
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563      

เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  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. นายอิทธิพงศ ์ ภัทรกุลไชยบูรณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 3   
 7. นายสมบุญ  เลไธสง      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. นางสาวธัญญาเรศ  เทียมสวรรค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 3. นางขวัญดาว  กำเนิดสิงห์    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจั่น 
 
เริ่มประชุม    เวลา   10.00  น. 
     เมื่อถึงเวลาประชุมฯ เลขานุการสภาฯ นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุมฯ 
ด้วยเวลาอันสมควรจึงขอเรียนเชิญประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นต่อไป 
 

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ตามระเบียบ
วาระการประชุม ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 
      นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ วันนี้เป็นสมัยการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เพ่ือดำเนินพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) และในวาระท่ี 3 (ข้ันลงมติ) 

ที่ประชุม  :  รับทราบ  

/…ระเบียบวาระท่ี 2 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ มอบให้เลขานุการสภา อบต.วังจั่น ดำเนินการ
ต่อไป 

นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ เลขานุการสภาฯ ด้วยทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ส่งสำเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว และท่ีประชุมได้ตรวจดูแล้ว  

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดมีข้อแก้ไข
รายงานดังกล่าวหรือไม่ และให้ที่ประชุมยกมือรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  

ที่ประชุม  :  มีมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมฯ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม  
(ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

  (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) 
นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ  ตามบันทึกข้อความคณะกรรกมารแปรญัตติ 

รายงานผลพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ความว่า 
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติเดิม 
และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานอย่างน้อยต้องระบุ 
ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อความใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนถึงการสงวนคำแปร
ญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนประชุม
พิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน  

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ร่วมตรวจสอบและพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยละเอียดแล้ว ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ จึงไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติฯ แต่อย่างใด ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงมีมติให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเห็นควรนำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   
วังจั่น เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตต ิและวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ต่อไป 

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จึงขอสอบถามท่านสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมก่อนที่จะลงมติ ให้ความเห็นชอบ
ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ หรือไม่ 

ที่ประชุม : ไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม 

/…นายรัตนะ 
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      นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถาม
เพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมว่าให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
4.3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

  (วาระที่ 3 ขั้นลงมติ) 
นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ   ในขั้นตอนการลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ เพ่ือจะได้ดำเนินการต่อไป 

นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน
สมควรในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ  
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 74 ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่า    
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ ถ้าท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เห็นชอบขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นยกมือขึ้น 

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องทีเ่สนอใหม่ 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีอะไรที่จะเสนอเชิญครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี  

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี เพ่ือไม่เสียเวลาในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆ
ท่าน ขอบคุณครับขอปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา   11.30 น.  
 

ลงชื่อ             อภิศักดิ์  หันทิพย์    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายอภิศักดิ์  หันทิพย์) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
                                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบบันทึกการประชุมฯ แล้วเห็นว่าถูกต้อง  
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
ลงชื่อ                                    ประธานกรรมการฯ 

                                             (นายณรงค์ชัย  บัวสะอาด) 
                                              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 

ลงชื่อ         แหลม  พิมพ์ทอง   กรรมการฯ 
                                               (นายแหลม  พิมพ์ทอง) 
                                              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
 

ลงชื่อ                              กรรมการและเลขานุการฯ 
                                               (นายสมบุญ  เลไธสง) 
                                             สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 

 
การรับรองรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ในคราวการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563  

 
 

 
ลงชื่อ           ผู้รับรองรายงานการประชุม 

(นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

 


