
  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่                                                                                                                               

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖6 
วัน พุธ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 เวลา 10.0๐น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

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.หมู่ที่ ๒ ฤทธิกร จินดาโสด 
๖ นายสมบัติ สวงโท สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ สมบัติ สวงโท 
๗ นางสาวหนูแดง รุ่งเป้า สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ หนูแดง รุ่งเป้า 
๘ นายประสาท อาภรณ์แก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ ประสาท อาภรณ์แก้ว 
๙ นางสาวสมเกียรติ์ ลานอก สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ 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.หมู่ที่ ๑๒ ชลณฤทธิ์ จำชาติ 
๑๔ นายโสภา นารีจันทร์   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๓ โสภา นารีจันทร ์
๑๕ นางสาวผุสดี เจนชัย   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๔ ผุสดี เจนชัย 
๑๖ นางจี ถิ่นประสงค์   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๕ จี ถิ่นประสงค์ 
๑๗ นางณธัญนันท์ อุธานี   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๖ ณธัญนันท์ อุธานี 
๑๘ นางโสภา ศรีชัยปัญหา   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๘ โสภา ศรีชัยปัญหา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลงช่ือ หมายเหต ุ

๑ นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ เตือนใจ บำรุง  

๒ นายมังกรณ์ ชนะชัย รองนายก อบต.วังตะเฆ่ มังกรณ์ ชนะชัย 
๓ นายนฤเบศ ป้องขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชก. นฤเบศ ป้องขันธ์ 
๔ นางนิรปิญญ์ สรภูมิ หัวหน้าสำนักปลัด นิรปิญญ์ สรภูมิ 
๕ 
๖ 
๗ 

นายสุพัฒน์ ชื่นจัตุรัส 
นางสาวจิรวัชรธมล สรุีย์ 
นางสาววรรณภา บุญภักดี 

คนงานทั่วไป(กิจการสภา) 
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์ 

สุพัฒน์ ชื่นจัตุรัส 
จิรวัชรธมล สรุีย์ 

วรรณภา บุญภักดี 
๘ นางสาวอัญชลีพร หอขุนทด พนักงานจ้างทั่วไป อัญชลีพร หอขุนทด 
     

 

/เปิดประ... 
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เปิดประชุมเวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑. การทำกิจกรรมวันเด็ก เปิดโรงทานแจกขนมในนามสภา อบต.วังตะเฆ่ ในวันที่ 13 มกราคม 2566 

ที่โรงเรียนท่าโป่ง ขอเชิญชวนท่านสมาชิกร่วมกิจกรรมครับ 
๑.๒. –นายนฤเบศ ป้องขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เรียนชี้แจงเรื่องอัตราค่าบริการ

รถบรรทุกน้ำอุปโภคบริโภคในกรณีท่ีไม่ใช่สาธารณะภัยหรือภัยแล้ง ที่มีความต้องการใช้ในกิจการส่วนตัวที่เกิดผลกำไรนั้น
จะมีค่าบริการครับ  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ๓.๑ ขอเสนอญัตติ -นางเตือนใจ บำรุง นายกฯ เรียนประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกทุกท่าน ดิฉัน นาง
เตือนใจ บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ ขอเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ ่เพ่ือขอเสนอ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ในสมัยประชุมนี้ ซึ่ง
ได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างดังกล่าวมาด้วยแล้ว 
  –นายนฤเบศ ป้องขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังตะเฆ่ มีความจำเป็นในการเพ่ิมเติมโครงการพัฒนาเพื่อจัดการสาธารณะให้กับประชาชนโดยสนับสนุนอำเภอ
หนองบัวระเหว เพื่อจัดทำโครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีและโครงการประเพณีงานเจ้าพ่อพญาแล องค์การ
บริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2566 เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป 
  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรืออภิปรายเพิ่มหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะหามติ 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑2 เสียง 

     ไม่เห็นชอบ - เสียง 

     งดออกเสียง - เสียง 

    ไม่อยู่ในที่ประชุม 3 ท่าน คือ  1.นายสมบัติ สวงโท ส.อบต.ม.3 

        2.นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.12 

        3.นางสาวผุสดี เจนชัย ส.อบต.ม.14 
  สรุปมติที่ประชุม  เห็นชอบรับรอง 
  ๓.2 ขอเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือขอเสนอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นการกันเงินซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจรับเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี 
โดยสั่งหรือสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กัน
เงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลา 1 ปี หรือตามข้อผูกพัน ข้อ 58 ให้วางฎีกากันเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน เว้นแต่มีเหตุสมควร ผู้บริหารท้องถิ่นอาจพิจารณาอนุมัติให้ขยาย
เวลายื่นขอกันเงินได้ไม่เกินวันทำการสุดท้ายของปีนั้น ในการประชุมสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันพุธที่ 
28 กันยายน 2565 จึงขออาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนี้                                                                                                      /ข้อแก้... 
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  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จำนวน 1 รายการ 
 รายการที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 สายสี่แยกศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก-วัดใหม่โป่งนคร งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 100,000.-บาท  
 ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 สายสี่แยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -วัดใหม่โป่งนคร 
ระยะทาง 0.046 กม.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดงาน
ก่อสร้างจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกำหนด) 
 ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 สายสี่แยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -วัดใหม่โป่งนคร 
ระยะทาง 0.036 กม.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดงาน
ก่อสร้างจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกำหนด) ข้อความอ่ืนคงเดิม 
  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรืออภิปรายเพิ่มหรือไม่ 
  -นายฤทธิกร จินดาโสด ส.อบต.ม.2 ผมมีข้อสงสัยในเรื่องระยะทาง จากเดิม 0.046 กม. ลดเหลือ 
ระยะทาง 0.036 กม. โดยสาเหตุใด ขอให้เจ้าของพ้ืนที่ชี้แจงด้วยครับ  
  -นายณัฐภัทร พิทักษ์วงษ์ ส.อบต.ม.17 เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงในเรื่องของระยะทางที่ลดลงเกิดจาก
เดิมแบบแปลนมีความหนาของคอนกรีตแค่ 10 ซม. ปรับเปลี่ยนเป็นความมหนา 15 ซม.จึงทำให้ระยะทางลดตามแบบ
มาตรฐานกำหนดครับ 
  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรืออภิปรายเพิ่มหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะหามติ 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑4 เสียง 

     ไม่เห็นชอบ - เสียง 

     งดออกเสียง - เสียง 

    ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน คือ   นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.12 
  สรุปมติที่ประชุม  เห็นชอบรับรอง 
  ๓.3 ขอเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือขอเสนอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นการกันเงินซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจรับเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 กรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นอีกต่อไป ให้องค์กรส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ในการประชุมสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 จึงขอ
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 
4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จำนวน 1 รายการ 
 รายการที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อส ร้าง 
ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางประมวล-อ่างเก็บน้ำสำนักตูมกา 
หมู่ 5 งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 50,000.-บาท  
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 ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางประมวล-อ่างเก็บน้ำสำนักตูมกา ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,500 เมตร พื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) 
 ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางประมวล -อ่างเก็บน้ำสำนักตูมกา ปริมาณงาน งานปรับ
เกรดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร พื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร งานลูกรังในพ้ืนที่กว้าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ 4,000 ตร.ม งานดินลูกรังในพ้ืนที่ ระยะทางขนส่ง
ขนส่งไม่เกิน 5 กม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) ข้อความอ่ืนคงเดิม 
  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
  -นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.5 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผม นายประสาท อาภรณ์
แก้ว ส.อบต.ม.5 ขอยืนยันตามแบบ อบต.กำหนดครับ 
  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรืออภิปรายเพ่ิมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะหามติที่
ประชุม 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 

    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

    งดออกเสียง - เสียง 

   ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน คือ   นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.12 

  สรุปมติที่ประชุม  เห็นชอบรับรอง 
  ๓.4 ขอเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือขอเสนอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จำนวน 5 รายการ 
 รายการที่ 1 แผนงานการเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 1.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ 10 งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 200,000.-บาท หน้า 
211 ข้อ 1 
 ข้อความเดิม โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 ข้อความใหม่ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน ข้อความอ่ืนคงเดิม 
 รายการที่ 2 แผนงานการเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 2.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ 15 งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 150,000.-บาท หน้า 
212 ข้อ 2 
 ข้อความเดิม โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 ข้อความใหม่ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน ข้อความอ่ืนคงเดิม 
 รายการที่ 3 แผนงานการเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 3.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ 11 งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 70,000.-บาท หน้า 
212 ข้อ 3 
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 ข้อความเดิม โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 ข้อความใหม่ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน ข้อความอ่ืนคงเดิม 
 รายการที่ 4 แผนงานการเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ6.โครงการปรับปรุงไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ 16 งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 50,000.-บาท หน้า 213 ข้อ6 
 ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ 16 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ 16 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน ข้อความอ่ืนคงเดิม 
 รายการที่ 5 แผนงานการเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 7.โครงการปรับปรุงไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ 14 งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 50,000.-บาท หน้า 214ข้อ7 
 ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ 14 สถานที่ดำเนินการบ้านใหม่เจริญผล ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ 14 สถานที่ดำเนินการบ้านวังกะทะ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน ข้อความอ่ืนคงเดิม 
  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
  -นายโสภา นารีจันทร์ ส.อบต.ม.13 เรียนประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิก ท่านนายก กระผม นาย
โสภา นารีจันทร์ ส.อบต.ม.13 กระผมได้ตรวจสอบเอกสารที่แนบมากับญัตติข้อนี้เบื้องต้นแล้วมีข้อสงสัยในบางรายการที่ไม่
บันทึกวาระประชุมของหมู่บ้านแนบมาจึงอยากทราบว่าด้วยเหตุใดจึงไม่มี 
  -นางนิรปิญญ์ สรภูมิ หัวหน้าสำนักปลัด ขอชี้แจงในส่วนของที่ท่านสมาชิกสงสัยนั้นเกิดจากการผิดพลาด
ของเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิดพลาดจึงมีความจำเป็นที่จะเปลี่ยนข้อความดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องระบบเพ่ือการดำเนินการที่
ถูกต้องตามระเบียบ จึงไม่มีบันทึกการประชุมจากหมู่บ้านแนบมาโดยอาศัยอำนาจของนายกเพ่ือยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นอำนาจสภา อบต.วังตะเฆ่ พิจารณาต่อไปค่ะ 
  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรืออภิปรายเพ่ิมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะหามติที่
ประชุม 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 

    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

    งดออกเสียง - เสียง 

   ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน คือ   นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.12 

  สรุปมติที่ประชุม  เห็นชอบรับรอง 
 3.5 ขอเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ อาศัยอำนาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิมโอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1.ขอโอนลด รวมเป็นเงิน 200,000 บาท 
  1.1 กองช่าง เป็นเงิน 200,000 บาท 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 200,000 บาท 
   (1).แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4.โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร หมู่ 7 สายบ้านนายบุญเสาร์ -รอบเขาสนิม จำนวน 
200,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน 200,000.-บาท ขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ 200,000.- บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ 0.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หน้า 249 ข้อ 4 
  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรืออภิปรายเพ่ิมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะหามติที่
ประชุม 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 

    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

    งดออกเสียง - เสียง 

   ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน คือ   นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.12 

  สรุปมติที่ประชุม  เห็นชอบรับรอง 
 2.ขอโอนตั้งรายการใหม่ รวมเป็นเงิน 200,000 บาท 
  2.1 กองช่าง ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 200,000 บาท 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 200,000 บาท 
   (1).แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ 7 ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 200,000 บาท คำชี้แจง 
รายจ่ายเพื่อบริการสาธารณะที่จัดทำเพ่ืออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในสิ่งอุปโภคท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต สถานที่
ดำเนินการ บ้านโนนสำราญ หมู่ 7 ปริมาณงานดินขุด จำนวน 0.99 ลบ.ม. งานคอนกรีตโครงสร้าง 0.99 ลบ.ม. เสาเหล็ก
กัลป์วาไน 4” 22 ต้น ชุดไฟถนน SOLAR LAMPTAN SUNNY 200 วัตต์ DAYLIGHT สีดำ จำนวน 22 ชุด (ตามแบบ 
อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและ
ประปา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับทบทวน ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้า 70 รายการที่ 3 
  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
  -นายสราวุฒิ แนบเสลา ส.อบต.ม.7 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผม นายสราวุฒิ แนบเสลา ส.
อบต.ม.7 ขอยืนยันตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนดครับ 
  -นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรืออภิปรายเพิ่มหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะหามติ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 

    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

    งดออกเสียง - เสียง 

   ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน คือ   นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.12 

  สรุปมติที่ประชุม  เห็นชอบรับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

4.๑. เรื่องการสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยใหส้มาชิกสภา
ท้องถิ่นคัดเลือกสมาชิกสภา จำนวน 1 คน เพื่อเป็นผู้แทนสมาชิกสภาเป็นกรรมการธรรมาภิบาล ทั้นนี้ให้เป็นอำนาจสมาชิก
สภาคัดเลือก เชิญครับ 

-นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.5 ผมขอเสนอ นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ (ส.อบต.ม.9) 
เป็นผู้แทนสมาชิกสภาฯเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดครับ  

/ผู้รับ... 
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   ผู้รับรอง 2 คน 

1. นายสมบัติ สวงโท   ส.อบต.ม.3 

2. นางสาวสมเกียรติ์ ลานอก  ส.อบต.ม.6 

-นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมนับ 1,2,3 มติที่ประชุม
สภาถือว่า นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ (ส.อบต.ม.9)เป็นผู้แทนสมาชิกสภาเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ของ
สภา อบต.วังตะเฆ่ 

4.2 -นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.5 กระผมขอพูดถึงเรื่องการอภิปรายของสมาชิกสภา ผม
อยากให้ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายในหัวข้อต่างๆก่อนเข้าเรื่องที่อภิปราย โดยเฉพาะสมาชิกที่อาวุโส 
อยากให้เกิดความราบรื่นในการดำเนินของการประชุมสภาของ อบต.วังตะเฆ่ มีการยิ้มแย้มแจ่มใส สัมพันธ์ที่ดีในหมู่ของ
สมาชิกสภาของเราครับ 

ประธานสภาฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 11.5๐ น. 

(ลงชื่อ)          ณัฐภัทร พิทักษ์วงษ ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายณัฐภัทร พิทักษ์วงษ์) 
                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ครั้งนี้
แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มกราคม ๒๕๖๖ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 
 

                          (ลงชื่อ)    สราวุฒิ แนบเสลา     
                                              (นายสราวุฒิ แนบเสลา) 
                                      กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
      (ลงชื่อ)      สมาน วังหอม               (ลงชื่อ)  โสภา ศรีชัยปัญหา 
       (นายสมาน วังหอม)                                             (นางโสภา ศรีชัยปัญหา) 
               กรรการตรวจสอบรายงานการประชุม                       กรรการตรวจสอบรายงานการประชุม    
 -สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว ในคราวประจำสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖6 เมื่อวันที่  ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖6 

       (ลงชื่อ)    บุญถือ เทพอุทัย 
        (นายบุญถือ เทพอุทัย) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
 


