
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563      

เมื่อวันที่  28  เมษายน  พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

--------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 1. นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 2. นายสุนทร  บุญแก้ว      รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 3. นายแหลม  พิมพ์ทอง     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 1 
 4. นางวันเพ็ญ  สอนเครือ     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที ่2 
 5. นายสมพงษ ์ ทำทัน      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 2 
 6. นายสมบุญ  เลไธสง      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 3 
 7. นายอิทธิพงศ ์ ภัทรกุลไชยบูรณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 3   
 8. นายณรงค์ชัย  บัวสะอาด    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 4 
 9. นายสัมฤทธิ์  ยาหอม      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 4 
 10. นางบำรุงรัตน์  ยศสมบูรณ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 5 
 11. นายสมยง  โสพรม      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 6 
 12. นายจำเนียร  คำวงษา     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 6 
 13. นายอภิศักดิ์  หันทิพย์     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางน้ำค้าง  พลายละหาร    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

 2. นางขวัญดาว  กำเนิดสิงห์    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจั่น 
 3. นางสาวธัญญาเรศ  เทียมสวรรค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจั่น 
 4. นายอำนวย  หิมสุภาพ     เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 5. นายพีระ  โหมดเครือ     รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 
เริ่มประชุม    เวลา   10.00  น. 
     เมื่อถึงเวลาประชุมฯ เลขานุการสภาฯ นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุมฯ 
ด้วยเวลาอันสมควรจึงขอเรียนเชิญประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นต่อไป 

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ตามระเบียบวาระการประชุม 
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
      ไม่มี 
 
 

/…ระเบียบวาระท่ี 2 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ มอบให้เลขานุการสภา อบต.วังจั่น ดำเนินการ

ต่อไป 
นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ เลขานุการสภาฯ ด้วยทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ส่งสำเนา

รายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว และท่ีประชุมได้ตรวจดูแล้ว  
นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดมีข้อแก้ไข

รายงานดังกล่าวหรือไม่ และให้ที่ประชุมยกมือรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  

ที่ประชุม  :  มีมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมฯ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม  
(ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
      (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

นำเสนอหลักการและเหตุผลต่อไป 
นางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอมอบให้รองปลัดฯ 

นายพีระ  โหมดเครือ เสนอต่อที่ประชุม 
นายพีระ  โหมดเครือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น นำเสนอหลักการและ

เหตุผลด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เพ่ือ
พิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. โอนลด 
  1) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1  จำนวน 9,000 บาท 

2) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6  จำนวน 7,000 บาท 

3) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7  จำนวน 94,000 บาท 

4) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมเหล็กตะแกรง หมู่ที่ 4  จำนวน 5,000 บาท 

5) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมเหล็กตะแกรง หมู่ที่ 5  จำนวน 7,000 บาท 

6) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย
เพ่ือให้มาได้ซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ  จำนวน 24,000 บาท 

 
/...6) แผนงาน 
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7) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 4,000 บาท 

8) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
จำนวน 50,000 บาท 

9) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการอบรม
เสริมสร้างความรู้ด้นเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพ่ึงตนเอง จำนวน 100,000 บาท 

โอนเพิ่ม 
  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ค่าออกแบบและควบคุมงาน  จำนวน  
300,000 บาท 

2. โอนลด 
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 21,600 บาท 
2) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและ
เยาวชน  จำนวน  400 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  22,000  บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่  1        
จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
    -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องการใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
    - มีหน่วยประมลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ  Cache Memory รวมในระดับ () 
เดียวกัน ไม่น้อยกว่า 8 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 

GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 

State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  

/…- มีช่องเชื่อม 
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย  
หมายเหตุ ประมาณการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ประจำป ีฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  

3. โอนลด 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมในการ
แข่งขันในระดับต่างๆ จำนวน 6,300 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3  จำนวน  6,300 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 
เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

  - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหกรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) 

หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหกรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 

8.1 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom  
หมายเหตุ ประมาณการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ประจำป ีฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 

4. โอนลด 
1) แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการสนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจำตำบลวังจั่น จำนวน 10,000 บาท 

2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมในการ
แข่งขันในระดับต่างๆ จำนวน 6,000 บาท 

3) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย  
จำนวน  1,400 บาท 
 

/…โอนไปตั้ง 
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โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ดังนี้ 

1) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้   จำนวน  17,400 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะดังนี้ 

  - เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ 
  - ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
  - ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี 
  - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.9 แรงม้า 

- ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว 
หมายเหตุ ประมาณการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562  

5. โอนลด 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง จำนวน  

20,000 บาท 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ดังนี้ 
1) ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ  จำนวน  20,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำจำนวน 2 เครื่อง ใช้สำหรับภายในสำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังจั่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น (ประมาณราคาตามท้องตลาด)  

จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ในสมัยการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เพ่ือดำเนินการต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

นางน้ำค้าง  พลายละหาร 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

  นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543       
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดคาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย
หรือไม่ ก่อนที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามรายการดังกล่าวฯ 

ที่ประชุม  :  ได้อภิปรายในเรื่องประเด็นการโอนงบประมาณรายจ่ายพอสมควรแล้ว 

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ จึงขอให้ที่ประชุมยกมือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

/..ที่ประชุม 
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ที่ประชุม  :  มีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามรายการดังกล่าวฯ ดังนี้ 

มีมติเห็นชอบให้โอน  1  เสียง 
มีมติไม่เห็นชอบให้โอนฯ  10  เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
 นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ในวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ 

ที่ได้มีแผนรายจ่ายงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และ มีอะไรที่จะเสนออีก ถ้าไม่
มีเพ่ือไม่เสียเวลาในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ขอบคุณครับขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา   12.00 น.  

ลงชื่อ              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายอภิศักดิ์  หันทิพย์) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
                                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบบันทึกการประชุมฯ แล้วเห็นว่าถูกต้อง  

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

ลงชื่อ            ประธานกรรมการฯ 
                                             (นายณรงค์ชัย  บัวสะอาด) 
                                              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 

ลงชื่อ            กรรมการฯ 
                                               (นายแหลม  พิมพ์ทอง) 
                                              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
 

ลงชื่อ            กรรมการและเลขานุการฯ 
                                               (นายสมบุญ  เลไธสง) 
                                             สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 
การรับรองรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ในคราวการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563  
 

 
ลงชื่อ           ผู้รับรองรายงานการประชุม 

  (นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 


