
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่                                                                                                                               
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ 

วัน จันทร์ ที่ ๖ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

ผู้มาประชุม จำนวน  ๑๗ คน 
  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลงช่ือ หมายเหต ุ

๑ นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ บุญถือ เทพอุทัย  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลา 

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.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 - 
๑๗ นางณธัญนันท์ อุธานี สมาชิก อบต.หมู่ที่๑๖ ณธัญนันท์ อุธานี 
๑๘ นางโสภา ศรีชัยปัญหา สมาชิก อบต.หมู่ที่๑๘ โสภา ศรีชัยปัญหา 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๑ คน 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลงช่ือ หมายเหต ุ

๑ นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ เตือนใจ บำรุง  

๒ ว่าที่ ร.ต.กฤษณ์กร แข็งฤทธิ์ จ.น.ท.อุทยานไทรทอง กฤษณ์กร แข็งฤทธิ์ 
๓ นายนฤเบศ ป้องขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน-

ชำนาญการ 
นฤเบศ ป้องขันธ์ 

๔ นายอุทัย แซงชัยภูมิ ผช.ผญบ.ม.๑๒ อุทัย แซงชัยภูมิ 
๕ 
๖ 
๗ 

นายอดิเทพ ศรีสมบัติ 
นายณรงค์ คิดที 
นายภูริช ผ่องแผ้ว 

ผญบ.ม.๑๓ 
ผญบ.ม.๑๑ 

ผอ.รร.วังกะทะ 

อดิเทพ ศรีสมบัติ 
ณรงค์ คิดที 

ภูริช ผ่องแผ้ว 
๘ นายสุพัฒน์ ชื่นจัตุรัส คนงานทั่วไป(กิจการสภา) สุพัฒน์ ชื่นจัตุรัส 
     



-๒- 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลงช่ือ หมายเหต ุ

๙ นายแล เนาว์กระโทก ผญบ.ม.๒ แล เนาว์กระโทก  

๑๐ นายมังกรณ์ ชนะชัย เลขานุการ นายก อบต.วังตะเฆ่ มังกรณ์ ชนะชัย 
๑๑ น.ส.วรรณภา บุญภักด ี ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์ วรรณภา บุญภักดี 

 

เริ่มเปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ แจ้งเรื่องการลาขอสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มี

สมาชิกสภาฯขอลาในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕  
  จำนวน  ๑ ท่าน   คือ  นางจี ถิ่นประสงค์  ส.อบต.ม.๑๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑ รายงานการประชุมสมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 

    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

    งดออกเสียง - เสียง 

  สรุปมติที่ประชุม  เห็นชอบรับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชน รายงานผลดำเนินงานข้อเสนอแนะ รายงานปัญหาอุปสรรค์ใน
การปฏิบัติงานต่อสภาฯ อบต.วังตะเฆ่ 
นายอดิเทพ ศรีสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๓ เรียนประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิก ท่านนายก หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
กระผมนายอดิเทพ ศรีสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๓ ขอนำเสนอเรื่องการจัดประชุมที่ตรงกับการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านของ
ตำบล ทำให้ หลายบ้านไม่สามารถเข้าร่วมในครั้งนี้ได้ ฝากพิจารณาในการจัดประชุมร่วมครั้ งต่อไปและผมขอฝากเรื่องการ
ดำเนินโครงการงบประมาณข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๕ ที่ยังไม่ดำเนินโครงการและเรื่องงบฉุกเฉิน อุทกภัยถนนชำรุดให้เร่งพิจารณา
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านครับ 

นายณรงค์ คิดที ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑ เรียนประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิก ท่านนายก หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผม 
นายณรงค์ คิดที ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑ มีความคิดเห็นเสนอแนะให้ดำเนินงบประมาณปี ๒๕๖๕ ซึ่งผ่านมาเกือบปีแล้ว เหลือเวลา
ดำเนินโครงการปี ๒๕๖๕ แค่ไม่ก่ีเดือนให้คณะผู้บริหารเร่งดำเนินการ และเรื่องอุทกภัยถนนในการสัญจรไปมาลำบาก 

นายแล เนาว์กระโทก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ เรียนประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิก ท่านนายก หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
กระผมนายแล เนาว์กระโทก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ ฝากเรื่องถนนลูกรังท่ีซ่อมแซมไปก่อนหน้านี้แล้ว ถนนถูกปิดให้ไปใช้อีกเส้นที่มี
ความลำบากให้คณะผู้บริหารผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าตรวจสอบด้วยครับ 

นายอุทัย แซงชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒ เรียนประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิก ท่านนายก หัวหน้าส่วนราชการทุก
ท่าน กระผม นายอุทัย แซงชัยภูมิ ผช.ผญบ.ม.๑๒ เรื่องการดำเนินโครงการให้ท่าน ส.อบต.ม.๑๒ ชี้แจงในวาระต่อไปครับ 

 

 

  

/ว่าที่... 



-๓- 

ว่าที่ ร.ต.กฤษณ์ แข็งฤทธิ์ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง เรียนประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิก ท่านนายก หัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม ว่าที่ ร.ต.กฤษณ์ แข็งฤทธิ์ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง ขอนำเรียนช่วงนี้เข้าสู่เทศกาล
กระเจียวบาน ขอให้ อบต.วังตะเฆ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการจัดทำป้ายเชิญชวนและเสนอจุดขายสินค้า โอท๊อป (OTOP) 
หน้า ร.พ.สต.ท่าโป่ง ครับ 

นายภูริช ผ่องแผ้ว ผอ.รร.บ้านวังกะทะ เรียนประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิก ท่านนายก หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
กระผม นายภูริช ผ่องแผ้ว ผอ.รร.วังกะทะ  ขอนำเรียนให้ที่ประชุมสภาฯทราบ ๒ เรื่อง  
  ๑.โครงการอารยาเกษตร ซึ่งทางโรงเรียนวังกะทะ ได้ถูกคัดเลือกเป็น รร.ที่ได้รับโครงการนี้เป็น ๑ ใน ๓๐ 
โรงเรียนทั่วประเทศเพ่ือพัฒนาเยาวชน 

  ๒.เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ๔ เส้า ที่ รร.วังกะทะ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นี้ด้วยครับ 

นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ เชิญนายกชี้แจงครับ 

นางเตือนใจ บำรุง นายกฯ เรียนประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิก ท่านนายก หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ดิฉัน นางเตือนใจ 
บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ ขอชี้แจงเรื่องการพัฒนาด้านอุทกภัยที่ท่านผู้ใหญ่ได้ถามมาว่าตอนนี้งบประมาณ ของ อบต.วัง
ตะเฆ่เรามีพอประมาณที่จะดำเนินโครงการได้ทั้งในข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๕ แต่ยังติดเรื่อง โควิด -๑๙ พนักงานที่
เกี่ยวข้องติดเชื้อ รักษาตังพ่ึงกลับมาทำงานและพนักงานที่เกี่ยวข้องขาดมีน้อยเนื่องจากสอบได้ราชการจึงย้าย ทั้ งนี้จะ
ดำเนินการตามที่ทุกท่านเสนอ และส่วนเรื่องการติดป้ายเชิญชวนเที่ยวอุทยานไทรทอง ทางคณะผู้บริหารจะเข้าไปประชุม
หารือกับหัวหน้าอุทยานไทรทอง อีกทีค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องกระทู้ถาม 

นายโสภา นารีจันทร์ ส.อบต.ม.๑๓ เรียนประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิก ท่านนายก หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผม 
นายโสภา นารีจันทร์ ส.อบต.ม.๑๓ ขอตั้งกระทู้ถาม ๒ เรื่องครับ 

  ๔.๑ ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว 
  ๔.๒ หัวหน้าสว่นราชการว่าแต่ละหน่วยงานใครเป็นผู้รับรองเบิกจ่าย 
นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ เชิญนายกชี้แจงครับ 

นางเตือนใจ บำรุง นายกฯ เรียนประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาฯ ดิฉัน นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ ขอ
ชี้แจง เรื่องการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๕ ขณะนี้โครงการแต่ละโครงการกำลังเร่งทำสัญญาอยู่ งบประมาณท่ี 
จะพัฒนามีอยู่แล้วตามเอกสารที่ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านอาจจะล่าช้าจริง แต่ก็จะทยอยดำเนินโครงการให้ทันตามระยะเวลา
ที่กำหนด 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

๕.๑ ขอเสนอญัตติ เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   2565   ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลวังตะเฆ่  โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4 
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ  29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ทีทำให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ 

  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  จำนวน  ๑  รายการ 

 รายการที่  1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ๓๕.  

 

/ก่อสร้าง... 



-๔- 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙  สายบ้านนางจุฬาลักษณ์ –  บ้านนางล้วน งบประมาณตั้งไว้  จำนวน   ๑๐๐,๐00.-บาท  หน้า ๑๙๘  ข้อ  ๓๕ 

ข้อความเดิม  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙  สายบ้านนางจุฬาลักษณ์ –  บ้านนางล้วน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๗๕  ตร.ม. พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกำหนด)  

ข้อความใหม่ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙  สายบ้านนางจุฬาลักษณ์ –  บ้านนางล้วน ระยะทาง ๐.๐๓๕ กม. ผิวจราจรกว้าง 
๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกำหนด) ข้อความอ่ืนคง
เดิม 

นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะหามติครับ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 

    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

    งดออกเสียง - เสียง 

  สรุปมติที่ประชุม  เห็นชอบ 

๕.๒ ขอเสนอญัตติ เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   2565   ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลวังตะเฆ่  โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4 
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ  29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ทีทำให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ 

  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  จำนวน  ๑  รายการ 

 รายการที่  1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ๒๗. 
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๗  สายสี่แยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก –  วัดใหม่โป่งนคร งบประมาณตั้งไว้  จำนวน   ๑๐๐,๐00.-บาท  หน้า ๑๙๖  ข้อ  
๒๗ 

ข้อความเดิม  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๗  สายสี่แยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก –  วัดใหม่โป่งนคร ปริมาณงาน ระยะทาง ๐.๐๓๖ 
กม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างล่ะ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กำหนด) 

ข้อความใหม่ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๗  สายสี่แยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก –  วดัใหมโ่ป่งนคร ระยะทาง ๐.๐๔๖ กม. ผวิจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกำหนด) ขอ้ความ
อ่ืนคงเดิม 

นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะหามติครับ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 

    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

    งดออกเสียง - เสียง 

  สรุปมติที่ประชุม  เห็นชอบ 
  ๕.๓ ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
เพ่ือโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้                                                    

  ๑.ขอโอน... 



-๕- 

 ๑.ขอโอนลด รวมเป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท  
  ๑.๑ กองช่าง  โอนลด เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
   (๑).แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการ ๒๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๗ สายบ้านนางทำ หนองบุญ – บ้านครูธีรพร งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 
๑๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๐.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หน้า ๑๙๕ ข้อ ๒๖ 

   (๒).แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ๒.โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ ๑ สายบ้านนางสูงสา – บ้านนายสมาน งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๐.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หน้า ๒๐๒ ข้อ ๒ 

   แผนงานการเกษตร จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   (๑).แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๖.โครงการขุนลอกลำห้วยสาธารณะลำห้วยดงสามเหลี่ยม หมู่ ๑๕ งบประมาณตั้งไว้ 
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้  
๑๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๐.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หน้า ๒๑๓ ข้อ ๖ 

นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะหามติครับ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 

    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

    งดออกเสียง - เสียง 

  สรุปมติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 ๒.ขอตั้งจ่ายรายการใหม่ รวมเป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท  
  ๒.๑ กองช่าง  ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท 

   (๑).แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๗ สายบ้านนางสาวสีนวน – นาย
ประสิทธิ์ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 
๑๗ สายบ้านนางสีนวน – นายประสิทธิ์ ปริมาณงาน ระยะทาง ๐.๐๔๗ กม. ผิวทางจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้องป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย(ตามแบบมาตรฐานกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านโป่ง
นคร หมู่ ๑๗ สายบ้านนางสีนวน  – นายประสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ หน้า ๕๙ ข้อ ๑๗๖ (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑ 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๖) 
   (๒).แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ สายบ้านนางแปร – บ้านนางบุพผา 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ สาย
บ้านนางแปร – บ้านนางบุพผา ปริมาณงาน ระยะทาง ๐.๐๕๕ กม. ผิวทางจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  

/๐.๕๐ เมตร... 



-๖- 

๐.๕๐ เมตร พร้องป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย(ตามแบบมาตรฐานกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังตะเฆ่ หมู่ ๑
สายบ้านนางแปร – บ้านนางบุพผา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ หน้า ๓๐ ข้อ ๖ (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๖) 

   (๓).แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๕ สายบ้านนายสุมิตร – บ้านนางเวิน  
ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๕ สาย
บ้านนายสุมิตร – บ้านนางเวิน ปริมาณงาน ระยะทาง ๐.๐๓๖ กม. ผิวทางจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย(ตามแบบมาตรฐานกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่เจริญผล 
หมู่ ๑๕ สายบ้านนายสุมิตร – บ้านนางเวิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ หน้า ๕๖ ข้อ ๑๖๒ 
(สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๖) 

นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกใดสงสัยหรือไม่ครับ เชิญครับ 

นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.๑๒ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผม นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.๑๒ ขอ
เพ่ิมเติมสอบถามไปยังหมู่บ้านที่มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อบัญญัตินั้น ได้มีการประชาคมชาวบ้านหรือไม่และขอให้ท่าน
ประธานสภาให้ท่านสมาชิกสภาในพ้ืนที่ชี้แจงยืนยันด้วยครับ 

นายณัฐภัทร พิทักษ์วงษ์ ส.อบต.ม.๑๗ เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายณัฐภัทร พิทักษ์วงษ์ 
ส.อบต.ม.๑๗ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงว่ามีการประชาคมชาวบ้านเพ่ือทำเรื่อง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอสภาพิจารณา
ต่อไป 

นายทรงกลด สีสดเขียว ส.อบต.ม.๑ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผม นายทรงกลด สีสดเขียว ส.อบต.ม.๑ ขอชี้แจง
ยืนยันว่ามีการจัดทำประชาคมชาวบ้านเรียบร้อยก่อนทำหนังสือพร้อมแนบประชาคมเพ่ือเสนอคณะผู้บริหารพิจารณา  นำ
เรียนขออนุญาติสภาพิจารณาเห็นชอบครับ 

นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผม นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕ 
ขอเพ่ิมเติมเสนอให้ท่านประธานแนบประชาคมชาวบ้านกรณีเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกสภาฯ
พิจารณา                                                                                                                                                              

นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ ผมขอชี้แจงต่อสมาชิกสภาฯทุกโครงการที่เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง มีประชาคมชาวบ้าน
ทุกบ้าน เพียงแต่ผมไม่ได้ถ่ายเอกสารให้สมาชิกสภาฯ มีท่านใดส่งใสหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะหามติที่ประชุม  
  มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 

    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

    งดออกเสียง - เสียง 

  สรุปมติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 

/ระเบียบ... 



-๗- 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องปรึกษาหารือ 

นายฤทธิกร จินดาโสด ส.อบต.ม.๒ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผม นายฤทธิกร จินดาโสด ส.อบต.ม.๒ ขอ
สอบถามเรื่องวาตภัย พายุพัดหลังคาชาวบ้าน ของชาวบ้านวังกะทะ  ตอนนี้ดำเนินการถึงไหนแล้วครับ 
นายสมบัติ สวงโท ส.อบต.ม.๓ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผม นายสมบัติ สวงโท ส.อบต.ม.๓ ขอเพ่ิมเติม
เสนอแนะให้แจ้งสมาชิกก่อนเข้าดำเนินโครงการในพ้ืนที่ของแต่ละบ้าน 

นางเตือนใจ บำรุง นายกฯ เรียนประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาฯ ดิฉัน นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ ขอ
ตอบคำถามเรื่องวาตภัย ในการดำเนินการนั้น ต้องติดประกาศก่อน ๑๕ วัน และอยู่ในช่วงดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และท่าน
นายกได้แจ้งกับผู้รับเหมาแล้วว่าให้แจ้งสมาชิกในพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ 
ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืนๆ 

  ๗.๑ เรื่องการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.วังตะเฆ่ ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐  
นายนฤเบศ ป้องขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผม นายนฤเบศ 
ป้องขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขอนำเรียนให้สมาชิกสภาฯยื่นเรื่องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาเพ่ือเข้าบรรจุเข้า
แผนพัฒนาที่ต้องการนำออกจากเล่มให้แจ้งมาเลยครับ 

นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกใดท่ีจะเพ่ิมเติมเสนอแนะเรื่องใดๆอีกหรือไม่ 
ปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

(ลงชื่อ)                        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายณัฐภัทร พิทักษ์วงษ์) 
                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ครั้งนี้
แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 
 

                          (ลงชื่อ)      
                                              (นายสราวุฒิ แนบเสลา) 
                                      กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
      (ลงชื่อ)                     (ลงชื่อ) 

       (นายสมาน วังหอม)                                             (นางโสภา ศรีชัยปัญหา) 
               กรรการตรวจสอบรายงานการประชุม                       กรรการตรวจสอบรายงานการประชุม    
 -สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว ในคราวประจำสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 

       (ลงชื่อ) 

        (นายบุญถือ เทพอุทัย) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
 


