รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น
--------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายรัตนะ เริงชัยภูมิ
2. นายสุนทร บุญแก้ว
3. นายแหลม พิมพ์ทอง
4. นางวันเพ็ญ สอนเครือ
5. นายสมพงษ์ ทาทัน
6. นายอิทธิพงศ์ ภัทรกุลไชยบูรณ์
7. นายสมบุญ เลไธสง
8. นายณรงค์ชัย บัวสะอาด
9. นายสัมฤทธิ์ ยาหอม
10. นางบารุงรัตน์ ยศสมบูรณ์
11. นายสมยง โสพรม
12. นายจาเนียร คาวงษา
13. นายอภิศักดิ์ หันทิพย์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น หมู่ที่ 6
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น

ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางน้าค้าง พลายละหาร
2. นางสาวธัญญาเรศ เทียมสวรรค์
3. นางขวัญดาว กาเนิดสิงห์
4. นายพีระ โหมดเครือ
5. นายอนุชา แสงก่า

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจั่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น
หัวหน้าสานักปลัด

เริ่มประชุม

เวลา 10.00 น.
เมื่อถึงเวลาประชุมฯ เลขานุการสภาฯ นายอภิศักดิ์ หันทิพย์ ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุมฯ
ด้วยเวลาอันสมควรจึงขอเรียนเชิญประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่นต่อไป
นายรัตนะ เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563 ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น ตามระเบียบ
วาระการประชุม ต่อไป
/...ระเบียบวาระที่ 1

-2ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งต่อทีป่ ระชุม
นายรัตนะ เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ วันนี้เป็นสมัยการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563 โดยมีวาระการประชุมตามระเบียบวาระ และที่สาคัญ พิจารณาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
นายรัตนะ เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ มอบให้เลขานุการสภา อบต.วังจั่น ดาเนินการ
ต่อไป
นายอภิศักดิ์ หัน ทิพย์ เลขานุการสภาฯ ด้ ว ยทางฝ่ ายเลขานุการสภาฯ ได้ส่ งส าเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว และที่ประชุมได้ตรวจดูแล้ว
นายรั ต นะ เริ งชัยภูมิ ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุ มว่าสมาชิกท่านใดมีข้อแก้ไ ข
รายงานดังกล่าวหรือไม่ และให้ ที่ประชุมยกมือรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมฯ 11 เสียง งดออดเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม
(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
นายรัตนะ เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น
นาเสนอหลักการและเหตุผลต่อไป
นางน้าค้าง พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น ขอมอบให้ รองปลัดฯ
นายพีระ โหมดเครือ เสนอต่อที่ประชุม
นายพีระ โหมดเครือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น นาเสนอหลักการและ
เหตุ ผ ล ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 กาหนดให้ท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็น
และความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น
ได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้ง สภาท้องถิ่น อาเภอ และจังหวัดทราบด้วย
/…ข้อ ๒๒

-3ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติม สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น
อานาจของคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริห ารส่ ว นตาบลให้ ส่ งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนา ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้
ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่ าวให้ผู้ บ ริห ารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอานาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
องค์การบริหารส่ว นตาบลวังจั่น มีค วามจาเป็นที่จะต้องดาเนินการแก้ไข เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561– 2565 ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2563 เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้ สามารถ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และความจาเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็น
กรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป
ซึ่งตามเอกสารที่ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5 ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น ได้พิจารณา
มาแล้วนั้น ที่ประชุมร่วมกันอภิปรายพอสมควรแล้ว
นายอภิศักดิ์ หันทิพย์ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
ข้อ 22 ข้อ 22/1 และข้อ 22/2
นายรัตนะ เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออีก
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมยกมือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5
ฉบับแก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5 ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 เห็นชอบ 11 เสียง งอดออกเสียง 1 เสียง
/…5.2 ญัตติการโอน

-45.2 ญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นายรัตนะ เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น
นาเสนอหลักการและเหตุผลต่อไป
นางน้าค้าง พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น ขอมอบให้รองปลัดฯ
นายพีระ โหมดเครือ เสนอต่อที่ประชุม
นายพีระ โหมดเครือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น นาเสนอหลักการและ
เหตุผลด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น ขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น เพื่อ
พิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. โอนลด
1) แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 จานวน 9,000 บาท
2) แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 จานวน 7,000 บาท
3) แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมเหล็กตะแกรง หมู่ที่ 4 จานวน 5,000 บาท
4) แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมเหล็กตะแกรง หมู่ที่ 5 จานวน 7,000 บาท
5) แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 7 จานวน 53,700 บาท
6) แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดาเนินงาน ค่าใช้ส อย รายจ่าย
เพื่อให้มาได้ซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาคนงานประจารถขยะ จานวน 24,000 บาท
7) แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน 194,300 บาท
โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ค่าออกแบบและควบคุมงาน จานวน
300,000 บาท
2. โอนลด
1) แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริห ารทั่ว ไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อ
เครื่องโทรสาร จานวน 3,000 บาท
2) แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริห ารทั่ว ไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ จานวน 9,900 บาท
3) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จานวน 3,800 บาท
4) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จานวน 1,300 บาท
5) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อ
เครื่องสแกนเนอร์ จานวน 700 บาท
6) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การ
ปฏิบั ติร าชการที่ ไม่เข้า ลั กษณะรายจ่ า ยหมวดอื่นๆ โครงการออกบริการจั ดเก็บภาษีนอกสถานที่ จ านวน
4,000 บาท
/...7) แผนงาน

-57) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดาเนินงาน ค่าใช้
สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลั กษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติและประเพณีวันสงกรานต์ จานวน 30,000 บาท
8) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดาเนินงาน ค่าใช้
สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการหล่อเทียนและแห่
เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา จานวน 7,300 บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 60,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ประมวลผลแบบที่ 2
จานวน 2 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องการใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกัน ไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2
GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid
State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
หมายเหตุ ประมาณการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์
ประจาปี ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
3. โอนลด
1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมในการ
แข่งขันในระดับต่างๆ จานวน 6,300 บาท
/…2) แผนงาน

-62) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมในการ
แข่งขันในระดับต่างๆ จานวน 2,600 บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ A3 จานวน 6,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ A3 จานวน 1
เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหกรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1
ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
หมายเหตุ ประมาณการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์
ประจาปี ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา จานวน 2,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติ
พื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
หมายเหตุ ประมาณการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์
ประจาปี ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
จึงขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น ในสมัยการประชุม สภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2563 เพื่อดาเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นางน้าค้าง พลายละหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น
/…นายอภิศักดิ์

-7นายอภิศักดิ์ หันทิพย์ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
ข้อ 27 การโอนเงิ นงบประมาณรายจ่ ายในหมวดคาครุ ภัณฑ์ ที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ าง ที่ ทาให้ ลั กษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายรั ต นะ เริ งชัยภูมิ ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดมีข้อสงสั ย
หรือไม่ ก่อนที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตามรายการดังกล่าวฯ
ที่ประชุม : ได้อภิปรายในเรื่องประเด็นการโอนงบประมาณรายจ่ายพอสมควรแล้ว
นายรัตนะ เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ จึงขอให้ที่ประชุมยกมือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ประชุม : 1. มีมติไม่ชอบเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รายการโอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ค่า ออกแบบ ค่ า ควบคุ มงานที่จ่ า ยให้ เ อกชน นิติ บุค คลหรื อบุ ค คลภายนอกเพื่อ ให้ ได้ มาซึ่ง สิ่ งก่ อสร้า ง ค่ า
ออกแบบและควบคุมงาน จานวน 300,000 บาท
มีมติไม่เห็นชอบให้โอน 11 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
2. มีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 รายการโอนเพิ่ ม แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารงานคลั ง งบลงทุ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 60,000 บาท
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สาหรับกระดาษ A3
จานวน 6,300 บาท
(3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา
จานวน 2,600 บาท
มีมติเห็นชอบให้โอน 11 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
นายรัตนะ เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ขอพักการประชุม และขอนัดประชุมต่อในเวลา
13.30 น. ต่อไป
ประชุม : พักการประชุม
นายรั ต นะ เริ งชั ย ภูมิ ประธานสภาฯ บัด นี้เ ป็ นเวลา 13.30 น. จึ ง ขอประชุ มตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป
5.3 ญั ต ติ ก ารพิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ง จั่ น เรื่ อ ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ)
นายรัตนะ เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ขอมอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ
/…นายอภิศักดิ์
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งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543
ข้อ 23 ให้ เจ้ าหน้า ที่ งบประมาณทาการพิ จารณาตรวจสอบ วิ เคราะห์ และแก้ ไ ข
งบประมาณใน ชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้ ง
งบประมาณยอดใดเป็น งบประมาณประจาปี แล้ วให้ เจ้ าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทาเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่ นได้นาเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้ พิจารณา
สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระที่ ส อง ให้ กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัต ติไ ว้ไม่ น้อ ยกว่ ายี่ สิ บ สี่ ชั่ว โมงนับ แต่ ส ภาท้อ งถิ่น มีม ติรั บ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่ นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภา ท้องถิ่น
ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว
เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได
ข้ อ ๔๙ ญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น ลงมติ รั บ หลั ก การแล้ ว ถ้ า จะต้ อ งส่ ง ให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปร ญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อ คณะกรรมการ
แปรญัตติด้วย
ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่ มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็น หนังสือ
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภา ท้องถิ่นเป็นผู้
แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
การเสนอคาแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติ
อาจเสนอคาแปรญัตติด้วยวาจาได้
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม
ร่าง เดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ และมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ กรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้ นแก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่าสิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
/…ให้คณะกรรมการ
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ชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลาดับข้อเฉพาะที่มี
การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคาแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใด
แล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้ วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสาคัญ ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ ได้
โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาใหม่
ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะ พิจารณาข้ออื่นๆ
ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้
ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติให้ดาเนินการตามความในวรรคสามก็ได้
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสาม
แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัด ประชุม
เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร
ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
นายรัตนะ เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น
นาเสนอหลักการและเหตุผลชี้แจงคาแถลงงบประมาณและหลักการของร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นางน้าค้าง พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น ขอมอบให้ รองปลัดฯ
นายพีระ โหมดเครือ เสนอต่อที่ประชุม
นายพีระ โหมดเครือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น นาเสนอหลักการและ
เหตุผล ตามแบบเสนอร่างข้อบัญญัติ

แบบเสนอร่างข้อบัญญัติ
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น
อาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี 15120
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น
ข้ า พเจ้ า นางน้ าค้ า ง พลายละหาร นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ง จั่ น ขอเสนอญั ต ติ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ฉบับนี้มาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดย
มีหลักการและเหตุผล ดังนี้
/...หลักการ
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อ บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 58
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นฯ ทั้งนี้การจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี จะต้องตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและให้มีการประมาณการรายรับ ประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีด้วย
ฝ่ายบริหารจึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น เนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมาผู้บริหารได้ดาเนินการกิจการต่างๆ ตามที่ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายไว้ ซึ่งสามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้ นฐาน ด้านการสาธารณูปโภคต่างๆ สาหรับในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 นี้
ผู้บริหารได้จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เฉพาะในส่วนของเงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลจัดเก็บเอง และเงินรายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ ภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไป โดยเน้นหนัก
การพัฒ นาด้านบริการชุมชนและสังคมเป็นหลัก เพราะต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริม ด้านการศึกษา สาธารณสุข สุขภาพอนามัย การพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ เพิ่ม
รายได้ การศึกษาอบรม การศาสนา กีฬา และนันทนาการ รวมถึงเพื่อเตรียมการรองรับการถ่ายโอนภารกิจจาก
ส่วนราชการต่างๆ ทีใ่ ห้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการประมาณการรายรับและรายจ่ายจากรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ การจั ด สรรในลั ก ษณะเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ว ไปให้ น ามาตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ไ ว้ ใ น
ข้อบัญญัติฯ ประกอบด้วย
1) เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
2) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียน
การสอน/รายหัว)
3) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
4) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
5) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
6) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมศึกษา
7) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมศึกษา
8) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว และสวัสดิการสาหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก)
9) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ (เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)
10) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม (เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)
11) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
12) เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
13) เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
/...14) เงินอุดหนุน
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ปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
15) เงินอุดหนุนสาหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จึงขอเสนอญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมนี้ เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
จึงขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น ในสมัยการประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563 เพื่อดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นางน้าค้าง พลายละหาร
(นางน้าค้าง พลายละหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น
นายพีระ โหมดเครือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น ขอให้ที่ประชุมตรวจดู
เอกสารเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ส่งให้ล่วงหน้าแล้วนั้น และ
ขอแถลงงบประมาณรายจ่ายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น และขอชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักการ
ด้าน
ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
10,691,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
271,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
3,906,092
แผนงานสาธารณสุข
400,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์
1,199,900
แผนงานเคหะและชุมชน
5,210,608
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
259,500
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
216,000
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
45,000
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
6,800,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
29,000,000
/…เหตุผล
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เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลวั ง จั่ น ตลอดปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 จึ ง เสนอร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสมาชิกพิจารณาเห็นชอบต่อไป
นายพี ร ะ โหมดเครื อ รองปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ง จั่ น ซึ่ ง ในส่ ว นของ
รายละเอียดการตั้งงบประมาณ ใคร่ขออนุญาตทุกท่านพิจารณาตามร่างข้อบัญญัติที่ได้นาเสนอให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลไปแล้ว
นายรัตนะ เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไร
เพิ่มเติมหรือจะอภิปรายในเรื่องใดอีกหรือไม่
ที่ประชุม ได้ใช้เวลาปรึกษาหารือกันเป็นเวลานานพอสมควร และได้อภิปรายหลังจากที่ได้
ใช้ เ วลาปรึ ก ษาหารื อกั น เป็ น เวลานานพอสมควร ต่ อ ไปจะขอมติ ที่ ป ระชุ ม เพื่อ ลงมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ)
เลขานุ ก ารสภาฯ ก่ อ นที่ จ ะลงมติ ข อนั บ องค์ ป ระชุม ก่ อ น หลั ง จากนั บ องค์ ป ระชุ ม ได้
จานวน ๑2 คน ถือว่าครบองค์
นายรั ตนะ เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ เมื่อครบองค์ประชุม ให้ ที่ประชุมพิจารณาว่าจะ
เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่ ๑ (ขั้นรับ
หลักการ) โปรดยกมือ
ที่ประชุม มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จานวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง รับหลักการเวลา 14.40 น.
การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ
นายรัตนะ เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบต่อไป
เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้ อ ๔๙ ญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น ลงมติ รั บ หลั ก การแล้ ว ถ้ า จะต้ อ งส่ ง ให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปร ญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อ คณะกรรมการ
แปรญัตติด้วย
ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่ มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็น หนังสือ
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภา ท้องถิ่นเป็นผู้
แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
การเสนอคาแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติ
อาจเสนอคาแปรญัตติด้วยวาจาได้
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่
ไม่เกินเจ็ดคน
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
/…กรณี
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เป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิ เสนอชื่อผู้เป็น
หรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็น กรรมการวิ สามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของ
จานวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บั งคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอานาจเลื อกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา ท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจาเป็นแก่
กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน
ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นา
วิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ดังนั้น การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจึงต้องดาเนินการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้
สภาท้องถิ่นเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติทีละคนจนครบตามจานวนคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่สามารถเลือก
ชื่อให้สภาท้องถิ่นเลือกกรรมการแปรญัตติพร้อมกันครบตามจานวนที่กาหนดได้ (แต่งตั้งได้ตั้งแต่ 3 ถึง 7 คน)
นายรั ต นะ เริ ง ชั ย ภู มิ ประธานสภาฯ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ โดยให้เสนอว่าจะกาหนดจานวนกี่คนและให้มีการเสนอ
ชื่อที่ละคนพร้อมผู้รับรองจานวน 2 คนตามลาดับ
โดยให้ที่ประชุมได้เสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติจานวนกี่คน
นายรัตนะ เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ขอเสนอต่อที่ประชุมให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติ จานวน 3 คน
ที่ประชุม มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 คน
นายรั ต นะ เริ งชั ยภู มิ ประธานสภาฯ ขอให้ ที่ ประชุ มเสนอคณะกรรมการแปรญัต ติ
คนที่ 1
นายอิทธิพงศ์ ภัทรกุลไชยบูรณ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ขอเสนอ นางวันเพ็ญ สอนเครือ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
ผู้รับรอง 1. นายสมบุญ เลไธสง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
2. นายแหลม พิมพ์ทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
นายรั ต นะ เริ งชั ยภู มิ ประธานสภาฯ ขอให้ ที่ ประชุ มเสนอคณะกรรมการแปรญัต ติ
คนที่ 2
นางบารุงรัตน์ ยศสมบูรณ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ขอเสนอ นายสมยง โสพรม สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ 6
ผู้รับรอง 1. นายสมพงษ์ ทาทัน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
2. นายสัมฤทธิ์ ยาหอม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
/...นายรัตนะ

-14นายรั ต นะ เริ งชั ยภู มิ ประธานสภาฯ ขอให้ ที่ ประชุ มเสนอคณะกรรมการแปรญัต ติ
คนที่ 3
นายณรงค์ชัย บัวสะอาด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ขอเสนอ นายสัมฤทธิ์ ยาหอม สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ 4
ผู้รับรอง 1. นายสมบุญ เลไธสง
2. นายสมยง โสพรม

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอมีคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้
1. นางวันเพ็ญ สอนเครือ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
2. นายสมยง โสพรม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
3. นายสัมฤทธิ์ ยาหอม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
นายรัตนะ เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดระยะเวลาเสนอคา
แปรญัตติ และขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบฯ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ วันที่ 17 – 19 สิงหาคม
2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
เลขานุก ารสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ยข้ อบั งคับ การประชุม สภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้ อ 49 ญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น ลงมติ รั บ หลั ก การแล้ ว ถ้ า จะต้ อ งส่ ง ให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้ คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกาหนด ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติด้วย
ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ
โดยแปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ แ ปรญั ต ติ จ ะต้ อ งมี ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น รั บ รอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอคาแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติ
อาจเสนอคาแปรญัตติด้วยวาจาได้
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม
ร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงาน
นั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร ญัตติ
ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ รายงานหรือ
ชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบ
และวิธีการภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณ
/…ข้อ ๕๙

-15ข้อ ๕๙ การแปรญัตติ ร่างข้อบัญญั ติงบประมาณ จะกระทาได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย
หรือการขอลดจานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติ
คาแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายใน
ระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง
ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความ
ประสงค์ของจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคาแปรญัตตินั้น
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
ข้อ ๖๑ ห้ ามไม่ให้แปรญัตติ ในรายการและจานวนเงินซึ่งมีข้อผู กพันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมี
ข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
คณะกรรมการแปรญัตติได้กาหนดประชุม พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น . ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบล
วังจั่น
ที่ประชุม รับทราบ
นายรัตนะ เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ด้วยระยะเวลาที่กาหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2563 ได้กาหนดระยะเวลาประชุมไว้ 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม
2563 นั้น ซึ่งขั้นตอนในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 ยังไม่เสร็จสิ้นจึง
มีความจาเป็นจะต้องขยายเวลาประชุมออกไปอีก และให้ทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดทาหนังสือขอขยาย
เวลาประชุมซึ่งนายอาเภอพิจารณาอนุญาตแล้ว โดยขอขยายระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 สิงหาคม
2563
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
นายรัตนะ เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ท่านนายกมีอะไรที่จะเสนอเชิญครับ
นางน้าค้า ง พลายละหาร นายกองค์การบริ หารส่วนต าบลวัง จั่น ขอฝากเรื่ องการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีการอบรมในวันที่ 24 – 26
สิงหาคม 2563 โดยจัดที่เทศบาลตาบลโคกสาโรง
นายสัมฤทธิ์ ยาหอม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 สอบถามในเรื่องอาสาบริบาลท้องถิ่น
นายอนุชา แสงก่า หัวหน้าสานักปลัด ในเรื่องของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นเรื่อง
ที่เร่งด่วน โดยมีหนังแจ้งในท้องถิ่นดาเนินการรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น จานวน 2 คน เพื่อเข้ารับการอบรม
ตามหลักสูตรที่กาหนด และมีพันธสัญญาว่า เมื่อดาเนินการอบรมแล้วจะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ตาบลของ
ตนเองมีระยะเวลา 1 ปี โดยได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 5,000 บาท
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น ได้ดาเนินการส่งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้จังหวัด
เรียบร้อยแล้ว
/...

-16นายรัตนะ เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ มีท่านอื่นๆ อีกหรือไม่
ที่ประชุม ไม่มี
นายรัตนะ เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี เพื่อไม่เสียเวลาในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุก ๆ
ท่าน ขอบคุณครับขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา

15.30 น.
ลงชื่อ

อภิศักดิ์ หันทิพย์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบบันทึกการประชุมฯ แล้วเห็นว่าถูกต้อง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ

ณรงค์ชัย บัวสะอาด
(นายณรงค์ชัย บัวสะอาด)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

แหลม พิมพ์ทอง
(นายแหลม พิมพ์ทอง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

กรรมการฯ

ลงชื่อ

สมบุญ เลไธสง
(นายสมบุญ เลไธสง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

กรรมการและเลขานุการฯ

การรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น ในคราวการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์ การ
บริหารส่วนตาบลวังจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563

ลงชื่อ

รัตนะ เริงชัยภูมิ
ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายรัตนะ เริงชัยภูมิ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น

