
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2565 
เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

--------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. นายสมบุญ  เลไธสง    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 2. นายบุญส่ง  อนุภาพ    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 3. นายอุทัย  ตลับนาค    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 1 
 4. นายณรงค์ชัย  บัวสะอาด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 4 
 5. นางสุกัญญา  อำลา    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 5 
 6. นางมาลา  เสริมสงค์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 7 

7. นายอภิศักดิ์  หันทิพย์   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมยง  โสพรม    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 6   ลาป่วย (โควิค) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางน้ำค้าง  พลายละหาร    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
2. นางสาวธัญญาเรศ  เทียมสวรรค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
3. นางขวัญดาว  กำเนิดสิงห์    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
4.  นายประพัฒน์พงศ์  สีหาผล     เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

 5. นายอนุชา  แสงก่ำ      หัวหน้าสำนักปลัด 
  
เริ่มประชุม    เวลา   10.00  น. 
     เมื่อถึงเวลาประชุมฯ เลขานุการสภาฯ นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุมฯ 
ด้วยเวลาอันสมควรจึงขอเรียนเชิญประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นต่อไป 

นายสมบุญ  เลไธสง ประธานสภาฯ สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ตามระเบียบวาระการประชุม 
ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
      นายสมบุญ  เลไธสง ประธานสภาฯ  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้แจ้งมี
พนักงานส่วนตำบลได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จึงขอเชิญพนักงานได้รายงานตัวครับ 
      นายสิชล  มีศรี เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน         
ผมนายสิชล  มีศรี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ได้โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อำเภอ     
สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 จะมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง และมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ที่นี้ ถ้ามีอะไรเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างสามารถสอบถาม
และให้คำปรึกษาได้ครับ 

/...ระเบียบวาระท่ี 2 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 
นายสมบุญ  เลไธสง ประธานสภาฯ มอบให้เลขานุการสภา อบต.วังจั่น ดำเนินการต่อไป 
นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ เลขานุการสภาฯ ด้วยทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ส่งสำเนา

รายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว และท่ีประชุมได้ตรวจดูแล้ว 
นายสมบุญ  เลไธสง ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดมีข้อแก้ไข

รายงานดังกล่าวหรือไม่ และให้ที่ประชุมยกมือรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565  

ที่ประชุม  :  มีมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมฯ 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม  
(ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
      (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
      5.1  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

นายสมบุญ  เลไธสง ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
      นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เรียนท่านประทานสภาฯ 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
      ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
      นายอนุชา  แสงก่ำ  หัวหน้าสำนักปลัด ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นได้เสนอ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอแล้วตามระเบียบฯ 
เนื่องจากมีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารตำบล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2564 จึงยังไม่มีสภาท้องถิ่น จึงได้นำเสนอเมื่อมีสภาท้องถิ่นแล้ว และได้จัดทำรายงานเสนอให้ สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้รับทราบในการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ 

นายสมบุญ  เลไธสง ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไร
เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่ขอให้ที่ประชุมยกมือรับทราบต่อไป 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 

      5.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565 

นายสมบุญ  เลไธสง ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

/…นายอภิศักดิ์ 
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นายอภิศักดิ์   หันทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  ชี้แจงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 21 นำเสนอหลักการและเหตุผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนสามารถ
แก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น
ได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้ง สภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย 

ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561– 2565 ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565 เพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และความ
จำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกท้ังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป 

ซึ่งตามเอกสารที่ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5 ฉบับเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565 ที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้พิจารณามาแล้วนั้น ที่ประชุม
ร่วมกันอภิปรายพอสมควรแล้ว 

นายสมบุญ  เลไธสง ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออีก
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมยกมือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5 
ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565 

ที่ประชุม  :  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5 ฉบับเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565  เห็นชอบ 5 เสียง งอดออกเสียง 1 เสียง 

 
5.3  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นายสมบุญ  เลไธสง ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

นำเสนอหลักการและเหตุผลต่อไป 
นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น นำเสนอหลักการและ

เหตุผลด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เพ่ือ
พิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
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1. โอนลด 
  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินประจำ
ตำแหน่ง จำนวน 30,000 บาท 
 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  30,000  บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2        
จำนวน 1 ชุดๆ ละ 30,000 บาท สำหรับงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
    -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 
Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องการใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จำนวน 1 
หน่วย 
    - หน่วยประมลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 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 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid 

State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จานวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- 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 ประมาณการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
 
2. โอนลด 
  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินประจำ
ตำแหน่ง จำนวน 2,600 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์      ตั้งไว้  2,600  บาท 
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    เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
หมายเหตุ ประมาณการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

3. โอนลด 
  แผนงานการักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่าย
ประจำ) เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,600 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานการักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์      ตั้งไว้  2,600  บาท 
    เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
หมายเหตุ ประมาณการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

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

นายสมบุญ  เลไธสง ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ก่อนที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามรายการดังกล่าวฯ 

ที่ประชุม  ได้อภิปรายในเรื่องประเด็นการโอนงบประมาณรายจ่ายพอสมควรแล้ว  
นายสมบุญ  เลไธสง ประธานสภาฯ จึงขอให้ที่ประชุมยกมือพิจารณาให้ความเห็นชอบ

พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ที่ประชุม  :  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตามรายการดังกล่าวฯ  เห็นชอบ 5 เสียง งอดออกเสียง 1 เสียง 

 
/…ระเบียบวาระท่ี  6 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 นายสมบุญ  เลไธสง ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีในวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร และสมาชิก
สภาฯ ทุกๆ ท่าน เพ่ือไม่เสียเวลาในวันนี้ขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา   11.30 น.  
 
 
 

ลงชื่อ             อภิศักดิ์  หันทิพย์   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายอภิศักดิ์  หันทิพย์) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
                                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบบันทึกการประชุมฯ แล้วเห็นว่าถูกต้อง  
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

ลงชื่อ                   ประธานกรรมการฯ 
                                             (นายณรงค์ชัย  บัวสะอาด) 
                                              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 

ลงชื่อ                                 กรรมการฯ 
                                              (นางมาลา  เสริมสงค์) 
                                            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
 

ลงชื่อ                                 กรรมการและเลขานุการฯ 
                                              (นางสุกัญญา  อำลา) 
                                            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
 
 
การรับรองรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ในคราวการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565  

 
 

 
ลงชื่อ          ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 (นายสมบุญ  เลไธสง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 


