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ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
เร่ือง รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  คร้ังท่ี  1 เม่ือวันท่ี 6  มกราคม  2565 
----------------------------------------------------------------  

  ตามท่ี ไดมีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย แรก  ครั้งท่ี  1 เมื่อวันท่ี  6   มกราคม  2565 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรับรองแลว เมื่อวันท่ี  24  มกราคม  2565 และสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระพังโหม ไดรับรองรายงานการประชุมไปแลว เมื่อวันท่ี  3  กุมภาพันธ  2565  ดังนั้นจึงขอ
ประชาสัมพันธรายงานการประชุมดังกลาวใหประชาชนทราบ 

 

จึงประกาศ มาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.2565 
 
 

วิชิต  สรงกระสินธุ 
(นายวิชิต  สรงกระสินธุ) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  คร้ังแรก 

  วันท่ี  6 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕65  เวลา  09.30  น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

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

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
หมาย
เหตุ 

1. นายวิชิต  สรงกระสินธุ  ประธานสภาฯ วิชิต  สรงกระสินธุ  
2. นางสายทอง ทองบอมะกรูด รองประธานสภาฯ สายทอง  ทองบอมะกรูด  
3. นายสนิท   ชมเทศ เลขานุการสภาฯ สนิท   ชมเทศ  
4. นายพันธอรรถ  ชาติอาชาไนยกุล สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๑ พันธอรรถ  ชาติอาชาไนยกุล  
5. นายสมเกียรติ สรงกระสินธุ สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๓ สมเกียรติ สรงกระสินธุ   
6 นายยอด   พันธปา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๔ ยอด   พันธปา  
7 นางกานดา ทองลาว สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๖ กานดา ทองลาว   
8 นางโสนนอย  สังรักษา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๗ โสนนอย  สังรักษา  
 ผูลาประชุม 

- 
   

 
1. 

ผูเขารวมประชุม 
นายอนุชา   กุลดิลก 

 
นายก อบตฯ. 

 
อนุชา   กุลดิลก 

 

2. นายโกมล  ออนศิริ รองนายกฯ โกมล  ออนศิริ  
3. นายสวาง   คีรีเรือง รองนายกฯ สวาง   คีรีเรือง  
4. นางสาวกุลธิดา  กุลดิลก เลขานุการนายกฯ กุลธิดา  กุลดิลก  
5. นายศุภชัย  วงษเสถียร ผอ.กองชาง ศุภชัย  วงษเสถียร  
6. นางชนัญชิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา หน.สํานักปลัดฯ ชนัญชิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา  

 
เร่ิมประชุมเวลา      09.30    น. 

เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว นายสนิท   ชมเทศ  เลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดเรียนเชิญ นายวิชิต  สรงกระสินธุ  ประธาน
สภาฯ   จุดเทียน  ธูป  บูชาพระพุทธ  กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระครับ 

นายวิชิต  สรงกระสินธุ   เรียนทานนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรองนายกฯ  ,ทาน
ประธานสภาฯ   เลขานุการนายกฯ  ทานรองประธานสภาฯ   ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

ตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ   
วันนี้เปนวนัประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหม    สมัยสามัญ 
สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕65  ตามระเบียบวาระการประชุมสภา
ดังตอไปนี ้

 
    ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา    
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมแถลงนโยบาย   
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง 
                โหมเปนคณะกรรมการตางๆ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืนๆ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
นายวิชิต  สรงกระสินธุ  ผมขอแจงเรื่องการทําบุญสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล ในวันท่ี 11 
ประธานสภาฯ   มกราคม พ.ศ.2565 ในเวลา 09.00 น.ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกทานพรอมกันท่ี 

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม เพื่อไหวศาลพระภูมิเจาท่ี และ
รวมเล้ียงพระเพล จํานวน 9 รูป  จากวัดหินแทนลําภาชี นะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
นายวิชิต  สรงกระสินธุ  การรับรองรายงานการประชุมสภาฯรายงานการประชุมสภาฯครั้งแรก    เม่ือวันท่ี  
ประธานสภาฯ   29 ธันวาคม พ.ศ.  2564  ขอใหทานสมาชิกทุกทานไดพิจารณาดู วาจะใหแกไข 

เพิ่มเติมหรือตัดทอนขอความตอนใดหรือไม  ขอเชิญครับ 
นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมขออนุญาตตัดขอความตอนท่ีผมเสนอแตงต้ัง
ส.อบต.หมูท่ี 3   รองประธานสภาฯ ไมมีเรียนนายอําเภอกําแพงแสนนะครับ  เพราะนายอําเภอ 

กําแพงแสนกลับไปแลว 
นายวิชิต  สรงกระสินธุ  มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมบางหรือไม  ถามีขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   -ไมมี 
     ถาไมมี  ก็สรุปวาตัดขอความตามท่ี สมาชิกสภาฯหมูท่ี 3 แจงออกนะครับ  ลําดับ 

ตอไปผมมติจากท่ีประชุมดวยครับ  สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุม   
ผมขอใหยกมือดวยครับ     

มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  6 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิกรับรอง 
รายงานการประชุม   จํานวน  5 คน   ไมรับรอง  -  คน  

 (นางโสนนอย  สังรักษา ไมอยูในท่ีประชุม) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เร่ือง นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมแถลงนโยบาย   
นายวิชิต  สรงกระสินธุ  ผมใหเลขานุการสภาฯแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
ประธานสภาฯ 
นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรองประธานสภา 
เลขานุการสภาฯ   ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ  ,ทานเลขานุการนายกฯ 

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการ
และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข

เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562   

มาตรา ๕๘ ใหองคการบริหารสวนตําบลมีนายกองคการบริหารสวนตําบล

คนหนึ่งซึ่งมา จากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

มาตรา 58/5 กอนนายกองคการบริหารสวนตําบลเขารับหนาท่ี ให

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
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เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแถลง นโยบายตอสภาองคการบริหารสวน

ตําบล โดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผล การเลือกต้ัง

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลให

กระทําโดยเปดเผย โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลตองจัดทํานโยบายเปนลาย

ลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกคนท่ีมาประชุมดวย  

นายวิชิต  สรงกระสินธุ   ลําดับตอไป ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม
ประธานสภาฯ   แถลงนโยบายตอท่ีประชุมสภาฯ ขอเชิญครับ 
นายอนุชา   กุลดิลก   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรองประธานสภา 
นายก อบต.ฯ   ทานรองนายก, ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม, ทาน 

เลขานุการนายก,ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
นโยบายของกระผมนั้นไดแจกเปนเอกสารไปกอนหนาแลวนะครับ  นโยบายของ
ผมมีดังตอไปนี้ 
นโยบายนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม   
๑. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 

จะดําเนินการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ตางๆใหสามารถรองรับการเจริญและการขยายตัวของชุมชน ดังนี้ 

๑.๑ จะดําเนินการขยายการกอสราง ปรับปรุง แกไข ถนน สะพาน ทาง
ระบายน้ํา ใหอยูในสภาพท่ีดีและไดมาตรฐาน 

๑.๒ พัฒนาแหลงน้ํา ไดแก ระบบประปา แหลงน้ําธรรมชาติ เชน คู 
คลอง และบํารุงรักษา แหลงน้ําใหประชาชนใชอุปโภคและเพื่อการเกษตร 

๑.๓ จะดําเนินการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อการจัดระบบ
สาธารณูปการ อาทิ เชน ไฟฟา โทรศัพท ใหท่ัวถึงและเพียงพอตอความตองการ 

๑.๔ จะดําเนินการปรับปรุงและขยายเขตไฟฟาแสงสวางสาธารณะ ให
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

     ๑.๕ จะดําเนินการวางระบบปองกันน้ําทวม  และแกไขปญหาน้ําทวม 
     ๑.๖ จัดใหมีปายบอกทาง  ปายจราจร  ครอบคลุมพื้นท่ี 
 

๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ 
จะดําเนินการพัฒนาและสงเสริมอาชีพของประชาชนเพื่อเพิ่มรายไดแก

ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
๒.๑ จะสนับสนุนการรวมกลุมเพื่อพัฒนาและฝกอาชีพแกประชาชนทุก

กลุมอันจะนํามาซึ่งการยกระดับรายไดของประชาชน เชนการสนับสนุนกลุมสตรี 
กลุมอาชีพตางๆ 

๒.๒ จะสนับสนุนสินคา หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อสรางอาชีพลายได
ประชาชน 

๒.๓ จะดําเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการระบบประปา เพื่อให
สามารถบริการประชาชนอยางท่ัวถึง ตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพน้ํา การใหบริการ
ใหประชาชนไดใชน้ําสะอาดในการอุปโภคบริโภค 
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๒.๔ จะสนับสนุนและสงเสริมการทองเท่ียวในเขตจังหวัดนครปฐม ตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

๒.๕ สนับสนุนสงเสริม พัฒนาระบบการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย เพื่อ
การบริโภครณรงคใชเทคโนโลยีชีวภาพแทนการใชสารเคมี 

๒.๖ จะสนับสนุนใหมี ศูนยการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ 

สวนท่ีเหลือผมขออนุญาตทานประธานสภาฯ ขอใหรองนายกเปนผูอาน
คําแถลงนโยบายตอครับ 

นายโกมล  ออนศิริ    เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรองประธานสภา 
รองนายก อบต.ฯ   ทานรองนายก, ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม, ทาน 

เลขานุการนายก, ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
๓. นโยบายดานสังคม 

จะดําเนินการทางดานพัฒนาสาธารณสุข การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีทองถ่ินรวมถึงกระบวนการทางสังคมโดยใหประชาชนมีสวนรวม ดังนี้ 

๓.๑ จะดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยของถนน/ทางสาธารณะ ใหมี
ความสะอาดอยางเปนระเบียบ 

๓.๒ จะใหการสงเคราะห ผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาส
ตางๆ และผูประสบสาธารณภัยตางๆใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถพึ่งตนเองได 

๓.๓ จะดําเนินการปองกันและควบคุมโรคติดตอ การปองกันอุบัติเหตุให
เปนไปอยางเหมาะสม เชน สนับสนุนใหเกิดองคกรหรือเครือขายควบคุมปองกัน
โรคติดตอ และอุบัติภัย อุบัติเหตุ 

๓.๔ สนับสนุนสงเสริมการใหบริการสาธารณสุขท่ีดี และมีคุณภาพ
ตลอดจนดูแลดานสุขภาพ อนามัยของประชาชน 

๓.๕ สงเสริมใหมีองคกรเยาวชน เพื่อเปนศูนยกลางใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในทองถ่ินใหมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน เพื่อใหเวลาวางใหเกิดประโยชน 
โดยการเลนกีฬา ศึกษาหาความรูและความบันเทิง 

๓.๖ สนับสนุนและสงเสริมการจัดต้ัง และดําเนินการของกลุมชมรม
อาสาสมัครดานสุขภาพ และส่ิงแวดลอมทุกประเภท เพื่อสุขภาพและความเปนอยู
ท่ีดีของประชาชน 

๓.๗ สนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนในการใหบริการ
ดานสุขภาพการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน 

๓.๘ สนับสนุนกิจกรรม การมีสวนรวมของเยาวชน เพื่อปองกันและ
หลีกเล่ียงยาเสพติด 

๓.๙ จะใหมีสถานท่ีพักผอน สงเสริมการรวมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชน 
โรงเรียนเพื่อเนนเสริมสรางสุขภาพ สงเสริมใหประชาชนการออกกําลังกาย 

๓.๑๐ จะใหมีการรวมมือดําเนินการปราบปราม ผูท่ีมีการเกี่ยวของกับการ
ผลิต การคา การขาย ยาเสพติดทุกประเภท 
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๓.๑๑จะใหความรวมมือกับสวนราชการ และสนับสนุนการปองกัน และ
แกไขปญหายาเสพติดในชุมชน เชน การบําบัดรักษาผูติดยา การฟนฟูสรรถภาพ
ทางรางกายและจิตใจ และสนับสนุนการดําเนินงานอาสาสมัครพัฒนาพลังแผนดิน 

๓.๑๒ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรมเพื่อความสมานฉันทและเพื่อสันติธรรมในสังคม 

๓.๑๓ จะสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน มีสวนรวมในกิจกรรมศาสนา เชน การ
รวมพิธีสําคัญทางศาสนา การพัฒนาศาสนสถานใหมีความสะอาดรมรื่น สงบสุข
เพื่อประโยชนดานจิตใจตอชุมชน 

๓.๑๔ จะสนับสนุนใหสถานศึกษา ชุมชน เยาวชน และประชาชนมี
บทบาทในการฟนฟูอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

๓.๑๕ จะใหการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนแก
เยาวชนและประชาชนในทองถ่ินเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

     ๓.๑๖ สนับสนุนใหมีการบริการดานสาธารณสุขเคล่ือนท่ี 
 ๓.๑๗ สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ พรอมท้ังระบบการแพทย
ฉุกเฉิน 

๓.๑๘ จะสนับสนุนหรือใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเพียงพอและได
มาตรฐาน 

 

๔. นโยบายดานการเมืองการบริหาร 
จะสงเสริมดานการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการ โดยสงเสริมการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงประโยชนราชการและประชาชน อยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ดังนี้ 

๔.๑ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ
ตางๆเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

๔.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงาน และปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมี
ประสิทธิภาพ เชน ปรับปรุงอาคาร สถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช ในการปฏิบัติงาน
ใหสามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๔.๓ พัฒนาปรับปรุง อาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล ให
เหมาะสมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานและการใหบริการ
ประชาชน 

๔.๔  ดําเนินการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล ใหมีความรู วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถ่ิน 

๔.๕ การเพิ่มศักยภาพ ปรับปรุง กฎระเบียบ ตลอดจนระบบการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเหมาะสม 

๔.๖ สงเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทาง การบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

๔.๗ จัดเตรียมความพรอมและบริหารจัดการ เรื่อง การถายโอนภารกิจ 
เพื่อใหมีความพรอม รับการถายโอนภารกิจ เพื่อใหการถายโอนภารกิจ เปนตน ไป
อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหประชาชนในทองถ่ินไดรับบริการสาธารณะท่ีดีและตรง
ตามความตองการมากข้ึน ตามนโยบายของรัฐดานการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
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๔.๘ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานในฐานะผูปฏิบัติและ
รับผิดชอบตอภารกิจใหมีความรู ความสามารถในการพัฒนางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ในทางปฏิบัติ 

๔.๙ ปรับกระบวนทัศนของการบริการโดยเนน ทุกภาคความรวมมือ ท้ัง
ในระดับผูบริหารในฐานะผูกําหนดนโยบาย ผูปฏิบัติในฐานะผูรับผิดชอบตอภารกิจ
และประชาชนผูรับบริการ ใหมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมสรางสรรค     มุง
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

๔.๑๐ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตทองถ่ินใหมี
ประสิทธิภาพ จัดใหมีการบรรเทาสาธารณภัย และสงเคราะหผูประสบภัยในชุมชน 

 

๕. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.๑ จะสงเสริมสนับสนุน ใหองคกรชุมชน ประชาชน มีสวนรวมในการ

ดูแล รักษา ฟนฟู ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อันเปน
ปจจัยพื้นฐานของการดํารงชีวิตตลอดจนสรางความรูสึกรักทองถ่ินมากข้ึน 

๕.๒ จะสงเสริมสนับสนุนใหมีแหลงพักผอน สวนสุขภาพ ตามความ
เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

     ๕.๓ จัดใหมีการปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อใหชุมชนเกิดความสวยงามนาอยู 
๕.๔ จัดใหมีการวางแผนแกไขปญหาขยะมูลฝอย น้ําเสีย อากาศเปนพิษ 

อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
๕.๕ สงเสริมใหมีการปลูกตนไมในท่ีสาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหกับ

ชุมชน  
นายอนุชา   กุลดิลก   นโยบายในการบริหารงานตามท่ีไดแถลงมาขางตน  กระผมขอใหความ
นายก อบต.ฯ   มั่นใจวาจะมุงปฏิบัติตามนโยบายท่ีแถลงมานี้อยางเครงครัด  ดวยความ 

ซื่อสัตย  สุจริต  เพื่อนําประโยชนและความเจริญกาวหนาในทุกดาน  มาสูทองถ่ิน
และประชาชนตําบลทุงกระพังโหม  กระผมมั่นใจวา  ดวยความรวมมือ  และการ
สนับสนุนจากทานประธานฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง
โหม  กระผมจะนํานโยบายท่ีกลาวมานี้  ไปปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณทุก
ประการ  ขอบคุณครับ 

นายวิชิต  สรงกระสินธุ  ขอบคุณทานนายก.ฯและทานรองนายก.ฯ ตามท่ีทานนายกแถลงนโยบายจบไป
ประธานสภาฯ   แลวนั้น  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถาม เพิ่มเติมหรือไมครับ 

-ไมมี- 
ในวาระนี้ไมมีการลงมตินะครับ   ถาไมมีสมาชิกทานใดสอบถาม  ผมถือวาท่ี
ประชุมรับทราบนะครับ    
 

ระเบียบวาระท่ี 4       เร่ืองพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง 
โหมเปนคณะกรรมการตางๆ 

นายวิชิต  สรงกระสินธุ  4.1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 3 คน ผมใหเลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาฯ   แจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  
นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรองประธานสภา 
เลขานุการสภาฯ   ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ  ,ทานเลขานุการนายกฯ 
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ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการ
และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

ขอ ๘ ให ผูบริหารท อง ถ่ินแต ง ต้ั งคณะกรรมการพัฒนาทอ ง ถ่ิน 

ประกอบดวย  

(๓) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน   

นายวิชิต  สรงกระสินธุ  ผมขอใหทานสมาชิกเสนอช่ือเพื่อเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 3 คน
ประธานสภาฯ   พรอมผูรับรองครับ 
นางกานดา  ทองลาว  เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันขอเสนอสมาชิกสภาฯท่ีเปนคณะกรรมการพัฒนา 
ส.อบต.หมูท่ี 6   ทองถ่ินจํานวน 3 คน ดังนี้ 

1.นายพันธอรรถ  ชาติอาชาไนยกุล ส.อบต.หมูท่ี 1 
2.นายยอด  พันธปลา   ส.อบต.หมูท่ี 4 
3.นางสายทอง  ทองบอมะกรูด  ส.อบต.หมูท่ี 5 

นายวิชิต  สรงกระสินธุ  ขอผูรับรองครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมขอรับรองครับ 
ส.อบต.หมูท่ี 3 
นางสายทอง  ทองบอมะกรูด  เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันขอรับรองคะ 
ส.อบต.หมูท่ี 5 
นางโสนนอย  สังรักษา   เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันขอรับรองคะ 
ส.อบต.หมูท่ี 7 
นายวิชิต  สรงกระสินธุ  มีสมาชิกสภาฯจะเสนอทานอื่นอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ   -ไมมี- 

ถาไมมีสมาชิกสภาฯเสนอเพิ่ม  ถือวา  
1.นายพันธอรรถ  ชาติอาชาไนยกุล ส.อบต.หมูท่ี 1 
2.นายยอด  พันธปลา   ส.อบต.หมูท่ี 4 
3.นางสายทอง  ทองบอมะกรูด  ส.อบต.หมูท่ี 5 

    เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินนะครับ 
 

นายวิชิต  สรงกระสินธุ  4.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  จํานวน 3 คน 
ประธานสภาฯ   ผมใหเลขานุการสภาฯแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  
นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรองประธานสภา 
เลขานุการสภาฯ   ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ  ,ทานเลขานุการนายกฯ 

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการ
และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   
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ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ทองถ่ิน ประกอบดวย  

(๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 

นายวิชิต  สรงกระสินธุ  ผมขอใหทานสมาชิกเสนอช่ือเพื่อเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ประธานสภาฯ   แผนพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 3 คน  พรอมผูรับรองครับ 
นางสายทอง  ทองบอมะกรูด  เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันขอเสนอสมาชิกสภาฯท่ีเปนคณะกรรมการ
ส.อบต.หมูท่ี 5   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 3 คน   
      1.นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ   ส.อบต.หมูท่ี 3 
     2.นางกานดา   ทองลาว  ส.อบต.หมูท่ี 6 
     3.นางโสนนอย  สังรักษา  ส.อบต.หมูท่ี 7 
นายวิชิต  สรงกระสินธุ  ผมขอผูรับรองดวยครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพันธอรรถ  ชาติอาชาไนยกุล  เรียนทานประธานสภาฯ ผมขอรับรองครับ 
ส.อบต.หมูท่ี 1 
นายยอด  พันธปลา   เรียนทานประธานสภาฯ ผมขอรับรองครับ 
ส.อบต.หมูท่ี 4 
นางกานดา   ทองลาว   เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันขอรับรองคะ 
ส.อบต.หมูท่ี 6 
นายวิชิต  สรงกระสินธุ  มีสมาชิกสภาฯจะเสนอทานอื่นอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ   -ไมมี- 

ถาไมมีสมาชิกสภาฯเสนอเพิ่ม  ถือวา  
1.นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ   ส.อบต.หมูท่ี 3 

     2.นางกานดา   ทองลาว  ส.อบต.หมูท่ี 6 
     3.นางโสนนอย  สังรักษา  ส.อบต.หมูท่ี 7 
    เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินนะครับ 
นายวิชิต  สรงกระสินธุ  4.3 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง
ประธานสภาฯ   กระพังโหมจํานวน 3 คน ผมใหเลขานุการสภาฯแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  
นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรองประธานสภา 
เลขานุการสภาฯ   ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ  ,ทานเลขานุการนายกฯ 

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการ
และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๗ (แกไขถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๘ คณะกรรมการสภาทองถ่ิน  

ขอ ๑๐๕ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือก 

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการ

สภา ทองถ่ินชุดตางๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้ 

(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นายวิชิต  สรงกระสินธุ  ผมขอใหทานสมาชิกเสนอช่ือเพื่อเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาฯ   องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  จํานวน 3 คน  พรอมผูรับรองครับ 
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นายยอด  พันธปลา   เรียนทานประธานสภาฯ  ผมขอเสนอสมาชิกสภาฯท่ีเปนคณะกรรมการ 
ส.อบต.หมูท่ี 4   ตรวจรายงานการประชุม  จํานวน 3 คน ดังนี้ครับ 

1.นายพันธอรรถ  ชาติอาชาไนยกุล ส.อบต.หมูท่ี 1 
2.นางกานดา   ทองลาว   ส.อบต.หมูท่ี 6 
3.นางโสนนอย  สังรักษา   ส.อบต.หมูท่ี 7 

นายวิชิต  สรงกระสินธุ  ผมขอผูรับรองดวยครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสายทอง   ทองบอมะกรูด  เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันขอรับรองคะ 
ส.อบต.หมูท่ี 5 
นางกานดา  ทองลาว   เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันขอรับรองคะ 
ส.อบต.หมูท่ี 6 
นางโสนนอย  สังรักษา   เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันขอรับรองคะ 
ส.อบต.หมูท่ี 7 
นายวิชิต  สรงกระสินธุ  มีสมาชิกสภาฯจะเสนอทานอื่นอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ   -ไมมี- 

ถาไมมีสมาชิกสภาฯเสนอเพิ่ม  ถือวา  
1.นายพันธอรรถ  ชาติอาชาไนยกุล ส.อบต.หมูท่ี 1 
2.นางกานดา   ทองลาว   ส.อบต.หมูท่ี 6 
3.นางโสนนอย  สังรักษา   ส.อบต.หมูท่ี 7 

เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหม นะครับ 
 

นายวิชิต  สรงกระสินธุ  4.4 คณะกรรมการกองทุนสงเสริมสุขภาพตําบลทุงกระพังโหม  จํานวน 2 คน 
ประธานสภาฯ   ผมใหเลขานุการสภาฯแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  
นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรองประธานสภา 
เลขานุการสภาฯ   ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ  ,ทานเลขานุการนายกฯ 

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการ
และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อ

สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการ  ระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ขอ ๑๒ ใหมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบดวย  

 (๓) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีสภาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมอบหมาย จํานวนสองคน 

นายวิชิต  สรงกระสินธุ  ผมขอใหทานสมาชิกเสนอช่ือเพื่อเปนคณะกรรมการกองทุนสงเสริมสุขภาพตําบล
ประธานสภาฯ   ทุงกระพังโหม   จํานวน 2 คน  พรอมผูรับรองครับ 
นายพันธอรรถ  ชาติอาชาไนยกุล  เรียนทานประธานสภาฯ ผมขอเสนอสมาชิกสภาฯท่ีเปนคณะกรรมการ 
ส.อบต.หมูท่ี 1   กองทุนสงเสริมสุขภาพตําบลทุงกระพังโหม  ดังนี้ครับ  

1.นางสายทอง  ทองบอมะกรูด ส.อบต.หมูท่ี 5 
2.นางกานดา   ทองลาว  ส.อบต.หมูท่ี 6 
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นายวิชิต  สรงกระสินธุ  ผมขอผูรับรองดวยครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพันธอรรถ  ชาติอาชาไนยกุล  เรียนทานประธานสภาฯ ผมขอรับรองครับ 
ส.อบต.หมูท่ี 1 
นางโสนนอย  สังรักษา   เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันขอรับรองคะ 
ส.อบต.หมูท่ี 7 
นายวิชิต  สรงกระสินธุ  มีสมาชิกสภาฯจะเสนอทานอื่นอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ   -ไมมี- 

ถาไมมีสมาชิกสภาฯเสนอเพิ่ม  ถือวา  
1.นางสายทอง  ทองบอมะกรูด ส.อบต.หมูท่ี 5 
2.นางกานดา   ทองลาว  ส.อบต.หมูท่ี 6 

    เปนคณะกรรมการกองทุนสงเสริมสุขภาพตําบลทุงกระพังโหม  นะครับ 
  
 
นายวิชิต  สรงกระสินธุ  4.5 คณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปลาไหล  
ประธานสภาฯ   จํานวน 1 คน  ผมใหเลขานุการสภาฯแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  
นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรองประธานสภา 
เลขานุการสภาฯ   ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ  ,ทานเลขานุการนายกฯ 

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการ
และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

มาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

มาตรฐานท่ี ๑ ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑. ดานการบริหารงาน 

๑.๔ คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยมี จํานวนคณะ

กรรมการฯ ไมนอยกวา ๙ คน แตไมเกิน ๑๕ คน ดังนี้ 

๓) ผูแทนจากสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1 คน 

นายวิชิต  สรงกระสินธุ  ผมขอใหทานสมาชิกเสนอช่ือเพื่อเปนคณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
ประธานสภาฯ   เล็กวัดหนองปลาไหล   จํานวน 1 คน  พรอมผูรับรองครับ 
นางโสนนอย   สังรักษา   เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันขอเสนอสมาชิกสภาฯเปนคณะกรรมการ 
ส.อบต.หมูท่ี 7   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คือ นางสายทอง  ทองบอมะกรูด ส.อบต.หมูท่ี 5 
นายวิชิต  สรงกระสินธุ  ผมขอผูรับรองดวยครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพันธอรรถ  ชาติอาชาไนยกุล  เรียนทานประธานสภาฯ ผมขอรับรองครับ 
ส.อบต.หมูท่ี 1 
นางกานดา  ทองลาว   เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันขอรับรองคะ 
ส.อบต.หมูท่ี 6 
นายวิชิต  สรงกระสินธุ  มีสมาชิกสภาฯจะเสนอทานอื่นอีกหรือไม 
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ประธานสภาฯ   -ไมมี- 
ถาไมมีสมาชิกสภาฯเสนอเพิ่มถือวา นางสายทอง  ทองบอมะกรูด ส.อบต.หมูท่ี 5 

     เปนคณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปลาไหล  นะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองอื่นๆ 
นายวิชิต  สรงกระสินธุ  ในระเบียบวาระนี้  สมาชิกทานใดจะสอบถามเรื่องใดๆ  ขอใหสอบถามผูบริหาร
ประธานสภาฯ   หรือประชาสัมพันธเรื่องใด  ขอเชิญครับ  สวนของผมเองชาวบานหมูท่ี 1 แจงมา 

วาน้ําประประปามีสีดํา (ตามคลิปนี้)ครับ 
นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมมีเรื่องแจงคือ น้ําประปาหมูท่ี 3 ลูกใหมน้ํา 
ส.อบต.หมูท่ี 3   มีกล่ินเหม็นเหมือนสนิม  ขอให อบต.แกไขใหดวยครับ 
นายพันธอรรถ  ชาติอาชาไนยกุล  เรียนทานประธานสภาฯ ผมขอใหวางทอเมนประปาจากบริเวณ  
ส.อบต.หมูท่ี 1   สะพานหนองกรดไปยังบานรองโกมล  ออนศิริ  เนื่องจากปจจุบันบริเวณฝงบาน 

รองนายกฯ ยังใชน้ําของเทศบาลอยูครับ 
นายโกมล  ออนศิริ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรองประธานสภา 
รองนายก อบต.ฯ   ทานนายก, ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม,ทานหัวหนา 

สวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
     ผมขอช้ีแจงดังนี้ครับ 

1.เรื่องน้ําประปาหมูท่ี 3 มีกล่ินเหม็น (เหมือนสนิมเหล็ก) ผมพรอมกับ
เจาหนาประปาไดเขาไปตรวจสอบแลวเมื่อวันกอน พบวาน้ําประปาก็ใสดีนะครับ
แตเพื่อความสบายใจของทานสมาชิก ผมจะใหเจาหนาท่ี ของ อบต.ไปเปาลางทอ
อีกครั้งนะครับ 

2.เรื่องน้ําประปาหมูท่ี 1 ท่ีมีสีดํานั้นตามท่ีทานประธานสงคลิปใหดูนั้น 
เปนคลิปเมื่อวานตอนท่ีเจาหนาท่ี อบต.กับผมเขาแกไขปญหาน้ําประปาหมูท่ี 1 
แตตอนนี้น้ําปกติแลวครับ 

3.โครงการวางทอเมนประปาจากสะพานหนองกรดไปยังบานรองนายก.ฯ
โกมลนั้น ผมเคยประสานมายังปลัดฯ ครั้งหนึ่งแลว คาดวาจะสามารถบรรจุเขา
แผนพัฒนาป 2565 (แกไขเพิ่มเติม)ท่ีจะถึงนี้ครับ 

นายวิชิต  สรงกระสินธุ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม  
    -ไมมี   

ในวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกทานท่ีมาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน   และ
ผมขอปดประชุม 

ปดประชุมเวลา   10.30 น. 
 
     ลงช่ือ            ผูจดรายงานการประชุมสภาฯ 
          (สนิท     ชมเทศ) 
       เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 6 มกราคม  

พ.ศ. ๒๕65  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวถูกตองเมื่อวันท่ี  24  มกราคม   2565 

 

(ลงช่ือ)           กรรมการ 

           (นายพันธอรรถ  ชาติอาชาไนยกุล ) 

      สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๑ 

 

 (ลงช่ือ)             กรรมการ 

        (นางกานดา  ทองลาว) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖ 

 

(ลงช่ือ)             กรรมการ 

                (นางโสนนอย  สังรักษา ) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  7  

 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหม สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 6 
มกราคม  พ.ศ. ๒๕65  สภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดรับรองแลว เมื่อการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยแรก  ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี  2 กุมภาพันธ   2565 

  (ลงช่ือ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 

      (นายวิชิต  สรงกระสินธุ ) 

         ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  

 
 


