
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564      
เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

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 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายสัมฤทธิ์  ยาหอม      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 4 (ลา) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางน้ำค้าง  พลายละหาร    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

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

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ตามระเบียบวาระการประชุม 
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
      ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 
นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ มอบให้เลขานุการสภา อบต.วังจั่น ดำเนินการ

ต่อไป 
นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ เลขานุการสภาฯ ด้วยทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ส่งสำเนา

รายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว และท่ีประชุมได้ตรวจดูแล้ว  
นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดมีข้อแก้ไข

รายงานดังกล่าวหรือไม่ และให้ที่ประชุมยกมือรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563  

ที่ประชุม  :  มีมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมฯ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม  
(ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
      (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
      5.1 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสามัญ      
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ : (นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ) ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  

มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่ง ให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลจะกำหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกำหนด  

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก 
จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  

ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป  และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้โดยอนุโลม 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอ่ืน หรือ
ในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 
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ดังนั้น จึงขอปรึกษาต่อที่ประชุมในการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.
2564 และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2565 

นายสมบุญ  เลไธสง  : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 3 ได้เสนอ
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2565 
ดังนี้ 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 มีระยะเวลา 15 วัน  
           ตั้งแต่วันที่ 16 – 30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 มีระยะเวลา 15 วัน  
           ตั้งแต่วันที่ 1 – 15  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 มีระยะเวลา 15 วัน  
           ตั้งแต่วันที่ 16 – 30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี พ.ศ. 2565 มีระยะเวลา 15 วัน 
                           ตั้งแต่วันที่ 1 – 15  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ประธานสภา อบต. : (นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ) มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม ่

ที่ประชุม :  มีมติให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2565 ตามท่ีเสนอฯ คะแนนเสียงเห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

5.2 ญัตติการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารนำเสนอการรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอมอบให้ รองปลัดฯ 
นายพีระ  โหมดเครือ เสนอต่อที่ประชุม 

นายพีระ  โหมดเครือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น นำเสนอรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อแจ้งให้ที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั ่นทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมี
รายละเอียดที่แนบมา จึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไร
เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่ขอให้ที่ประชุมยกมือรับทราบต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

      5.3 ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารนำเสนอการการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
นางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอมอบให้ รองปลัดฯ 

นายพีระ  โหมดเครือ เสนอต่อที่ประชุม 
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นายพีระ  โหมดเครือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น นำเสนอการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
เพ่ือพิจารณาการการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
เดิม เปลี่ยนแปลงแก้คำชี้แจง 

ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูงพร้อม
เครื่องขยายเสียง จำนวน  15,000  บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงแบบลากจูง
พร้อมเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
  - ตู้ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 8x2" พร้อมเครื่อง
ขยายเสียง กำลังไม่น้อยกว่า 100 w RMS พร้อม 
CD/DVD/MP3/FM  
  - ไมโครโฟนแบบไร้สาย 2 ตัว (ไมค์ลอย)  
  - มีช่องต่อ USB  
  - มีปุ่มควบคุมเสียงในตัว  
  - มีที่จับ ล้อลาก แบตเตอรี่ในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 
33x36x61 ซม. 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 

ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูงพร้อม
เครื่องขยายเสียง จำนวน  15,000  บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงแบบลากจูง
พร้อมเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
  - ตู้ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว แบบเคลื่อนที่  
  - ไมโครโฟนแบบไร้สาย VHF 2 ตัว  
  - รองรับสัญญาณ Bluetooth 

•   -  สามารถ เล่น USB MP3 Player ได ้
  -  มีปุ่มควบคุมเสียงในตัว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไร
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ และขอมติเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขอให้ที่ประชุมยกมือให้ความเห็นชอบ 

ที่ประชุม  :  - มีมติเห็น  10 เสียง   
- งดออกเสียง 1 เสียง  

 
5.4 ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 

แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 
นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

นำเสนอหลักการและเหตุผลต่อไป 
นางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอมอบให้ รองปลัดฯ 

นายพีระ  โหมดเครือ เสนอต่อที่ประชุม 
 

/…นายพีระ   
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นายพีระ  โหมดเครือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น นำเสนอหลักการและ
เหตุผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น
และความเหมาะสม 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 

ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็น
อำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนา ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้
ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่  เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไข เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561– 2565 ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2564 เพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และความจำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็น
กรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป 

ซึ่งตามเอกสารที่ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5 ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้พิจารณา
มาแล้วนั้น ที่ประชุมร่วมกันอภิปรายพอสมควรแล้ว 

 
/…นายอภิศักดิ์   
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นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
ข้อ 21 ข้อ 22/1 และข้อ 22/2 

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออีก
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมยกมือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5 
ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 

ที่ประชุม  :  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5 ฉบับแก้ไข 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564  เห็นชอบ 9 เสียง งอดออกเสียง 3 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 

 นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ในวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ 
ทุกๆ ท่าน เพ่ือไม่เสียเวลาในวันนี้ขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา   12.00 น.  
 
 

ลงชื่อ             อภิศักดิ์  หันทิพย์   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 2 ประจำปี 
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังจั่น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564  

 
 

 
ลงชื่อ          ผู้รับรองรายงานการประชุม 

(นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

 


