
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564      

เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

--------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 1. นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 2. นายสุนทร  บุญแก้ว      รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 3. นางวันเพ็ญ  สอนเครือ     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที ่2 
 4. นายสมพงษ ์ ทำทัน      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 2 

5. นายอิทธิพงศ ์ ภัทรกุลไชยบูรณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 3   
 6. นายสมบุญ  เลไธสง      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 3 
 7. นายณรงค์ชัย  บัวสะอาด    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 4 
 8. นายสัมฤทธิ์  ยาหอม      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 4 
 9. นายสมยง  โสพรม      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 6 
 10. นายจำเนียร  คำวงษา     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 6 
 11. นายอภิศักดิ์  หันทิพย์     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายแหลม  พิมพ์ทอง     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1     ลาป่วย 
 2.  นายสมบุญ  เลไธสง      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางน้ำค้าง  พลายละหาร    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

 2. นางขวัญดาว  กำเนิดสิงห์    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจั่น 
 3. นายพีระ  โหมดเครือ     รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 4. นายอนุชา  แสงก่ำ      หัวหน้าสำนักปลัด 
 
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. 2564 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  
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 
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. 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563  

ที่ประชุม  :  มีมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมฯ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม  
(ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
      4.1 การรายงานผลการพิจารณาเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คณะกรรมการแปรญัตติ) 

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ  ตามบันทึกข้อความคณะกรรมการแปรญัตติ 
รายงานผลพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ได้ส่งให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงขอเชิญคณะกรรกมารแปรญัตติ ได้
รายงานผลการพิจารณาให้ที่ประชุมสภาฯ ต่อไป 

นายสัมฤทธิ์  ยาหอม ประธานกรรมการแปรญัตติฯ  ได้รายงานผลการพิจารณาดังนี้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ร่วมตรวจสอบและพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยละเอียดแล้ว ปรากฎว่าผู้ยื่นคําแปรญัตติ จํานวน 1 ราย ไดแก นายสุนทร  บุญแก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 7 โดยมี นายสมยง  โสพรม สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 6 และนายสมบุญ  เลไธสง สมาชิก 
สภา อบต.หมูที่ 3 เปนผูรับรอง โดยขอแปรญัตติลดรายจายเปนรายขอ สรุปได้ดังนี้ 

คําแปรญัตติที่ 1 นายสุนทร  บุญแก้ว ขอแปรญัตติลดรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
งบประมาณ 854,000 บาท ใหเหลือ 0 บาท ที่ประชุมมีมตใิห้แกไขตามคําแปรญัตติ  จำน วน  3  เสี ย ง  ไม่
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ และไม่สงวนคําแปรญัตติ 

คําแปรญัตติที่ 2 นายสุนทร  บุญแก้ว ขอแปรญัตติลดรายจาย แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าเปลี่ยนถังบรรจุ
น้ำรถบรรทุกน้ำ งบประมาณ 300 ,000 บาท ใหเหลือ 0 บาท ที่ประชุมมีมติใหยืนตามรางเดิม จำนวน 3 
เสียง ไมส่งวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ และไม่สงวนคําแปรญัตต ิ

ที่ประชุม  :  รับทราบ  
 
4.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

  (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) 
นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รายงานผล

พิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้วนั้น และตามที ่
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สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ที่สภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น จึง
ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบการแปรญัตติ 

นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่น รายงานอย่างน้อยต้องระบุ ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อความใดบ้าง การแปรญัตติ
และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติตลอดจนถึงการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน  

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ร่วมตรวจสอบ
และพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยละเอียดแล้ว มี
ผู้เสนอขอแปรญัตติฯ ตามรายงานแล้วข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงมีมติให้แก้ไขร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบร รทุก (ดีเซล) 
งบประมาณ 854,000 บาท ใหเหลือ 0 บาท และเห็นควรนำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เพ่ือ
พิจารณาในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตต ิจึงขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ ต่อไป 

นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใด
แล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติ หรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ฯลฯ 

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ จะพิจารณาเป็นรายข้อที่
มีการแปรญัตติ  

คําแปรญัตติที่ 1  นายสุนทร  บุญแก้ว ขอแปรญัตติลดรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
งบประมาณ 854,000 บาท ให เหลือ 0 บาท ในที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร 

นางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอให้เหตุผลเพ่ิมเติม
เนื่องจากการปฏิบัติงาน มีรถใช้งานเพียงคันเดียว ซึ่งจะเห็นได้ว่านะปัจจุบันที่มีโรคระบาดโควิด 19 ในการใช้
รถเพ่ือบริการประชาชนนั้น ไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งในส่วนของ
กองคลังเองมีความจำเป็นในการใช้รถส่วนกลาง ซึ่งที่ผ่านมา 6 – 7 ปีมานี้เจ้าหน้าที่ใช้รถส่วนตัวในการ
ปฏิบัติงาน ขอมอบให้รองปลัดฯ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม 

นายพีระ  โหมดเครือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  ในข้อเท็จจริงที่เกิดจาก
การปฏิบัติงาน มีปัญหาในการใช้รถในการติดต่อราชการ อีกทั้งการไปจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ  และบริการประชาชนซึ่งเวลาตรงกัน ก็ต้องรอจึงเกิดการล่าช้า ฯลฯ  

 
/…การที่เสนอ 
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การที่เสนอในการซื้อรถยนต์บรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯ นั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทำงานซึ่งมีข้อจำกัดมีรถเพียง 1 คัน ซึ่งโดยในงบประมาณของปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าทางผู้บริหารได้
ดำเนินการในโครงการก่อสร้างก่อนเป็นลำดับแรกเสมอ ในต้นปี พอถึงปลายปีต้องรองบประมาณเข้ามาจึง
ดำเนินการได ้และก็ดำเนินการกันเงินไว้เพ่ือดำเนินการต่อไป 

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ตามความจำเป็นนั้นสมเหตุสมผลสำหรับการเสนอ
จัดซื้อรถยนต์ แต่เนื่องจากในปีที่ผ่านๆ มา เรื่องโครงการต่างๆ ก็ยังไม่ได้รับการดำเนินการ จึงขอที่ประชุมยก
มือลงมติพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลดรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) งบประมาณ 854 ,000 บาท ให เหลือ 0 
บาท 

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบแก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ลดรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
พาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) งบประมาณ 854,000 บาท ให เหลือ 0 บาท ในวาระที่ 2 ขั้น
แปรญัตติ เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

คําแปรญัตติที่ 2 นายสุนทร  บุญแก้ว ขอแปรญัตติลดรายจาย แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าเปลี่ยนถังบรรจุ
น้ำรถบรรทุกน้ำ งบประมาณ 300 ,000 บาท ใหเหลือ 0 บาท ที่ประชุมมีมติใหยืนตามรางเดิม จำนวน 3 
เสียง ไม่สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ และไม่สงวนคาํแปรญัตติ 

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ  จึงขอที่ประชุมยกมือลงมติพิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไขยืนตามร่างเดิมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่า
บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าเปลี่ยนถังบรรจุน้ำรถบรรทุกน้ำ งบประมาณ 300,000 บาท 

ที่ประชุม : มีมติ เห็นชอบยืนตามร่างเดิมข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่า
บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าเปลี่ยนถังบรรจุน้ำรถบรรทุกน้ำ งบประมาณ 300,000 บาท ในวาระท่ี 2 
ขั้นแปรญัตติ เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
4.3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

  (วาระที่ 3 ขั้นลงมติ) 

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ   ในขั้นตอนการลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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  
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นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ  
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 74 ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่า    
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หรือไม่ ถ้าท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เห็นชอบขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นยกมือขึ้น 

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องทีเ่สนอใหม่ 
      5.1  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
นำเสนอหลักการและเหตุผลต่อไป 

นางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอมอบให้ รองปลัดฯ 
นายพีระ  โหมดเครือ เสนอต่อที่ประชุม 

นายพีระ  โหมดเครือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น นำเสนอหลักการและ
เหตุผล ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
การกันเงิน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี เพ่ือนำเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ให้ความเห็นชอบอนุมัติต่อไป  

อาศัยอำนาจตาม ข้อ 59 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ในสมัยการประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินการต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

(นางน้ำค้าง  พลายละหาร) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออีก
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมยกมือพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการขุดลอก
คลอง หมู่ที่ 7  

ที่ประชุม  :  มีมติเห็นชอบให้อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 
เห็นชอบ 8 เสียง งอดออกเสียง 1 เสียง 
 

5.2  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 ในกรณี 
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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  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอมอบให้ รองปลัดฯ 

นายพีระ  โหมดเครือ เสนอต่อที่ประชุม 

นายพีระ  โหมดเครือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  นำเสนอขอเสนอญัตติ
การพิจารณาขออนุมัติกันเงินในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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. 2564 ในการดำเนินการตามโครงการฯ ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่  1 เส้นบ้าน    
นายเฉียง  สีนวน ถึงบ้านนายสุรพล  สุทธา  จำนวนเงิน   357,900 บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่  1 เส้นบ้าน    
นางอ่อนศรี  คำวงษา ถึงบ้านนายสนิท  สีนวน  จำนวนเงิน   295,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บริเวณถนน ราพช. ถึงบ้านนางคำเพียง  เงินดี  
จำนวนเงิน  534,000 บาท 

4.  โครงการขุดเจาะบ่อบ่าดาล หมู่ที่ 7 จำนวนเงิน  227,900 บาท 

จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ในสมัยการประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เพ่ือดำเนินการต่อไป 

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออีก
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมยกมือพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติกันเงินในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการดังกล่าวฯ 

ที่ประชุม  :  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการดังกล่าวฯ  เห็นชอบ 8 เสียง งอดออกเสียง 1 เสียง 

 
/...5.3  ญัตต ิ
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5.3  ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  
นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

นำเสนอหลักการและเหตุผลต่อไป 
นางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอมอบให้ รองปลัดฯ 

นายพีระ  โหมดเครือ เสนอต่อที่ประชุม 
นายพีระ  โหมดเครือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  นำเสนอหลักการและ

เหตุผล เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วน
ตำบล และมาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ประกอบกับ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ซึ่งได้
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70 
ขึ้น เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้เป็นประโยชน์ของประชาชน และเป็นแนวทางในการ
บริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนา
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นได้ ซึ่งไดด้ำเนินการดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่เก่ียวข้องเพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมรวมแนวทางและข้อมูล
นำมาวิเคราะห์เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
(4)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน

แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป 
ซึ่งตามเอกสารที่ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70 ที่คณะกรรมการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้พิจารณามาแล้วนั้น ความละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖6 – ๒๕70 ที่เสนอให้แล้ว ที่ประชุมร่วมกันอภิปรายพอสมควรแล้ว 

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออีก
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมยกมือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70  

ที่ประชุม  :  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70 เห็นชอบ 8 เสียง 
งดออกเสีย 1 เสียง 

/…นายอภิศักดิ์ 
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นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ ปลัด อบต. (เลขานุการสภาฯ) จากนั้นนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลวังจั่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70 ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีอะไรที่จะเสนอเชิญครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี  

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี เพ่ือไม่เสียเวลาในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆ
ท่าน ขอบคุณครับขอปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา   12.20 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 
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การรับรองรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ในคราวการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 

 
 

 
ลงชื่อ          ผู้รับรองรายงานการประชุม 

(นายสมบุญ  เลไธสง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

 


