
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563      

เมื่อวันที่  15  กันยายน  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. นายอำนวย  หิมสุภาพ     เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจั่น 
 4. นายพีระ  โหมดเครือ     รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจั่น 
 
เริ่มประชุม    เวลา   10.00  น. 
     เมื่อถึงเวลาประชุมฯ เลขานุการสภาฯ นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุมฯ 
ด้วยเวลาอันสมควรจึงขอเรียนเชิญประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นต่อไป 

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ตามประกาศอำเภอโคกสำโรง เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ .2563 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563   
ด้วยได้รับคำขอจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 14 – 28 กันยายน 2563 เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบขออนุมัติกันเงิน และข้อราชการอ่ืนๆ นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 กันยายน 2563 ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น โดยให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน นายนรภัทร  รัตนวรายุทธ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญ
การพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอโคกสำโรง 

/...สวัสดี 
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สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 จึงขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
      ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ มอบให้เลขานุการสภา อบต.วังจั่น ดำเนินการ
ต่อไป 

นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ เลขานุการสภาฯ ด้วยทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ส่งสำเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว และที่ประชุมได้ตรวจดูแล้ว สอบถามที่
ประชุมว่าสมาชิกท่านใดมีข้อแก้ไขรายงานดังกล่าวหรือไม่ และให้ที่ประชุมยกมือรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม 2563  

ที่ประชุม  :  มีมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมฯ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม  
(ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
      (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ญัตติการพิจารณาขออนุมัติกันเงินในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ แจ้งเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบฯ และขอเชิญท่าน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น นำเสนอหลักการและเหตุผลต่อไป 
นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ

เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 
หรือกรณี มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

/…นางน้ำค้าง   
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นางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอมอบให้ รองปลัดฯ 
นายพีระ  โหมดเครือ เสนอต่อที่ประชุม 

นายพีระ  โหมดเครือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  นำเสนอขอเสนอญัตติ
การพิจารณาขออนุมัติกันเงินในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้าพเจ้า นางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ยังไม่ได้ทำสัญญา และ
มีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีกก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนำเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังจั่น พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติต่อไป  

อาศัยอำนาจตาม ข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 จึงขออนุมัติกันเงินในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการดำเนินการตามโครงการฯ ดังต่อไปนี้ 

1. ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ     จำนวนเงิน   2,400,000 บาท 
2. โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7    จำนวนเงิน        53,700 บาท 

จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ในสมัยการประชุม
สภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เพ่ือดำเนินการต่อไป 

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออีก
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมยกมือพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติกันเงินในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการดังกล่าวฯ 

 
ที่ประชุม  :  - มีมติเห็นไมอ่นุมัติกันเงิน  6 เสียง   

- งดออกเสียง 6 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

 นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ท่านนายกมีอะไรที่จะเสนอเชิญครับ ถ้าไม่มีเพ่ือไม่
เสียเวลาในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่าน ขอบคุณครับขอปิดประชุม 

 
 

ปิดประชุมเวลา   11.30 น.  
 

ลงชื่อ             อภิศักดิ์  หันทิพย์    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายอภิศักดิ์  หันทิพย์) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
                                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 
 
 
 

/...คณะกรรมการ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบบันทึกการประชุมฯ แล้วเห็นว่าถูกต้อง  
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

ลงชื่อ       ณรงค์ชัย  บัวสะอาด  ประธานกรรมการฯ 
                                             (นายณรงค์ชัย  บัวสะอาด) 
                                              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 

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

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

 
การรับรองรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ในคราวการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังจั่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  

 
 

 
ลงชื่อ          ผู้รับรองรายงานการประชุม 

(นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

 
 


