
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่                                                                                                                               

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖5 
วัน อังคาร ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา 10.0๐น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
ผู้มาประชุม จำนวน  ๑7 คน 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลงช่ือ หมายเหต ุ

๑ นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ บุญถือ เทพอุทัย  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลา 

๒ นายนิสันต์ สุขพยุง รองประธานสภาฯ นิสันต์ สุขพยุง 
๓ นายณัฐภัทร พิทักษ์วงษ์ เลขานุการสภา อบต. ณัฐภัทร พิทักษ์วงษ์ 
๔ นาย ทรงกลด สีสดเขียว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ ทรงกลด สีสดเขียว 
๕ นายฤทธิกร จินดาโสด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ ฤทธิกร จินดาโสด 
๖ นายสมบัติ สวงโท สมาชิก อบต.หมู่ที ่๓ สมบัติ สวงโท 
๗ นางสาวหนูแดง รุ่งเป้า สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ หนูแดง รุ่งเป้า 
๘ นายประสาท อาภรณ์แก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ ประสาท อาภรณ์แก้ว 
๙ นางสาวสมเกียรติ์ ลานอก สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ สมเกียรติ์ ลานอก 

๑๐ นายสราวุฒิ แนบเสลา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ สราวุฒิ แนบเสลา 
๑๑ นายสมาน วังหอม   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐ สมาน วังหอม 
๑๒ นายไสว นอขุนทด   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑ ไสว นอขุนทด 
๑๓ นายชลณฤทธิ์ จำชาติ   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ ชลณฤทธิ์ จำชาติ 
๑๔ นายโสภา นารีจันทร์   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๓ โสภา นารีจันทร ์
๑๕ นางสาวผุสดี เจนชัย   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๔ ผุสดี เจนชัย 
๑๖ นางจี ถิ่นประสงค์   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๕ จี ถิ่นประสงค์ 
๑๗ นางณธัญนันท์ อุธานี   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๖ ณธัญนันท์ อุธานี 
๑๘ นางโสภา ศรีชัยปัญหา   สมาชิก อบต.หมู่ที ่๑๘ - 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลงช่ือ หมายเหต ุ

๑ นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ เตือนใจ บำรุง  

๒ นางอำพร จันคำ รองนายก อบต.วังตะเฆ่ อำพร จันคำ 
๓ นายนฤเบศ ป้องขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชก. นฤเบศ ป้องขันธ์ 
๔ นางอิทธิ คำหงษ์ศา นิติกรชำนาญการ อิทธิ คำหงษ์ศา 
๕ 
๖ 
๗ 

นายสุพัฒน์ ชื่นจัตุรัส 
นางสาวจิรวัชรธมล สรุีย์ 
นางเบญวรีย์ นพคุณ 

คนงานทั่วไป(กิจการสภา) 
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

จพง.การเงิน 

สุพัฒน์ ชื่นจัตุรัส 
จิรวัชรธมล สรุีย์ 
เบญวรีย์ นพคุณ 

๘ นางสาวชนัญนิดา มีสุวรรณ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ชนัญนิดา มีสุวรรณ 
     

 

/เปิดประ... 
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เปิดประชุมเวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑.ประธานแจ้งเรื่องการลาของสมาชิกสภาในครั้งนี้ จำนวน 1 ท่าน คือ นางโสภา ศรีชัยปัญหา ส.อบต.

หมู่ 18 
๑.๒.ประธานสภาขอเพ่ิมวาระการประชุมในข้อ 3.5 ข้อบัญญัติเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือเบิกจ่ายคืน

ให้กับผู้สูงอายุที่ได้เรียกเงินคืน และ ข้อ 36 ข้อญัตติเรื่องขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2566 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ นายณัฐภัทร พิทักษ์วงษ์ ส.อบต.ม.๑๗ เลขานุการสภาฯ รายงานการประชุมสภาฯสมัยวสิามัญสมัย

ที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 

    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

    งดออกเสียง - เสียง 

  สรุปมติที่ประชุม  เห็นชอบรับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ๓.๑ นางเตือนใจ บำรุง นายกฯ เรียนประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกทุกท่าน ดิฉัน นางเตือนใจ บำรุง 
นายก อบต.วังตะเฆ่ ขอเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การตราข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง การจัดทำระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๕ จึงให้กำหนดระเบียบสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือออกเป็นข้อบัญญัติฯ และประกาศใช้ต่อไป 
  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่ เชิญครับ 

  -นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผม นายประสาท อาภรณ์
แก้ว ส.อบต.ม.๕ กระผมยังมีข้อสงสัยในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นว่ามีการดำเนินการยังไง วิธีการระเบียบว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัต ิ 
  -นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.12 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบ
ต.ม.12 ในญัตตินี้ท่านสมาชิก ฯลฯ ก็คงรู้ดีว่ากำลังพิจารณาเรื่องข้อกฎหมาย เมื่อสภาเห็นชอบไปแล้วก็จะเป็นระเบียบข้อ
กฎหมาย ว่าด้วยประชาชนมีโอกาสเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ทั้งนี้ซึ้งเป็นข้อระเบียบใหม่ จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ได้มาชี้แจง ว่ามีข้ันตอนการดำเนินการแบบไหนและก่ีวาระท่ีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปครับ 
  -นางอิทธิ คำหงษ์ศา นิติกรชำนาญการ ขอชี้แจงในข้อระเบียบการจัดทำระเบียบสภาท้องถิ่นว่าได้รับ
หนังสือร่างข้อบัญญัติ อบต.วังตะเฆ่ เบื้องต้นแล้วในการจัดทำระเบียบในครั้งนี้เป็นข้อกฎหมายที่ให้ประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์
เลือกตั้งได้เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ยื่นกำหนดกฎหมายใช้ในท้องถิ่นได้โดยมีการยื่นข้อบัญญัติ 2 แบบ คือ ผ่ายสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และยื่นต่อประธานสภาฯลฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านดูตามเอกสารร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ตะเฆ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น จากข้อ 1 ถึง ข้อ 12 ไปพร้อมกันเลยนะ 
  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดสงสัยในญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังตะเฆ่ เรื่องการจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นหรือไม ่ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
 
 

/วาระท่ี... 
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  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังตะเฆ่หรือไมค่รับ ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติ   
   มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 

     ไม่เห็นชอบ - เสียง 

     งดออกเสียง - เสียง 

  สรุปมติที่ประชุม  เห็นชอบรับรอง 

  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังตะเฆ่ เรื่องการจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น   
เป็นเอกฉันท ์
  ๓.๒ ขอเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  
  -นายนฤเบศ ป้องขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ 
กระผม นายนฤเบศ ป้องขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ญัตตินี้เป็นญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2565 ที่ทำล่าสุดในงบประมาณ 2567 ทางกองช่างจะทำ
เรื่องของบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.112-07 
สายบ้านหัวสะพาน-บ้านแจ้งวังทอง หมู่ที่ 6 บ้านหัวสะพาน ตำบลวังตะเฆ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร งบประมาณดำเนินการปี 2567 จำนวนเงิน 7,000,000.-บาท ขอนำเรียนแค่นี้ครับ 

  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ 
  -นายโสภา นารีจันทร์ ส.อบต.ม.๑๓ เรียนประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิก ท่านนายก กระผม นายโสภา 
นารีจันทร์ ส.อบต.ม.๑๓ ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดในญัตติข้อนี้ทั้ง 18 หมู่บ้านในตำบลวังตะเฆ่ มีเพียงแค่หมู่ 6 
กับหมู่ 12 ที่มีถนนเชื่อมต่อหมู่บ้าน เชื่อมต่อตำบล เท่านั้นหรือครับท่านประธาน เพราะว่าทั้งตำบลวังตะเฆ่ความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องประชาชนในเรื่องของถนนนั้นมากแต่ทำไมถึงนำเข้าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาแค่ถนนสายเดียวหรือ
ติดขัดประการใดครับ ผมอยากทราบครับ 

  -นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผม นายประสาท อาภรณ์
แก้ว ส.อบต.ม.๕ ผมขอฝากท่านประธานสภาฯ ถึงท่านผู้บริหาร ว่าถนนที่เชื่อมต่อหมู่ บ้านมีแค่ 2 หมู่บ้านแค่นั้นหรือ
ดำเนินการทั่วทั้งตำบลวังตะเฆ่หรือไม่ โดยเฉพาะถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบลวังตะเฆ่ไปยังตำบลห้วยแย้ถนนสายนี้มีความ
ชำรุดมากขาดการปรับปรุงมานานแล้ว กระผมอยากให้มองเห็นความสำคัญของถนนเชื่อมต่อตำบลด้วยและในการพัฒนา 

น่าจะคลอบคุมทั้ง 18 หมู่บ้าน ในถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านและการพัฒนาทุกๆด้านครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/นายฤทธิกร... 
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  -นายฤทธิกร จินดาโสด ส.อบต.ม.๒ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผม นายฤทธิกร จินดาโสด ส.
อบต.ม.๒ ในส่วนของถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบล ทั้งเชื่อมต่อตำบลห้วยแย้และเชื่อมต่อตำบลโป่งนก น่าจะมีในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ที่ อบจ.จังหวัดก็ฝากให้ท่านคณะผู้บริหารช่วยพลัดกันและประสานงานต่อด้วยครับ 
  -นางเตือนใจ บำรุง นายกฯ เรียนประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาฯ ดิฉัน นางเตือนใจ บำรุง นายก 
อบต.วังตะเฆ่ ดิฉันขอนำเรียนในการเสนอขอรับเงินอุดหนุนที่เป็นโครงการใหญ่ที่มีงบประมาณจำนวนมากต้องลงในระบบ
ออนไลน์ของบประมาณในส่วนของเรื่องถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านในจุดใดที่ยังไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สมาชิกทำหนังสือเข้า
มาเพ่ือดำเนินการตามระเบียบต่อไปและถนนเชื่อมต่อตำบลห้วยแย้ยังไม่ชัดเจนเรื่องขอบเขตและไม่มีการแจ้งความ
เดือดร้อนเข้ามาค่ะ                                                                                                       
  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะหามติ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 

    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

    งดออกเสียง - เสียง 

  สรุปมติที่ประชุม  เห็นชอบรับรอง 
  ๓.๓ ขอเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  เพ่ือขอเสนอรับการบริจาค ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประกอบด้วย 
   (๑).รางสเตรทเชอร์ จำนวน ๑ ราง 
   (๒).รถสเตรทเชอร์ จำนวน ๑ คัน 
   (๓).เปลขนย้ายจากที่แคบ จำนวน ๑ ชิ้น  
  โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในบทเฉพาะกาล 
มาตรา ๑๒๒ กำหนดไว้ว่า ให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  และระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศข้อบัญญัติ และ
ข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การดำเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง 
ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้รัฐมนต รี
รายงานเหตุผล ที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบดังนั้น ในระหว่างนี้หากมีการอุทิศหรือรับบริจาคพัสดุ
ครุภัณฑ์อ่ืนใดจากใคร หรือหน่วยงานภายนอก ให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุข้อ ๙ ไปพลางก่อน จึงขอรายงานต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พิจารณาต่อไป 
  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะหามติ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 

    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

    งดออกเสียง - เสียง 

  สรุปมติที่ประชุม  เห็นชอบรับรอง 
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  ๓.๔ ขอเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ ่ เพ่ือขอเสนอรับการบริจาค ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์สำนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน หมดไปหรือ
เปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาอันสั้น จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย 
   (๑).โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ โต๊ะ ครุภัณฑ์เลขที่ กองทุน อบต.วังตะเฆ่ ๒๕๖๔ 
   (๒).ตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๒ ตู้ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๐๖-๕๐-๐๐๑๒ 
      และครุภัณฑ์เลขที่ ๔๐๖-๕๐-๐๐๑๓ 

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน หมดไปหรือเปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาอันสั้น จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย 
   (๑).คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๐๑/๒๕๖๒/๔๑๖ 
   (๒).คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๒/๒๕๖๒ ๔๑๖-๖๒-๐๐๐๒ 
   (๓).เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๓/๒๕๖๒ ๔๑๖-๖๒-๐๐๐๓ 
      และครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖/๐๐๐๔/๒๕๖๒ 
  โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในบทเฉพาะกาล 
มาตรา ๑๒๒ กำหนดไว้ว่า ให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  และระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศข้อบัญญัติ และข้อกำหนด
ใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของ
รัฐ ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การดำเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการให้แล้ว
เสร็จ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล ที่ไม่อาจ
ดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบดังนั้น ในระหว่างนี้หากมีการอุทิศหรือรับบริจาคพัสดุครุภัณฑ์อ่ืนใดจากใคร หรือ
หน่วยงานภายนอก ให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุข้อ ๙ ไปพลางก่อน จึงขอรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ตะเฆ่พิจารณาต่อไป 
  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะหามติครับ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 

    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

    งดออกเสียง - เสียง 

  สรุปมติที่ประชุม  เห็นชอบรับรอง 

  ๓.5 ขอเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การจ่ายขาดเงิน
สะสมเพ่ือเบิกจ่ายเงินคืนให้กับผู้สูงอายุที่ได้เรียกเงินคืนในปี งบประมาณ  2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รายนายดี รู้งาน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเงิน
บำเหน็จตกทอด จากบุตร ซึ่งเป็นทหารและได้เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุทางอากาศ เครื่องบินตก เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2559 ซึ่งได้เรียกเงินคืนจากนายดี รู้งาน จำนวน 6,300 บาท และตามหนังสือที่ ชย 0023.3/ว2596 ลงวันที่ 
23 กันยายน 2565 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอ่ืน ที่
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามหนังสือและรายงานให้จังหวัดต่อไป 

  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรือไม่ เชิญครับ 
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  -นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.12 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบ
ต.ม.12 กระผมอยากให้เจ้าหน้าที่มาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่อง จ่ายขาดเงินสะสมนั้นมีข้อกฎหมายควบคุมอยู่เพ่ือเป็นการเข้าใจ
ง่ายของสมาชิกสภาประกอบการพิจารณาความเห็นชอบครับ 

  -นางเบญวรีย์ นพคุณ เจ้าพนักงานการเงิน กรณีนี้เป็นกรณีที่เป็นการปิดบัญชีเข้าไปของเจ้าหน้าที่ไม่ได้
เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมที่ต้องเข้าระเบียบ โดยมีหลักฐานการเปิดบัญชีเข้าไปจึงสามารถจ่ายได้ซึ่งไม่ใช่กรณีเร่งด่วนแต่
เป็นการปิดบัญชีของเจ้าหน้าที่คนเดิม ที่มีหลักฐานประกอบการตรวจสอบเพื่อชี้แจงต่อสภาฯ เพ่ือรับทราบกรณีเบิกจ่ายค่ะ 

  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะหามติครับ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๓ เสียง 

    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

    งดออกเสียง - เสียง 
   ไม่อยู่ในห้องประชุม ๑ ท่าน คือ นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.๑๒ 
  สรุปมติที่ประชุม  เห็นชอบรับรอง 

  ๓.๖ ข้าพเจ้า นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ ขอเลื่อนญัตติค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องปรึกษาหารือ 
  -นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผม นายประสาท อาภรณ์
แก้ว ส.อบต.ม.๕ กระผมขอฝากท่านประธานถึงผู้บริหารถึงเรื่องถนนเพ่ือการเกษตรภายในหมู่บ้านสำนักตูมกา หมู่ ๕ ที่มี
การยื่นหนังสือความเดือดร้อนมานานแล้วแต่ยังไม่มีการดำเนินการซึ่งภายในหมู่บ้านมีถนนการเกษตรหลายสายที่ชำรุดรอ
การปรับปรุงของงานที่เก่ียวข้องครับ 
  -นายโสภา นารีจันทร์ ส.อบต.ม.๑๓ เรียนประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิก ท่านนายก กระผม นาย
โสภา นารีจันทร์ ส.อบต.ม.๑๓ ผมขอสอบถามเก่ียวกับเรื่องการตั้งด่านชุมชน แต่ละหมู่บ้านเพ่ือเข้าเวรที่ด่าน อบต.วังตะเฆ่ 
มีงบประมาณสนับสนุนหรือไม่ และมีมาตรการแบบไหนที่จะรองรับครับ 
  -นางสาวหนูแดง รุ่งเป้า ส.อบต.ม.๔ ดิฉันได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่อง ภัยหนาว ว่าทาง อบต.วัง
ตะเฆ่ มีการแจกผ้าห่มในช่วงหน้าหนาวนี้หรือไม่ อย่างไรค่ะ 
  -นางเตือนใจ บำรุง นายกฯ เรียนประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาฯ ดิฉัน นางเตือนใจ บำรุง นายก 
อบต.วังตะเฆ่ ขอชี้แจง เรื่องถนนการเกษตรของ หมู่ ๕ ทางเจ้าหน้าที่กองช่างเรามีจำนวนน้อยไม่เพียงพอจึงทำให้การ
ดำเนินงานล่าช้าในการทำโครงการต่างๆที่ได้รับข้อร้องเรียนมาส่วนเรื่องการจัดตั้งด่านชุมชนนั้นมีการจัดแจง อปพร.แต่ละ
หมู่บ้าน เพื่อเข้าเวรที่ด่าน อบต.วังตะเฆ่ โดยมีเบี้ยเลี้ยงให้ ส่วนด่านแต่ละหมู่บ้านไม่ข้อระเบียบการเบิกจ่ายเงินเพ่ืออุดหนุน
ค่ะ แต่ทางคณะผู้บริหารมีน้ำใจเล็กน้อยในวันตรวจเยี่ยมด่านชุมชนของแต่ละหมู่บ้านค่ะ เรื่องผ้าห่มภัยหนาว ทางจังหวัด
ชัยภูมิยังไม่มีการประกาศภัยหนาว จึงไม่สามารถจัดทำโครงการได้ค่ะ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
  -นายนฤเบศ ป้องขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ 
กระผม นายนฤเบศ ป้องขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ชี้แจงนำเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ตะเฆ ่

๕.๑.รายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
๕.๒.การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ กล่าวปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

(ลงชื่อ)         ณัฐภัทร พิทักษ์วงษ ์              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายณัฐภัทร พิทักษ์วงษ์) 
                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ครั้งนี้
แล้ว เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม ๒๕๖๖ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 
 

                          (ลงชื่อ)     สราวุฒิ แนบเสลา     
                                              (นายสราวุฒิ แนบเสลา) 
                                      กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
      (ลงชื่อ)      สมาน วังหอม                     (ลงชื่อ)    โสภา ศรีชัยปัญหา 
       (นายสมาน วังหอม)                                                 (นางโสภา ศรีชัยปัญหา) 
               กรรการตรวจสอบรายงานการประชุม                       กรรการตรวจสอบรายงานการประชุม    
 -สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว ในคราวประจำสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖6 เมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖6 

       (ลงชื่อ)     บุญถือ เทพอุทัย 
         (นายบุญถือ เทพอุทัย) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
 

 

 

 

 

 

    


