
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งที ่ 1/2565 

                               วันท่ี  4  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

……………………………. 
 

ผู้มาประชุม 

                             1.  นายนิกรณ ์    แสงตุ้ย           ประธานสภา อบต. 

       2.  นายจักรกริศน์  สิทธิเจริญ                รองประธานสภา อบต. 

       3.  นางสาวยุพาภรณ ์ รักษาคุณ              เลขานุการสภา อบต. 

       4.  นายพูลทรัพย์    มณีวรรณ                สมาชิกสภา อบต. 

     5.  นายกมล         มณีรัตน์                   สมาชิกสภา อบต. 

     6.  นายเจริญแก้ว   พรหมปัญญา            สมาชิกสภา อบต. 

     7.  นายเจนวิทย์     กันธิยะ                    สมาชิกสภา อบต. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

                         1.   นายธนวัฒน์     สิงหก์ันฑ์               นายก อบต. 

      2.   นายพิรุณ        อาภัย                  รองนายก อบต. 

      3.   นายสุรเดช       สุริยะมล         รองนายก อบต. 

      4.   นายสมรัตน์      พันธุ์งาม                   เลขานุการ นายก อบต.   

                        5.   นายยงยุทธ       กองจันทร์              ผูอ้ านวยการกองคลัง 

                        6.   นายสุธางค์       อนันตชัย            หัวหนา้ส านักปลัด        

   7.   นางสาวณัทชพร  กรณ์เจริญ            เจ้าพนักงานธุรการ 

                       8.   นายวิทยา          แก้วตา                  นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 

                       9.   นางนพมาศ        วงศส์ารภี           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

 

                    

 

 

 

 



เริ่มประชุมเวลา    09.30    น. 

 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลท่าวังพร้าว       ได้เชิญ นายนิกรณ์  แสงตุ้ย ประธานสภา อบต.  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

และด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  1/2565 จากนั้น

ประธานสภาได้เริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ 

 

ระเบียบวาระที่   1     เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

ประธานสภา อบต.     แนะน าพนักงานส่วนต าบลท่าวังพรา้ว จ านวน   10  คน ให้ที่ประชุมทราบ 

 

ที่ประชุม   ทราบ 

 

ระเบียบวาระที่   2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ ครั้งแรก วันที่  27 ธันวาคม  2564 

 

ประธานสภา อบต.     ให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณารายงานผลการประชุมครั้งที่แล้วว่าถูกต้อง   

                               หรือมีสิ่งใดแก้ไขเปลี่ยนหรอืไม่ 

 

ที่ประชุม  ไม่มผีูใ้ดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 

ประธานสภา อบต.     ขอมตใินที่ประชุม 

 

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วยคะแนนเสียง    5    เสียง  

                               งดออกเสียง  1  เสียง 

 

ระเบียบวาระที่   3      เรื่อง  การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

 

ประธานสภา  อบต.     เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว แถลงนโยบาย 

 

นายก อบต.            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวได้แถลงนโยบาย รายละเอียดตาม 

 เอกสารที่แนบ            



ที่ประชุม         ทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  4     เรื่อง การแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวและเลขานุการ 

                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

 

ประธานสภา อบต.     ขอเชญินายก อบต. เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 

 

นายก อบต.            แต่งตัง้รองนายก อบต. จ านวน  2  ท่าน  ดังนี้  

                               1.  นายพิรุณ  อาภัย       ฝ่ายการศกึษา    

           2.  นายสุรเดช  สุริยะมล  ฝา่ยสาธารณสุข 

                  และเลขานุการนายก อบต. จ านวน  1  ท่าน   

                                    คือ นายสมรัตน์   พันธ์งาม  ฝา่ยโยธา 

ที่ประชุม                  ทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  5      เรื่องการแต่งตัง้คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

 

ประธานสภา  อบต.    สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 

                               สภาท้องถิ่นเป็นคณะกรการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการ 

                               ในหนา้ที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นายนิกรณ์                 เสนอนายกมล    มณีรัตน์    

      

ผู้รับรอง                     นายพูลทรัพย์  มณีวรรณ   และนายจักรกริศน์  สทิธิเจริญ 

 

นายพูลทรัพย์               เสนอนายพูลทรัพย์   มณีวรรณ 

 

ผู้รับรอง                      นายเจริญ  พรมปัญญา   และนายเจนวิทย์  กันธิยะ 

 

นายก อบต.                  เสนอนายเจนวิทย์  กันธิยะ 

  

ผู้รับรอง                       นายจักร์กริศน์  สิทธิเจรญิ   และนายกมล มณรีัตน์ 



 

ประธานสภา อบต.      มีผู้ใดจะเสนออีกหรอืไม่ 

 

ที่ประชุม   ไม่มผีูใ้ดเสนอ 

 

ประธานสภา อบต.      ขอมตใินที่ประชุม 

 

ที่ประชุม                   มีมตเิห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  7  เสียง 

 

ประธานสภา อบต.     สรุปคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   

                               ท่าวังพร้าว คือ 

                               1.  นายกมล  มณีรัตน์ 

                               2.  นายพูลทรัพย์  มณวีรรณ 

                               3.  นายเจนวิทย์   กันธิยะ 

 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องอื่น  ๆ 

 

     ไม่ม ี

ประธานปิดประชุมเวลา  15.00  น. 

 

    (ลงช่ือ)      ยุพาภรณ์  รักษาคุณ          ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

               (นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ) 

 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 4 มกราคม 2565 

1. นายกมล     มณีรัตน์ คณะกรรมการ กมล    มณีรัตน์ 

2. นายพูลทรัพย์  มณีวรรณ คณะกรรมการ พูลทรัพย์  มณีวรรณ 

3. นายเจนวิทย์   กันธิยะ คณะกรรมการ เจนวิทย์   กันธิยะ 

 

                    (ลงช่ือ)  นิกรณ์    แสงตุ้ย     ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

                  (  นายนิกรณ์  แสงตุ้ย  ) 

                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 


