
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

ครั้งแรก 

                               วันท่ี   27  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

……………………………. 

ผู้มาประชุม 

                             1.  นายพูลทรัพย์ มณีวรรณ  สมาชิกสภา อบต. 

       2.  นายนิกรณ์     แสงตุ้ย  สมาชิกสภา อบต. 

       3.  นายจักรกริศ์น สทิธิเจริญ         สมาชิกสภา อบต. 

       4.  นายกมล        มณีรัตน์           สมาชิกสภา อบต. 

       5.  นายเจรญิแก้ว  พรมปัญญา      สมาชิกสภา อบต. 

     6.  นายเจนวิทย์     กันธิยะ            สมาชิกสภา อบต. 

      

ผู้เข้าร่วมประชุม 

                          1.   ว่าที่รอ้ยตรีบ ารุงเกียรติ  วินัยพานิช       นายอ าเภอสันป่าตอง 

         2.   นายบุญชนะ       มรกตวิจติรการ        ท้องถิ่นอ าเภอสันป่าตอง 

      2.   นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ              ปลัด อบต. 

                          3.   นายธนวัฒน์       สิงหก์ันฑ์                 นายก อบต. 

                          4.   นายยงยุทธ         กองจันทร์               ผูอ้ านวยการกองคลัง 

       5.   นายสุธางค์         อนันตชัย                 หัวหน้าส านักปลัด 

                          6.   นางเพลินจิตร     ศรกีอก                   ผูอ้ านวยการกองการศึกษา 

                         7.   นายวิทยา          แก้วตา            นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 

                         8.   นางนพมาศ       วงส์สารภี          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

       9.  นางสาวณัทชพร  กรณ์เจริญ                 เจา้พนักงานธุรการ 

         

 

 

    

      

 



เริ่มประชุมเวลา    13.45    น. 

 

ปลัด อบต.  นายอ าเภอสันป่าตองกล่าวใหโ้อวาท โดยให้น าหลักการบริหารกิจการ 

                              บ้านเมอืงที่ดี ปี 2542 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีดังนี้ 

1. หลักนิตธิรรม หมายถึง ระเบียบข้อบังคับที่ใชใ้นองค์กรเป็นข้อตกลง

ร่วมกัน ขอ้บังคับนั้นต้องเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดงีาม สนับสนุนให้มี

ความซื่อสัตย์ 

3. หลักความโปร่งใส หมายถึง การไว้วางใจกัน มกีารท างานที่โปร่งใส

ตรวจสอบได้ 

4. หลักความมสี่วนรว่ม หมายถึง การเปิดโอกาสใหทุ้กคนได้มสี่วนรว่มในกา

รับรู้ รว่มตัดสินใจ ร่วมสนับสนุนในกิจกรรมโครงการต่าง ๆ 

5. หลักความรับผดิชอบ หมายถึง การตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความ มุ่งมั่น

รับผิดชอบมีจติส านึกต่อสังคม 

6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการการใชท้รัพยากรที่มอียู่อย่าง

จ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 

และให้น านโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติดังน้ี 

1. การพัฒนาคุณภาพของประชาชน เกษตรกร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดขีึน้ 

2. การแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในพืน้ที่ 

3. การแก้ไขปัญหาการคอรัปช่ัน 

จากนั้น นายอ าเภอสันป่าตอง ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลครั้งแรก นางสาวยุพาภรณ ์ รักษาคุณ ปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าวังพร้าว  เลขานุการสภาช่ัวคราว  อา่นบัญชีรายชื่อสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล ที่มอีาวุโส  คือ 

นายพูลทรัพย์  มณีวรรณ     ท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าวังพร้าว ช่ัวคราว  เพื่อด าเนนิการเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ต่อไป 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่   1     เรื่องการเลือกประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

            

เลขานุการสภา ชั่วคราว     - ขอชีแ้จง วิธีการเลือกประธานสภา ฯ ดังนี้ ตามระเบียบ 

      กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

รวมถึงฉับที่ 2 พ.ศ. 2554 หมวด 1 ขอ้ 8 ก าหนดว่า วิธีการเลือก     

ประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและละคนมีสิทธิเสนอชื่อ   

สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหนง่  

ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่นอ้ย 

กว่าสองคน โดยใหส้มาชิกสภาท้องถิ่น แตล่ะคนมีสทิธิรับรองได้เพียงครั้ง 

เดียว ช่ือที่เสนอไม่จ ากัดจ านวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือก 

จากชื่อที่ถูกเสนอ โดยวิธีเขียนชื่อตัว และชื่อ สกุลของอผูท้ี่ถูกเสนอชื่อคน 

ละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผูท้ี่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  

ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลอืกใหมป่รากฏว่ายังมีผูไ้ด้ 

คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ใหใ้ช้วธิีจับฉลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

- ในการตรวจนับคะแนน ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ช่ัวคราว 

เชญิสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ

คะแนน 

- วิธีจับสลาก ให้ประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว ด าเนินการให้คนที่ได้รับ

คะแนนสูงสุดเท่ากัน ตกลงกันเสียก่อนว่า จะให้คนใดเป็นจับ 

ฉลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานสภาช่ัวคราวจับสลากว่าคน

ใดจะเป็นคนจับสลากก่อนแล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิดสี และขนาดอย่าง

เดียวกัน มีจ านวนเท่ากับจ านวนคนที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียน

ข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น

เขียนข้อความว่า “ ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

- ระเบียบข้อ 9 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่น 

ครั้งแรกตามข้อ 6 ให้นายอ าเภอด าเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือก

ประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับแตง่ตัง้

ปฏิบัติ หนา้ที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้น ต่อไป ขอเชญิท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้เสนอชื่อผูท้ี่เห็นสมควรใหด้ ารง

ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค่ะ 

 



นายเจนวิทย์  กันธิยะ    - เสนอชื่อ นายนิกรณ์  แสงตุย้  ส.อบต. หมู่ที่ 7 โดยมีผู้รับรอง คอื 

ส.อบต. หมูท่ี่ 7     1. นายจักรกริศน์  สิทธิเจรญิ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ 4 

                  2. นายกมล        มณีรัตน์     สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ่ 5 

 

เลขานุการสภา ชั่วคราว    - มีท่านใดเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรอืไม่ หากไม่มี ถือว่า                                              

                                       นายนิกรณ์   แสงตุ้ยได้รับการเลือกใหเ้ป็นประธานสภาองค์การบริหาร 

                                       ส่วนต าบลท่าวังพร้าว  พักการประชุม 15 นาที 

 

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 

 

ระเบียบวาระที่   2      เรื่อง เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

 

ประธานสภา อบต.     – ขอให้เลขานุการสภา ฯ เป็นผู้ชีแ้จง ครับ 

 

เลขานุการชั่วคราว     - ขอเชญิประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้มาท าหนา้ที่ และ 

ด าเนนิการตามระเบียบวาระต่อไปและขอชีแ้จง ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการ

เลือกต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามข้อ 12        

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   

พ.ศ. 2547 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาบังคับ

ใช้โดยอนุโลม กล่าวคือ วธิีการเหมอืนกันกับการเลือกต าแหน่งประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล จงึขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เสนอชื่อผูท้ี่เห็นสมควรด ารงต าแหนง่รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าวังพร้าวค่ะ 

  

เจริญแก้ว  พรมปัญญา  - เสนอ นายจักรกริศน์  สิทธิเจริญ โดยมีรับรอง 2 ท่าน                        

ส.อบต. หมู่ที่ 6            1. นายพูลทรัพย์  มณีวรรณ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5 

                  2. นายเจนวทิย์   กันธิยะ       สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่  7 

 

เลขานุการสภาชั่วคราว   - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรให้ 

   ด ารงต าแหนง่ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล อกีหรือไม่      

   หากไม่มีถือวา่ นายจักรกริศน์  สทิธิเจริญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 



   ต าบล หมู่ที่ 4 ได้รับเลือกใหด้ ารงต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหาร 

   ส่วนต าบลท่าวังพร้าว ตอ่ไป 

 

ระเบียบวาระที่   3       เรื่อง  เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพรา้ว  

 

ประธานสภา  อบต.       –  ขอให้เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ช้ีแจงครับ 

 

เลขานุการสภาชั่วคราว  - ชี้แจง ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การ 

     บริหารส่วนต าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามข้อ 13     

     ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

     พ.ศ. 2547  วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มา 

     บังคับใช้โดยอนุโลม กล่าวคือ วธิีการเหมอืนกันกับการเลือกต าแหนง่ 

     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและขอ้ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือก 

     พนักงานหรอืข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  

     หรอืสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นทั้งนีใ้ห้ค านึงถึง 

     ความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ตอ่สภาท้องถิ่น ขอให้ท่านสมาชิก 

     สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอชื่อผูท้ี่เห็นสมควรใหด้ ารงต าแหน่ง 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค่ะ 

 

นายจักรกริศน์  สิทธิเจริญ   เสนอนางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ   ปลัด อบต. ท่าวังพร้าว  

 

ประธานสภา อบต.           ขอผูร้ับรองตามที่ นายจักรกริศน ์ สิทธิเจรญิ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่  4     

                                     เสนอ 

 

ที่ประชุม                    มีผู้รับรองจ านวน  2  คน  คือ   

                                      1. นายเจนวทิย์   กันธิยะ       สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ่ 7 

                   2. นายเจรญิแก้ว พรมปัญญา  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ่ 6 

ประธานสภา อบต.       ถามที่ประชุมว่าจะเสนอผูใ้ดอีกหรอืไม่ 

 

ที่ประชุม                         ไม่มผีูใ้ดเสนอ 

 



ประธานสภา อบต.             สรุปผลการคัดเลือกประธานสภา อบต. , รองประธานสภา อบต. และ 

                                       เลขานุการสภา อบต. ดังนี้คอื  

1. ผูท้ี่ได้รับเลือกเป็นประธานสภา อบต. ท่าวังพร้าว                   

คือ นายนิกรณ์   แสงตุ้ย 

                2.  ผูท้ี่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา อบต. ท่าวังพร้าว               

                     คือ นายจักรกริศน ์  สทิธิเจริญ 

2. ผูท้ี่ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา อบต. ท่าวังพร้าว                     

คือ นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ 

ระเบียบวาระที่  4     เรื่องการก าหนดการประชุมสมัยสามัญและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี  

                             สมัยแรกของปี พ.ศ. 2565 

 

ประธานสภา อบต.    ขอปรึกษาในที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญประจ าปี สมัยที ่ 1   

                             และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีเห็นสมควรก าหนดในวันที่เท่าไหร่ 

 

นายพูลทรัพย์  มณวีรรณ   ขอเสนอใหม้ี  4  สมัยในปี  2565  และเริ่มประชุมสามัญ  

      สมัยที่  1  ประจ าปี 2565 วันที ่ 4 – 15 มกราคม 2565                                     

                                     โดยเริ่ม เวลา  09.30  น.  

                                     สมัยที่  2  ประจ าปี  2565 วันที ่ 1  -  15  เมษายน  2565  

                                     สมัยที่  3  ประจ าปี  2565 วันที่  15 – 30  กรกฎาคม 2565  

      สมัยที่ 4 ประจ าปี 2565   วันที่  15 – 30 ธันวาคม 2565 

                                     ส่วนการประชุมสามัญ สมัยที ่ 1/2566  ขอเสนอใหเ้ริ่ม 

                                     ประชุมในวันที่  1 -  15  กุมภาพันธ์  2566  ส่วนมีกี่สมัยให้มาก าหนด 

                                     ในการประชุมครั้ง ดังกล่าว 
   

ประธานสภา อบต.    มีผู้ใดจะเสนออีกหรอืไม่ 

 

ที่ประชุม     ไม่มผีูใ้ดเสนอ 

 

ประธานสภา อบต.    ขอมตใินที่ประชุม 

 

ที่ประชุม                    มีมตเิห็นชอบตามที่เสนอ  ด้วยคะแนนเสียง  7  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 

 



ระเบียบวาระที่  5  เรื่องการก าหนดการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 

 

ผอ.กองคลัง.               ชีแ้จงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ให้ที่ประชุม รับทราบ 

 

ที่ประชุม                    รับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระที่   6       เรื่องอื่น  ๆ 

 

     ไม่มี 

 

ประธานสภา อบต.    – ขอนัดประชุมในวันที่ 4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น.     

                                ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพรา้ว ส าหรับวันนี้     

  ขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา   16.00   น. 

 

    (ลงช่ือ)       ยุพาภรณ ์ รักษาคุณ     ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                (นางสาวยุพาภรณ์ รักษาคุณ) 

 

                       (ลงช่ือ)        นิกรณ์  แสงตุย้        ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 

          (นายนิกรณ์  แสงตุ้ย) 

 

 
 


