
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่                                                                                                                     

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ คร้ังท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วัน จันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 ผู้เข้าประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง  ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นาย ชลณฤทธิ์   จ าชาติ ประธานสภาฯ  ชลณฤทธิ์   จ าชาติ   

๒ นาย บุญถือ      เทพอุทัย รองประธานสภาฯ  บุญถือ      เทพอุทัย   

๓ นาง เตือนใจ     บ ารุง เลขานุการ สภาฯ อบต.  เตือนใจ     บ ารุง  

๔ นาย อนันต์       บรรเทากุล สมาชิก อบต.หมู่๑   อนันต์       บรรเทากุล   

๕ นายสวน          บุญทัน สมาชิก อบต.หมู่๒  สวน          บุญทัน   

๖ นาย ฤทธิกร     จนิดาโสด สมาชิก อบต.หมู่๒  ฤทธิกร     จนิดาโสด   

๗ นาย สมบัติ       สวงโท สมาชิก อบต.หมู่๓ - ลา 

๘ นาง ปภัทวรินทร์ อนิทปัน สมาชิก อบต.หมู่๓  ปภัทวรินทร์ อนิทปัน   

๙ นาง ช่อผกา      ศรกีุดตุ้ม สมาชิก อบต.หมู่๔  ช่อผกา      ศรกีุดตุ้ม   

๑๐ ด.ต.บุตร         ประทีปเมือง  สมาชิก อบต.หมู่๔ - ลา 

๑๑ นาย ประสาท    อาภรณ์แก้ว สมาชิก อบต.หมู่๕ ประสาท    อาภรณ์แก้ว  

๑๒ นาย ก าจร       โกฏิหอม สมาชิก อบต.หมู่๕ - ลา 

๑๓ นาย จรัส         ศริิรวง สมาชิก อบต.หมู่๖  จรัส         ศริิรวง   

๑๔ นาง ประจวบ     ภริมย์ภักดิ์ สมาชิก อบต.หมู่๗  ประจวบ     ภริมย์ภักดิ์   

๑๕ นาย มนตรี       จันค าวงษ์ สมาชิก อบต.หมู่๗  มนตรี       จันค าวงษ์  

๑๖ นาย นิสันต์       สุขพยุง สมาชิก อบต.หมู๘่  นิสันต์       สุขพยุง   

๑๗ นาง ทองทิพย์   จุมทา สมาชิก อบต.หมู๘่ - ลา 

๑๘ นาย สังข์         เกียงกระโทก สมาชิก อบต.หมู๙่  สังข์         เกียงกระโทก   

๑๙ นาย ประยงค์     ยิ่งเหมาะ สมาชิก อบต.หมู่๑๐  ประยงค์     ยิ่งเหมาะ   

๒๐ นาย ช่วย         ผันสันเทียะ สมาชิก อบต.หมู่๑๐  ช่วย         ผันสันเทียะ  

๒๑ นาง ประทิน      ใจเอื้อ สมาชิก อบต.หมู่๑๑  ประทิน      ใจเอื้อ  

๒๒ นาย จ าปี        ไชยา สมาชิก อบต.หมู่๑๑ - ลา 

 

 

 



  (๒)   

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง  ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๒๓ นาง กาวอน      ค ามะขุย สมาชิก อบต.หมู่๑๒  กาวอน      ค ามะขุย  

๒๔ นาง ทองมี       หงส์สระแก้ว สมาชิก อบต.หมู่๑๓  ทองมี       หงส์สระแก้ว   

๒๕ นาย โสภา       นารีจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่๑๓  โสภา       นารีจันทร์   

๒๖ นาย มังกรณ์     ชนะชัย สมาชิก อบต.หมู่๑๔ - ลา 

๒๗ นาย สมควร      ปกค่าย สมาชิก อบต.หมู่๑๔  สมควร      ปกค่าย   

๒๘ นาย ประสาน     แสนศกึ สมาชิก อบต.หมู่๑๕  ประสาน     แสนศกึ   

๒๙ นาย วิจารณ์      อิงชัยภูมิ     สมาชิก อบต.หมู่๑๖  วิจารณ์      อิงชัยภูมิ  

๓๐ นาง สุพัตตรา    พรมพาน สมาชิก อบต.หมู่๑๖  สุพัตตรา    พรมพาน   

๓๑ นาย บันเทิง      วงษ์เมือง สมาชิก อบต.หมู่๑๗  บันเทิง      วงษ์เมือง   

๓๒ นาง ศรทีอง      แสนทวีสุข สมาชิก อบต.หมู่๑๘  ศรทีอง      แสนทวีสุข   

๓๓ นาย อุดร         พบลาภ สมาชิก อบต.หมู่๑๘ - ลา 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

นายศุภวัฒน์        ค าชมภู นายก อบต.วังตะเฆ่ 

 

ศุภวัฒน์       ค าชมภู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 

 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ แจ้งวันนี้เป็นการประชุมสภาฯวันสุดท้ายในสมัยนี้ 

ดังนัน้หากท่านสมาชิกมีญัตต ิกระทู้ หรอืต้องการเปลี่ยนแปลงโครงการให้เสมอได้ที่ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ

,และเจ้าหน้าที่ประจ าสภาฯ เพื่อจะได้ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ และกล่าวปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

 



(๓) 

  ๑.๒ นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เรื่อง

การขออนุญาต การใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ก่อสร้างไปก่อนได้รับอนุญาต (วัด/ที่พักสงฆ์) เนื่องจาก

เรื่องการขออนุญาตต้องผ่านสภาฯเพื่อขอมติดังนั้น หากหมู่บ้านใดด าเนินการไม่ทันในสมัยนี้คงต้องรอไปอีกนาน 

เพราะยังไม่รู้วา่สมัยต่อไปจะมีการประชุมหรอืไม่ เพราะสมาชิกสภาฯ อาจหมดวาระก่อน 

  ๑.๓ นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ แจ้งวันนีม้ีสมาชิกสภา ลาประชุมจ านวน ๗ คนดังนี ้

   ๑.นาง ทองทิพย์ จุมทา  สอบต. ม.๘ ติดภารกิจ 

   ๒.นาย สมบัติ สวงโท  สอบต. ม.๓ ติดภารกิจ 

   ๓.ดต.บุตร ประทีปเมือง สอบต. ม.๔ ติดภารกิจ 

   ๔.นาย ก าจร โกฏิหอม  สอบต. ม.๕ ติดภารกิจ 

   ๕.นาย จ าปี ไชยนา  สอบต. ม.๑๑ ตดิภารกิจ 

   ๖.นาย มังกรณ์ ชนะชัย  สอบต. ม.๑๔ ติดภารกิจ 

   ๗.นาย อุดร พบลาภ  สอบต. ม.๑๘ ติดภารกิจ 

  ๑.๔ นาง เตือนใจ บ ารุง เลขานุการขอแก้ไขเพิ่มเติมจากวาระประชุมดังนี้ 

 ขอเพิ่มเติมวาระการประชุม วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  -๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 ขอเพิ่มเติมวาระการประชุม วาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  -๔.๒ ขอใช้พื้นที่ป่า (ที่ดนิ) เพื่อจัดตั้งวัด/ที่พักสงฆ์ 

  ข้อ ๖ ที่พักสงฆ์พุทธคีรไีพร บ้านวังตะเฆ่ หมู ่๑ 

  ข้อ ๗ ส านักสงฆ์ บ้านหลังสัน หมู่ ๙ 

   -๔.๓ เรื่องขอโอนลด และขอโอนตั้งรายการใหม่ 

   -๔.๔ เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 



(๔) 

   ๑.๕ นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวผมต้องขอโทษท่านสมาชิก, ที่ต้องแก้ไข

เพิ่มเติมวาระประชุมเนื่องจากเป็นญัตติเร่งด่วน ที่คณะผู้บริหารยื่นมาที่หลังการท าวาระประชุมแล้ว ประธาน

พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน จงึได้น าญัตติบรรจุเข้าวาระเพื่อให้สภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

    ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

   -มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.

๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

  ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม 

    ๓.๑ กระทู้ถามคณะผูบ้ริหารดังนี้ 

    (๑) การด าเนินงานอุทกภัย ภายในต าบล ทั้ง ๑๘ หมูบ่้าน ด าเนนิการเสร็จหมดหรอืยัง 

    (๒) การขออนุมัตจิา่ยขาดเงินสะสมที่ผ่านสภาฯแล้วจะได้ด าเนินการหรอืไม่ 

   โดย นาย โสภา นารีจันทร์ สมาชิก อบต.ม.๑๓ 

   -นายโสภา นารีจันทร์ สมาชิก อบต.ม.๑๓ ผมขอสอบถามคณะผู้บริหารว่าการด าเนินงาน

อุทกภัยเร่งด่วน ทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน ว่าตอนนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นหรือยัง เพราะไม่มีแบบแปลนให้แต่ละหมู่บ้านได้ดู  

โดยเฉพาะบ้านวังอุดม หมู่ ๑๓ ผู้รับจ้างได้มาด าเนินการปรับปรุงถนนที่ช ารุดเสียหาย ซึ่งเป็นการลงลูกรังเขาตา

เงาะ แตไ่ด้ปริมาณไม่ครบตามที่แจง้ไว้ ผมจงึขอให้ผู้บริหารช้ีแจงดว้ย เพื่อจะได้น าไปชีแ้จ้งให้ชาวบ้านทราบ 

   -นาย โสภา นารีจันทร สมาชิก อบต.ม.๑๓ ข้อ ๒ ผมขอถามเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 

๒๕๖๓ จะสามารถ ด าเนินการได้ทุกโครงการหรือไม่ ผมเป็นห่วงเพราะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯใกล้จะหมดวาระ

แล้ว 

   -นาย ชลณฤทธ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ขอเชญิผูบ้ริหารช้ีแจ้ง 

   -นาย ศุภวัฒน์ ค าชมภู นายก อบต.ผมขอชี้แจ้งเฉพาะ หมู่ ๑๓ ขณะนี้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น

แล้ว ส่วนการด าเนินงานไม่ได้ปริมาณตามที่แจ้งนั้น ผมจะสอบถามข้อมูลจากกองช่าง และจะแจ้งให้ทราบในการ

ประชุมคราวต่อไป. 

 

 



(๕) 

  -นาย ศุภวัฒน์ ค าชมภู นายก อบต.ผมขอตอบเรื่องการจ่ายขาดเงินสมที่สภาฯได้ให้ความ

เห็นชอบไปแล้วนั้น ผู้บริหารขอยืนยันว่า สามารถด าเนินการได้แน่นอน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการเรียก

ผูร้ับจ้าง มาท าสัญญาจา้งครับ. 

  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

    ๔.๑ การเสนอขออนุญาตขุดบ่อขยะภายในหมูบ่้าน 

   (๑) บ้านวังกะทะ หมู่ ๒ ขอเสนอสถานที่บริเวณ ที่สาธารณะวัดเก่าติดเชิงเขา บ้านวังกะทะ หมู่ 

๒ เพื่อขอรับงบประมาณที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ หน้า ๒๓๔ รายการที่ ๒ 

งบประมาณจ านวน ๔๙,๐๐๐ บาท น าไปด าเนินขุดบ่อก าจัดขยะในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์

ภายในหมูบ่้านให้สะอาดปลอดภัยไม่มีขยะมูลฝอย ให้เป็นชุมชนหนา้อยู่หมูบ่้านน้ามอง 

   (๒) บ้านวังอ้ายจีด หมู่ ๓ ขอเสนอสถานที่ติดล าห้วยโปร่งเกตุ บ้านวังอ้ายจีด หมู่ ๓ เพื่อขอรับ

งบประมาณที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ หนา้ ๒๓๔ รายการที่ ๓ งบประมาณจ านวน 

๔๙,๐๐๐ บาท น าไปด าเนินขุดบ่อก าจัดขยะในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้

สะอาดปลอดภัยไม่มีขยะมูลฝอย ให้เป็นชุมชนหนา้อยู่หมูบ่้านน้ามอง 

   (๓) บ้านส านักตูมกา หมู่ ๕ ขอเสนอสถานที่ติดไร่นายสวัสดิ์ บ้านส านักตูมกา หมู่ ๕ เพื่อขอรับ

งบประมาณที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ หน้า ๒๓๕ รายการที่ ๕ งบประมาณจ านวน 

๔๙,๐๐๐ บาท น าไปด าเนินขุดบ่อก าจัดขยะในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้

สะอาดปลอดภัยไม่มีขยะมูลฝอย ให้เป็นชุมชนหนา้อยู่หมูบ่้านน้ามอง 

   (๔) บ้านหลังสัน หมู่ ๙ ขอเสนอสถานที่บริเวณ ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านหลังสัน หมู่ ๙ เพื่อ

ขอรับงบประมาณที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ หน้า ๒๓๖ รายการที่ ๙ งบประมาณ

จ านวน ๔๙,๐๐๐ บาท น าไปด าเนินขุดบ่อก าจัดขยะในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน

ให้สะอาดปลอดภัยไม่มีขยะมูลฝอย ให้เป็นชุมชนหนา้อยู่หมูบ่้านน้ามอง 

   (๕) บ้านวังกะทะ หมู่ ๑๔ ขอเสนอสถานที่บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ เขาคอก บ้านวังกะทะ 

หมู ่๑๔ เพื่อขอรับงบประมาณที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี ๒๕๖๔ หนา้ ๒๓๒ รายการที่ ๑๔ 

งบประมาณจ านวน ๔๙,๐๐๐ บาท น าไปด าเนินขุดบ่อก าจัดขยะในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์

ภายในหมูบ่้านให้สะอาดปลอดภัยไม่มีขยะมูลฝอย ให้เป็นชุมชนหนา้อยู่หมูบ่้านน้ามอง 

   (๖) บ้านศรีสง่า หมู่ ๑๖ ขอเสนอสถานที่บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ เขารัง เพื่อขอรับ

งบประมาณที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ หนา้ ๒๓๓ รายการที่ ๑๖ งบประมาณ 



(๖) 

จ านวน ๔๙,๐๐๐ บาท น าไปด าเนินขุดบ่อก าจัดขยะในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน

ให้สะอาดปลอดภัยไม่มีขยะมูลฝอย ให้เป็นชุมชนหนา้อยู่หมูบ่้านน้ามอง 

   (๗) บ้านวังตะเฆ่ หมู่ที่ ๑๘ ขอเสนอสถานที่บริเวณที่สาธารณะเชิงเขา ภูเขาทอง เพื่อขอรับ

งบประมาณที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ หน้า ๒๓๓ รายการที่ ๑๘ งบประมาณ

จ านวน ๔๙,๐๐๐ บาท น าไปด าเนินขุดบ่อก าจัดขยะในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน

ให้สะอาดปลอดภัยไม่มีขยะมูลฝอย ให้เป็นชุมชนหนา้อยู่หมูบ่้านน้ามอง 

   (๘) บ้านโนนส าราญ หมู่ ๗ ขอเสนอสถานที่บริเวณที่สาธารณะประโยชน์เขาน้อย เพื่อขอรับ

งบประมาณที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ หน้า ๒๓๕ รายการที่ ๗ งบประมาณจ านวน 

๔๙,๐๐๐ บาท น าไปด าเนินขุดบ่อก าจัดขยะในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้

สะอาดปลอดภัยไม่มีขยะมูลฝอย ให้เป็นชุมชนหนา้อยู่หมูบ่้านน้ามอง 

      เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

   -นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯถามสมาชิกฯท่านใดจะซักถาม เสนอแนะและเห็นเป็น

อย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีจะขอมติ และเนื่องจากเป็นญัตติงานประเภทเดียวกัน ประธานจะขอมติรวดเดียวพร้อมกัน 

๘ ข้อ 

    -มตทิี่ประชุม 

     เห็นชอบ ๒๑ เสียง 

     ไม่เห็นชอบ - เสียง 

     งดออกเสียง - เสียง 

    ๔.๒ การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนเพื่อจัดตั้งวัดส านักสงฆ์(ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ) 

   (๑) วัดวังอ้ายจีด เหตุผลและความจ าเป็นในการให้วัดบ้านวังอ้ายจดี หมู่ ๓ เป็นวัดที่สมบูรณ์ใน 

พระพุทธศาสนา แต่ปัจจุบันยังไม่มีสถานภาพเป็นวัดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๓๕ เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ทางราชการ  

เพื่อเป็นที่พ านักอาศัยและประกอบศาสนกิจได้ตามพระธรรมวินัยของ พระภิกษุสามเณร เป็น สถานที่บ าเพ็ญกุศล

และประกอบศาสนพิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณีของพุทธศาสนิกชน ทั้งเป็นประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ป้องกัน

การรุกป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างด ีจงึมกีารขออนุญาตใช้เพื่อสร้างและจัดตั้งวัดให้ถูกต้องตาม- 

 



(๗) 

กฎหมาย อีกทั้งยังเป็นสถานที่เหมาะสมที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อเป็นศูนย์รวมจติใจของพุทธศาสนิกชนและ

การสบืทอดอายุ พระพุทธศาสนาใหม้ั่นคงสบืไป 

      เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

    -มตทิี่ประชุม 

     เห็นชอบ ๒๑ เสียง 

     ไม่เห็นชอบ - เสียง 

     งดออกเสียง - เสียง 

 (๒)  วัดป่าเขาสะแบง เหตุผลและความจ าเป็นในการให้วัดป่าเขาสะแบง บ้านโนนส าราญ หมู ่๗ 

เป็นวัดที่สมบูรณ์ใน พระพุทธศาสนา แต่ปัจจุบันยังไม่มีสถานภาพเป็นวัดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะ

สงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๓๕ เนื่องจากสถานที่ตัง้อยู่ภายใน

พื้นที่ทางราชการ (ที่ น.ส.ล) เพื่อเป็นที่พ านักอาศัยและประกอบศาสนกิจได้ตามพระธรรมวินัยของ พระภิกษุ

สามเณร เป็น สถานที่บ าเพ็ญกุศลและประกอบศาสนพิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณีของพุทธศาสนิกชน ทั้งเป็น

ประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ป้องกันการรุกป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี จึงมีการขออนุญาตใช้เพื่อ

สร้างและจัดตั้งวัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นสถานที่เหมาะสมที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อเป็นศูนย์

รวมจติใจของพุทธศาสนกิชนและการสบืทอดอายุ พระพุทธศาสนาใหม้ั่นคงสบืไป 

     เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

    -มตทิี่ประชุม 

     เห็นชอบ ๒๑ เสียง 

     ไม่เห็นชอบ - เสียง 

     งดออกเสียง - เสียง 

   (๓)  วัดโนนส าราญ เหตุผลและความจ าเป็นในการให้วัดโนนส าราญ หมู ่๗ เป็นวัดที่สมบูรณ์ใน 

พระพุทธศาสนา แต่ปัจจุบันยังไม่มีสถานภาพเป็นวัดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๓๕ เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ทางราชการ  

เพื่อเป็นที่พ านักอาศัยและประกอบศาสนกิจได้ตามพระธรรมวินัยของ พระภิกษุสามเณร เป็น สถานที่บ าเพ็ญกุศล

และประกอบศาสนพิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณีของพุทธศาสนิกชน ทั้งเป็นประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ป้องกัน

การรุกป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างด ีจงึมกีารขออนุญาตใช้เพื่อสร้างและจัดตั้งวัดให้ถูกต้องตาม- 



(๘) 

กฎหมาย อีกทั้งยังเป็นสถานที่เหมาะสมที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อเป็นศูนย์รวมจติใจของพุทธศาสนิกชนและ

การสบืทอดอายุ พระพุทธศาสนาใหม้ั่นคงสบืไป 

      เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

    -มตทิี่ประชุม 

     เห็นชอบ ๒๑ เสียง 

     ไม่เห็นชอบ - เสียง 

     งดออกเสียง - เสียง 

   (๔)  วัดป่าวังกะทะ เหตุผลและความจ าเป็นในการให้วัดป่าวังกระทะ บ้านศรีสง่า หมู่ ๑๖ เป็น

วัดที่สมบูรณ์ใน พระพุทธศาสนา แต่ปัจจุบันยังไม่มีสถานภาพเป็นวัดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 

พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๓๕ เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ภายในพืน้ที่

ทางราชการ  เพื่อเป็นที่พ านักอาศัยและประกอบศาสนกิจได้ตามพระธรรมวินัยของ พระภิกษุสามเณร เป็น สถานที่

บ าเพ็ญกุศลและประกอบศาสนพิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณีของพุทธศาสนิกชน ทั้งเป็นประโยชน์ในการช่วย

อนุรักษ์ป้องกันการรุกป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี จึงมีการขออนุญาตใช้เพื่อสร้างและจัดตั้งวัดให้

ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นสถานที่เหมาะสมที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของ

พุทธศาสนกิชนและการสบืทอดอายุ พระพุทธศาสนาใหม้ั่นคงสบืไป 

      เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

    -มตทิี่ประชุม 

     เห็นชอบ ๒๑ เสียง 

     ไม่เห็นชอบ - เสียง 

     งดออกเสียง - เสียง 

   (๕) วัดวังตะเฆ่ เหตุผลและความจ าเป็นในการให้วัดวังตะเฆ่ บ้านวังตะเฆ่ หมู่ ๑๘ เป็นวัดที่

สมบูรณ์ใน พระพุทธศาสนา แต่ปัจจุบันยังไม่มีสถานภาพเป็นวัดตามมาตรา ๗ แหง่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.

๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๓๕ เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ทาง

ราชการ  เพื่อเป็นที่พ านักอาศัยและประกอบศาสนกิจได้ตามพระธรรมวินัยของ พระภิกษุสามเณร เป็น สถานที่

บ าเพ็ญกุศลและประกอบศาสนพิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณีของพุทธศาสนิกชน ทั้งเป็นประโยชน์ในการช่วย

อนุรักษ์ป้องกันการรุกป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างด ีจงึมกีารขออนุญาตใช้เพื่อสร้างและจัดตั้งวัดให้- 



(๙) 

ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นสถานที่เหมาะสมที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของ

พุทธศาสนกิชนและการสบืทอดอายุ พระพุทธศาสนาใหม้ั่นคงสบืไป 

      เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

    -มตทิี่ประชุม 

     เห็นชอบ ๒๑ เสียง 

     ไม่เห็นชอบ - เสียง 

     งดออกเสียง - เสียง 

   (๖) วัดพุทธคีรีไพร(เดิมส านักสงฆ์พุทธญาณี) เหตุผลและความจ าเป็นในการให้ที่พักสงฆ์พุทธ

คีรไีพร บ้านวังตะเฆ่ หมู่ ๑ เป็นวัดที่สมบูรณ์ใน พระพุทธศาสนา แต่ปัจจุบันยังไม่มีสถานภาพเป็นวัดตามมาตรา ๗ 

แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๓๕ 

เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ทางราชการ  เพื่อเป็นที่พ านักอาศัยและประกอบศาสนกิจได้ตามพระธรรมวินัย

ของ พระภิกษุสามเณร เป็น สถานที่บ าเพ็ญกุศลและประกอบศาสนพิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณีของ

พุทธศาสนิกชน ทั้งเป็นประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ป้องกันการรุกป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี จึงมี

การขออนุญาตใช้เพื่อสร้างและจัดตั้งวัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นสถานที่เหมาะสมที่จะเผยแผ่

พระพุทธศาสนา เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและการสบืทอดอายุ พระพุทธศาสนาใหม้ั่นคงสบืไป 

      เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

    -มตทิี่ประชุม 

     เห็นชอบ ๒๑ เสียง 

     ไม่เห็นชอบ - เสียง 

     งดออกเสียง - เสียง 

   (๗) วัดบ้านหลังสัน เหตุผลและความจ าเป็นในการใหว้ัดบ้านหลังสัน หมู่ ๙ เป็นวัดที่สมบูรณ์ใน 

พระพุทธศาสนา แต่ปัจจุบันยังไม่มีสถานภาพเป็นวัดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๓๕ เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ทางราชการ  

เพื่อเป็นที่พ านักอาศัยและประกอบศาสนกิจได้ตามพระธรรมวินัยของ พระภิกษุสามเณร เป็น สถานที่บ าเพ็ญกุศล

และประกอบศาสนพิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณีของพุทธศาสนิกชน ทั้งเป็นประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ป้องกัน

การรุกป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างด ีจงึมกีารขออนุญาตใช้เพื่อสร้างและจัดตั้งวัดให้ถูกต้องตาม- 



(๑๐) 

กฎหมาย อีกทั้งยังเป็นสถานที่เหมาะสมที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อเป็นศูนย์รวมจติใจของพุทธศาสนิกชนและ

การสบืทอดอายุ พระพุทธศาสนาใหม้ั่นคงสบืไป 

      เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

    -มตทิี่ประชุม 

     เห็นชอบ ๒๑ เสียง 

     ไม่เห็นชอบ - เสียง 

     งดออกเสียง - เสียง 

    ๔.๓ ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังตะเฆ่ เพื่อโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การโอนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

     ๑.ขอโอนลด รวมเป็นเงิน 

     ๑.๑ กองชา่ง โอนลด เป็นเงนิ 

     แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 

   (๑) แผนงานเคหะและชุมชน การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ๑๐ โครงการขุดบ่อขยะ หมู่ ๑๐ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๔๙,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน ๔๙,๐๐๐ บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป หน้า ๒๓๒ รายการที่ ๑๐ 

   (๒) แผนงานเคหะและชุมชน การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน  ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ๑๕ โครงการขุดบ่อขยะ หมู่ ๑๕ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๔๙,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน ๔๙,๐๐๐ บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป หน้า ๒๓๒ รายการที่ ๑๕ 

   (๓) แผนงานเคหะและชุมชน การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ๑๗ โครงการขุดบ่อขยะ หมู ่๑๗ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๔๙,๐๐๐ บาท- 

 



(๑๑) 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน ๔๙,๐๐๐ บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป หน้า ๒๓๓ รายการที่ ๑๗ 

      เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

    -มตทิี่ประชุม 

     เห็นชอบ ๒๑ เสียง 

     ไม่เห็นชอบ - เสียง 

     งดออกเสียง - เสียง 

    ๒ ขอโอนตั้งรายการใหม่ รวมเป็นเงิน ๑๔๗,๐๐๐ บาท 

    ๒.๑ กองชา่ง ตั้งจา่ยรายการใหม่ เป็นเงิน ๑๔๗,๐๐๐ บาท 

         แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน ๔๙,๐๐๐ บาท 

    (๑)แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าถมดิน

โครงการถมที่สาธารณะ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๔๙,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆที่ติดตรึงกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยด าเนินการถมที่

สาธารณะ หมู่ ๑๕ ปริมาณงานกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๓ เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 

๑,๖๐๐ ลบม.งานถมดินจ านวน ๕๒๘ ลบม.ปรับเกลี่ยด้วยรถไถจ านวน ๑,๖๐๐ ลบม. (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ตั้ง

จา่ยจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ 

๓.๑ หน้า ๑๒๖ รายการที่ ๑ (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ ๓ และยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตชัยภูมิที่ 

๗) 

   -มตทิี่ประชุม 

     เห็นชอบ ๒๑ เสียง 

     ไม่เห็นชอบ - เสียง 

     งดออกเสียง - เสียง 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๙๘,๐๐๐ บาท 

  (๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ สายรอบสระน้ าสาธารณะ

ประโยชน์  ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๔๙,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสระน้ าสาธารณะประโยชน์ ปริมาณงานถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หนา- 



(๑๒) 

 ๐.๑๕ เมตร พืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๖ ตร.ม. พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตามแบบ 

อบต.ก าหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังน้ าเขียว หมู่ ๑๐ สายรอบสระน้ าสาธารณะประโยชน์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ หน้า ๔๔ รายการที่ 

๙๔ (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดชัยภูมิที่ ๑ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๖) 

               (๒)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๗ สายบ้านนางรัศมี-วัดโป่งนคร  ตั้ง

จา่ยรายการใหม่ จ านวน ๔๙,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ ๑๗ สายบ้านนางรัศมี-วัดโป่งนคร ปริมาณงานถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖ ตร.ม. วางท่อ คสล.ศก.๑๐๐ จ านวน ๗ ท่อน พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จ านวน 

๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.ก าหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านโป่งนคร หมู่ ๑๗ สายบ้านนางรัศมี-วัดโป่งนคร ตั้งจา่ยจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ 

หน้า ๖๐ รายการที่ ๑๗๙ (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ ๑ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท.ใน

เขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๖) 

      เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

    -มตทิี่ประชุม 

     เห็นชอบ ๒๑ เสียง 

     ไม่เห็นชอบ - เสียง 

     งดออกเสียง - เสียง 

   ๔.๔ การก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

      เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

   -นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวตามที่สภาฯ ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัย

สามัญ สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น สภาฯ จะต้องก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยที่ 

๒ และสมัยต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาฯต่อไป ผมขอให้สมาชิกฯเสนอ โดยเสนอสมัย

ประชุม ว่าจะก าหนดกี่สมัย และก าหนดวันที่ ในการประชุมสภาฯด้วย เชญิครับ 

   -นาย จรัส ศริิรวง  ส.อบต. หมู ่๖ ผมขอเสนอใหม้ีการก าหนดสมัยประชุม จ านวน ๔ สมัย  

     นาย อนันต ์บรรเทากุล ส.อบต. หมู ่๑ รับรอง 

     นาย ประยงค์ ยิ่งเหมาะ ส.อบต. หมู่ ๑๐ รับรอง 

 



(๑๓) 

   -นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ถามมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่

มีจะขอมต ิ

    -มตทิี่ประชุม 

     เห็นชอบ ๒๑ เสียง 

     ไม่เห็นชอบ - เสียง 

     งดออกเสียง - เสียง 

   -นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการก าหนดระยะเวลา วันที่ เดือน ที่จะประชุม 

ขอให้สมาชิกฯเสนอครับ 

   -นาง ศรีทอง แสนทวีสุข สมาชิก อบต. หมู่ ๑๘ เสนอวันที่ เวลา เดือน ในการประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔ ดังนี้  

   สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ 

   สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

   สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

  -นาย มนตร ีจันค าวงษ์ ส.อบต. หมู ่๗ รับรอง 

  -นาย ประสาน แสนศกึ ส.อบต  หมู่ ๑๕ รับรอง 

   -นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ถามสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ถ้าไม่มี

จะขอมต ิ 

    -มตทิี่ประชุม 

     เห็นชอบ ๒๑ เสียง 

     ไม่เห็นชอบ - เสียง 

     งดออกเสียง - เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 

                  ๕.๑ นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่เข้า

ร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 



(๑๔) 

                                   ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

                                             ลงช่ือ เตือนใจ บ ารุง   ผู้จดบันทึกประชุม 

                                                (นาง เตือนใจ บ ารุง) 

                                            เลขานุการสภา อบต.วังตะเฆ่ 

ลงช่ือ ประทิน ใจเอื้อ  ลงช่ือ ประจวบ ภริมย์ภักดิ์  ลงช่ือ ปภัทวรินทร์ อินทปัน 

     (นางประทิน ใจเอื้อ)  (นางประจวบ ภริมย์ภักดิ์)   (นาง ปภัทวรินทร์ อนิทปัน)                         

กรรมการตรวจรายงานการประชุม   

 

         ลงช่ือ ชลณฤทธิ์ จ าชาติ  ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

      ( นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ) 

         ประธานสภาฯ อบต. 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  



 


