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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรังงาม 
สมัยวิสามัญ  สมัยทีส่อง ครั้งท่ี 1 ประจ าปี  2564 
วันที ่  20   กันยายน   2564   เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลรังงาม 

ผู้เข้าประชุม                     เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
 

 
 
 
 
 

/ผู้เข้าร่วม...... 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมภาร  ทาระแพน ประธานสภา อบต.รังงาม สมภาร  ทาระแพน  
2 นายชาญชัย  บุตรประเสริฐ รองประธานสภา  อบต.รังงาม ชาญชัย  บุตรประเสริฐ  
3 นายสุระ  กักจัตุรัส สมาชิกสภา  อบต.รังงาม  หมู่  1 สุระ  กักจัตุรัส  
4 นายชัยพร  นูพลกรัง สมาชิกสภา  อบต.รังงาม  หมู่  1 ชัยพร  นูพลกรัง  
5 นายพนม  ส่วนบุญ สมาชิกสภา  อบต.รังงาม  หมู่  2 พนม  ส่วนบุญ  
6 นายทองสี  ทาบค า สมาชิกสภา  อบต.รังงาม  หมู่  3 ทองสี  ทาบค า  
7 นางบัวสี  พันนาม สมาชิกสภา  อบต.รังงาม  หมู่  3 บัวสี  พันนาม  
8 นายไตรภพ   กองสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.รังงาม  หมู่  4 ไตรภพ   กองสันเทียะ  
9 นายสมศักดิ์  แซสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.รังงาม  หมู่  5 สมศักดิ์  แซสันเทียะ  
10 นายณรงค์  ภูมิธิ สมาชิกสภา  อบต.รังงาม  หมู่  6 ณรงค์  ภูมิธิ  
11 นายทิง  ศรีแก้ว สมาชิกสภา  อบต.รังงาม  หมู่  7 ทิง  ศรีแก้ว  
12 นายมงคล  ก้านเพ็ชร สมาชิกสภา  อบต.รังงาม  หมู่  7 มงคล  ก้านเพ็ชร  
13 นายบุญรอด  ทองสถิตย์ สมาชิกสภา  อบต.รังงาม  หมู่  8 บุญรอด  ทองสถิตย์  
14 นางมานิตย์  จันทร์ดวง สมาชิกสภา  อบต.รังงาม  หมู่  8 มานิตย์  จันทร์ดวง  
15 นายจิรเดช  ชาวบัวใหญ ่ สมาชิกสภา  อบต.รังงาม  หมู่  9 จิรเดช  ชาวบัวใหญ ่  
16 นายณรงค์ชัย  สุริยะ สมาชิกสภา  อบต.รังงาม  หมู่  9 ณรงค์ชัย  สุริยะ  
17 นางรัญธม  พิลึก เลขานุการสภา  อบต.รังงาม รัญธม  พิลึก  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอุดร  นูพลกรัง นายก  อบต.รังงาม อุดร  นูพลกรัง  
2 นายคล้าย  ชัยจันดี รองนายก อบต.รังงาม คล้าย  ชัยจันดี  
3 นายอาทิตย์  ทาระแพน รองนายก อบต.รังงาม อาทิตย์  ทาระแพน  
4 นางสายทอง  เชื่อมมะรัง เลขานุการนายก สายทอง  เชื่อมมะรัง  
5 นางกัญญาวรรณ  แพงตะคุ หัวหน้าส านักปลัด กัญญาวรรณ  แพงตะคุ  
6 นางสมัย  จินดามาตย์ ผอ.กองคลัง สมัย  จินดามาตย์  
7 นายภานุพงศ ์ สอนส าโรง ผอ.กองการศึกษาฯ -  
8 นางกัลยา  สอนส าโรง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กัลยา  สอนส าโรง  
9 นางโสภา  หิงสันเทียะ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ โสภา  หิงสันเทียะ  
10 นายพัทธะธงชัย  พิลึก นักวิชาการเกษตรช านาญการ พัทธะธงชัย  พิลึก  
11 นางแสงจันทร์  กริ่งสันเทียะ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ แสงจันทร์  กริ่งสันเทียะ  
12 นายธนวินท์  โชตินอก เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน ธนวินท์  โชตินอก  
13 นางมณีจันทร์  โพธิ์จิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ มณีจันทร์  โพธิ์จิตร  
14 น.ส.จุฑามาศ  ขึ้นกันกง ผช.จพง.ธุรการ จุฑามาศ  ขึ้นกันกง  
15 น.ส.จันทร์เพ็ญ  โฮมภิรมย์ ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ จันทร์เพ็ญ  โฮมภิรมย์  
16 นายดนัย  ต่ายสันเทียะ ผช.นายช่างโยธา -  
17 น.ส.จุฑามาศ  เคนชมภู ผช.จพง.บันทึกข้อมูล จุฑามาศ  เคนชมภู  
18 นายจารุวัตร  กาฬปักษิณ ผช.จพง.พัสดุ จารุวัตร  กาฬปักษิณ  
19 นายฐิภากร  จอดพิมาย ผช.ช่างไฟฟ้า ฐิภากร  จอดพิมาย  
20 นายชิรพล  เชิดสูงเนิน ผช.จพง.ธุรการ ชิรพล  เชิดสูงเนิน  
21 นายทองด า  ศรีมงคล ยาม ทองด า  ศรีมงคล  
22 นางเรณู  เอ่ียมรัศมี ผช. จพง.พัฒนาชุมชน เรณู  เอ่ียมรัศมี  
23 นางสาวเบญชญา  เชิดสูงเนิน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เบญชญา  เชิดสูงเนิน  
24 นายสุริยา  ชุมชัย นายช่างโยธาช านาญงาน สุริยา  ชุมชัย  
25 นางสิริทรัพย์  เอ่ียมภู่ ผช.จพง.การเงินและบัญชี สิริทรัพย์  เอ่ียมภู่  
26 นางสาวสาลินี  ค าหมาย คนงานทั่วไป สาลินี  ค าหมาย  
27 นายเกรียงไกร  อุดมบุญ จพง.ธุรการปฏิบัติงาน -  
28 นายกงจักร  ลมวิชัย นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กงจักร  ลมวิชัย  
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ประธานสภากล่าวเปิดประชุมและแจ้งระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1 แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
7 ก.ย. 64 ครม.มีมติสมควรให้มีการเลือกตั้ง 
1 ต.ค. 64 วันที่ กกต. ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง 
11-15 ต.ค. 64 วันรับสมัครเลือกตั้ง 
28 พ.ย. 64 วันเลือกตั้ง  

ส าหรับการประชุมครั้งนี้ก็คงเป็นครั้งสุดท้ายที่จะสภา อบต.ของเราจะได้ประชุมกัน เนื่องจากเมื่อ 
กกต.ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งลงวันที่  1 ตุลาคม 2564 มีผลท าให้ คณะผู้บริหารและ ส.อบต.
พ้นจากต าแหน่ง ดังนั้น วันที่ 30 กันยายน 2564 นี้จึงเป็นวันสุดท้ายในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภา 
อบต. และคณะผู้บริหาร อบต. 
-ประธานสภา อบต.ได้ให้โอกาส นายก อบต. และสมาชิก อบต.กล่าวแสดงความรู้สึก ในการ
ปฏิบัติงาน ณ อบต.รังงาม ในประชุมสภาครั้งสุดท้ายและกล่าวอ าลาอย่างสุดซึ้ง 

1.2 เรื่องจากส่วนราชการอ่ืน (ไม่มี) 
           ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม 2564 
 มติทีป่ระชุม  รับรองไม่มีการแก้ไข 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 
  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ (ญัตติเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา) 
  5.1 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

นายสมภาร  ทาระแพน  ประธานสภา อบต. ได้เชิญ คณะผู้บริหาร ชี้แจง 
นายอุดร  นูพลกรัง นายก อบต.รังงาม มอบให้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจง 
นางมณีจันทร์  โพธิ์จิตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

 เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร และ ส.อบต.รังงามทุกท่าน 
 -นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ น าเรียนขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการขอความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ให้ ส.อบต.รังงามทราบ พร้อมทั้งได้ตรวจดูร่างแผนฯ ที่แจกให้ไปพร้อมกัน 

นายสมภาร  ทาระแพน ประธานสภา อบต.  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ด้วยเสียง  16  เสียง ผู้เข้าประชุม 16 คน 



 
-4- 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
นายสมภาร  ทาระแพน  ประธานสภา อบต.  เชิญผู้เข้าร่วมประชุมเสนอเรื่องอ่ืนๆ 
นายก อบต. /รองนายก อบต./สมาชิกสภา อบต./เลขานุการสภา อบต. ได้กล่าวแสดงความรู้สึก และกล่าว
อ าลาอย่างสุดซึ้งอีกครั้ง ก่อนปิดประชุม   
 

นางรัญธม  พิลึก เลขานุการสภา อบต. 
บันทึกการรับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท ี2) พ.ศ.2554 
 ข้อ 34 เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งใดแล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่น ลงชื่อใน

รายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน 
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบ รายงานการ

ประชุมที่สภาท้องถิ่นยังไม่ได้รับรอง หรือรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้ว แต่ประธานสภาท้องถิ่นยังไม่ได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพราะเหตุครบอายุของสภาท้องถิ่นหรือมีการยุบสภาท้องถิ่น ให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ณ วันที่มีเหตุดังกล่าวบันทึกเหตุการณ์นั้น ไว้ท้ายรายงานการประชุมดังกล่าว และให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานสภา
ท้องถิ่นในการประชุมครั้งนั้น เป็นผู้ตรวจสอบ แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุ ถ้าไม่
รับรอง ภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าได้รับรองรายงาน การประชุมนั้นแล้ว 

            สภา อบต.รังงาม ครบอายุสภาท้องถิ่นวันที่ 30 กันยายน 2564 เนื่องจากเมื่อ กกต.ประกาศก าหนดให้มี
การเลือกตั้งลงวันที่  1 ตุลาคม 2564 มีผลท าให้ คณะผู้บริหารและ ส.อบต.พ้นจากต าแหน่ง วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดังนั้น
ในการตรวจสอบ แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.รังงาม ในวันนี้ จึงเป็นอ านาจของประธานสภา รับรอง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันมีเหตุ (เหตุครบอายุสภา วันที่ 30 กันยายน 2564) รับรองภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถ้าไม่รับรอง 
ภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าได้รับรองรายงาน การประชุมสภานั้นแล้ว 

 
เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดอีก ประธานสภา อบต.  จึงกล่าวปิดประชุม  เวลา  12.10  น. 
 

 
ลงชื่อ   รัญธม  พิลึก  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  

             (นางรัญธม  พิลึก)       
          ปลัด  อบต./เลขานุการสภา  อบต.   
   
 

ประธานสภา อบต.รังงาม  ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมนี้ เมื่อ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2565  
                                   
                                                                                 ลงชื่อ สมภาร ทาระแพน ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                            (นายสมภาร ทาระแพน)            
                                   ประธานสภา อบต. 


