รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/๒๕62 ครั้งที่ 1
วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว
……………………………
ผู้มาประชุม
1. นายวิรัช
สุใจจา
2. นายณัฐวุฒิ ตากันทา
3. นางสาวยุพาภรณ์ รักษาคุณ
4. นายสุภาพ
จันทร์ทรา
5. นายจักรกริศน์ สิทธิเจริญ
6. นายนิเวช
กันธิยะ
7. นายพูลทรัพย์ มณีวรรณ
8. นายจรัญ
นันทา
9. นายนิกรณ์
แสงตุ้ย

ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์
2. นายพิรุณ
อาภัย
3 นายสุรเดช
สุริยะมล
4. นายสมรัตน์
พันธุ์งาม
5. นายยงยุทธ
กองจันทร์
6. นายพิพัฒน์
แสงรุ่งเรือง
7. นางสาวสุกัญญา จอมเตปิน
8. นางเพลินจิตร ศรีกอก
9. นางสาวณัทชพร กรณ์เจริญ
10. นายอมรพันธ์ กันทาติ๊บ
11. นายวิทยา
แก้วตา
12. นางนพมาศ วงศ์สารภี
การ

นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักงานปลัด
ผู้อานวยการกองการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
นักพัฒนาชุมชน ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญ

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562
ครัง้ ที่ 1 วันที่ 17 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว
------------------------------------เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 2

ไม่มีเรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครัง้ ที่ 3
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ประธานสภาฯ -

ตามที่ได้แจกสาเนาบันทึกรายงานการประชุมให้แก่ทา่ นสมาชิกไปแล้วนัน้
ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบว่ามีข้อต้องแก้ไขหรือไม่
ทาการอ่านสาเนาบันทึกรายงานการประชุม ถูกต้องครบถ้วนไม่มขี ้อแก้ไข

สมาชิกสภาฯ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 3

ท่านมติในที่ประชุมด้วยครับว่า ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม
ให้ยกมือด้วยครับ
มีมติรับรองรายงานการประชุม 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องพิจารณากาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2562 และ
กาหนดสมัยประชุมสมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563

ประธานสภาฯ -

ขอเชิญท่านสมาชิกปรึกษา และกาหนดสมัยประชุมร่วมกันครับ

สมาชิกสภาฯ -

กาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สมัยสามัญประจาปี พ.ศ.2563 ดังนี้
สมัยสามัญสมัยที่ 1 วันที่ 17เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563
สมัยประชุมสามัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สมัยสามัญสมัยที่ 2 วันที่ 14 – 28 มิถุนายน 2562
สมัยสามัญสมัยที่ 3 วันที่ 12 – 26 กรกฎาคม 2562
สมัยสามัญสมัยที่ 4 วันที่ 13 - 27 ธันวาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ นายกฯ -

เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 5
เอกสารเกี่ยวกับร่างแผนฯ ได้อยูก่ ับท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว และขอเชิญ
ท่านนายกได้ชีแ้ จงรายละเอียดด้วยครับ
ขอบคุณครับ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว มีความจาเป็น
ที่ต้องทาการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจาปี 2561-2564 ทั้งนี้
ขอให้ท่านได้ดูเอกสารตามไปด้วยกันนะครับ โดยมีรายละเอียดเอกสารแนบ

ประธานสภาฯ -

มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผม
ขอทราบความเห็นขอท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบยกมือขึน้ ด้วยครับ

สมาชิกสภาฯ

มีมติเห็นชอบ 7 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่ อ งพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เพื่ อ เป็ น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว จานวน
3 ท่าน
ขอเชิญท่านสมาชิก เสนอชื่อโดยมีผู้รับรอง 2 ท่านครับ

ประธานสภาฯ ส.อบต.

ส.อบต.

ส.อบต.

ประธานสภา -

นายพูลทรัพย์ มณีวรรณ
โดยมีผู้รับรองคือ
1. นายจักรกริศน์
2. นายนิเวช กันธิยะ

เสนอ นาย จรัญ จันทร์ทา ส.อบต. หมู่ที่ 6
ส.อบต.หมู่ที่ 4
ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายสุภาพ จันทร์ทา เสนอนายจักรกริศน์ ส.อบต.หมู่ที่ 4 โดยมีผู้
รับรองคือ
1. นายจรัญ นันทา
ส.อบต. หมู่ที่ 6
2. นายพูลทรัพย์ มณีวรรณ ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายนิกรณ์ แสงตุ้ย ส.อบต. หมู่ที่ 7 เสนอ นายพูลทรัพย์ มณีวรรณ ส.อบต.
หมู่ที่ 5 โดยมีผู้รับรอง คือ
1. นายสุภาพ
จันทร์ทา
ส.อบต.หมู่ที่ 4
2. นายจักรกริศน์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว ที่ได้รับ
การคัดเลือก คือ
1.นาย จรัญ นันทา ส.อบต. หมู่ที่ 6
2.นายจักรกริศน์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
3.นายพูลทรัพย์ มณีวรรณ ส.อบต.หมู่ที่ 5

ระเบียบวาระที่ 5

ประธานสภาฯ -

เรื่ อ งพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เพื่ อ เป็ น
คณะกรรมการติ ดตามและประเมินผลพัฒ นาท้องถิ่น องค์ การบริ หารส่ว น
ตาบลท่าวังพร้าว จานวน 3 ท่าน
ขอเชิญท่านสมาชิก เสนอชื่อโดยมีผู้รับรอง 2 ท่านครับ

ส.อบต. -

นายพูลทรัพย์ มณีวรรณ เสนอ นาย นิกรณ์ แสงตุ้ย ส.อบต. หมู่ที่ 7
โดยมีผู้รับรองคือ
1. นายจักรกริศน์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
2. นายนิเวช กันธิยะ
ส.อบต. หมู่ที่ 5

ส.อบต. -

นายจักรกริศน์ เสนอ นายนิเวช กันธิยะ ส.อบต. หมู่ที่ 5 โดยมีผู้รับรอง
คือ
1. นายสุภาพ จันทร์ทา
ส.อบต.หมู่ที่ 4
2. นายพูลทรัพย์ มณีวรรณ ส.อบต. หมู่ที่ 5

ส.อบต. -

นายจักรกริศน์ เสนอ นาย. สุภาพ จันทร์ทา ส.อบต.หมู่ที่ 4โดยมีผู้
รับรองคือ
1. . นายจรัญ นันทา
ส.อบต. หมู่ที่ 6
2. . นายนิเวช กันธิยะ
ส.อบต. หมู่ที่ 5
ประธานสภา ฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินแผน พัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าวังพร้าว ที่ได้รับการคัดเลือก คือ
1.นายนิกรณ์ แสงตุ้ย ส.อบต. หมู่ที่ 7
2.นายนิเวช กันธิยะ ส.อบต. หมู่ที่ 5
3.นายสุภาพ จันทร์ทา ส.อบต.หมู่ที4่
ปิดประชุมเวลา 12.20 น.
(ลงชื่อ) ยุพาภรณ์ รักษาคุณ
ผู้จดบันทึกรายการงานประชุม
(นางสาวยุพาภรณ์ รักษาคุณ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ ที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
1
นายนิเวช กันธิยะ
คณะกรรมการ
นิเวช กันธิยะ
2
นายณัฐวุฒิ ตากันทา
คณะกรรมการ
ณัฐวุฒิ ตากันทา
3.
นายสุภาพ จันทรา
คณะกรรมการ
สุภาพ จันทา
(ลงชื่อ)

วิรัช สุใจจา ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายวิรัช สุใจจา)

