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการ

พัฒนาที่ ๓.๑ หน้า ๒๖ รายการที่ ๑๓ (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 

อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๖) 

-มติท่ีประชุม 

    -เห็นชอบ   ๒๕  เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 

    -งดออกเสียง   -  เสียง 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

  (๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒ สายบ้านแจ้งวังทอง-บ้านวังตะเฆ่ 

หมู่ ๑ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๕๐,๐๐๐.-บาท ค าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบ้านแจ้งวังทอง-บ้านวังตะเฆ่ หมู่ ๑ ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ 

พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๔ ตร.ม. พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จ านวน ๑ ป้าย (ตามมาตรฐาน

ก าหนด)สถานที่ก่อสร้าง บ้านแจ้งวังทอง หมู่ ๑๒ สายบ้านแจ้งวังทอง-บ้านวังตะเฆ่ หมู่ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนว

ทางการพัฒนาที่ ๓.๑ หนา้ ๔๘ รายการที่ ๑๑๒(สอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัดชัยภูมิที่ ๑ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๖) 

/-มตทิี่... 

-๑๔- 



-มติท่ีประชุม 

    -เห็นชอบ   ๒๕  เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 

    -งดออกเสียง   -  เสียง 

 

เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องปรกึษาหารอื  

     ๖.๑ เรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้ง 

  -นาย จรัส ศิริรวง สอบต.ม.๖ ผมขอสอบถามผู้บริหาร เรื่องเตรียมความพร้อมรับมือกับภัย

แล้ง ที่จะถึงแล้ว ว่าได้เตรียมความพร้อมหรือยังเพราะขณะนี้ บ้านหัวสะพาน หมู่ ๖ เริ่มขาดแคลนน้ าอุปโภค

แล้ว หากไม่มีการเตรียมการ เกรงวา่จะเกิดปัญหาเชน่ปีที่ผ่านมา    

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ 

   -นาย บุญถือ เทพอุทัย รองประธานสภาฯกล่าว ขอเชิญสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารร่วมงาน

มงคลสมรสของลูกสาวที่บ้านหลังสัน ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นี ้

  -นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวขอให้สมาชิกที่จะยื่นญัตติ กระทู้ ขอให้รีบยื่น 

ต่อ ประธาน,เลขา,และเจ้าหน้าที่ประจ าสภาฯ เพื่อ บรรจุในวาระการประชุม วันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. แตง่กายชุดสุภาพ และกล่าวปิดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

                                 ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

 

 

 

 

/ลงช่ือ... 

-๑๕- 



     ลงช่ือ เตอืนใจ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


