
 
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่                                                                                                                       

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ คร้ังที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 
               วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. 

                ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ ่
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 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 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 ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ แจ้งเรื่องการลาของสมาชิก อบต.วังตะเฆ่ มีสมาชิกขอลา
ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ท่าน คือ  

 (๑) นายณฐัภทัร พิทกัษว์งษ์  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 ๒ ขั้นแปรญัตติ 

  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ ขอเชิญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

-นายสมบัติ สวงโท ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กราบเรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายงบประจำปี ๒๕๖๖ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้
กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในเวลา 
๑๕.๓๐ น.ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติจำนวน ๓ ท่าน รายการดังนี้  

๑.แผนงานกองการศึกษา ขอปรับลดจำนวน ๘๐,๐๐๐บาท 
-นางสาวผุสดี เจนชัย สมาชิก อบต.หมู่ ๑๔ บ้านวังกะทะขอเสนอแปรญัตติ ปรับลดรายจ่าย มี

รายการดังนี้ 
๑.๑ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท ขอปรับลดรายจ่ายจำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท 

ยอดเงินคงเหลือ ๓๐,๐๐๐.-บาท หน้าที่ ๔๔ 
๑.๒ วัสดุสิ้นเปลืองตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐.-บาท ขอปรับลดรายจ่ายจำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท ยอดเงิน

คงเหลือ ๔๐,๐๐๐.-บาท หน้าที่ ๖๖ ข้อที่ ๒  
๑.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา จำนวน ๖๐,๐๐๐.-บาท ขอปรับลดรายจ่ายจำนวน 

๒๐,๐๐๐.-บาท ยอดเงินคงเหลือ ๔๐,๐๐๐.-บาท หน้าที่ ๑๕๗ ข้อที่ ๔  
๑.๔ วัสดุสิ้นเปลืองตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐.-บาท ขอปรับลดรายจ่ายจำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท ยอดเงิน

คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.-บาท หน้าที่ ๑๖๖ ข้อ ๒   
๒.แผนงานกองช่าง ขอปรับลดจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท 

  -นางสาวสมเกียรติ ลานอก สมาชิก อบต.หมู่ ๖ บ้านหัวสะพาน ขอเสนอญัตติปรับลดรายจ่าย มี
รายการดังนี้ 
  ๒.๑ โครงการจัดหาพ้ืนที่สำหรับทิ้งขยะ ขุดบ่อขยะ จำนวน ๑,๖๕๐,๐๐๐.-บาท ขอปรับลดรายจ่าย
จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ยอดเงินคงเหลือ ๖๕๐,๐๐๐.-บาท หน้าที่ ๒๒๕ ข้อ ๑   

๓.แผนงานงบกลาง 
  -นางโสภา ศรีชัยปัญหา สมาชิก อบต.หมู่ ๑๘ บ้านวังตะเฆ่ ขอเสนอญัตติลดรายจ่าย มีรายการ
ดังต่อไปนี้  

 
/๓.๑ เบี้ย... 



 
-๓- 

  ๓.๑ เบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งไว้ จำนวน ๔,๘๙๖,๐๐๐.-บาท คนพิการมีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปได้รับเบี้ย
ความพิการ คนละ ๘๐๐ บาท/เดือน ตั้งไว้ ๔๖๐ คน มีกำหนด ๑๒ เดือน ขอปรับลดรายจ่ายจำนวน ๓๐ คน คงเหลือ 
๔๓๐ คน เป็นจำนวนเงิน ๒๘๘,๐๐๐.-บาท ยอดเงินคงเหลือ ๔,๖๐๘,๐๐๐.-บาท หน้าที ่๘๙  
 ดังนั้นการแปรญัตติปรับลดรายจ่ายงบประมาณในข้อญัตติปี ๒๕๖๖ สรุปได้ดังนี้ 
 ๑.นางสาวผุสดี เจนชัย สมาชิก อบต.หมู่ ๑๔ บ้านวังกะทะ ได้ยื่นขอแปรญัตติ แปรปรับลด รายจ่าย จำนวน 
๔ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐.-บาท 
 ๒.นางสาวสมเกียรติ ลานอก สมาชิก อบต.หมู่ ๖ บ้านหัวสะพาน ได้ยื่นขอแปรญัตติ แปรปรับลด รายจ่าย 
จำนวน ๑ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
 ๓. นางโสภา ศรีชัยปัญหา สมาชิก อบต.หมู่ ๑๘ บ้านวังตะเฆ่ ได้ยื่นขอแปรญัตติ แปรปรับลด รายจ่าย 
จำนวน ๑ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๒๘๘,๐๐๐.-บาท 
 รวมการแปรญัตติ ปรับลดรายจ่ายของสมาชิก จำนวน ๖ โครงการเป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๑,๓๖๘,๐๐๐.-บาท 
  -นายโสภา นารีจนัทร์ ส.อบต.ม.๑๓ ผมสงสัยการตัดงบประมาณปี ๒๕๖๖ สงสัยในการตัด ไม่รู้ตัด
ส่วนไหน ขอให้ประธานชี้แจงด้วยครับ 

  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ ตัดงบหน้า ๒๒๕ ขอ้ที่ ๑ 

  -นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.๑๒ เรียนประธานสภา ผู้บริหาร ตอนนี้ช่วงวาระการแปรญัตติ 
ผมสงสัยในหัวข้อ ๒.๑ ในการตั้งไว้ล้านกว่าบาท เหลือ หกแสน ทำได้หรือ แต่คณะกรรมการจะหาเงินส่วนไหนมาทำ 
ส่วนเบี้ยยังชีพเขาตั้งไว้ แต่คณะกรรมการแปรตัดลงมาอีก ผมว่ามันจะกระทบผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

  -นายสมบัติ สวงโท ส.อบต.ม.๓ ประธานแปรญัตติ ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้ปรึกษาหารือกับ
ทางผู้บริหารแล้วว่าไม่มีผลกระทบ จึงได้แปรลดครับ 

  -นายโสภา นารีจนัทร์ ส.อบต.ม.๑๓ ผมสงสัยกับ อบต.ม.๑๒ ถ้าเราจะทำเป็นรูปธรรม จะต้อง
เตรียมการไว้ สร้างเตาเผา และความพร้อมสถานที่ให้พร้อมเงินเหลือแค่ ๖๐๐,๐๐๐ จะทำได้ไหม ผมไม่ใช่ไม่อยากให้
สร้าง ผมว่าสร้างไม่ได้ 

  -นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕ สถานที่ทิ้งขยะปรับลด ถ้าไม่มีสถานที่รถขยะ แต่ไม่เป็นไร
ครับ ได้สถานที่ทิ้งไว้ก่อน ในกรณีรถขยะนั้น ผมอยากฟังจากปากผู้บริหาร ว่าผู้บริหารจะทำได้หรือไม่ อยากฟังจาก
ปากนายกครับ 

  -นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ ในการที่ทำบ่อขยะ นายกเป็นห่วงเป็นใย ขอให้สมาชิกไม่
ต้องเป็นห่วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เราจะทำให้ได้ค่ะ 

  -นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕ ผมว่าเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาทนั้นทำเฉพาะรั้วครับ เงินหก
แสนรถขยะคงซ้ือไม่ได้ ซื้อมาทำอนุสาวรีย์แน่นอน แล้วซื้อรถมาไม่มีเตาเผา ซื้อมาจอด 

  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอ
มติที่ประชุม ผมจะไล่จากข้อสุดท้ายขึ้นไปนะครับ 

  -นางโสภา ศรีชัยปัญหา สมาชิก อบต.หมู่ ๑๘ บ้านวังตะเฆ่ ขอเสนอญัตติลดรายจ่าย มีรายการ
ดังต่อไปนี้  
 

 
/๓.๑ เบี้ย... 



 
-๔- 

  ๓.๑ เบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งไว้ จำนวน ๔,๘๙๖,๐๐๐.-บาท คนพิการมีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปได้รับเบี้ย
ความพิการ คนละ ๘๐๐ บาท/เดือน ตั้งไว้ ๔๖๐ คน มีกำหนด ๑๒ เดือน ขอปรับลดรายจ่ายจำนวน ๓๐ คน คงเหลือ 
๔๓๐ คน เป็นจำนวนเงิน ๒๘๘,๐๐๐.-บาท ยอดเงินคงเหลือ ๔,๖๐๘,๐๐๐.-บาท หน้าที่ ๘๙ 

   มติที่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๕ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบรับ 
    ๒.๑ โครงการจัดหาพ้ืนที่สำหรับทิ้งขยะ ขุดบ่อขยะ จำนวน ๑,๖๕๐,๐๐๐.-บาท 
ขอปรับลดรายจ่ายจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ยอดเงินคงเหลือ ๖๕๐,๐๐๐.-บาท หน้าที่ ๒๒๕ ข้อ ๑ 
   มติที่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   ๒ เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบรับ   
 มีผู้ไม่เห็นชอบ ๒ เสียงคือ (๑).นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.๑๒ (๒).นายโสภา นารีจันทร์ ส.อบต.ม.๑๓ 

๑.๔ วัสดุสิ้นเปลืองตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐.-บาท ขอปรับลดรายจ่ายจำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท ยอดเงิน
คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.-บาท หน้าที่ ๑๖๖ ข้อ ๒   
   มติที่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบรับ 

  ๑.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา จำนวน ๖๐,๐๐๐.-บาท ขอปรับลดรายจ่ายจำนวน 
๒๐,๐๐๐.-บาท ยอดเงินคงเหลือ ๔๐,๐๐๐.-บาท หน้าที่ ๑๕๗ ข้อที่ ๔ 

   มติที่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบรับ 

 

 

 

/๑.๒ วัสด.ุ.. 

 

 



-๕- 

  ๑.๒ วัสดุสิ้นเปลืองตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐.-บาท ขอปรับลดรายจ่ายจำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท ยอดเงิน
คงเหลือ ๔๐,๐๐๐.-บาท หน้าที่ ๖๖ ข้อที่ ๒ 

   มติที่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบรับ 

๑.๑ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท ขอปรับลดรายจ่ายจำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท 
ยอดเงินคงเหลือ ๓๐,๐๐๐.-บาท หน้าที่ ๔๔ 
   มติที่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบรับ 

 -นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ รายการตั้งเพ่ิมตั้งใหม่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ 

 รายการตั้งเพิ่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

      ร่าง
ข้อบัญญัติ 

 

หน่วยงาน แผนงาน กิจกรรม/โครงการ ตั้งไว้ ตั้งเพ่ิม รวม เดิม ใหม่ 
๑.งบกลาง งบกลาง งบกลาง      
  งบกลาง      
  เงินสำรองจ่าย 2,000,000 124,800 2,124,800 90 102 
2.กองการศึกษา การศึกษา งานกีฬาและ

นันทนาการ 
     

ศาสนาและ ศาสนา
วัฒนธรรม 

งบดำเนินงาน 240,000 95,000 335,000 230 221 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

      

        
   ตั้งเพ่ิมรวม 219,800    

 

 

 

/รายการ... 

 



-๖- 

รายการตั้งใหม่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน แผนงาน กิจกรรม/โครงการ(หน้า เดิม ต้ังใหม ่
ร่างข้อบัญญัติ 

หน้า 
๑.สำนักปลัด บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป    
  งบลงทุน    
  ค่าครุภณัฑ ์    
  ครุภณัฑ์สำนักงาน (กิจการสภา)    
  ๑.โตะ๊เอนกประสงค ์ ๐ 43,200 118 
  ๒.เก้าอีส้ำนักงาน (กิจการสภา) ๐ 15,000 119 
๒.กองการศึกษา การศาสนา งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    
 วัฒนธรรมและ งบดำเนินงาน    
 นันทนาการ ค่าใช้สอย    
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า    
  ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่นๆ    
  ๑๐.โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี “บุญบั้งไฟ”(กอง

การศึกษา) 
0 40,000 223 

๓.กองช่าง เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา    
  งบลงทุน    
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง    
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ    
  ๖.ปรับปรุงไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่.๑๖ ๐ 50,000 213 
  ๗.ปรับปรุงไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๔ ๐ 50,000 214 
  ๘.เสียงตามสาย หมู่ ๑๔ ๐ 50,000 214 

 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งบลงทุน    

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง    

  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ    

  ๓๔.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๓ สายไร่นายสุรินทร์-ถ้ำค้างคาว ๐ 100,000 241 

  ๓๕.ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ ๑๖ สายบ้านนายเพิ่ม-บ้านแม่
ยง 

๐ 150,000 242 

  ๓๖.ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ ๑๖ สายโรงเรียนบ้านวังกระทะ 
ถึงบ้านศรีสง่า 

๐ 150,000 242 

  ๓๗.ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ ๑๓ สายบ้านนายสนั่นบ้านนาย
ดาน 

๐ 50,000 243 

  ๓๘.ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ ๑๓ สายบ้านนายอุทัย-นางบุญ
พร้อม 

๐ 50,000 243 

  ๓๙.ก่อสร้างรางระบายนำ้ หมู่ ๒ สายบ้านนางน้อย-บ้าน
นางอึ่ง 

๐ 100,000 244 

  ค่าปรับปรุงท่ีดิน    

  ๑๑.โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 
๒ สายบา้นนางจุ้ย-บ้านนายเขยีด 

๐ 300,000 248 

  รวมตั้งใหม่  1,148,200  

  รวมงบประมาณต้ังเพ่ิมและต้ังจ่ายรายการใหม่  1,368,000  



-๗- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องปรึกษาหารือ 

  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ เข้าสู่วาระท่ีที่ ๔ เรื่องปรึกษาหารือ เชิญครับ 

  -นายโสภา นารีจนัทร์ ส.อบต.ม.๑๓ ผมดีใจข้อบัญญัติงบประมาณ แต่ผมยังแคลงใจในการถูกตัด
งบประมาณบ่อขยะออกไป 

  -นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.๑๒ เรียนประธานสภา ผู้บริหาร ทางไปบนเขาไม่ให้ แต่เข้าไม่ให้
หมู่ ๑๓ ให้ เพราะเป็นหินให้ครับ ผมอยากให้นายกปรับพ้ืนที่ แต่ถูกตัดงบประมาณบ่อขยะผมอยากถามว่าข้อบัญญัติ
ปี ๒๕๖๕ เดือนสิงหาคม ก็จะหมดไปแล้ว ผู้รับเหมาก่อสร้างและฝ่ายบริหารได้กันเงินไว้บ้างไหม วังตะเฆ่ต้องเปลี่ยน
ผมอยากให้ประชาชนยกยอท่าน 

  -นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕ ข้อบัญญัติงบประมาณเสนอไปแล้วจะได้กลับมาทบทวน
หรือไม่ครับ ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๕ ว่าจะทำทันไหมครับ ว่าชาวบ้านเขาฝากถามครับ ว่าได้กันเงิน
งบประมาณไว้หรือเปล่า 

  -นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ เรียนประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ระเบียบวาระ
ต่างๆ ในฐานะผู้บริหารใหม่ งบประมาณที่รับการจัดสรรเข้ามามีงบขุดลอกคลอง ม.๘,ม.๑๐,ม.๑๓,ม.๑,ม.๒,ม.๗ งบ 
คสส เป็นถนน คสล.ได้มา ๔,๘๐๐,๐๐๐.-บาท ในการบริการจัดการในชุมชนเราผู้บริหารขอขอบคุณประธานสภาฯ
สมาชิกทุกท่าน  

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

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

แล้ว เมื่อวันที่  30 สิงหาคม 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 

 

 


