
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  1/๒๕62  ครั้งที่  1 

                               วันที ่ 17  เดือน   เมษายน  พ.ศ. ๒๕62 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

…………………………… 

ผู้มาประชุม 

                             1.  นายวิรัช         สุใจจา           ประธานสภา อบต. 

       2.  นายณัฐวุฒ ิ    ตากันทา          รองประธานสภา อบต. 

       3.  นางสาวยุพาภรณ์    รักษาคุณ           เลขานุการสภา อบต. 

       4.  นายสุภาพ       จันทรท์รา                 สมาชิกสภา อบต. 

       5.  นายจักรกริศน์    สทิธิเจรญิ          สมาชิกสภา อบต. 

       6.  นายนิเวช         กันธิยะ                    สมาชิกสภา อบต. 

     7.  นายพูลทรัพย์   มณีวรรณ             สมาชิกสภา อบต. 

     8.  นายจรัญ         นันทา                     สมาชิกสภา อบต. 

     9.  นายนิกรณ์       แสงตุ้ย                   สมาชิกสภา อบต. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

                         1.   นายธนวัฒน์      สงิหก์ันฑ์               นายก อบต. 

       2.   นายพิรุณ         อาภัย         รองนายก อบต. 

       3   นายสุรเดช        สุริยะมล               รองนายก อบต. 

                         4.  นายสมรัตน์        พันธุ์งาม              เลขานุการนายก อบต.   

                         5.   นายยงยุทธ       กองจันทร์             ผู้อ านวยการกองคลัง 

                         6.   นายพิพัฒน์       แสงรุ่งเรอืง            ผู้อ านวยการกองช่าง         

                         7.   นางสาวสุกัญญา    จอมเตปิน        หัวหน้าส านักงานปลัด 

         8.   นางเพลนิจิตร     ศรีกอก               ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

       9.   นางสาวณัทชพร  กรณ์เจริญ           เจ้าพนักงานธุรการ 

       10. นายอมรพันธ์     กันทาติ๊บ              นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 

                         11.  นายวิทยา         แกว้ตา                นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 

                         12.  นางนพมาศ      วงศส์ารภี           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญ

การ 

 

 

 

 



 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2562 

ครัง้ที่ 1  วันที ่17  เมษายน  2562 

ณ  หอ้งประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

------------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

ประธานสภาฯ   - ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครัง้ที่  3  

                             วันที่   26 กรกฎาคม  2561  

  

ประธานสภาฯ  -  ตามที่ไดแ้จกส าเนาบันทึกรายงานการประชุมให้แก่ทา่นสมาชิกไปแลว้นัน้   

ขอให้ท่านสมาชิกไดต้รวจสอบว่ามีข้อตอ้งแก้ไขหรือไม ่ 

สมาชิกสภาฯ  - ท าการอ่านส าเนาบันทึกรายงานการประชุม  ถูกต้องครบถ้วนไม่มขี้อแก้ไข 

 

ประธานสภาฯ -  ท่านมติในที่ประชุมด้วยครับว่า   ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม  

ให้ยกมอืดว้ยครับ 

สมาชิกสภาฯ  มีมติรับรองรายงานการประชุม  7  เสยีง    งดออกเสียง  1  เสยีง 

 

ระเบียบวาระที่  3      เร่ืองพิจารณาก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 และ 

ก าหนดสมัยประชุมสมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

ประธานสภาฯ -  ขอเชิญท่านสมาชิกปรึกษา และก าหนดสมัยประชุมร่วมกันครับ  
 

สมาชิกสภาฯ -  ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล         

                                 สมัยสามัญประจ าปี    พ.ศ.2563 ดังนี ้                

                                  สมัยสามัญสมัยที่ 1   วันที ่ 17เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563 

                                  สมัยประชุมสามัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

                                  สมัยสามัญสมัยที่ 2  วันที่  14 – 28 มิถุนายน 2562 

    สมัยสามัญสมัยที่ 3  วันที ่ 12 – 26 กรกฎาคม  2562 

    สมัยสามัญสมัยที่ 4  วันที ่ 13 - 27 ธันวาคม  2562 

      



ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม 

ฉบับที่ 5 

ประธานสภาฯ  -  เอกสารเกี่ยวกับร่างแผนฯ ได้อยูก่ับท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว  และขอเชิญ 

                                ท่านนายกไดช้ี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 

นายกฯ -  ขอบคุณครับ  เน่ืองจากองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว มีความจ าเป็น

ที่ต้องท าการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจ าปี 2561-2564 ทั้งน้ี 

ขอให้ท่านได้ดูเอกสารตามไปดว้ยกันนะครับ  โดยมีรายละเอียดเอกสารแนบ 
 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดอีกหรือไม่ครับ  หากไม่มีผม

ขอทราบความเห็นขอท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบยกมอืขึน้ดว้ยครับ 
 

สมาชิกสภาฯ  มีมติเห็นชอบ 7  เสยีง     

งดออกเสียง  1  เสยีง 
 

ระเบียบวาระที่  4 เ ร่ืองพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  จ านวน 

3 ท่าน 

ประธานสภาฯ -  ขอเชิญท่านสมาชิก เสนอช่ือโดยมีผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
 

ส.อบต. นายพูลทรัพย์  มณีวรรณ    เสนอ   นาย จรัญ  จันทร์ทา  ส.อบต. หมู่ที่ 6 

โดยมีผู้รับรองคือ 

 1. นายจักรกริศน์    ส.อบต.หมู่ที่ 4 

 2. นายนิเวช  กันธิยะ  ส.อบต. หมู่ที่ 5 
 

ส.อบต. นายสุภาพ    จันทร์ทา     เสนอนายจักรกริศน์      ส.อบต.หมู่ที่ 4  โดยมีผู้

รับรองคือ 

 1.  นายจรัญ  นันทา                    ส.อบต. หมู่ที่ 6 

 2. นายพูลทรัพย์  มณีวรรณ  ส.อบต.หมู่ที่ 5 

ส.อบต. นายนิกรณ์  แสงตุ้ย ส.อบต. หมู่ที่ 7 เสนอ นายพูลทรัพย์  มณีวรรณ ส.อบต.

หมู่ที่ 5 โดยมีผู้รับรอง  คือ  

 1. นายสุภาพ       จันทรท์า  ส.อบต.หมู่ที่ 4 

 2. นายจักรกริศน์   ส.อบต.หมู่ที่ 4 

ประธานสภา - คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ที่ได้รับ

การคัดเลอืก  คือ 

 1.นาย จรัญ  นันทา  ส.อบต. หมู่ที่ 6 

 2.นายจักรกริศน์        ส.อบต.หมู่ที่ 4   

 3.นายพูลทรัพย์  มณีวรรณ ส.อบต.หมู่ที่ 5 



ระเบียบวาระที่  5 เ ร่ืองพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าวังพร้าว  จ านวน 3 ท่าน 

ประธานสภาฯ -  ขอเชิญท่านสมาชิก เสนอช่ือโดยมีผู้รับรอง 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  จันทรท์า  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

ต าบลท่าวังพร้าว ที่ไดรั้บการคัดเลอืก  คือ 

 1.นายนิกรณ์  แสงตุ้ย ส.อบต. หมู่ที่ 7 

 2.นายนิเวช  กันธิยะ ส.อบต. หมู่ที่ 5 

 3.นายสุภาพ  จันทรท์า  ส.อบต.หมู่ที4่ 

ปิดประชุมเวลา  12.20 น. 

   (ลงช่ือ)    ยุพาภรณ์     รักษาคุณ ผู้จดบันทึกรายการงานประชุม 

         (นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ) 

                                เลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล 

 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ที่ 1 วันที่  17 พฤษภาคม 2562 

1 นายนิเวช   กันธิยะ คณะกรรมการ นิเวช  กันธิยะ 

2 นายณัฐวุฒ ิตากันทา คณะกรรมการ ณัฐวุฒ ิ ตากันทา 

3. นายสุภาพ  จันทรา คณะกรรมการ สุภาพ  จันทา 

 

    (ลงช่ือ)       วิรัช  สุใจจา      ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                        (นายวิรัช    สุใจจา) 


