
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564      
เมื่อวันที่  30  เมษายน  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. นายสมยง  โสพรม      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 6 
 11. นายจำเนียร  คำวงษา     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 6 
 12. นายอภิศักดิ์  หันทิพย์     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางน้ำค้าง  พลายละหาร    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 2. นางสาวธัญญาเรศ  เทียมสวรรค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจั่น 
 3. นายอำนวย  หิมสุภาพ     เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 
เริ่มประชุม    เวลา   10.00  น. 
     เมื่อถึงเวลาประชุมฯ เลขานุการสภาฯ นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุมฯ 
ด้วยเวลาอันสมควรจึงขอเรียนเชิญประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นต่อไป 

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ตามระเบียบวาระการประชุม 
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
      ด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 5 นางบำรุงรตน์  ยศสมบูรณ์     
ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 

ที่ประชุม  :  ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ มอบให้เลขานุการสภา อบต.วังจั่น ดำเนินการ

ต่อไป 
นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ เลขานุการสภาฯ ด้วยทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ส่งสำเนา

รายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว และท่ีประชุมได้ตรวจดูแล้ว  
นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดมีข้อแก้ไข

รายงานดังกล่าวหรือไม่ และให้ที่ประชุมยกมือรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  

ที่ประชุม  :  มีมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมฯ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม  
(ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
      (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 การคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การ

บริหารส่วนตำบลวังจั่น   
นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ : ขอมอบให้ เลขานุการสภาฯ ดำเนินการ 
นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ เลขานุการสภาฯ : ด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การ

บริหารส่วนตำบลวังจั่น มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งบัดนี้หมดวาระ
อยู่ในตำแหน่งของคณะกรรมการแล้ว จึงขอให้สภาฯ อบต.วังจั่น ได้คัดเลือกสมาชิกเป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ดังนี้ 

คนที่ 1 
ชื่อผู้เสนอ นายอิทธิพงศ์  ภัทรกุลไชยบูรณ์ ส.อบต.หมู่ที่  3  
ชื่อผู้ถูกเสนอ นายสุนทร  บุญแก้ว     รองประธานสภาฯ 
ชื่อผู้รับรอง นายสมพงษ์  ทำทัน     ส.อบต.หมู่ที่  2 
ชื่อผู้รับรอง นายจำเนียร  คำวงษา    ส.อบต.หมู่ที่  6 

คนที่ 2 
ชื่อผู้เสนอ นายสัมฤทธิ์  ยาหอม    ส.อบต.หมู่ที่  4  
ชื่อผู้ถูกเสนอ นายณรงค์ชัย  บัวสะอาด   ส.อบต.หมู่ที่  4 
ชื่อผู้รับรอง นายแหลม  พิมพ์ทอง    ส.อบต.หมู่ที่  1 
ชื่อผู้รับรอง นางวันเพ็ญ  สอนเครือ    ส.อบต.หมู่ที่  2 

คนที่ 3 
ชื่อผู้เสนอ นายอิทธิพงศ์  ภัทรกุลไชยบูรณ์ ส.อบต.หมู่ที่  3  
ชื่อผู้ถูกเสนอ นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ    ประธานสภาฯ 
ชื่อผู้รับรอง นายจำเนียร  คำวงษา    ส.อบต.หมู่ที่  6 
ชื่อผู้รับรอง นายแหลม  พิมพ์ทอง    ส.อบต.หมู่ที่  1 

/…นายรัตนะ 
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นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ : ตามที่ได้ดำเนินการเลือกสมาชิกสภา เพ่ือ

แต่งตั้งสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ดังนี้ 
1. นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ  ประธานสภาฯ 
2. นายสุนทร  บุญแก้ว   รองประธานสภาฯ 
3. นายณรงค์ชัย  บัวสะอาด ส.อบต.หมู่ที่  4 

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบตามท่ีได้เสนอ 
 
5.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  
นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ : ขอมอบให้ เลขานุการสภาฯ ดำเนินการ 
นายอภิศักดิ์   หันทิพย์ เลขานุการสภาฯ  : ด้วยคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งบัดนี้หมดวาระอยู่ในตำแหน่งของคณะกรรมการแล้ว จึงขอให้สภาฯ อบต.วังจั่น ได้
คัดเลือกสมาชิกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
ดังนี้ 

คนที่ 1 
ชื่อผู้เสนอ นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ  ประธานสภาฯ 
ชื่อผู้ถูกเสนอ นางวันเพ็ญ  สอนเครือ  ส.อบต.หมู่ที่  2 
ชื่อผู้รับรอง นายสมบุญ  เลไธสง   ส.อบต.หมู่ที่  3 
ชื่อผู้รับรอง นายสมพงษ์  ทำทัน   ส.อบต.หมู่ที่  2 

คนที่ 2 
ชื่อผู้เสนอ นายณรงค์ชัย  บัวสะอาด ส.อบต.หมู่ที่  4 
ชื่อผู้ถูกเสนอ นายสัมฤทธิ์  ยาหอม  ส.อบต.หมู่ที่  4 
ชื่อผู้รับรอง นายสมยง  โสพรม   ส.อบต.หมู่ที่  6 
ชื่อผู้รับรอง นายจำเนียร  คำวงษา  ส.อบต.หมู่ที่  6 

คนที่ 3 
ชื่อผู้เสนอ นายอิทธิพงศ์  ภัทรกุลไชยบูรณ์ ส.อบต.หมู่ที่  3 
ชื่อผู้ถูกเสนอ นายสมบุญ  เลไธสง     ส.อบต.หมู่ที่  3 
ชื่อผู้รับรอง นายแหลม  พิมพ์ทอง    ส.อบต.หมู่ที่  1 
ชื่อผู้รับรอง นายจำเนียร  คำวงษา    ส.อบต.หมู่ที่  6 

นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ : ตามที่ได้ดำเนินการเลือกสมาชิกสภา เพ่ือ
แต่งตั้งสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล  
วังจั่น ดังนี้ 

1. นางวันเพ็ญ  สอนเครือ   ส.อบต.หมู่ที่  2 
2. นายสมบุญ  เลไธสง    ส.อบต.หมู่ที่  3 
3. นายสัมฤทธิ์  ยาหอม   ส.อบต.หมู่ที่  4 

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบตามท่ีได้เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 

 นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ ในวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ 
ที่ได้มีแผนรายจ่ายงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และ มีอะไรที่จะเสนออีก ถ้าไม่
มีเพ่ือไม่เสียเวลาในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ขอบคุณครับขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา   11.20 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 
 
การรับรองรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ในคราวการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  
 

 
ลงชื่อ          ผู้รับรองรายงานการประชุม 

(นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 


