
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่                                                                                                                               
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ 

วัน จันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

ผู้มาประชุม จำนวน  ๑๗ คน 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลงช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ บุญถือ เทพอุทัย  

 
 

ลา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒ นายนิสันต์ สุขพยุง รองประธานสภาฯ นิสันต์ สุขพยุง 
๓ นายณัฐภัทร พิทักษ์วงษ์ เลขานุการสภา อบต. - 
๔ นายทรงกลด 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 ๙ คน 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลงช่ือ หมายเหตุ 

๑ นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ เตือนใจ บำรุง  

๒ นายไสว พรมพาน รองนายก อบต.วังตะเฆ่ ไสว พรมพาน 
๓ นายนฤเบศ ป้องขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน-

ชำนาญการ 
นฤเบศ ป้องขันธ์ 

๔ นายประพันธ์ศักดิ์ บุตรศรีภูมิ นักจัดการงานทั่วไป ประพันธ์ศักดิ์ บุตรศรีภูมิ 
๕ 
๖ 
๗ 

นายมังกรณ์ ชนะชัย 
นางสาวจิรวัชรธมล สรุีย์ 
นางเบญวรีย์ นพคุณ 

เลขานุการนายก 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ 

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน 

มังกรณ์ ชนะชัย 
จิรวัชรธมล สรุีย์ 
เบญวรีย์ นพคุณ 

๘ นายสุพัฒน์ ชื่นจัตุรัส คนงานทั่วไป(กิจการสภา) สุพัฒน์ ชื่นจัตุรัส 
๙ นางสาวสุพัตรา พลทะยาน จนง.พัสดุ สุพัตรา พลทะยาน  

     



-๒- 

เริ่มเปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ แจ้งเรื่องการลาขอสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ตะเฆ่ มีสมาชิกสภาฯขอลาในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
  จำนวน ๑ ท่าน   คือ  นายณัฐภัทร พิทักษ์วงษ์  ส.อบต.ม.๑๗ 
  ๑.๒ นายไสว พรมพาน รองนายก อบต.วังตะเฆ่  เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและเรียนเชิญเจ้าหน้าที่และสมาชิก อบต.เข้าร่วมโครงการปลูกป่า หมู่ 
๑๔ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นีค้รบั 

  นายโสภา นารีจันทร์ ส.อบต.ม.๑๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโสภา นารีจันทร์ ส.
อบต.ม.๑๓ ขอให้ระบุจุดที่จะปลูกป่าให้ชัดเจนด้วยครับ 

  นางสาวผุสดี เจนชัย ส.อบต.ม.๑๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวผุสดี เจนชัย ส.อบ
ต.ม.๑๔ ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถานที่ปลูกป่า คือ ป่าชุมชนเขาคอก ปากทางเข้าบ้านบุงเวียนประมาณ ๑ 
กิโลเมตร 
  ๑.๓ นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ เสนอให้ที่ประชุมคัดเลือกเลขานุการชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาฯ แทนนายณัฐภัทร พิทักษ์วงษ์ ส.อบต.ม.๑๗ ได้ขอลา 
  นายสมาน วังหอม ส.อบต.ม.๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมาน วังหอม ส.อบ
ต.ม.๑๐ ขอเสนอ นางณธัญนันท์ อุธานี ส.อบต.ม.๑๖ ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 
  นายทรงกลด สีสดเขียว ส.อบต.ม.๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทรงกลด สีสด
เขียว ส.อบต.ม.๑ ขอรับรองครับ 
  นายไสว นอขุนทด ส.อบต.ม.๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไสว นอขุนทด ส.อบ
ต.ม.๑๑ ขอรับรองครับ 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ ได้สอบถามว่ามีใครจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี สรุป
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว คือ นางนางณธัญนันท์ อุธานี ส.อบต.ม.๑๖ ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวครับ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑ รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที ่๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

   มตทิี่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบรับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  
  ๓.๑ ขอเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
  นางเตือนใจ บำรุง นายกฯ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉัน นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.วัง
ตะเฆ่ ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงด้วยค่ะ 
  นายนฤเบศ ป้องขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ 
กระผมนายนฤเบศ ป้องขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับ
ทบทวน) ทุก                                                                                                                 /หมู่บ้าน... 



-๓- 
หมู่บ้านทั้งหมด ๑๘ หมู่บ้านได้จัดส่งเข้ามาครบทุกรายการแล้ว เมื่อนายก อบต.วังตะเฆ่ ประกาศใช้แล้ว จะนำมามอบ
ให้ท่านสมาชิกอีกครั้ง 
   มตทิี่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบรับรอง 
  ๓.๒ ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ตะเฆ่ เพ่ือโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลดที่ทำให้ลักษณะ ประมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑.ขอโอนลด รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
  ๑.๑ กองช่าง  โอนลด เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๑.แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการ ๑๒.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ สายรอบสระน้ำสาธารณะประโยชน์ งบประมาณตั้งไว้  จำนวน 
๑๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้  
๑๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๐.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หน้า ๑๙๑ ข้อ ๑๒  

 ๒.ขอตั้งจ่ายรายการใหม่ รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
  ๒.๑ กองช่าง  ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
    แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

   ๑.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าประปา งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสร้าง 
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สถานที่ดำเนินการ บ้านวังน้ำเขียว หมู่ ๑๐ งานดินขุด ๐.๔๙๕ ลบ.ม. งานคอนกรีต
โครงการ ๐.๔๙๕ ลบ.ม. เสาเหล็กกัลป์วาไน ๔” ๑๑ ต้น ชุดไฟถนน SOLAR LAMPTAN SUNNY ๒๐๐ วัตต์ 
DAYLIGHT สีดำ จำนวน ๑๑ ชุด (ตามแบบ อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ หน้า ๑๓๒ ข้อ ๙ (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ 
ที่ ๑ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๖) 
  นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประสาท 
อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕ แจ้งว่าครั้งที่ผ่านมาได้ขอร้องให้ประธานสภาช่วยถ่ายสำเนาเอกสารประชาคมหมู่บ้านมา
แนบทุกครั้ง กรณีท่ีมีการแก้ไขโครงการ 
  นายโสภา นารีจันทร์ ส.อบต.ม.๑๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโสภา นารีจันทร์ ส.
อบต.ม.๑๓ ได้กล่าวเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเอกสารให้ถ่ายสำเนาแนบทุกครั้ง เพื่อความสบายใจของสมาชิกทุกคน เพ่ือไม่ให้มี
ข้อ 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ ประชาคมประธานได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว แต่กระผมไม่ได้
ถ่ายเอกสารแนบให้ เอกสารทั้งหมดได้รวบรวมเก็บไว้ที่ประธานสภาฯ 
  นายสมาน วังหอม ส.อบต.ม.๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมาน วังหอม ส.อบ
ต.ม.๑๐ กระผมได้จัดเตรียมเอกสารและทำประชาคมเรียบร้อยแล้ว 

/นายบุญถือ... 



-๔- 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีสมาชิกสงสัยเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
   มตทิี่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบรับรอง 
  ๓.๓ ขอเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การ
ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น
บังคับใช้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อออกข้อบัญญัติฯ และประกาศใช้ต่อไป 
  นายประพันธ์ศักดิ์ บุตรศรีภูมิ นักจัดการงานทั่วไป เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนาย
ประพันธ์ศักดิ์ บุตรศรีภูมิ นักจัดการงานทั่วไป ขอชี้แจ้งเพ่ิมเกี่ยวกับบัญญัติสภาตำบล ให้ต้องนำมาบังคับใช้ในพ้ืนที่
เขตตำบลวังตะเฆ่ต่อไป จะต้องบังคับใช้ประเภท อาคารพาณิชย์ ที่พักรีสอร์ท ร้านค้าต่างๆ ฯลฯ การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันเพื่อใช้ดักน้ำเสียที่เป็นอันตรายก่อนปล่อยออกท่ีสาธารณะ 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือสงสัยอะไรหรือไม่ 
  นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.๑๒ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชลณฤทธิ์ จำชาติ 
ส.อบต.ม.๑๒  ในวาระ ๓.๓ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร นั้น กระผมไม่เข้าใจ ถ้ากรณีเป็นข้อบัญญัติ
นั้นหมายถึงต้องตราเป็นกฎหมาย แต่ไม่มีเอกสารอะไรมาชี้แจงให้สมาชิกเลยและให้จัดทำเป็นรูปเล่ม มีรายละเอียดที่
ชัดเจนต้องทำแบบไหน ใช้งบประมาณเท่าไร ทำตรงไหน นำมาเพ่ือประกอบการพิจารณาจากสมาชิกสภาในห้อง
ประชุมนี้ 
  นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประสาท 
อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕ การทำบ่อดักไขมันทำแบบไหน งบประมาณเท่าไหร่ ดังนั้นกระผมสงสัยว่าจะทำกันอย่างไร 
บ่อแบบไหนถึงจะเหมาะสม เช่น บ่อดิน ฯลฯ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมมากข้ึนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาอีกครั้ง 
  นายโสภา นารีจันทร์ ส.อบต.ม.๑๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโสภา นารีจันทร์ ส.
อบต.ม.๑๓ ท่านประธานสภาครับ การที่สภาฯจะอนุมัติให้ทุกโครงการที่ผ่าน รบกวนท่านประธานสภาขอเอกสารจาก
ผู้ขออนุมัตแนบประกอบการพิจารณาทุกครั้ง เพราะสมาชิกสภาฯ ต้องสอบถามเอกสารประกอบการพิจารณามี
หรือไม่ กรณีไม่มีไม่ควรนำเข้าประชุมสภาฯ 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ รับทราบและพร้อมปฏิบัติทุกครั้งครับ 
  นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.๑๒ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชลณฤทธิ์ จำชาติ 
ส.อบต.ม.๑๒ กระผมขอเสนอให้เลื่อนการพิจารณา ข้อบัญญัติ ๓.๓ ออกไปก่อน เนื่องจากต้องนั่งรอเอกสารทำให้เกิด
การล่าช้าในการประชุมในหัวข้อต่อไป และให้ทางเจ้าหน้าที่กลับไปดำเนินการจัดเตรียมเอกสารมาในการประชุมครั้ง
ต่อไป ซึ่งทางกระผมขอยืนยันให้เลื่อนเป็นการประชุมเพราะกรณีเกิดปัญหา สมาชิกในสภาฯ ต้องรับผิดชอบ รบกวน
ท่านประธานสภาฯพิจาณาการเลือน 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการเลือนพิจารณาญัตติ ๓.๓ ตาม
สมาชิก หมู่ ๑๒ เสนอมา 
   มตทิี่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 

/งดออก... 



-๕- 
     งดออกเสียง   - เสียง 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบให้เลือนข้อบัญญัติ ๓.๓ ไปก่อน 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ เชิญนายกเสนอญัตติต่อไปครับ 
  ๓.๔ ขอเสนอญัตติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พร้อมทั้งขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ประมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ ๒๙ การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ประมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ๑.ขอโอนลด รวมเป็นเงิน ๙๐๐ บาท  
  ๑.๑ สำนักปลัด  โอนลด เป็นเงิน ๙๐๐ บาท 
    แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๙๐๐ บาท 
   ๑.แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การรับรอง และพิธีการ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๑๕,๐๓๑.-
บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๙๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๑๔,๑๓๑.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หน้า ๑๐๒ ข้อ ๑  

 ๒.ขอโอนเพิ่ม รวมเป็นเงิน ๙๐๐ บาท  
  ๒.๑ สำนักปลัด โอนลด เป็นเงิน ๙๐๐ บาท 
    แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๙๐๐ บาท 

   ๑.แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ๔.
เครื่องปรับอากาศ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๐,๐๐๐ บาท ขอโอน
งบประมาณในครั้งนี้ ๙๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๓๐,๙๐๐ บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ล่ะ ๓๐,๙๐๐ บาท พร้อมค่าติดตั้ง ครุภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
   ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู 
   ๒) ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
                   ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้อง  

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ 
                   ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
   ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
                   ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

ราคาแล้วเพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดู (SEER) สูงกว่า 

   ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
                              (๑) แบบแยกชิ้นส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับ 

หุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร 
 

/๘)ค่าติด... 



-๖- 
   ๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    (๑) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
    ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท 
    ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๙๐๐ บาท) ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หน้า ๑๐๗ ข้อ ๔ (ข้อความอ่ืนคงเดิม) 
  นายโสภา นารีจันทร์ ส.อบต.ม.๑๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโสภา นารีจันทร์ ส.
อบต.ม.๑๓ กระผมไม่เข้าใจว่าการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศทำไมซื้อทุกสมัย ถ้าเป็นไปได้ กระผมอยากจะขอให้
โอนงบไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้ไหม และขอให้พิจารณาห้องสำหรับป้องกันสาธารณะภัยใหม่ เพราะ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานนี้ปฏิบัติหน้างาน ๒๔ ชม.ต้องการการพักผ่อน เพราะต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือบริการประชาชน 
๑๘ หมู่ จึงขอให้ทบทวนห้องพักอีกครั้ง 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเชิญนายกชี้แจง
ครับ 
  นางเตือนใจ บำรุง นายกฯ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉัน นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.
วังตะเฆ่ การโอนลดงบประมาณดังกล่าวได้ตั้งไว้ ต่ำกว่าราคาที่จะซื้อ ดังนั้นจึงต้องมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ
เพ่ิม ๙๐๐ บาท เนื่องจากห้องนิติกรต้องย้ายลงมาด้านล่างจำเป็นต้องติดตั้งแอร์เพิ่ม 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีสมาชิกสงสัยเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ขอมติที่ประชุม 
   มตทิี่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบ 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโอนเพิ่มรายได้ จำนวน ๙๐๐ บาท 
   มตทิี่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบ 
  ๓.๕ ขอเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ขอความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก บริเวณตรงข้ามตลาดขายของป่าชุมชนเขาวง เพ่ือจัดทำศูนย์คัดแยกขยะมูลฝอย
ของตำบลวังตะเฆ ่เนื้อท่ี ๒๐ ไร่ ......-.....งาน ......-......ตารางวา 
  ด้านทิศเหนือ  จด ป่าชุมชน  วัดได้ ๑๘๔ เมตร 
  ด้านทิศตะวันออก  จด ดวงฤทัย มูลนา วัดได้  ๑๗๕  เมตร 
  ด้านทิศใต ้  จด ป่าชุมชน  วัดได้  ๒๐๓  เมตร 
  ด้านทิศตะวันตก   จด ป่าชุมชน   วัดได้ ๑๖๓  เมตร  
ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมสำหรับ องค์ การบริหารส่วน
ตำบลวังตะเฆ่ เลขที่เสียภาษี ๐๙๙๔๐๐๐๓๑๑๗๕๓ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๘ หมู่ที่ ๑๔ ถนน นครสวรรค์ -ชัยภูมิ ตำบลวัง
ตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อขอความเห็นชอบในการใช้พื้นที่ 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

/นายประสาท... 



-๗- 
  นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประสาท 
อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕ ผมเห็นด้วยการที่จะมีสถานที่แยกขยะ แต่ชุมชนต่างๆที่อยู่รอบบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงมี
ผลกระทบหรือไม่ ซึ่งการมีบ่อขยะนั้นหมายถึงต้องเป็นถาวร กระผมฝากนำไปพิจารณาการจะผ่านข้อบัญญัติไปแล้ว 
จะมีประชาชนมาร้องเรียนหรือไม่ 
  นายโสภา นารีจันทร์ ส.อบต.ม.๑๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโสภา นารีจันทร์ ส.
อบต.ม.๑๓ ผมขอสอบถามทำไมเลขานุการสภาฯไม่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ เนื่องจากเป็นเจ้าของพ้ืนที่ ส่วนเรื่องจะ
ทำบ่อขยะจะทำกันแบบไหน โปรดพิจารณาอีกครั้ง รบกวนท่านสมาชิกท่ีอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงชี้แจงเกี่ยวกับผลกระทบ
หรือไม ่
  นายสมบัติ สวงโท ส.อบต.ม.๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมบัติ สวงโท ส.อบ
ต.ม.๓ ทุกสมัยที่มีความต้องการแหล่งทิ้งขยะ มีบ่อขยะหรือแหล่งทิ้งขยะก็ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการบริหารและ
การจัดการขยะ จะทำกันอย่างไร 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
  เตือนใจ บำรุง นายกฯ เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกทุกท่าน ดิฉัน นางเตือนใจ บำรุง นายก 
อบต.วังตะเฆ่ ขอชี้แจงข้อบัญญัติครั้งนี้เป็นการขอใช้พ้ืนที่หรือที่ดิน เพื่อจัดทำรายงานการประชุมไปขึ้นต่อกรมทรัพยา
กรป่าไม้จังหวัด ขอใช้พื้นที่ก่อน ส่วนเรื่องวิธีการและขั้นตอนต่อไปเกี่ยวกับบ่อขยะจะปรึกษาหารือกันอีกครั้ง 
  นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.๑๒ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชลณฤทธิ์ จำชาติ 
ส.อบต.ม.๑๒ กระผมเห็นด้วยแต่ก็ขอให้ศึกษาผลกระทบให้ดี 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอ
มติทีป่ระชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ยกมือ
   มตทิี่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบ 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ เชิญนายกเสนอข้อญัตติ ๓.๖ 
  ๓.๖ ขอเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือพิจารณาเรื่องการรายงานผลการ
บันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 
๒๕๖๕ 
  เตือนใจ บำรุง นายกฯ เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง 
  นายนฤเบศ ป้องขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ 
กระผมนายนฤเบศ ป้องขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จึงแจ้งเพ่ือทราบเกี่ยวกับผลประเมินไม่ได้ขอ
มติจากสภาฯ แต่เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ กรณีแจ้งเพ่ือทราบให้ย้ายไปเข้าหัวข้อ วาระที่ ๔ เรื่อง
ปรึกษาหารือ 
  เตือนใจ บำรุง นายกฯ ขอถอนญัตติ ๓.๖ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องปรึกษาหารือ 
  ๓.๗ ขอเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือขอความเห็นชอบ ส่งโครงการขอ
ใช้ที่ดิน เพ่ือก่อสร้างวัดป่าเกษมสันต์ หมู่ ๑๐ บ้านวังน้ำเขียว ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจให้แก่
ชาวบ้าน และสร้างความสามัคคีให้คนในหมู่บ้านและสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ไม่ให้ถูกบุกรุกป่าด้วย จึงขอส่งเอกสารให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือได้พิจารณา 

/อนุเคราะห์... 
 



-๘- 
อนุเคราะห์รายงานการประชุม ที่แสดงผลการพิจารณา ให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
การก่อสร้างวัดป่าเกษมสันต์ ต่อไปนั้น 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าของพ้ืนที่ชี้แจงครับ 
  นายสมาน วังหอม ส.อบต.ม.๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกที่เคารพทุกท่าน  
  เนื่องด้วยกระผมได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนหมู่บ้าน เรื่องรายงานการขอใช้ที่ดินของทางราชการ 
เพ่ือสร้างวัดตามรายละเอียด ดังนี้ กระผมผู้ยื่นรายงานขอใช้ที่ดิน นายสมาน วังหอม บ้านเลขท่ี ๑๘๗ หมู่ ๑๐ บ้านวัง
น้ำเขียว ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ อาชีพเกษตรกร ได้จัดทำรายงาน และเสนอโครงการเพื่อขออนุญาตใช้
ที่ดินทางราชการ เพ่ือสร้างวัด ซึ่งที่ดินอยู่ในความดูแลของ สำนักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) กระทรว งเกษตรและ
สหกรณ์ ตั้งอยู่ บ้านวังน้ำเขียว หมู่ ๑๐ ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ จำนวน ๑๕ ไร่ เพ่ือการขออนุญาตให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ระเบียบ ขั้นตอนของทางราชการ กระผมจึงนำเสนอรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ได้รับทราบ เพ่ือประกอบพิจารณา 

 ตามที่กระผมได้ยื่นหนังสือการขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก.เพ่ือสร้างวัดป่าเกษมสันต์ ถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังตะเฆ ่กระผมขอชี้แจงประวัติความเป็นมาของวัดป่าเกษมสันต์ พอสังเขป รายละเอียดดังนี้ 

๑.ไม่ขัดต่อระบบการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 วัดเป็นศาสนสถานเพ่ือประกอบศาสนกิจของพุทธบริษัท เป็นสถานที่สำคัญ ที่ต้องมีในพุทธศาสนา วัดป่า
เกษมสันต์ ได้ดำเนินการก่อสร้างที่พักสงฆ์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๔ เพ่ือเป็นการที่ประกอบศาสนกิจของสงฆ์ ของบ้านวังน้ำ
เขียวยังไม่เป็นนิติบุคคลตามระเบียบกฎหมาย จึงมีความประสงค์ขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด ตั้งวัด 
จุดประสงค์ก็เพ่ือ 

  ๑.๑ เป็นศาสนสถานประกอบศาสนกิจ 

  ๑.๒ เป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรในหมู่บ้าน 

  ๑.๓ เป็นสถานที่ประชุมของราชการกับ ราษฎร ในหมู่บ้าน 

  ๑.๔ เป็นสถานที่ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ใช้ใน
การจัดตั้งการเลือกตั้ง ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 
  ๑.๕ เป็นสถานที่ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมแก่ราษฎรในหมู่บ้าน 

๒.ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่พักสงฆ์ได้จัดให้มีการรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  ๒.๑ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

  ๒.๑.๑ วัดโครงการปลูกป่าทดแทนจากต้นไม้ถูกต้อง ไม่ว่ากรณีใดก็ตามโดยขอการสนับสนุนกล้าไม้
จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่อยู่ใกล้ 
  ๒.๑.๒ การป้องกันไฟป่า ทำแนวกั้นในฤดูแล้ง เตรียมอุปกรณ์ดับไฟ เช่น ถังน้ำชนิดสะพายหลัง ไม้
ดับไฟ และประสานกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยดับเพลิงที่อยู่ใกล้ 
  ๒.๑.๓ โครงการบวชป่า จัดให้มีโครงการบวชต้นไม้ เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้ราษฎร ได้ช่วยกันรักษาป่า
และเห็นความสำคัญของป่าไม ้

  ๒.๑.๔ การใช้วัสดุทดแทนไม้ในการก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทรายและวัสดุอ่ืนๆ 

  ๒.๑.๕ การป้องกันบุกรุกทำลายป่า ทำหลักเขตปักป้าย หรือเครื่องหมายให้ชัดเจน เพ่ือบอกให้รู้ว่า
เป็นเขตของที่พักสงฆ ์

๓.ด้านสิ่งแวดล้อม 

  ๓.๑ ไม่ปลูกสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างทับ หรือ คล่อม แหล่งน้ำธรรมชาติ 
๓.๒ การสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ธรรมชาติ 

/๓.๓ ภาชนะ... 
 



-๙- 
๓.๓ ภาชนะบรรจุอาหาร น้ำดื่ม แยกเป็นประเภท เช่น พลาสติก กระดาษ เพ่ือนำกลับไปรีไซเคิล

จากพ่อค้ารับซื้อของเก่า 

๓.๔ เศษไม้ ใบไม้ เศษอาหาร ใช้วิธีฝังกลบ หรือทำเป็นปุ๋ยหมัก โดยใช้กากน้ำตาลและสารช่วยย่อย
สลาย 
 ดังนั้นการสร้างวัดป่าเกษมสันต์และทางหมู่บ้านมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติใช้ที่ดินในเขตพ้ืนที่   

ส.ป.ก.ใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด ซึ่งมีขั้นตอนในการขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก็
เป็นขั้นตอนหนึ่ง กระผมจึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้พิจารณาเห็นชอบให้สำนักงาน 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขออนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือสร้างวัดป่าเกษมสันต์ และรับรองว่าการสร้างวัดป่าเกษมสันต์ ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท้ังทางด้าน ดิน น้ำ เสียง และอากาศ 

 นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบการสร้างวัดป่าเกษมสันต์ หมู่ ๑๐  
   มตทิี่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 

  สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบ 
  ๓.๘ ขอเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือขอความเห็นชอบ ส่งโครงการขอ
ใช้ที่ดิน เพ่ือก่อสร้างวัดบ้านวังอ้ายจีด หมู่ ๓ บ้านวังอ้ายจีด ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจให้แก่
ชาวบ้าน และสร้างความสามัคคีให้คนในหมู่บ้านและสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ไม่ให้ถูกบุกรุกป่าด้วย จึงขอส่งเอกสารให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือได้พิจารณาอนุเคราะห์รายงาน
การประชุม ที่แสดงผลการพิจารณา ให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการก่อสร้างวัดบ้านวัง
อ้ายจีด ต่อไปนั้น 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าของพ้ืนที่ชี้แจงครับ 
  นายสมบัติ สวงโท ส.อบต.ม.๓ เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกที่เคารพทุกท่าน  
  เนื่องด้วยกระผมได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนหมู่บ้าน เรื่องรายงานการขอใช้ที่ดินของทางราชการ 
เพ่ือสร้างวัดตามรายละเอียด ดังนี้ กระผมผู้ยื่นรายงานขอใช้ที่ดิน นายสมบัติ บ้านเลขท่ี ๘ หมู่ ๓ บ้านวังอ้ายจีด ต.วัง
ตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ อาชีพเกษตรกร ได้จัดทำรายงาน และเสนอโครงการเพ่ือขออนุญาตใช้ที่ดินทาง
ราชการ เพ่ือสร้างวัด ซึ่งที่ดินอยู่ในความดูแลของ สำนักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตั้งอยู่ 
บ้านวังอ้ายจีด หมู่ ๓ ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ จำนวน ๓๖ ไร่ ๔๐ ตารางวา เพ่ือการขออนุญาตให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ระเบียบ ขั้นตอนของทางราชการ กระผมจึงนำเสนอรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ได้รับทราบ เพ่ือประกอบพิจารณา 

 ตามที่กระผมได้ยื่นหนังสือการขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก.เพ่ือสร้างวัดบ้านวังอ้ายจีด ถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังตะเฆ ่กระผมขอชี้แจงประวัติความเป็นมาของวัดบ้านวังอ้ายจีด พอสังเขป รายละเอียดดังนี้ 

๑.ไม่ขัดต่อระบบการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 วัดเป็นศาสนสถานเพ่ือประกอบศาสนกิจของพุทธบริษัท เป็นสถานที่สำคัญ ที่ต้องมีในพุทธศาสนา วัดบ้านวัง
อ้ายจีด ได้ดำเนินการก่อสร้างที่พักสงฆ์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐ เพ่ือเป็นการที่ประกอบศาสนกิจของสงฆ์ ของบ้านวังอ้ายจีด
ยังไม่เป็นนิติบุคคลตามระเบียบกฎหมาย จึงมีความประสงค์ขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด ตั้งวัด 
จุดประสงค์ก็เพ่ือ 

  ๑.๑ เป็นศาสนสถานประกอบศาสนกิจ 

  ๑.๒ เป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรในหมู่บ้าน 

/๑.๓ เป็น... 



-๑๐- 
  ๑.๓ เป็นสถานที่ประชุมของราชการกับ ราษฎร ในหมู่บ้าน 

  ๑.๔ เป็นสถานที่ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ใช้ใน
การจัดตั้งการเลือกตั้ง ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 
  ๑.๕ เป็นสถานที่ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมแก่ราษฎรในหมู่บ้าน 

๒.ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่พักสงฆ์ได้จัดให้มีการรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  ๒.๑ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

  ๒.๑.๑ วัดโครงการปลูกป่าทดแทนจากต้นไม้ถูกต้อง ไม่ว่ากรณีใดก็ตามโดยขอการสนับสนุนกล้าไม้
จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่อยู่ใกล้ 
  ๒.๑.๒ การป้องกันไฟป่า ทำแนวกั้นในฤดูแล้ง เตรียมอุปกรณ์ดับไฟ เช่น ถังน้ำชนิดสะพายหลั ง ไม้
ดับไฟ และประสานกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยดับเพลิงที่อยู่ใกล้ 
  ๒.๑.๓ โครงการบวชป่า จัดให้มีโครงการบวชต้นไม้ เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้ราษฎร ได้ช่วยกันรักษาป่า
และเห็นความสำคัญของป่าไม ้

  ๒.๑.๔ การใช้วัสดุทดแทนไม้ในการก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทรายและวัสดุอ่ืนๆ 

  ๒.๑.๕ การป้องกันบุกรุกทำลายป่า ทำหลักเขตปักป้าย หรือเครื่องหมายให้ชัดเจน เพ่ือบอกให้รู้ว่า
เป็นเขตของที่พักสงฆ ์

๓.ด้านสิ่งแวดล้อม 

  ๓.๑ ไม่ปลูกสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างทับ หรือ คล่อม แหล่งน้ำธรรมชาติ 
๓.๒ การสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ธรรมชาติ 
๓.๓ ภาชนะบรรจุอาหาร น้ำดื่ม แยกเป็นประเภท เช่น พลาสติก กระดาษ เพ่ือนำกลับไปรีไซเคิล

จากพ่อค้ารับซื้อของเก่า 

๓.๔ เศษไม้ ใบไม้ เศษอาหาร ใช้วิธีฝังกลบ หรือทำเป็นปุ๋ยหมัก โดยใช้กากน้ำตาลและสารช่วยย่อย
สลาย 
 ดังนั้นการสร้างวัดบ้านวังอ้ายจีดและทางหมู่บ้านมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติใช้ที่ดินในเขตพ้ืนที่   

ส.ป.ก.ใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด ซึ่งมีขั้นตอนในการขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก็
เป็นขั้นตอนหนึ่ง กระผมจึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้พิจารณาเห็นชอบให้สำนักงาน 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขออนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือสร้างวัดบ้านวังอ้ายจีด และรับรองว่าการสร้างวัดบ้านวังอ้ายจีด ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท้ังทางด้าน ดิน น้ำ เสียง และอากาศ 

  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบการสร้างวัดบ้านวังอ้ายจีด หมู่ ๓  
   มตทิี่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 

  สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบ 

  ๓.๙ ขอเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือขอความเห็นชอบ ส่งโครงการขอ
ใช้ที่ดิน เพ่ือก่อสร้างวัดป่าวังกะทะ หมู่ ๑๖ บ้านศรีสง่า ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจให้แก่ชาวบ้าน 
และสร้างความสามัคคีให้คนในหมู่บ้านและสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ให้ถูก
บุกรุกป่าด้วย จึงขอส่งเอกสารให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพื่อได้พิจารณาอนุเคราะห์รายงานการประชุม 
ที่แสดงผลการพิจารณา ให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการก่อสร้างวัดป่าวังกะทะ ต่อไป
นั้น 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าของพ้ืนที่ชี้แจงครับ 

/นาง... 



-๑๑- 
  นางณธัญนันท์ อุธานี ส.อบต.ม.๑๖ เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกที่เคารพทุกท่าน  
  เนื่องด้วยดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนหมู่บ้าน เรื่องรายงานการขอใช้ที่ดินของทางราชการ 
เพ่ือสร้างวัดตามรายละเอียด ดังนี้ ดิฉันผู้ยื่นรายงานขอใช้ที่ดิน นางณธัญนันท์ อุธานี ส.อบต. หมู่ ๑๖ บ้านศรีสง่า ต.
วังตะเฆ ่อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ  ได้จัดทำรายงาน และเสนอโครงการเพ่ือขออนุญาตใช้ที่ดินทางราชการ เพ่ือสร้าง
วัด ซึ่งที่ดินอยู่ในความดูแลของ สำนักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตั้งอยู่ บ้านศรีสง่า หมู่ 
๑๖ ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ จำนวน ๑๔ ไร่ เพ่ือการขออนุญาตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ระเบียบ 
ขั้นตอนของทางราชการ ดิฉันจึงนำเสนอรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับทราบ เพ่ือประกอบพิจารณา 

 ตามท่ีดิฉันได้ยื่นหนังสือการขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก.เพ่ือสร้างวัดป่าวังกะทะ ถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ดิฉันขอชี้แจงประวัติความเป็นมาของวัดป่าวังกะทะ พอสังเขป รายละเอียดดังนี้ 

๑.ไม่ขัดต่อระบบการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 วัดเป็นศาสนสถานเพ่ือประกอบศาสนกิจของพุทธบริษัท เป็นสถานที่สำคัญ ที่ต้องมีในพุทธศาสนา วัดป่าวัง
กะทะ ได้ดำเนินการก่อสร้างที่พักสงฆ์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๑ เพ่ือเป็นการที่ประกอบศาสนกิจของสงฆ์ ของบ้านศรีสง่ายัง
ไม่เป็นนิติบุคคลตามระเบียบกฎหมาย จึงมีความประสงค์ขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด ตั้งวัด 
จุดประสงค์ก็เพ่ือ 

  ๑.๑ เป็นศาสนสถานประกอบศาสนกิจ 

  ๑.๒ เป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรในหมู่บ้าน 

  ๑.๓ เป็นสถานที่ประชุมของราชการกับ ราษฎร ในหมู่บ้าน 

  ๑.๔ เป็นสถานที่ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ใช้ใน
การจัดตั้งการเลือกตั้ง ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 
  ๑.๕ เป็นสถานที่ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมแก่ราษฎรในหมู่บ้าน 

๒.ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่พักสงฆ์ได้จัดให้มีการรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  ๒.๑ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

  ๒.๑.๑ วัดโครงการปลูกป่าทดแทนจากต้นไม้ถูกต้อง ไม่ว่ากรณีใดก็ตามโดยขอการสนับสนุนกล้าไม้
จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่อยู่ใกล้ 
  ๒.๑.๒ การป้องกันไฟป่า ทำแนวกั้นในฤดูแล้ง เตรียมอุปกรณ์ดับไฟ เช่น ถังน้ำชนิดสะพายหลัง ไม้
ดับไฟ และประสานกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยดับเพลิงที่อยู่ใกล้ 
  ๒.๑.๓ โครงการบวชป่า จัดให้มีโครงการบวชต้นไม้ เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้ราษฎร ได้ช่วยกันรักษาป่า
และเห็นความสำคัญของป่าไม ้

  ๒.๑.๔ การใช้วัสดุทดแทนไม้ในการก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทรายและวัสดุอ่ืนๆ 

  ๒.๑.๕ การป้องกันบุกรุกทำลายป่า ทำหลักเขตปักป้าย หรือเครื่องหมายให้ชัดเจน เพ่ือบอกให้รู้ว่า
เป็นเขตของที่พักสงฆ ์

๓.ด้านสิ่งแวดล้อม 

  ๓.๑ ไม่ปลูกสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างทับ หรือ คล่อม แหล่งน้ำธรรมชาติ 
๓.๒ การสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ธรรมชาติ 
๓.๓ ภาชนะบรรจุอาหาร น้ำดื่ม แยกเป็นประเภท เช่น พลาสติก กระดาษ เพ่ือนำกลับไปรีไซเคิล

จากพ่อค้ารับซื้อของเก่า 

๓.๔ เศษไม้ ใบไม้ เศษอาหาร ใช้วิธีฝังกลบ หรือทำเป็นปุ๋ยหมัก โดยใช้กากน้ำตาลและสารช่วยย่อย
สลาย 

/ดังนั้น... 
 



-๑๒- 
 ดังนั้นการสร้างวัดป่าวังกะทะและทางหมู่บ้านมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติใช้ที่ดินในเขตพ้ืนที่

ส.ป.ก.ใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด ซึ่งมีขั้นตอนในการขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่ วนตำบล ก็
เป็นขั้นตอนหนึ่ง ดิฉันจึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้พิจารณาเห็นชอบให้สำนักงาน 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขออนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือสร้างวัดป่าวังกะทะ และรับรองว่าการสร้างวัดป่าวังกะทะ ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท้ังทางด้าน ดิน น้ำ เสียง และอากาศ 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบการสร้างวัดป่าวังกะทะ  หมู่ ๑๖ บ้าน
ศรีสง่า ยกมือครับ 
   มตทิี่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องปรึกษาหารือ 
 นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ เกี่ยวกับการสรุปผลการประเมิน เชิญหัวหน้าส่วนครับ 
 นายนฤเบศ ป้องขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เรียนท่านประธานสภาและ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้บริหาร ตามรายระเอียดนะครับ สรุปผลการประเมิน มาตรฐานขั้นต่ำการบริการสาธารณะ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า ๑๖๕ ครับ ถ้าเป็นการประเมินความพึงพอใจ ผมขออนุญาตจากข้อที่ ๑ นะครับ 
 ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐานพอใจร้อยละ ๘๐% ปรับปรุง ร้อยละ ๒๐% 
 ๒.ด้านของผังเมืองพอใจร้อยละ ๘๐% ปรับปรุง ร้อยละ ๒๐% 
 ๓.ด้านสาธารณะสุขบริการการทางสังคมและคุณภาพชีวิตพอใจร้อยละ ๘๖% ปรับปรุง ร้อยละ 
๑๔% 
 ๔.ด้านการศึกษาพอใจร้อยละ ๘๒% ปรับปรุง ร้อยละ ๑๘% 
 ๕.ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบปลอดภัยพอใจร้อยละ ๘๐% ปรับปรุง ร้อยละ 
๒๐% 
 ๖.ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยวและการลงทุน พอใจร้อยละ ๗๖% ปรับปรุง 
ร้อยละ ๒๔% 
 ๗.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พอใจร้อยละ ๘๖% ปรับปรุง ร้อยละ ๑๔% 
 ๘.ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน พอใจร้อยละ ๘๒% 
ปรับปรุง ร้อยละ ๑๘% 
อันนี้เป็นการประเมินมาตรฐานนะครับ พอประเมินเสร็จแล้วต้องมาเสนอให้สภาทราบ พอรับทราบแล้วผมก็จะเอา
รายงานการประชุม ว่าได้เสนอทางสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมขอกล่าวแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 
 นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ ขอถามกับหัวหน้าส่วนด้วยครับ เกี่ยวกับลูกเล่มแผน ๕ ปี ลูก
เล่มคืนก่อนไหมครับ หมู่ไหนที่มีปัญหาบ้างไหมครับ เขียนไว้ที่หน้าปกไว้เลยครับ 
 นายไสว นอขุนทด ส.อบต.ม.๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอปรึกษาหารือ เรื่องโครงการ
ขุนลอกฝาย ที่ฝายน้ำหมู่ ๑๑ พอดีผมทำไปอีกที่หนึ่ง แต่ผู้รับเหมาไปทำอีกที่หนึ่ง ผมขอฝากท่านประธานถามนายก
ด้วยครับ ว่าจะให้ทำอย่างไงดี แก้ไขยังไง มันก็เป็นปัญหาเหมือนกัน ถามช่างแล้วว่าเขียนแบบผิดที่ ที่นี้ผู้รับเหมาก็ต้อง
ไปทำตามแบบ เพราะฉะนั้นช่างสับเพล่า ขอฝากท่านประธานด้วยนะครับ ทีหน้ าทีหลังอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดอีก 
เพราะว่าสำหรับบ้านปากดง หมู่ ๑๑ ก็ให้มันเป็นบทเรียน ทั้ง ๑๘ หมู่บ้านครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับ 
 นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ ครับผมก็มีเรื่องจะปรึกษาหารือ เกี่ยวกับโครงการปี พ.ศ.
๒๕๖๕ ต่อโครงการงบประมาณหมู่บ้านละ ๔๐๐,๐๐.-บาท มีบ้านไหนบ้างที่ยังไม่ได้ทำ อุทกภัยไม่เกี่ยวนะครับ 

/เอาเฉพาะ... 



-๑๓- 
 เอาเฉพาะงบประมาณ ทำหรือยังไม่ได้ทำชี้แจงมาครับ แจ้งมากับเลขานุการสภาได้เลยครับ ให้เลขาบันทึกครับ 
 นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ เรื่องต่อไป การตอบรับโครงการพัฒนาบุคลากรและสมาชิก
สภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘- 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นี้ ให้ตอบแบบตอบรับที่นี่นะครับ จะได้ดูงบประมาณ ถ้าจะไปให้ตอบรับวันนี้นะครับ แจ้งเพ่ื อ
ทราบ หลังจากนั้นจะนัดเวลาและสถานที่อีกท่ีนะครับ ระเบียบวาระท่ี ๔ ปรึกษาหารือเพียงเท่านี้นะครับ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประสาท 
อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕ ผมเห็นว่าป้องกันอยากให้กับมาอยู่ที่ เดิม เพ่ือจะได้พักผ่อนและมีความพร้อมที่จะบริการ
ประชาชนอย่างเต็มที่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ว่าให้อยู่อย่างนั้น 
 นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ ครับผมก็ท้วงติงกับทางผู้บริหารแล้วนะครับ ว่าที่ทำงาน
ป้องกันไปอยู่แบบนั้นได้ยังไง ห้องประธานสภาก็ไม่ทำให้ซักที ให้ผมไปอยู่ตรงนั้น ผู้บริหารให้ผมไปผมก็รับปาก ผม
เห็นด้วยกับท่าน ประสาท พูดและผมก็เคยเสนอกับผู้บริหารไปแล้ว ให้ปรับปรุงตรงนั้น  
 นายโสภา นารีจันทร์ ส.อบต.ม.๑๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโสภา นารีจันทร์ ส.
อบต.ม.๑๓ ผมเห็นด้วยกับท่าน ประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕ ห้องประธานควรอยู่ติดห้องประชุม เวลาประชุม ก็
ให้รองประธานสภาฯเรียกประชุมได้เลยนะครับ 
 นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕  เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ กระผมนายประสาท 
อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕ ผมอยากถามครับว่าโครงการปี ๒๕๖๕ ได้ทำหรือยัง และปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่ละ
หมู่บ้านจะทำเสร็จไหม จะมีตกไหม กันเงินไวไหม ว่าทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน อย่าให้ตกนะครับ ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับ 
และความเดือดร้อนของชาวบ้านอย่าบอกว่า เอาไว้ก่อนนะครับ ถ้าเงินไม่มี เงินไม่พอให้ไปแก้เฉพาะตรงมันเสียหายก็
ได้ครับท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 
 นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ครับ 
 นางเบญวรีย์ นพคุณ จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน จากการรายงานตอนนี้นะค่ะ อบต.เราตั้ง
งบไว้ ๘๕ ล้าน เข้ามาทัง้หมด ๗๐ ล้าน ตอนนี้มีอยู่ ๕.๖ ล้าน อยู่ในช่วงพิจารณาจะใช้ยังไงค่ะ 
 นายโสภา นารีจันทร์ ส.อบต.ม.๑๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโสภา นารีจันทร์ ส.
อบต.ม.๑๓ ขอบคุณครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินการคลังที่ได้รับข้อมูลการเงินครับ 
 นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าทีพั่สดุชี้แจงด้วยครับ 
 นางสาวสุพัตรา พลทะยาน จนง.พัสดุ กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
วังนี้นะค่ะจะมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องโครงการ ของ อบต.นะค่ะ ตอนนี้ก็ทำสัญญาไปก็มี ปากดง,หลังสัน แล้วก็มี หมู่ 
๑๔,หมู่ ๑๖ หลายๆตัว หลายๆที่ ว่าผู้รับงานการขออนุมัติ ได้ทำใบเสนอราคาแล้ว และท่าน ผอ.ประจักษ์ คงแหลม 
ท่านไปบวช แล้วการอนุมัติเป็นการอนุมัติย้อนหลังเพราะว่า การทำเรื่องต้องให้ช่วงเดียวกัน และมีการคีย์เข้าระบบ
แล้วค่ะ ส่วนที่ทำสัญญาไปแล้ว ก็รอผู้ว่าจ้างเข้าดำเนินการได้เลยค่ะ และจะให้จบภายในปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 
 นางณธัญนันท์ อุธานี ส.อบต.ม.๑๖ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ทำเป็นกำหนดการได้ไหมค่ะ 
อย่างเช่น หมู่ ๑,หมู่ ๒ เข้าวันไหน กำหนดการว่าเสร็จเมื่อไหร่ 
 นางสาวสุพัตรา พลทะยาน จนง.พัสดุ กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ในกรณีทำสัญญาแล้ว พัสดุจะแจ้งให้ทางผู้ว่าจ้างเข้าดำเนินการได้ แต่ผู้ว่าจ้างจะเข้าวันไหนขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างอีกทีค่ะ 
 นายสมาน วังหอม ส.อบต.ม.๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากให้ผู้รับเหมาหรือผู้ว่าจ้าง
แจ้งทางสมาชิกด้วยครับ เพราะว่าผมเจอมา ๒ ครั้งแล้วครับ ไม่มีการโทรแจ้งผมซักครั้งเลย แล้วผิดพลาดมาใคร
รับผิดชอบ ก็ต้องเป็นสมาชิก ขอฝากตรงนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

/นายไสว... 
 



-๑๔- 
 นายไสว พรมพาน รองนายก อบต.วังตะเฆ่ ผมก็เห็นด้วยเกี่ยวกับผู้ว่าจ้างเข้าพ้ืนที่ไม่แจ้งสมาชิก ก็
ให้ทาง อบต.รับปัญหาไว้นะครับ ก็ขอแจ้งเรื่องการเงิน คือ เงินที่แจ้งว่ามีอยู่ ๔-๕ ล้านนะครับ เราก็กันไว้เป็นบางส่วน
แล้ว ส่วนที่ทำสัญญาไปแล้วก็มีอยู่ ๑๐ ตัว นะครับ  ก็คงจะไม่ตก ที่นี้ตัวที่ยังไม่ทำสัญญานะครับก็กันเงินเอาไว้แล้ว 
เพราะว่าปีงบประมาณอันใกล้ๆนี้ เดียวมันจะหลุดไปนะครับ ฉะนั้นท่านสมาชิกก็อย่าตกใจครับ ผมก็ขอขอบคุณทุก
ท่านครับ 
 นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.  

(ลงชื่อ)          ณธัญนันท์ อุธานี     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางณธัญนันท์ อุธานี) 
                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ (ชั่วคราว) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ครั้งนี้

แล้ว เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม 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 สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

       (ลงชื่อ)     บุญถือ เทพอุทัย 
        (นายบุญถือ เทพอุทัย) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
 


