รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔
วัน จันทร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 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
๒๓
๒๔

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 จูมทา
นาย สังข์ เกียงกระโทก
นาย ประยงค์ ยิ่งเหมาะ
นาย ช่วย ผันสันเทียะ
นาง ประทิน ใจเอื้อ
นาย จาปี
ไชยา
นาง กาวอน คามะขุย
นาง ทองมี หงส์สระแก้ว

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
สมาชิก อบต.หมู่๑๒
สมาชิก อบต.หมู่๑๓

ลายมือชื่อ
ชลณฤทธิ์ จาชาติ
บุญถือ เทพอุทัย
เตือนใจ บารุง

หมายเหตุ

ลา
สวน
บุญทัน
ฤทธิกร จินดาโสด
สมบัติ
สวงโท
ปภัทวรินทร์ อินทปัน
ช่อผกา ศรีกุดตุ้ม
บุตร
ประทีปเมือง
ประสาท อาภรณ์แก้ว
กาจร
โกฏิหอม
จรัส
ศิริรวง
ประจวบ ภิรมย์ภักดิ์
มนตรี
จันคาวงษ์
นิสันต์
สุขพยุง
ทองทิพย์ จุมทา
สังข์
เกียงกระโทก
ประยงค์ ยิ่งเหมาะ
ช่วย
ผันสันเทียะ
ประทิน ใจเอื้อ
ลา
กาวอน คามะขุย
ทองมี หงส์สระแก้ว

~๒~
ที่
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

ชื่อ-สกุล
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

ตาแหน่ง
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
โสภา นารีจันทร์
มังกรณ์ ชนะชัย
สมควร ปกค่าย
ประสาน แสนศึก
วิจารณ์ อิงชัยภูมิ
สุพัตตรา พรมพาน
บันเทิง วงษ์เมือง
ศรีทอง แสนทวีสุข

ตาแหน่ง
นายก อบต.วังตะเฆ่
รองนายก อบต.วังตะเฆ่
เลขานุการนายก อบต.
วังตะเฆ่
รองนายก อบต.

ลายมือชื่อ
ศุภวัฒน์ คาชมภู
สุรเดช น้อยน้าเที่ยง
สุพจน์ กล้ารอด

หมายเหตุ

ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑ นายศุภวัฒน์ คาชมภู
๒ นายสุรเดช น้อยน้าเที่ยง
๓ นายสุพจน์ กล้ารอด
๔ นางเต็ม พิศนอก
๕
๖

หมายเหตุ

เต็ม พิศนอก

เปิดประชุม ๑๐.๐๐น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ ประธานสภาฯ กล่าว วันนี้ เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ และกล่าวเปิดประชุม
๑.๒ นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ ประธานสภาฯ แจ้งว่า จังหวัดชัยภูมิ ได้ผู้ว่าคนใหม่คือ นาย วิเชียร
จันทร์โนทัย และนายอาเภอหนองบัวระเหวได้ นายอาเภอคนใหม่ นาย ทินพล เฉลิมวสุธา ย้ายมาจากอาเภอ
ภักดีชุมพล
/๑.๓ นาย...

~๓~
๑.๓ นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ ประธานสภาฯ แจ้งเรื่องงานขอภาพถ่ายทางอากาศ และแผนผัง
แผนที่แสดงที่ตั้งวัดให้ยืนหนังสือถึงผู้บริหารเพื่อส่งกองช่างได้เลย ไม่ต้องผ่านสภาฯให้ความเห็นชอบ
๑.๔ นางเตือนใจ บารุง เลขานุการสภาฯ แจ้งวันนี้มสี มาชิกลาประชุม จานวน ๓ ท่าน คือ
๑. นาย อนันต์ บรรเทากุล

สอบต. ม.๑

ติดภารกิจ

๒. นาย จาปี ไชยนา

สอบต. ม.๑๑ ติดภารกิจ

๓. นาย อุดร พบลาภ

สอบต. ม.๑๘ ติดภารกิจ

๑.๕ นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ ประธานสภาฯ แจ้ง นายก,ได้แต่งตั้งเลขานายก แทน นาย บัวขาว
โคมชัยภูมิ ที่ลาออกไป คือ นาย สุพจน์ กล้ารอด ข้าราชการบานาญ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุม สมัย สามั ญ สมัย ที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ เมื่ อวันที่ ๗ มิถุ นายน
๒๕๖๔
-มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๓.๑ เรื่องขอใช้พื้นที่วัด
(๑). วัดโป่งนครทิพย์วรธรรม หมู่ ๑๗ บ้านโป่งนคร ตาบลวังตะเฆ่ อาเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ ได้รับหนังสือจากทางสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ได้ทาเรื่องขออนุญาตการใช้พ้ืนที่วัด
ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้ดาเนินการก่อสร้างก่อนหน้านี้แล้วให้ถูกต้อง ทางวัดมีความจาเป็นต้องใช้เพื่อ
ประกอบเรื่องการขอใช้พื้นที่ต่อไป ภาพทางอากาศ แผนผังแผนที่แสดงภูมิประเทศ รายงานการประชุม ตามข้อ
๗
เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
-นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ ประธานสภาฯ แจ้งว่าเมื่อควาวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๒ สมาชิกทุกหมู่บ้านได้ยื่นเรื่องการขอใช้พื้นที่ วัด แต่ทางสานักพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ แจ้งว่ายังขาด
แผนที่ทางอากาศ แผนผัง แผนภูมิวัด ดังนั้น จึงให้สภาให้ความเห็นชอบ แล้วส่งหลักฐานให้สานักพุทธศาสนา
จังหวัดชัยภูมิตอ่ ไป สมาชิกท่านใดจะอภิปราย ซักถาม หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
/มติที่...

~๔~
มติที่ประชุม
-เห็นชอบ

๒๖

เสียง

-ไม่เห็นชอบ

-

เสียง

-งดออกเสียง

-

เสียง

(๒). วัดวังตะเฆ่ หมู่ ๑๘ บ้านวังตะเฆ่ ตาบลวังตะเฆ่ อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ได้รับหนังสือจากทางสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ จึงทาเรื่องขออนุญาตการใช้พ้ืนที่วัด ในเขตปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก.ทางวัดมีความจาเป็นต้องใช้เพื่อประกอบเรื่องการขอใช้พื้นที่ต่อไป ภาพทางอากาศ
แผนผังแผนที่แสดงภูมิประเทศ รายงานการประชุม ตามข้อ ๗
เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
-นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ซักถาม
หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
มติที่ประชุม
-เห็นชอบ

๒๖

เสียง

-ไม่เห็นชอบ

-

เสียง

-งดออกเสียง

-

เสียง

(๓). วั ด บ้ า นโนนส าราญ หมู่ ๗ บ้า นโนนส าราญ ต าบลวั งตะเฆ่ อ าเภอหนองบั วระเหว
จังหวัดชัยภูมิ ได้รับหนังสือจากทางสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ได้ทาเรื่องขออนุญาตการใช้พื้นที่
วัด ในเขตพืน้ ที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ทางวัดมีความจาเป็นต้องใช้เพื่อประกอบเรื่องการขอใช้พ้ืนที่
ต่อไป ภาพทางอากาศ แผนผังแผนที่แสดงภูมิประเทศ รายงานการประชุม ตามข้อ ๗
เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
-นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ซักถาม
หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ

/มติที่...

~๕~
มติที่ประชุม
-เห็นชอบ

๒๖

เสียง

-ไม่เห็นชอบ

-

เสียง

-งดออกเสียง

-

เสียง

(๔). วัดศรีประเสริฐ หมู่ ๑๒ บ้านแจ้งวังทอง ตาบลวังตะเฆ่ อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัด
ชัยภูมิ ได้รับหนังสือจากทางสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ จึงทาเรื่องขออนุญาตการใช้พื้นที่วัด ใน
เขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ทางวัดมีความจาเป็นต้องใช้จึงขอความอนุเคราะห์เพื่อประกอบ
เรื่องการขอใช้พืน้ ที่ต่อไป ภาพทางอากาศ แผนผังแผนที่แสดงภูมิประเทศ รายงานการประชุม ตามข้อ ๗
เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
-นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ซักถาม
หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
มติที่ประชุม
-เห็นชอบ

๒๖

เสียง

-ไม่เห็นชอบ

-

เสียง

-งดออกเสียง

-

เสียง

(๕). วัดบ้านใหม่เจริญผล หมู่ ๑๕ บ้านใหม่เจริญผล ตาบลวังตะเฆ่ อาเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ ได้รับหนังสือจากทางสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ และทาเรื่องขออนุญาตการใช้พ้ืนที่
วัด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ(นายางกลัด) ทางวัดมีความจาเป็นต้องใช้ความเห็นผ่านสภาฯอบต. จึงขอความ
อนุเคราะห์เพื่อประกอบเรื่องการขอใช้พื้นที่ต่อไป ภาพทางอากาศ แผนผังแผนที่แสดงภูมิประเทศ รายงานการ
ประชุม ตามข้อ ๗
เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
-นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ซักถาม
หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
/มติที่...

~๖~
มติที่ประชุม
-เห็นชอบ

๒๖

เสียง

-ไม่เห็นชอบ

-

เสียง

-งดออกเสียง

-

เสียง

๓.๒ ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังตะเฆ่ เพื่อโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
๑.ขอโอนลด รวมเป็นเงิน ๒๓๓,๕๓๐ บาท
๑.๑ กองช่าง โอนลด เป็นเงิน ๑๒๘,๕๓๐ บาท
แผนงานเคหะและชุมชน จานวน ๑๒๘,๕๓๐ บาท
(๑).แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค ๘.โครงการขุ ด บ่ อ ขยะ หมู่ ๘ งบประมาณตั้ ง ไว้ จ านวน
๔๙,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลื อ ก่ อ นโอน จ านวน ๔๙,๐๐๐.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้ ง นี้
๔๙,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๐.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หน้า ๒๓๖
(๒)แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานบริ ห ารงานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน งบ
ด าเนิ น งาน ค่ า ตอบแทน ค่ า ตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติ ร าชการอั น เป็ น ประโยชน์ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
งบประมาณตั้งไว้ จานวน ๒๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จานวน ๒๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด
งบประมาณในครั้งนี้ ๑๖,๕๓๐.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๓,๔๗๐.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ หน้า ๒๒๒
/(๓).แผนงาน

~๗~
(๓).แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ จานวน ๑,๐๑๕,๕๓๓.-บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน จานวน ๒๑๖,๙๕๓.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๖๓,๐๐๐,-บาท คงเหลืองบประมาณหลัง
โอนในครั้งนี้ ๑๕๓,๙๕๓.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หน้า ๒๒๐
๑.๒ กองคลังโอนลด เป็นเงิน ๑๐๕,๐๐๐.-บาท
แผนงานบริหารทั่วไป จานวน ๑๐๕,๐๐๐.-บาท
(๑).แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนัก งาน งบประมาณตั้งไว้ จานวน ๑,๗๐๑,๘๑๙.-บาท งบประมาณคงเหลื อก่อนโอน จานวน
๓๐๕,๐๓๔.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๑๐๕,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้
๒๐๐,๐๓๔.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หน้า ๑๔๒
เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
-นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ซักถาม
หรือเห็นเป็นอย่างอื่นในการขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จานวน ๒๓๓,๕๓๐.- ของกองช่าง และกองคลัง
หรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติ
มติที่ประชุม
-เห็นชอบ

๒๖

เสียง

-ไม่เห็นชอบ

-

เสียง

-งดออกเสียง

-

เสียง

๒. ขอโอนเพิ่ม รวมเป็นเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท
๒.๑ กองช่าง โอนเพิ่ม เป็นเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท
แผนงานเคหะและชุมชน จานวน ๑๖๘,๐๐๐ บาท
(๑).แผนงานเคหะและชุมชน งานบาบัดน้าเสีย งบดาเนินการ ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง ๑.
ประเภทวัสดุ อุปกรณ์และประกอบอะไหล่ อุปกรณ์ประปา บ้านวังตะเฆ่ หมู่ ๑๘ งบประมาณตั้งไว้ ๗๙,๕๙๒.บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอนเพิ่มครั้งนี้ ๑๒๘,๕๙๒.-บาท ขอโอนเพิ่มงบประมาณในครั้งนี้ ๑๖๘,๐๐๐.บาท(เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ประปา บ้านวังตะเฆ่หมู่ ๑๘) คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๒๙๖,๕๙๒.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หน้า ๒๓๖
/๓.ขอโอน...

~๘~
๓. ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ รวมเป็นเงิน ๖๕,๕๓๐ บาท
๓.๑ กองช่าง ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน ๖๕,๕๓๐ บาท
แผนงานเคหะและชุมชน จานวน ๑๖,๕๓๐ บาท
(๑).แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
ก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๑๓ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จานวน ๑๖,๕๓๐.-บาท จ่าย
เป็นค่าใช้จา่ ยโครงการโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๑๓ โดย ดาเนินการติดตั้ง สาย THW ขนาด ๑x๑๖.๐ ตร.ม
ม. แรงดัน ๗๕๐ โวลท์ จานวน ๘๐ เมตร ชุดโคมไฟถนน LED ๑๐๐ W จานวน ๒ โคม (ตามแบบ อบต. กาหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการ
พัฒนาที่ ๓.๓ หน้า ๑๓๑ ข้อ ๑ (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๖ )
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จานวน ๔๙,๐๐๐ บาท
(๑).แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ลาห้วย
เชียงทา ตั้งจ่ายรายการใหม่ จานวน ๔,๙๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ลาห้วยเชียงทา ปริมาณ ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หน้า ๐,๑๕ เมตร
พื้นที่ก่ อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐ ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้ นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ หน้า ๔๑
ข้อ ๗๘ (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่
๖)
เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
-นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ซักถาม
หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ การโอนเพิ่ม ของกองช่าง จานวน ๑๖๘,๐๐๐.-บาท และโอน
ตั้งรายการใหม่ จานวน ๖๕,๕๓๐.- บาท รวม ๒๓๓,๕๓๐.-บาท
มติที่ประชุม

/-เห็นชอ...

~๙~
-เห็นชอบ

๒๖

เสียง

-ไม่เห็นชอบ

-

เสียง

-งดออกเสียง

-

เสียง

๓.๓ ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังตะเฆ่ เพื่อโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ๑
งบประมาณขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
๑.ขอโอนลด รวมเป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท
๑.๑ กองช่าง โอนลด เป็นเงิน ๔๙,๐๐๐ บาท
แผนงานเคหะและชุมชน จานวน ๔๙,๐๐๐ บาท
(๑). แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ๑๒.โครงการขุดบ่อขยะ หมู่ ๑๒ งบประมาณตั้งไว้ จานวน ๔๙,๐๐๐.บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จานวน ๔๙,๐๐๐.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๔๙,๐๐๐.-บาท
คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๐.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หน้า ๒๓๑
๑.๒ สานักงานปลัด โอนลด เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท
แผนงานบริหารทั่วไป จานวน ๒๑,๐๐๐ บาท
(๑). แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรั บ รองและมี ก ารงบประมาณตั้ ง ไว้ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ ก่ อ นโอน จ านวน
๙๖,๐๐๕.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้ ง นี้ ๒๑,๐๐๐.-บาท คงเหลื อ งบประมาณหลั ง โอนในครั้ ง นี้
๗๕,๐๐๕.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หน้า ๑๓๐
เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
/-นาย ชลณฤทธิ์...

~๑๐~
-นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ซักถาม
หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ในการขอโอนลดของกองช่าง จานวน ๔๙,๐๐๐.-บาท และสานักปลัด จานวน
๒๑,๐๐๐.-บาท รวม ๗๐,๐๐๐.-บาท ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
มติที่ประชุม
-เห็นชอบ

๒๖

เสียง

-ไม่เห็นชอบ

-

เสียง

-งดออกเสียง

-

เสียง

๒.ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ รวมเป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.-บาท
๒.๑ กองช่าง ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน ๔๙,๐๐๐.-บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จานวน ๔๙,๐๐๐.-บาท
(๑). แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๒ สายซับเฮี่ย ตั้งจ่ายรายการใหม่ จานวน
๔๙,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๒ สายซับเฮี่ย ปริมาณงาน
ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานปรับเกรดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร
พืน้ ที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ หนา ๘๖
ข้อ ๙๒ (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่
๖)
(๑).แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ
๒๑,๐๐๐.- บาท ราคาพร้อมการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวัง
ตะเฆ่ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อชารุดเสียหาย
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดั งเดิม และครุภัณฑ์ดังกล่าวตั้งจ่ายในบัญ ชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
/๑.ขนาดที่...

~๑๑~
๑. ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ากว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู
๒. ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕
๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่กอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความ
ร้อนจากโรงงานเดียวกัน
๕. มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
๖. การจัดเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
แล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
๗. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๑)แบบแยกชิ้นส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
๘. ค่าติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ
(๑) ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ากว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ พืน้ ฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
วังตะเฆ่ บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓) หน้า ๑๘๐ รายการที่ ๖๗
เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
-นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ซักถาม
หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ในการขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จานวน ๒ รายการ จานวน ๗๐,๐๐๐.-บาทถ้าไม่
มีผมจะขอมติ
มติที่ประชุม
-เห็นชอบ

๒๖

เสียง

-ไม่เห็นชอบ

-

เสียง

-งดออกเสียง

-

เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องปรึกษาหารือ

/๔.๑ นาย...

~๑๒~
๔.๑ นาย ศุภวัฒน์ คาชมภู นายก อบต.แจ้ง ต่อสภาฯ เรื่องการเสนอโครงการ เพื่อบรรจุในร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๕ คาดว่าองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ จะได้รับเงินจัดสรร
จากรัฐบาล ราวๆ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งจะนามาบริหารจัดการดังนี้
๑.ซือ้ รถดับเพลิง ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท
๒.งบพัฒนาทุกหมูบ่ ้าน ๗,๒๐๐,๐๐๐.-บาท
๓.งบกลาง ๒,๒๐๐,๐๐๐.-บาท
ในแต่ละหมู่บ้านให้เสนอโครงการ มาหมู่บ้านละ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท เป็นเบือ้ งต้นโดยให้รีบดาเนินการส่ง
ให้ กองช่างให้เร็วที่สุด
๔.๒ นางศรีทอง แสนทวีสุข สมาชิก อบต. ม. ๑๘ แจ้ง ขอให้สมาชิกตอบแบบสารวจ ความพึง
พอใจ ของ สนง. ตารวจแห่งชาติ เกี่ยวกับการทางาน ของตารวจเป็นภาพรวมด้วย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
-นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณ สมาชิกสภาฯที่เข้าร่วมประชุม
ขณะนีย้ ังไม่มีหนังสือสั่งการมา ก็ขอให้ท่านสมาชิก ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และกล่าวปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ลงชื่อ เตือนใจ บารุง ผูจ้ ดบันทึกประชุม
(นาง เตือนใจ บารุง)
เลขานุการสภา อบต.วังตะเฆ่
ลงชื่อ ประทิน ใจเอื้อ

ลงชื่อ ประจวบ ภิรมย์ภักดิ์

ลงชื่อ ปภัทวรินทร์ อินทปัน

(นางประทิน ใจเอือ้ )

(นางประจวบ ภิรมย์ภักดิ์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นาง ปภัทวรินทร์ อินทปัน)

ลงชื่อ ชลณฤทธิ์ จาชาติ ผูร้ ับรองบันทึกการประชุม
( นาย ชลณฤทธิ์ จาชาติ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่

