
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  1 ครั้งท่ี  1/2556 

                               วันท่ี   18  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2556 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

……………………………. 
 

ผู้มาประชุม 

                             1.  นายวิรัช        สุใจจา           ประธานสภา อบต. 

       2.  นายณัฐวุฒิ     ตากันทา          รองประธานสภา อบต. 

       3.  นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ              เลขานุการสภา อบต. 

       4.  นายจักร์กริศน์    สทิธิเจรญิ               สมาชิกสภา อบต. 

       5.  นายสุภาพ       จันทรท์รา          สมาชิกสภา อบต. 

       6.  นายพูลทรัพย์    มณีวรรณ                 สมาชิกสภา อบต. 

     7.  นายนิเวช        กันธิยะ                     สมาชิกสภา อบต. 

     8.  นายจรัญ         นันทา                      สมาชิกสภา อบต. 

     9.  นายนิกรณ์       แสงตุ้ย                     สมาชิกสภา อบต. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

                         1.   นายธนวัฒน์     สงิห์กันฑ์               นายก อบต. 

       2.   นายพิรุณ        อาภัย                  รองนายก อบต. 

       3.   นายสุรเดช       สุริยะมล         รองนายก อบต. 

       4.   นายดวงจันทร์   หมื่นจันทรส์ม      เลขานุการ นายก อบต.   

                         5.   นายยงยุทธ       กองจันทร์              ผู้อ านวยการกองคลัง 

                          6.   นางสาวสุกัญญา  จอมเตปิน            หัวหน้าส านักปลัด        

     7.   นางสาวณัทชพร  กรณ์เจรญิ            เจ้าหน้าที่ธุรการ 

                         8.   นายวิทยา          แก้วตา                  บุคลกร 

                         9.   นางนพมาศ        วงศ์สารภี                เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

                    

 

 

 



เร่ิมประชุมเวลา    09.30    น. 

 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแลว้   นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ    เลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่น 

ต าบลท่าวังพร้าว       ได้เชญิ นายวิรัช   สุใจจา ประธานสภา อบต.  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ

ด าเนนิการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ที่  1/2556 จากน้ัน

ประธานสภาได้เริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ 

 

ระเบียบวาระที่   1     เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

ประธานสภา อบต.     แนะน าพนักงานสว่นต าบลท่าวังพร้าว จ านวน   10  คน ให้ที่ประชุมทราบ 

 

ที่ประชุม   ทราบ 

 

ระเบียบวาระที่   2     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ ครัง้แรก วันที ่ 15 พฤศจิกายน  2556 

 

ประธานสภา อบต.     ให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณารายงานผลการประชุมคร้ังที่แลว้ว่าถูกต้อง   

                               หรือมีส่ิงใดแกไ้ขเปลี่ยนหรือไม่ 

 

ที่ประชุม  ไมม่ีผู้ใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 

ประธานสภา อบต.     ขอมติในที่ประชุม 

 

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว้ ดว้ยคะแนนเสยีง    7    เสยีง  

                               งดออกเสียง  1  เสยีง 

 

ระเบียบวาระที่   3      เร่ือง  การแถลงนโยบายของนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

 

ประธานสภา  อบต.     เชิญนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว แถลงนโยบาย 

 

นายก อบต.            นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าวได้แถลงนโยบาย รายละเอียดดังน้ี 

   



นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
1.  นโยบายด้านการศึกษา กีฬา สวัสดิการสังคมและนันทนาการ 

1.1  สง่เสริมและสนับสนุนจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน (เงินออมสัจจะวันละบาท)   

 ต าบลท่าวังพร้าว 

1.2  สนับสนุนสงเคราะห์ทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน 

1.3  สนับสนุนการกีฬา ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนอย่างจริงจัง 

1.4  สนับสนุนจัดต้ังศูนย์ภาษาท้องถิ่น ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านและแหลง่เรียนรู้อื่น ๆ 

2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะ 

2.1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้กระจายไปโดยทั่วถึงและพอเพียง โดยเฉพาะจัดให้มี   

 สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ที่จ าเป็นต้องการด ารงชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบรหิาร   

 สว่นต าบลท่าวังพร้าว      เช่น ถนน ประปา  ทางระบายน้ า ไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ  เสยีงตาม   

 สายและอื่น ๆ 

2.2  พัฒนาขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนที่อาศัยและพืน้ที่การเกษตรในเขตองค์การบรหิารสว่น  

 ต าบลท่าวังพร้าวให้มโีอกาสเท่าเทียมกัน 

2.3  ซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลูกรังซ่อมแซมไฟฟ้ากิ่งสาธารณะโดยไมต้่องมี 

 การร้องขอจากประชาชน 

2.4  ปรับปรุงพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วม เพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชน 

3.  นโยบายด้านเศรษฐกจิ 

3.1  สง่เสริมและสนับสนุนด าเนนิการ โครงการหน่ึงหมู่บ้านหน่ึงอาชีพ 

3.2  สนับสนุนจัดต้ัง ตลาดนัดชุมชน (หนองงู) เป็นศูนย์กระจายสนิค้าทางการเกษตร 

3.3  สนับสนุนจัดต้ังกองทุน เมล็ดพันธ์พืช กล้าพันธ์ พันธุ์สัตว์แก่เกษตร 

3.4  สนับสนุนโครงการลดต้นทุน การผลติ การเกษตร โดยสง่เสริมการผลติปุ๋ยหมัก ปุ๋ย

อินทรย์ีปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้เอง 

3.5  พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  นโยบายด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และวันส าคัญของชาติ 

4.1  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสบืสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นวิถชีีวิตค่านยิมที่   

 ดงีามศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณลีอยกระทง งานสงกรานต์ 

4.2  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เช่น การรดน้ า ด าหัว 



 ผู้สูงอายุ งานประเพณลีอยกระทง งานสงกรานต์ และงานประเพณใีนชุมชน 

4.3  สนับสนุนสง่เสริมกจิกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์ เช่น ธรรมะสัญจร 

4.4  สนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญของชาติ เช่นวันพ่อ วันแม่ วันเด็ก  วันสตรีสากลวันเอดส์โลก 

 วัน อสม. ฯลฯ 

5.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1  สนับสนุนโครงการลดค่าใช้จา่ยภายในครัวเรือน คัดแยกและก าจัดขยะอย่างเป็นระบบ 

 โดยไมม่ีการเก็บค่าธรรมเนียม 

5.2  สง่เสริมศึกษาและจัดท าระบบผังเมืองเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา องค์การบรหิาร      

 สว่นต าบลท่าวังพร้าว ในอนาคตอย่างมีทิศทางและมีระบบ 

5.3  สนับสนุนบทบาทของชุมชนในการบรหิารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรอย่างเหมาะสมและ 

 พอเพียง 

5.4 สร้างจติส านึกในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

       6.  นโยบายด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห ์

             6.1  สนับสนุน โครงการเข้าถงึเข้าหา  ดูแลเบี้ยยังชีพให้ถึงมอืผู้รับโดยตรงทั่วถึงตาม

หลักเกณฑ์อยา่งสม่ าเสมอ สะดวก รวดเร็ว  

            6.2  สนับสนุน โครงการหน่วยรถบริการประชาชน อ านวยความสะดวกงานกิจกรรม         

สาธารณกุศลภายในเขต อบต. 

            6.3  สนับสนุน โครงการรถยนต์รับสง่ผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยรถยนต์ขององค์การ

บรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

           6.4  สง่เสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุม่สตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ เพ่ือเป็น

ก าลังในการพัฒนาชุมชน 

          6.5  ช่วยเหลอืเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชือ้ ติดยาเสพติด และบรรเทา

ความเดอืดร้อนในเบือ้งต้นแก่ผู้ประสบภัย 

         6.6  สนับสนุนโครงการป้องยาเสพติดและบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 

         6.7  สง่เสริมการตรวจสุขภาพประจ าปี กลุ่มเสี่ยง (โครงการอนามัยชุมชน) 

        6.8  สนับสนุนการท าโครงการป้องกันโรคติดต่อ เช่นโรคเอดส์ โรคเรื้อรังและโรคไข้เลือดออก 

ฯลฯ 

 7.  นโยบายด้านระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 

      7.1  สนับสนุนโครงการติดต้ังกลอ้ง  CCTV  ในพืน้ที่เสี่ยงขององค์การบรหิารสว่นต าบลทา่วังพร้าว 

      7.2  สนับสนุนโครงการติดต้ังเคร่ืองกระจายเสยีงไร้สาย   ในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

      7.3  สนับสนุนกิจกรรมในดา้นการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอ้ย 



      7.4  สนับสนุนระเบียบการจราจรในพื้นที่ องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว เพ่ือชว่ยลด

อุบัตเิหตุ 

      7.5  สร้างเสริมประสทิธิภาพโดยให้การสนับสนุนกิจกรรม อปพร.ท่าวังพร้าว 

      7.6  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขอาชญากรรม อบายมุขและส่ิงเสพติร่วมกัน ฝ่ายปกครองและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

8.  นโยบายการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

     8.1  ปรับปรุงระบบการให้บรกิารประชาชนโดยการสร้างนวัตกรรมใหม่  ๆ  และน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ   

มาใช้ในการบริการประชาชนอย่างประทับใจ 

    8.2  พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มคีวามเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดล 

    8.3  เสริมสร้างรากฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กรให้มีประสทิธิภาพ 

    8.4  สง่เสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบรหิารพัฒนา องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว     

ได้อยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส 

   8.5  สง่เสริมให้ประชาชนโอกาสไดรั้บรูข้่าวสารจากทางราชการและองค์กรสว่นท้องถิ่น อย่างทั่วถึง 

ถูกต้องและรวดเร็ว 

  8.6  สง่เสริมการปกครองระประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 8.7  จัดการประสานในโครงการต่าง ๆ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ดา้น และให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 8.8 สง่เสริมมาตรการการป้องกันการทุจริต ต่อตา้นการทุจรติคอรัปชั่น ป้องกันการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์สว่นตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวม   

 

ที่ประชุม         ทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  4     เร่ือง การแตง่ต้ังรองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าวและเลขานุการ 

                                    นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

 

ประธานสภา อบต.     ขอเชิญนายก อบต. เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียด 

 

นายก อบต.            แตง่ต้ังรองนายก อบต. จ านวน  2  ท่าน  ดังนี้  

                               1.  นายพิรุณ  อาภัย       ฝ่ายการศึกษา    

           2.  นายสุรเดช  สุริยะมล  ฝ่ายสาธารณสุข 

                  และเลขานุการนายก อบต. จ านวน  1  ท่าน   

                                    คือ นายดวงจันทร ์ หมื่นจันทรส์ม  ฝ่ายโยธา 



ที่ประชุม                  ทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  5      เร่ืองการแต่งต้ังคณะกรรมการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

 

ประธานสภา  อบต.    สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลอืกสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไมไ่ด้เป็นสมาชิก 

                               สภาทอ้งถิ่นเป็นคณะกรการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กจิการ 

                               ในหน้าที่ของสภาทอ้งถิ่น ดังนี้ 

            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นายนิกรณ์                 เสนอนายนิเวช    กันธิยะ    

      

ผู้รับรอง                     นายสุภาพ   จันทรา   และนายพูลทรัพย์  มณีวรรณ 

 

นายพูลทรัพย์               เสนอนายณัฐวุฒ ิ  ตากันทา 

 

ผู้รับรอง                      นายจักร์กริศน์   สทิธิเจรญิ   และนายจรัญ  นันทา 

 

นายก อบต.                  เสนอนายสุภาพ  จันทรา 

  

ผู้รับรอง                       นายนิกรณ์   แสงตุ้ย   และนิเวช  กันธิยะ 

 

ประธานสภา อบต.      มีผู้ใดจะเสนออีกหรอืไม่ 

 

ที่ประชุม   ไมม่ีผู้ใดเสนอ 

 

ประธานสภา อบต.      ขอมติในที่ประชุม 

 

ที่ประชุม                   มีมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสยีง  7  เสยีง 

 

ประธานสภา อบต.     สรุปคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล   

                               ท่าวังพร้าว คือ 

                               1.  นายนิเวช  กันธิยะ 



                               2.  นายสุภาพ  จันทรา 

                               3.  นายณัฐวุฒ ิ ตากนัทา 

 

ระเบียบวาระที่  5   เร่ืองอื่น  ๆ 

 

     ไมม่ี 

ประธานปิดประชุมเวลา  15.00  น. 

 

    (ลงช่ือ)      ยุพาภรณ์  รักษาคุณ          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

               (นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ) 

 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ที่ 1/2556 วันที่ 18 พฤศจิกายน2556 

1. นายนิเวช    กันธิยะ คณะกรรมการ นิเวช  กันธิยะ 

2. นายณัฐวุฒ ิ  ตากันทา คณะกรรมการ ณัฐวุฒ ิ ตากันทา 

3. นายสุภาพ   จันทรา คณะกรรมการ สุภาพ   จันทรา 

 

                    (ลงช่ือ)        วิรัช     สุใจจา   ผู้รับรองรายงานการประชุม 

        (  นายวิรัช     สุใจจา  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


