
       รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่                                                                                                                      
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ คร้ังที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ 

 วัน ศุกร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐น. 
  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

ผู้มาประชุม จำนวน  ๑๖ คน 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลงช่ือ หมายเหต ุ

๑ นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ บุญถือ เทพอุทัย  
 

ลา 

ลา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒ นายนิสันต์ สุขพยุง รองประธานสภาฯ - 
๓ นายณัฐภัทร พิทักษ์วงษ์ เลขานุการสภา อบต. - 
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 นารีจันทร ์ 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 ๓ คน 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลงช่ือ หมายเหต ุ

๑ นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ เตือนใจ บำรุง  

๒ นางนิรปิญญ์ สรภูมิ หัวหน้าสำนักปลัด นิรปิญญ์ สรภูมิ 
๓ นายสุพัฒน์ ชื่นจัตุรัส คนงานทั่วไป(กิจการสภา) สุพัฒน์ ชื่นจัตุรัส 
    
    
    
     

 

 

 



-๒- 

เริ่มเปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ แจ้งเรื่องการลาของสมาชิก อบต.วังตะเฆ่ มีสมาชิกขอลา
ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ท่าน คือ  

 (๑) นายณัฐภัทร พิทักษ์วงษ์  ส.อบต.ม.๑๗ 

 (๒) นายนิสันต์ สุขพยุง  ส.อบต.ม.๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  ๓.๑ พิจาณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
   วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติรับร่างเพื่อตราเป็นข้อบัญญัติ 

  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับร่างเพ่ือตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  

    มติที่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๓ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบรับร่างเพ่ือตราเป็นข้อบัญญัต ิ
  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มีมติในการพิจารณาเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติ เพื่อ
ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. นายฤทธิกร จินดาโสด  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ 
๒. นายสมบัติ สวงโท   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ 
๓. นางสาวหนูแดง รุ่งเป้า  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ 
๔. นายประสาท อาภรณ์แก้ว  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ 
๕. นางสาวสมเกียรติ์ ลานอก  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ 
๖. นายสราวุฒิ แนบเสลา  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ 
๗. นายสมาน วังหอม   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐ 
๘. นายไสว นอขุนทด   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑ 
๙. นายชลณฤทธิ์ จำชาติ   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ 
๑๐. นายโสภา นารีจันทร์   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๓ 
๑๑. นางจี ถิ่นประสงค์   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๕ 
๑๒. นางณธัญนันท์ อุธานี   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๖ 
๑๓. นางโสภา ศรีชัยปัญหา  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๘ 

 
/ระเบียบ... 

 



-๓- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องปรึกษาหารือ 
  นายโสภา นารีจันทร์ ส.อบต.ม.๑๓ สอบถามท่านประธานสภาฯว่าเลขานุการสภาฯลาแบบไหน ลา
อย่างไรกับใคร ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ แล้วนะครับ และเพราะอะไรจึงไม่รับสาย 
  นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕ กล่าวว่า งานป้องกันภัยขาดผ้าพันแผล ชาวบ้านฝากถามมา 
ก็ไม่มีใครอยากป่วย อุบัติเหตุนั้นเกิดได้ทุกนาที ฝากประธานไปยังผู้บริหาร และอีกเรื่อง ฝากเรื่องห้องน้ำ พูดมาทุกยุค
ทุกสมัย ห้องน้ำทุกห้องทำให้สะอาด ฝากไปยังผู้บริหารงบประมาณก็มี ช่วยฝากทำให้ดี เป็นหน้าเป็นตา อบต.วังตะเฆ่
ด้วย 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ เรื่องการลาของเลขานุการสภา ผมก็โทรไปก็ไม่รับนะครับ ก็
เดี๋ยวจะคุยกับทางเลขานุการก่อนนะครับ และแจ้งนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ในวัน จันทร์ 
ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. แต่งกายชุดสุภาพ วันนี้ผมขอจบการประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

  (ลงชื่อ)      ทรงกลด สีสดเขียว    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายทรงกลด สีสดเขียว) 
                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ (ชั่วคราว) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ครั้งนี้

แล้ว เมื่อวันที่   1  กันยายน ๒๕๖๕ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 

                             (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 
 
   
 


