
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่                                                                                                                           
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ คร้ังที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ 

               วัน จันทร์ ที ่๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. 
                ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ ่

ผู้มาประชุม จำนวน  ๑๘ คน 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลงช่ือ หมายเหต ุ

๑ นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ บุญถือ เทพอุทัย  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.หมู่ที่๒ ฤทธิกร จินดาโสด 
๖ นายสมบัติ สวงโท สมาชิก อบต.หมู่ที่๓ สมบัติ สวงโท 
๗ นางสาวหนูแดง รุ่งเป้า สมาชิก อบต.หมู่ที่๔ หนูแดง รุ่งเป้า 
๘ นายประสาท อาภรณ์แก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่๕ ประสาท อาภรณ์แก้ว 
๙ นางสาวสมเกียรติ์ ลานอก สมาชิก อบต.หมู่ที่๖ 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.หมู่ที่๑๒ ชลณฤทธิ์ จำชาติ 
๑๔ นายโสภา นารีจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๓ โสภา นารีจันทร ์
๑๕ นางสาวผุสดี เจนชัย สมาชิก อบต.หมู่ที่๑๔ ผุสดี เจนชัย 
๑๖ นางจี ถิ่นประสงค์ สมาชิก อบต.หมู่ที่๑๕ จี ถิ่นประสงค์ 
๑๗ นางณธัญนันท์ อุธานี สมาชิก อบต.หมู่ที่๑๖ ณธัญนันท์ อุธานี 
๑๘ นางโสภา ศรีชัยปัญหา สมาชิก อบต.หมู่ที่๑๘ โสภา ศรีชัยปัญหา 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๘ คน 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลงช่ือ หมายเหต ุ

๑ นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ เตือนใจ บำรุง  

๒ นางนิรปิญญ์ สรภูมิ หัวหน้าสำนักปลัด นิรปิญญ์ สรภูมิ 
๓ นายมังกรณ์ ชนะชัย เลขานุการ นายก อบต.วังตะเฆ่ มังกรณ์ ชนะชัย 
๔ นางอัมพร จันคำ รองนายก อบต.วังตะเฆ่ อัมพร จันคำ 
๕ นายนฤเบศ ป้องขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ นฤเบศ ป้องขันธ์ 
๖ น.ส.วรรณภา บุญภักด ี ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์ วรรณภา บุญภักดี 
๗ น.ส.จิรวชัรธมล สุรีย์ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ จิรวัชรธมล สรุีย์  

๘ นายสุพัฒน์ ชื่นจัตุรัส คนงานทั่วไป(กิจการสภา) สุพัฒน์ ชื่นจัตุรัส  

 

 

 



-๒- 

เริ่มเปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิก
ทุกท่าน และเรื่องการร่วมทำบุญที่บ้านวังอุดม หมู่ ๑๓ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วม
ทำบุญและร่วมกิจกรรมวันแม ่

  ๑.๒ นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ นายกก็จะแถลงนโยบายงบประมาณปี ๒๕๖๖ ขั้นรับ
หลักการก็จะลงมติอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่นายกแถลงนโยบายเสร็จเราก็จะได้อธิบายเป็นข้อๆ จึงเรียนมาเพ่ือทราบ
ต่อไป เชิญนายกครับ 
  -นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน
นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ สำหรับวันนี้ก็จะมีเรื่องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน ของ อบต.วังตะเฆ่ 
สำหรับวันนี้ก็จะมีเรื่องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการไปศึกษาดูงาน ของ อบต.วังตะเฆ่ และสมาชิกนะค่ะ  สำหรับการเดิน
การก็จะเดินทางตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ และในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ก็จะเดินทางกลับ ในส่วนคณะ
ผู้บริหารก็อยากให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ถ้าไม่มีเรื่องเร่งด่วนจริงๆ 
  -เรื่องที่ ๒ ก็จะเป็นเรื่องการดำเนินงานจังหวัดเคลื่อนที่ แรกเดิมที ทางจังหวัดจะให้เราเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดงาน แต่เนื่องจากงบประมาณไม่มี ทางอำเภอจึงได้ขอความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ 
การจัดงานเริ่มวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นี้ ก็ขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมโครงการโดยสวมเสื้อสีกากี อบต.วัง
ตะเฆ่ ได้ครัวเรือนยากจน ๑๐๐ คน เดี๋ยวจะประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านก่อนถึงวันนั้น เดี๋ยวจะประสาน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ก่อนวันนั้นนะค่ะ ก็จะมีการแจกถุงยังชีพและแจกสิ่งของต่างๆ ก็ขอให้สมาชิกเข้าร่วมใน
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  

  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมไหมครับในวาระประธานแจ้งให้
ทราบ ถ้าไม่มีผมจะต่อเลยนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑ รายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

   มติที่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๕ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบรับรอง 

  ๒.๒ รายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

   มติที่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๕ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบรับรอง 

/ระเบียบ... 

 



-๓- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 ๓.๑ ขอเสนอญัตติ ขอเสนอเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 
๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
  ขอเสนอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จำนวน ๒ รายการ 
 รายการที่ ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๔.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๒ สายคอกใหญ่-บ้านหัวสะพาน งบประมาณตั้งไว้ 
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท หน้า ๒๐๒ ข้อ ๔ 
  ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร หมู่ ๑๒ สายคอกใหญ่-บ้านหัวสะพาน ถนน
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร 
ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกำหนด)  
  ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร หมู่ ๑๒ สายคอกใหญ่-บ้านหัวสะพาน ถนน
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานปรับเกรด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ไม่น้อยกว่า 
๒,๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกำหนด) ข้อความอ่ืนคงเดิม 
 รายการที่ ๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๕.โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร หมู่ ๑๒ สายซับเฮ่ีย งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 
๑๐๐,๐๐๐.-บาท หน้า ๒๐๓ ข้อ ๕ 
  ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร หมู่ ๑๒ สายซับเฮ่ีย ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานปรับเกรดเดอร์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตร.
ม. (ตามแบบมาตรฐานกำหนด)  
  ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร หมู่ ๑๒ สายซับเฮ่ีย ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานปรับเกรด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตร.ม. (ตาม
แบบมาตรฐานกำหนด) ข้อความอ่ืนคงเดิม 
    มติที่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๕ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบ 

 ๓.๒ ขอเสนอญัตติ ขอเสนอเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 
๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
 
 
 
 

/ขอเสนอ... 



-๔- 
  ขอเสนอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จำนวน ๑ รายการ 
 รายการที่ ๑ แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๘.โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ ๘ (กองช่าง) งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 
๓๐๐,๐๐๐.-บาท หน้า ๒๑๔ ข้อ ๘ 
  ข้อความเดิม โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ ๘ (กองช่าง) งานดินขุดด้วยรถขุด กว้าง ๘ ม. 
ยาว ๖๘๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๑ : ๕ ม.อัตราลาดเอียง ๑ : ๑.๕ งานขุดด้วยรถขุด จำนวน ๘,๑๖๐ ลบ.ม. (ตามแบบมาตรฐาน
กำหนด) 
  ข้อความใหม่ โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ ๘ (กองช่าง) ปริมาณงานขุดลอกวัชพืช กว้าง 
๒๐ ม. ยาว ๕๔๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. (ตามแบบมาตรฐานกำหนด) ข้อความอ่ืนคงเดิม 
    มติที่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๕ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบ 

  ๓.๓ ขอเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่เพ่ือเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 เนื่องจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และบริษัท ทีโอ
ที จำกัด (มหาชน) (เดิม) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้ให้บริการ
คมนาคมและโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยได้รับโอนเสาสัญญาณสื่อสารซึ่งติดตั้งอยู่เดิมมานานแล้วและได้มีการใช้งานมาโดย
ตลอด ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ที่ป่าไม้ตั้งอยู่ไม่มีหลักฐานการ
อนุมัติ  
 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเห็นชอบให้หน่วยงานรัฐใดเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้
ก่อนได้รับอนุญาตให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้หน่วยงานดำเนินการขอเข้าทำประโยชน์
ในพ้ืนที่ป่าไม้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ซึ่ง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด(ตามทีส่่งมาด้วย ๓-๖) 
 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงขอความอนุเคราะห์ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ พิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือเป็น
หลักฐานประกอบการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ เพ่ือเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้
เมื่อได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ ทางบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จะเข้าปรับปรุงเสาสัญญาณ
สื่อสาร เพ่ือให้คลื่นสัญญาณครอบคลุมทุกพ้ืนที่สำหรับการให้บริการประชาชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และโปรด
แจ้งผลการพิจารณาให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพ่ือจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   มติที่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๕ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบ 

  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ กล่าวพักท่านอาหารครึ่งชั่วโมงครับ 

เปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

/ระเบียบ... 



-๕- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

  วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 
-นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ กล่าวขอเชิญคณะผู้บริหารแถลง รายละเอียดร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ให้กับสภาฯรับทราบ เชิญครับ 
  -นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ แถลงต่อสภาฯดังนี้ 
  เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้ 

๑.สถาณะการคลัง 
 ๑.๑.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้ 

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร     จำนวน    35,377,089.19 บาท 
  ๑.๑.๒ เงินสะสม      จำนวน    23,282,239.71 บาท 

๑.๑.๓ เงินทุนสำรอง     จำนวน    7,616,155.89   บาท 
  ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน ๑๓ โครงการ  
  รวมเป็นเงิน  1,124,8๐๐.๐๐ บาท 
  ๑.๑.๕ รายการกักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๘ โครงการ รวม ๒๘๔,๔๐๐.๐๐ บาท 

๑.๒ เงินกู้คงค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท 
๒.การบริการงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ๒.๑ รายรับจริง  จำนวน ๘๒,๒๑๘,๑๕๘.๕๒ บาทประกอบด้วย 
  -หมวดภาษีอากร     จำนวน ๑๔๙,๕๙๘.๔๖ บาท 
  -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน ๖๕,๒๓๒.๒๕ บาท 
  -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จำนวน ๓๕,๗๐๖.๘๔ บาท 
  -หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน                  ๐.๐๐  บาท 
  -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน  ๕๙,๒๙๓.๘๒ บาท 
  -หมวดรายได้จากทุน    จำนวน   ๐.๐๐ บาท 
  -หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน  ๓๑,๓๑๙,๐๖๑.๖๔ บาท 
  -หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จำนวน  ๕๐,๕๘๙,๒๖๕.๕๑ บาท 

๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๕,๔๔๑,๐๕๐.๐๐ บาท           
๒.๓ รายจ่ายจริง จำนวน ๗๑,๙๐๒,๘๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย 

  -งบกลาง    จำนวน     ๒๘,๔๔๗,๔๔๖.๔๐  บาท 
  -งบบุคลากร    จำนวน       ๒๐,๙๙๗,๐๒๑.๘๘  บาท 
  -งบดำเนินงาน    จำนวน     ๑๐,๑๕๓,๕๑๕.๗๒  บาท 
  -งบลงทุน    จำนวน    ๖,๐๑๘,๑๓๐.๐๐    บาท 
  -งบเงินอุดหนุน    จำนวน          ๖,๒๘๖,๖๘๖.๐๐    บาท 
  -งบรายจ่ายอื่น    จำนวน         ๐.๐๐    บาท  
 

/๒.๔ รายจ่าย... 



-๖- 
๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๒,๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ๓,๗๑๑,๓๐๐.๐๐ บาท 
๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรอง เงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท 
๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

๑.รายรับ 
รายรับ รายรับจริง 

ปี ๒๕๖๓ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๔ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๕ 
รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร ๑๔๙,๕๘๙.๔๖ ๓๔๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖๑,๐๐๐.๐๐ 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

๖๕,๒๓๒.๒๕ ๑๒๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒๑,๕๐๐.๐๐ 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๓๕,๗๐๖.๘๔ ๓๐,๕๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๕๙,๒๙๓.๘๒ ๖๖,๐๐๐.๐๐ ๑๒๑,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้จัดเก็บเอง ๓๐๙,๘๓๑.๓๗ ๕๕๔,๕๐๐.๐๐ ๔๓๘,๕๐๐.๐๐ 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร ๓๑,๓๑๙,๐๖๑.๖๔ ๓๓,๔๕๙,๘๐๐.๐๐ ๓๒,๑๐๖,๘๖๕๒.๐๐ 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓๑,๓๑๙,๐๖๑.๖๔ ๓๓,๔๕๙,๘๐๐.๐๐ ๓๒,๑๐๖,๖๒๕.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๕๐,๕๘๙,๒๖๕.๕๑ ๕๐,๙๘๕,๗๐๐.๐๐ ๕๑,๙๕๔,๘๔๘.๐๐ 
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๕๐,๕๘๙,๒๖๕.๕๑ ๕๐,๙๘๕,๗๐๐.๐๐ ๕๑,๕๙๔,๘๔๘.๐๐ 

รวม ๘๒,๒๑๘,๑๕๘.๕๒ ๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 
 
 

/คำแถลง... 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
๒.รายจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๓ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๔ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๕ 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง ๒๘,๔๔๗,๔๔๖.๔๐ ๒๖,๐๔๑,๑๙๔.๐๐ ๒๕,๔๖๐,๖๐๒.๐๐ 

งบบุคลากร ๒๐,๙๙๗,๐๒๑.๘๘ ๒๗,๒๕๘,๑๘๐.๐๐ ๒๗,๒๐๗,๔๒๐.๐๐ 
งบดำเนินงาน ๑๐,๑๕๓,๕๑๕.๗๒ ๑๒,๙๒๘,๖๒๖.๐๐ ๑๓,๐๐๗,๐๖๐.๐๐ 

งบลงทุน ๖,๐๑๘,๑๐๓.๐๐ ๑๑,๑๐๓,๓๐๐.๐๐ ๑๒,๓๔๑,๓๑๘.๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๖,๒๘๖,๖๘๖.๐๐ ๖,๖๖๘,๗๐๐.๐๐ ๖,๔๘๓,๖๐๐.๐๐ 

    
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ ๗๑,๙๐๒,๘๐๐.๐๐ ๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๕๐๐,๐๐๐,๐๐ 

 
บันทึกเหตุการณ์และเหตุผล 

ประกอบร่างบข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
ด้านบริหารทั่วไป  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๓,๑๗๘,๘๗๐ 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒,๑๑๙,๓๒๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม       
     แผนงานการศึกษา ๒๒,๑๘๘,๐๗๐ 
     แผนงานสาธารณสุข ๒,๐๒๒,๓๖๐ 
     แผนงานสังคมสังเคราะห์ ๑,๙๒๘,๑๖๐ 
     แผนงานเคหะและชุมชน ๗,๓๕๖,๖๖๐ 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๖๐,๐๐๐ 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๑,๐๔๔,๖๐๐ 
ด้านการเศรษฐกิจ  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๗,๓๔๘,๗๑๘ 
     แผนงานการเกษตร ๑,๖๙๒,๖๔๐ 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
     แผนงานงบกลาง ๒๕,๔๖๐,๖๐๒ 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๘๔,๕๐๐,๐๐๐ 
  ส่วนรายละเอียดต่างๆในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งอยู่
ในมือของสมาชิกทุกท่านแล้ว ผมขอให้ฝ่ายจัดทำเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้สภาได้รับทราบต่อไปครับ 
 

/-นางนิรปิญญ์... 
 



-๘- 
  -นางนิรปิญญ์ สรภูมิ หัวหน้าสำนักปลัด ซึ่งเป็นฝ่ายจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯดังนี้ 
  งบประมาณรายจ่าย ตั้งไว้ทั้งสิ้น จำนวน ๘๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้จ่ายในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ทั้งท่ีตั้งไว้ตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ตลอดปี ๒๕๖๖ จึง
ขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพ่ือให้สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดิฉันขอให้
ท่านสมาชิก,ผู้ทรงเกียรติ ได้เปิดข้อบัญญัติทีละหน้า ตามแผนงานต่างๆ ดิฉันจะได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ หากมีข้อ
สงสัยให้สมาชิกซักถามได้ค่ะ 
  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ กล่าวฝ่ายจัดทำได้ชี้แจงรายละเอียดของส่วนต่างๆ ให้สภา
รับทราบแล้ว หากมีข้อสงสัย ขอให้ท่านสมาชิกสอบถามได้ สำหรับหมู่บ้านใดโครงการที่ตกหล่นให้ประสานให้
คณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือนำโครงการไปบรรจุในร่างข้อบัญญัติ เพิ่มเติม มีหมู่บ้านไหนตกหล่นบ้างครับ เชิญครับ 
  -นายฤทธิกร จินดาโสด ส.อบต.ม.๒  /๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ ๒ สายบ้านนางน้อย-
บ้านนางอึ่ง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท /๒.โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๒ สายบ้านนางจุ้ย-บ้าน
นายเขียด จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท รวมขาด ๒ โครงการ รวมเป็นเงิน จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  -นายสมบัติ สวงโท ส.อบต.ม.๓ /๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๓ สายไร่นายสุรินทร์ – ถ้ำ
ค้างคาว จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  -นายโสภา นารีจันทร์ สมาชิก อบต.ม.๑๓ /๑.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ ๑๓ สายบ้านนาย
สนั่นบ้านนายดาน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท /๒.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ ๑๓ สายบ้านนายอุทัย-นางบุญพร้อม 
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รวมขาด ๒ โครงการ รวมเป็นเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  -นางสาวผุสดี เจนชัย ส.อบต.ม.๑๔ /๑. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๔ จำนวน 
๕๐,๐๐๐ บาท /๒.โครงการเสียงตามสาย หมู่ ๑๔ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รวมขาด ๒ โครงการ รวมเป็นเงิน จำนวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  -นางณธัญนันท์ อุธานี ส.อบต.ม.๑๖ /๑. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๖ จำนวน 
๕๐,๐๐๐ บาท /๒.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ ๑๖ สายบ้านนายเพ่ิม-บ้านแม่ยง จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท /๒.
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ ๑๖ สายโรงเรียนบ้านวังกระทะ ถึงบ้านศรีสง่า จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมขาด ๒ 
โครงการ รวมเป็นเงิน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ กล่าวเมื่อผู้บริหารจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สภาได้เข้าใจแล้ว ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นสมควรจะ
รับหรือไม่ “หลักการแห่งร่าง” ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
 วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 
   มติที่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๕ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการ 

 ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มีมติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดังนี้รายชื่อต่อไปนี้ 

๑. นาย ทรงกลด สีสดเขียว  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ 
๒. นายฤทธิกร จินดาโสด  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ 
๓. นายสมบัติ สวงโท   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ 

/๔.นาง... 



-๙- 
๔. นางสาวหนูแดง รุ่งเป้า  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ 
๕. นายประสาท อาภรณ์แก้ว  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ 
๖. นางสาวสมเกียรติ์ ลานอก  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ 
๗. นายสราวุฒิ แนบเสลา  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ 
๘. นายสมาน วังหอม   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐ 
๙. นายไสว นอขุนทด   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑ 
๑๐. นายชลณฤทธิ์ จำชาติ   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ 
๑๑. นายโสภา นารีจันทร์   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๓ 
๑๒. นางสาวผุสดี เจนชัย   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๔ 
๑๓. นางจี ถิ่นประสงค์   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๕ 
๑๔. นางณธัญนันท์ อุธานี   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๖ 
๑๕. นางโสภา ศรีชัยปัญหา  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องปรึกษาหารือ 

 -นางนิรปิญญ์ สรภูมิ หัวหน้าสำนักปลัด ชื้แจ้งตามข้อ ๔๙ เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ รับหลักการแห่ง
ร่าง วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว ตามระเบียบสภาท้องถิ่น  
ต้องทำการเสนอชื่อ เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ ๑๐๗ โดยที่ประชุมของ
สภาท้องถิ่น จะต้องมีมติของสภาท้องถิ่นว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนกี่คน ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับ ข้อ 
๑๐๓ ประกอบ ข้อ ๑๐๕ กำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน และเม่ือได้
คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตามระยะเวลาที่
กำหนด 

-นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ ตามระเบียบข้อบังคับหลังจากท่ีประชุมสภาท้องถิ่นมีมติ 
วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ แล้วนั้น สภาท้องถิ่นจะต้องเลือกสมาชิก สภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ 
๑๐๗ โดยที่ประชุมของสภาท้องถิ่นจะต้องมีมติของสภาท้องถิ่นว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนกี่คน ซึ่งตาม
ระเบียบข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ ประกอบ ข้อ ๑๐๕ กำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่
เกิน ๗ คน และเม่ือได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

 -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ ผมขอเชิญท่านสมาชิกเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ
ว่าจะตั้ง จำนวนกี่คน เชิญครับ         

 -นายประสาท อาภรณ์แก้ว สมาชิก อบต.ม.๕ เสนอคณะกรรมการ แปรญัตติ จำนวน ๓ คน 
  นายโสภา นารีจันทร์  ส.อบต.ม.๑๓  รับรอง 
  นางณธัญนันท์ อุธานี  ส.อบต.ม.๑๖  รับรอง 
 -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ แจ้งที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ คน 
 -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ 
 -นายโสภา นารีจันทร์ สมาชิก อบต.ม.๑๓ เสนอคณะกรรมการ แปรญัตติ คนที่ ๑.นายสมบัติ สวง

โท ส.อบต.ม.๓ 
   นายทรงกลด สีสดเขียว   ส.อบต.ม.๑  รับรอง 
   นางโสภา ศรีชัยปัญหา   ส.อบต.ม.๑๘ รับรอง 
 

/-นาย... 
 



-๑๐- 
 -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 

เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอเชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒  เชิญครับ 
 -นายสมาน วังหอม สมาชิก อบต.ม.๑๐ ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ นางณ

ธัญนันท์ อุธานี.อบต.ม.๑๖ 
   นายสราวุฒิ แนบเสลา    ส.อบต.ม.๗ รับรอง 
   นางจี ถิ่นประสงค์   ส.อบต.ม.๑๕ รับรอง 
 -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 

เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอเชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓  เชิญครับ 
 -นายไสว นอขุนทด ส.อบต.ม.๑๑ ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ คือ นายฤทธิกร 

จินดาโสด ส.อบต.ม.๒ 
   นายสมาน วังหอม  ส.อบต.ม.๑๐ รับรอง 
   นางสาวหนูแดง รุ่งเป้า  ส.อบต.ม.๔ รับรอง 
 -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 

เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอแจ้งรายชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ ตามท่ี สมาชิกสภาเสนอมา จำนวน ๓ คน ดังนี้ 
  ๑. นายสมบัติ สวงโท  ส.อบต.ม.๓ 
  ๒. นางณธัญนันท์ อุธานี  ส.อบต.ม.๑๖ 
  ๓. นายฤทธิกร จินดาโสด ส.อบต.ม.๒ 
และเมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ต่อไปเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติ ที่จะประชุมกัน เพ่ือ

แต่งตั้ง ประธาน รองประธาน เลขานุการ และกำหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภายื่นเสนอคำแปรญัตติ โดย
คณะกรรมการกำหนด รับคำแปรญัตติ จากสมาชิก ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงวันที่ ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. และคณะกรรมการแปรญัตติ จะได้สรุปคำแปรญัตติเสนอต่อประธานสภาฯ เพ่ือ
กำหนดวันประชุมต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

 -นางณธัญนันท์ อุธานี ส.อบต.ม.๑๖ กล่าวโครงการที่ส่งไปไม่มีการประมาณการจากทางกองช่าง
และในแผนพัฒนาหลายตัว อยากให้ติดตามโครงการของ หมู่ ๑๖ ให้ด้วยค่ะ 

 -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ แจ้งนัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวัน
พฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ แต่งกายชุดสุภาพ 
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 

(ลงชื่อ)   ณัฐภัทร พิทักษ์วงษ ์   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายณัฐภัทร พิทักษ์วงษ์) 
                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ครั้งนี้

แล้ว เมื่อวันที่ 2๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 
 
 
 
 

/(ลงชื่อ)... 
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                          (ลงชื่อ)    สราวุฒิ แนบเสลา     
                                              (นายสราวุฒิ แนบเสลา) 
                                   กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
             (ลงชื่อ)      สมาน วังหอม       (ลงชื่อ)    โสภา ศรีชัยปัญหา 
              (นายสมาน วังหอม)                                          (นางโสภา ศรีชัยปัญหา) 
               กรรการตรวจสอบรายงานการประชุม                       กรรการตรวจสอบรายงานการประชุม    
 -สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว ในคราวประจำสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

       (ลงชื่อ)     บุญถือ เทพอุทัย 
        (นายบุญถือ เทพอุทัย) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
 
 
 
 
 


