
   
        การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่                                                                                                                         

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 
               วัน พุธ ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น. 
                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 ๕ คน 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลงช่ือ หมายเหต ุ

๑ นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ เตือนใจ บำรุง  

๒ นางอำพร จันคำ รองนายก อบต.วังตะเฆ่ อำพร จันคำ 
๓ นายไสว พรมพาน รองนายก อบต.วังตะเฆ่ ไสว พรมพาน 
๔ นางสาววรรณภา บุญภักดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ วรรณภา บุญภักดี 
๕ นายสุพัฒน์ ชื่นจัตุรัส คนงานทั่วไป(กิจการสภา) สุพัฒน์ ชื่นจัตุรัส 
    
     

 

 



-๒- 

เริ่มเปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ แจ้งเรื่องการเตรียมรับมือพายุโนรู และในช่วงนี้เป็นช่วงพายุมรสมให้

ระวังภัยพิบัติภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นช่วงพายุฝนเข้าในพ้ืนที่ของตำบลวังตะเฆ่และฝากถึงผู้บริหารให้เตรียมความพร้อมรับ
แจ้งเหตุเพื่อเข้าช่วยเหลือได้ทันเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆครับ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑ รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
  ๒.๒ รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
  ๒.๓ รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

   มติที่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
    ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ ท่าน คือ นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕ 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบรับรอง 

 ๒.๔ รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 
   มติที่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
    ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ ท่าน คือ นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕ 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบรับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  ๓.๑ ขอเสนอญัตติ ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2565  ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  
เพ่ือโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลดที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติ 
ของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขอโอนลด  รวมเป็นเงิน  ๑๑,000 บาท 
      1.1  กองช่าง  เป็นเงิน  ๑๑,000  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน  ๑๑,000  บาท 
1. แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่ง

ปลูกสร้างต่างๆ  ๑.ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ (กองสวัสดิการสังคม)  จำนวน  ๗๐,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
จำนวน  ๗๐,000.-บาท  ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๑๑,000.-บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๕๙,๐๐0.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  หน้า  1๘๒  

 
 

 
/-นาย... 



-๓- 
-นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 

 มติที่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
    ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ ท่าน คือ นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕ 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบ 

๒. ขอโอนตั้งรายการใหม่ รวมเป็นเงิน ๑๑,000บาท 
        ๒.1  กองช่าง  ตั้งจ่ายรายการใหม่  เป็นเงิน  ๑๑,000  บาท 
  แผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน  ๑๑,000  บาท 

๑.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ (ฝ้าเพดานห้องนายก) ตั้งจ่าย
รายการใหม่ จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท คำชี้แจง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆที่ติดตรึงกับสิ่งก่อสร้างและอ่ืน เช่น เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น (วงเงินเกินกว่า 
๕๐,๐๐๐ บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น (วงเงินเกินกว่า 
๕๐,๐๐๐ บาท) และรายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง และรายจ่ายอ่ืนๆที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่าย
ประเภทนี้ สถานที่ดำเนินการ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ งานฝ้าเพดานฉาบเรียบเค้าโครงโลหะชุบ
สังกะสี หนา ๙ มม. จำนวน ๒๑ ตรม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) ตั้ งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ตะเฆ่ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ หน้า ๑๒๘ รายการที่ ๓ (สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๖) 

-นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
   มติที่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
    ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ ท่าน คือ นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕ 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบ  
  ๓.๒ ขอเสนอญัตติ ขอเสนอการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิ ได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๕๙ 
ในกรณีที่มีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จำนวน ๒๗ โครงการ 
งบประมาณท้ังสิ้น ๒,๑๙๓,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ 

 

/๑.โครงการ... 



-๔- 

๑. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายไหล่เขา-บุ้งเวียน บ้านวังกระทะ หมู่ที่ ๒                 จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายหน้าโรงเรียน–ละห้วยเชียงทา บ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๕๐,๐๐๐  บาท 
๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคุ้มน้อย-ไร่นายเฉย บ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๑๔              จำนวน ๖๐,๐๐๐   บาท 
๔. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายหลัง อบต.-สามแยก บ้านวังกระทะ หมู่ที่ ๑           จำนวน ๖๐,๐๐๐   บาท 
๕. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนายายคำ-นานายบุษชาติ บ้านศรีสง่า หมู่ที่ ๑๖              จำนวน ๓๐,๐๐๐   บาท 
๖. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยกนานายปาน-วังอ้ายจีด บ้านศรีสง่า หมู่ที่ ๑๖           จำนวน ๘๐,๐๐๐   บาท 
๗. โครงการปรับเกรดถนนเพ่ือการเกษตร สายไร่นายประสิทธิ์-บ้านดอนกอก บ้านวังตะเฆ่ หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๖๖,๐๐๐ 
บาท 
๘. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายประสิทธิ์-เชื่อมตำบลโคกสะอาด บ้านวังตะเฆ่ หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๙๙,๐๐๐ 
บาท 
๙. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคอกใหญ่-หัวสะพาน บ้านแจ้งวังทอง หมู่ที่ ๑๒                  จำนวน  ๗๘,๐๐๐  บาท  
๑๐.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายหลังวัดบ้านโนนสำราญ-บ้านตะลอมไผ่  หมู่ที่ ๗  จำนวน  ๖๐,๐๐๐   บาท  
๑๑.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายอีสานเขียว-บ้านแจ้งใหญ่ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๗ จำนวน  ๖๐,๐๐๐   บาท 
๑๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ทางแยกไปห้วยแย้ บ้านวังตะเฆ่ หมู่ที่ ๑ จำนวน  ๙๐,๐๐๐   บาท 
๑๓.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายทางแยกห้วยแย้-คอกน้อย บ้านวังตะเฆ่ หมู่ที่ ๑     จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
๑๔.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายวังอุดม-สำนักตูมกา บ้านวังอุดม หมู่ที่ ๑๓                       จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
๑๕.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย๒๒๕-บ้านแจ้งวังทอง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๖       จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
๑๖.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางประมวล-อ่างเก็บน้ำสำนักตูมกา หมู่ที่ ๕    จำนวน ๕๐,๐๐๐   บาท 
๑๗.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายประสาน-โป่งนคร บ้านใหม่เจริญผล หมู่ที่ ๑๕        จำนวน ๓๐,๐๐๐   บาท 
๑๘.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร่นายสมหมาย-ศาลปู่ตา บ้านใหม่เจริญผล หมู่ที่ ๑๕   จำนวน ๔๐,๐๐๐   บาท 
๑๙.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายโป่งแดง-ตลาดชุมชนเขาวง บ้านใหม่เจริญผล หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๒๐,๐๐๐  บาท 
๒๐.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายไร่นางบุญถิ่น-ไร่นายสุธรรม บ้านวังอ้ายจีด หมู่ที่ ๓ จำนวน  ๖๐,๐๐๐   บาท 
๒๑.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายถ้ำค้างคาว-ไร่นายทอง บ้านวังอ้ายจีด หมู่ที่ ๓       จำนวน ๔๐,๐๐๐   บาท 
๒๒.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย บ้านนายพรม-ไร่นายสงวน บ้านวังอ้ายจีด หมู่ที่ ๓ จำนวน  ๔๐,๐๐๐   บาท 
๒๓.โครงการปรับเกรดถนนเพ่ือการเกษตร สายสี่แยกไร่นายแก้ว โพธิ์ทอง-ไร่นายปรีชา บ้านโป่งนคร หมู่ที่ ๑๗ จำนวน 
๑๖๐,๐๐๐ บาท 
๒๔.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายหลังโรงเรียน-ไร่นายด้วง บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ ๔       จำนวน ๑๖๐,๐๐๐  บาท 
๒๕.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย สี่แยกบ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๘    จำนวน ๖๐,๐๐๐   บาท 
๒๖.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายอ้างเก็บน้ำหนองปล้อง-ไร้นายปรีชา บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๘ จำนวน      
๘๐,๐๐๐  บาท 
๒๗.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายปานชัย-อ้างเก็บน้ำหนองปล้อง บ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๑๐ จำนวน    
๑๖๐,๐๐๐  บาท 
              จำนวน ๒๗ โครงการ รวมเป็นเงินจำนวน ๒,๑๙๓,๐๐๐ บาท  
 -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 -นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕ กระผมมีข้อสงสัยในการจัดสรรงบประมาณท่ีจัดให้แต่ละหมู่บ้าน 
ซึ่งงบประมาณของบ้านสำนักตูมกา ม.๕ ได้เพียง ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ถนนเพ่ือการเกษตรภายในหมู่บ้านนั้นมีจำนวนหลาย
สายแต่ได้รับพิจารณาเพียงแค่ ๑ โครงการและงบประมาณที่น้อยกว่าหมู่บ้านอ่ืนและการกันเงินของงบประมาณปี  ๒๕๖๕ 
นั้นในส่วนของโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๕ ได้ดำเนินโครงการถึงไหนแล้ว มีการก่อหนี้ผูกพันหรือยังครับ 
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 -นายสมบัติ สวงโท ส.อบต.ม.๓ กระผมขอให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขชื่อโครงการของบ้านวังอ้ายจีด 
หมู่ที่ ๓ จากชื่อโครงการคำว่า นางเป็นนาย ช่วยให้ตรวจสอบและแก้ไขก่อนดำเนินโครงการด้วยครับ 

 -นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.๑๒ กระผมมีความคิดเห็นตรงกับท่านที่อภิปรายก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ
เรื่องการจัดสรรงบประมาณของแต่ล่ะหมู่บ้าน ที่จำนวนงบประมาณไม่เท่ากันฝากให้ดูแลการจัดสรรเงินงบประมาณของแต่
ละโครงการแต่ละหมู่บ้านด้วยครับและอยากให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านกฎหมายหรือเกี่ยวข้องมาชี้แจงกฎระเบียบ
,ข้อบังคับ เกี่ยวกับการกันเงินในครั้งนี้ให้กับสมาชิก อบต.รายละเอียดที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ง่ายต่อการลงมติของสมาชิกซ่ึงการ
กันเงินครั้งนี้มีจำนวนเงินงบประมาณจำนวนมากครับ 

 -นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ ขอชี้แจงในส่วนของโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายก่อนหน้านี้ ทางคณะผู้บริหารได้จัดการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่สัญญาแล้วจำนวน ๔๓ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๙๘,๐๐๐ บาท ที่ทำการก่อหนี้ผูกพันแล้วเพียงแต่รอดำเนินการ
ระเบียบต่อไป มีจำนวน ๒ โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากค่าวัสดุเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปรับขึ้นทำให้
จำนวนเงินที่ตั้งไว้ไม่สอดคล้องกับงบประมาณจริงค่ะ 

 -นายโสภา นารีจันทร์ ส.อบต.ม.๑๓ ผมรู้สึกดีใจเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่มีการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แต่เกรงว่าทางผู้รับเหมาหรือ หจก.จะดำเนินโครงการไม่ทันและขอฝากในการดำเนินโครงการ
ถนนเพ่ือการเกษตรของหมู่ที่ ๑๓ ให้แก้ไขเส้นทางดำเนินโครงการถนนเพ่ือการเกษตรของหมู่ที่ ๑๓ ด้วยครับ เพ่ือการใช้
งานและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ชาวบ้านครับ  

 -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 

   มติที่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๕ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
    สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบ    
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องปรึกษาหารือ 
  -นายโสภา นารีจันทร์ ส.อบต.ม.๑๓ ผมขอปรึกษาหารือเรื่อง การกำหนดการประชุมสภาครั้งแรก ของปี 
๒๕๖๖ เพื่อการกำหนดการประชุมสมัยสามัญ ในแต่ละครั้งให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป 
  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ การประชุมสภาครั้งแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๖ นั้นไว้ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว
ในการประชุมครั้งที่กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญของปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาโดยกำหนดให้มีการประชุมสภาครั้งแรกของปี พ.ศ.
๒๕๖๖ ในวัน ที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทั้งนี้จะให้เจ้าหน้าที่กิจการสภาส่งเอกสารให้ทราบอีกครั้งครับ 
  -นายสมบัติ สวงโท ส.อบต.ม.๓ ขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้านของหมู่ ๓ บ้านวังอ้ายจีด ที่มีการสำรวจไปแล้วแต่ยังไม่ดำเนินโครงการขอให้ทางคณะผู้บริหารดำเนินการเข้าแก้ไข
เป็นการเร่งด่วนหรือซ่อมแซมเป็นการโดยรวมของตำบลวังตะเฆ่ 
  -นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕ ฝากถึงท่านคณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่านเตรียมรับมือกับพายุ
มรสุมที่จะมาถึงมีความพร้อมในทุกๆด้าน เพ่ือรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วงมรสุมพายุที่จะถึงนี้ด้วยครับ 
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  -นายสราวุฒิ แนบเสลา ส.อบต.ม.๗ ขอปรึกษาหารือและฝากถึงคณะผู้บริหารจำนวน ๒ เรื่อง ที่กระผมได้
ส่งโครงการเข้ามาคือ  
   ๑.โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ ๗ 
   ๒.โครงการเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน   หมู่ ๗ 
  ซึ่งชาวบ้านรอการซ่อมแซมปรับปรุง ๒ โครงการนี้อยู่ครับฝากพิจารณาด้วยครับ 
  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายปรึกษาหารือเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
  -ไมมี- 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

(ลงชื่อ)                        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายณัฐภัทร พิทักษ์วงษ)์ 
                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ครั้งนี้ แล้ว 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม  ๒๕๖๕ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 
                          (ลงชื่อ)      

                                              (นายสราวุฒิ แนบเสลา) 
                                       กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
   (ลงชื่อ)                     (ลงชื่อ) 
   (นายสมาน วังหอม)                                                   (นางโสภา ศรีชัยปัญหา) 
               กรรการตรวจสอบรายงานการประชุม                       กรรการตรวจสอบรายงานการประชุม    
 -สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว ในคราวประจำสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  1  ประจำปี ๒๕๖5    เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖5 

       (ลงชื่อ) 

        (นายบุญถือ เทพอุทัย) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
 


