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(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 

สมัยวสิำมัญ สมัยที่ ๑  คร้ังที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๒   
วันศุกร์ที่  ๑๔  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
-------------------------------------- 

ผูม้าประชุม 
 

๑. นายสวา่ง  เทียมทดั   ประธานสภา อบต.ทรงคนอง 
๒. นายไพโรจน์ รุ่งเรืองศรี  รองประธานสภา อบต.ทรงคนอง 
๓. นางสาวสิริมนต ์ มงักรสวสัด์ิ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
๔. นายวชิาญ  ค าชู   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
๕. นายสุรพล  คุมพล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
๖. นายศกัดา  ศรีพรหมมา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๓ 
๗. นายอ านวย  ปู่ มัน่   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๔ 
๘. นายนที  สุดประเสริฐ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๔ 
๙. นายสมพงษ ์ ปู่ มาก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๕ 
๑๐. นางสาวสมเจตต ์ อินแขก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๖ 
๑๑. นายเอกชยั  เอกสมัพนัธท์ิพย ์ เลขานุการสภา อบต.ทรงคนอง 

ผูล้าประชุม 
๑. นางศุภพชิา  เพช็รนิล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๖ 

ผูข้าดประชุม ไม่มี 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

๑. นายชินปพฏัฐ์ ประเสริฐมรรค  นายก อบต.ทรงคนอง 
๒. นายสุวทิย ์ ฤทธ์ิค  ารพ  รองนายก อบต.ทรงคนอง 
๓. นายประสาน การะเวก  รองนายก อบต.ทรงคนอง 
๔. นางสาวสุรภี  สายสุดใจ  ผูอ้  านวยการกองคลงั 
๕. นายนพพล  สิงหนาท  ผูอ้  านวยการกองช่าง 
๖. นายจกัร์พร  พวงนอ้ย  หวัหนา้ส านกัปลดั 
๗. นายปฏิภาณ  ปานไว   หวัหนา้ฝ่ายออกแบบฯ 
๘. นางสาวเก้ือกูล ภู่สกุล   นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
๙. นางสาวปฏิพทัธ์ ครุฑชา    ผูช่้วยนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๐. นางสาววไิล  แกว้แจง้   คนงานทัว่ไป 



2 

 

เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

  เม่ือไดเ้วลาประชุม ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบทรงคนองตรวจสอบรายช่ือสมาชิกผู ้
มาประชุม ปรากฏวา่มีผูม้าประชุมครบองคป์ระชุม จึงใหส้ญัญาณเชิญสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรง
คนองทุกท่านเขา้ที่ประชุมแลว้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัน้ี 
ระเบียบวำระที่  ๑ เร่ืองที่ประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 
นายสวา่ง  เทียมทดั ๑.๑ แนะน าตวัขา้ราชการบรรจุใหม่ ต  าแหน่งนิติกร 
ประธานสภาฯ   

- นายอนิรุจน์ หงส์ไกร  ต  าแหน่ง นิติกร แนะน าตวัโดยมาบรรจุตั้งแต่วนัที่ ๔  
มิถุนายน ๒๕๖๒   

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวำระที่ ๒             เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง สมัยสำมัญ 

                                         สมัยที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๖๒  คร้ังที่ ๒ เม่ือวันที่  ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  

นายสวา่ง  เทียมทดั ขอใหส้มาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา สมยัสามญั สมยัที่ ๒     
ประธานสภาฯ  ประจ าปี ๒๕๖๒ คร้ังที่ ๒ เม่ือวนัที่ ๓๑พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีสมาชิกขอแกไ้ข 

เพิม่เติมหรือไม่ ถา้ไม่มี จึงขอมติที่ประชุมวา่รับรองรายงานการประชุมหรือไม่  
ลงมติครับ  

มติที่ประชุม  รับรอง  ๙ เสียง      
   ไม่รับรอง - เสียง      
   งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 
ระเบียบวำระที่ ๓             เร่ืองญัตติพิจำรณำกำรทบทวนร่ำงแผนพัฒนำท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ 
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
นายสวา่ง  เทียมทดั ขอเชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ 

นายชินปพฏัฐ ์ประเสริฐมรรค เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองและสมาชิกสภาองคก์าร       

นายก อบต.                            บริหารส่วนต าบลทรงคนองที่เคารพ ขา้พเจา้ขอเสนอญตัติเร่ือง การพจิารณาร่าง 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รายละเอียดขอเชิญเจา้หนา้ที่ช้ีแจง 

นายสวา่ง   เทียมทดั มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการรายละเอียดตั้งแต่ตน้เลย หรืจะดู 
ประธานสภาฯ  เฉพาะโครงการที่มีการทบทวน 
นายนที  สุดประเสริฐ ขอสอบถาม ตวัเลขในหนา้ที่ ๔ กบัหนา้ที่ ๑๑ ไม่ทราบวา่ขอ้มูลจ านวนประชากร 
ส.อบต.หมู่ 4  มาจากแหล่งเดียวกนัหรือไม่ ซ่ึงขอ้มูลในตางรางของ ๒ หนา้ไม่ตรงกนั  
นายเอกชยั   เอกสัมพนัธ์ทิพย ์  ขอ้มูลในหน้าที่ ๓ และ ๔ เป็นขอ้มูลประชากรยอ้นหลัง ในปี ๒๕๕๙- ๒๕๖๑
เลขานุการสภา  ส่วนในหนา้ที่ ๑๐ และ ๑๑ มาจากขอ้มูลององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผา่นระบบ 
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สารสนเทศเพือ่จดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพยีงทอ้งถ่ิน (ดา้นการเกษตรและ 
แหล่งน ้ า)(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ขอ้มูลมาจากเกษตร อ.สามพราน 

นายสวา่ง   เทียมทดั ตวัเลขจะเพิม่ขึ้นหรือลง ที่สมาชิกสภาฯ สงสยัวา่ขอ้มูลมาจากแหล่งขอ้มูลใด 
ประธานสภาฯ  ขอ้มูลในปีล่าสุด ขอ้มูลจากปีไหน 
นายเอกชยั เอกสัมพนัธ์ทิพย ์   ใหท้างเจา้หนา้ที่อ่านเฉพาะโครงการที่มีการทบทวนเพิม่เติมเขา้มาบรรจุในแผน 
เลขานุการสภา  พฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ที่เหลือเป็นไปตามที่บรรจุไวใ้นแผนเดิม 
นางสาวปฏิพทัธ ์ครุฑชา  โครงการที่มีการทบทวนเพิ่มเติมเขา้มาบรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
ผช.นกัวเิคราะห์ฯ ๒๕๖๕) มีดงัน้ี 
 

ล าดบั โครงการ งบประมาณ ป่ีท่ีด าเนินการ 
๑ โครงการก่อสร้างถนนคสล. เร่ิมจากท่ีดินนายพนมอินแป้น ถึง

ท่ีดินนางบุญช่วย  บุญมี หมู่ท่ี ๒ 
๖๑๐,๐๐๐ ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

๒ โครงการเปล่ียนท่อเมนประปา เร่ิมจากประตูน ้าคลองคราม 
เช่ือมต่อบริเวณบา้นนายมานพ  เม่นนาเกร็ด หมู่ท่ี ๒ 

๑๖๐,๐๐๐ ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๓ โครงการเปล่ียนท่อเมนประปา เร่ิมจากทรงคนอง ๗-๑ ไปถึง
บา้นนายศกัด์ิชยั   อน้คง หมู่ท่ี ๓ 

๒๑๘,๐๐๐ ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๔ โครงการเปล่ียนท่อเมนประปาเร่ิมจากบา้นนายประเสริฐ   แกว้
ไทรคุง้ ถึงสะพานทางเขา้บา้นนายวีระ คิมประเสริฐ 
หมู่ท่ี ๕ 

๑๒๖,๐๐๐ ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๕ โครงการขยายเขตท่อเมนประปา จากซอยแม่ส้มเส้ียว จนสุด
เขตทรงคนอง หมู่ท่ี ๕ 

๙๕,๐๐๐ ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๖ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณท่ีดินนายมนูญ   อ้ิว
ชาวนา ถึงบริเวณท่ีดินนางสาวนริศรา   ก่ิงสวสัด์ิ หมู่ท่ี ๑ 

ประมาณการ 
การไฟฟ้า 

๒๕๖๓ 

๗ โครงการคุณธรรมและจริยธรรมเดก็และเยาวชน ๓๐,๐๐๐ ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
๘ กฎหมายน่ารู้ส าหรับสตรี ๑๐,๐๐๐ ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
๙ โครงการพฒันาดา้นอาชีพแก่เดก็และเยาวชน ๕๐,๐๐๐ ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
๑๐ โครงการจดักิจกรรมวนัสตรีสากล ๑๐,๐๐๐ ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
๑๑ โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มผูสู้งอาย ุ 100,000 

(สปสช.) 
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๑๒ โครงการซ่อมแซมถนนบริเวณศาลเจา้ศาลาดิน สุดเขตต าบล
มหาสวสัด์ิ หมู่ท่ี ๑ 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๑๓ โครงการก่อสร้างทางระบายน ้าจากเขตต าบลทรงคนอง 
หมู่ท่ี ๑ ส้ินสุดเขตต าบลบางเตย 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๑๔ โดยท าการติดตั้งกระจกโคง้ หมู่ท่ี 6 
- ปากซอยบา้นนางสาวแจ่มจนัทร์   สุขตาล 

๔๕,๐๐๐ ๒๕๖๓ 
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- บา้นนางบุญส่ง   สุขตาล 
- บา้นนายกฤต   เดชธนกฤต (จ านวน ๓ จุด) 

๑๕ จดัซ้ือเล่ือยยนต ์จ านวน ๒ เคร่ือง  ๕๐,๐๐๐ ๒๕๖๓ 
๑๖ โครงการก่อสร้างหลงัคาคลุมท่ีจอดรถยนต ์ส าหรับประชาชน

ผูม้าขอรับบริการภายในส านกังาน 
๒๑๐,๐๐๐ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ศาลเจา้ศาลาดินสุดเขตต าบลทรง
คนองพร้อมทอ่ระบายน ้า 

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

๑๘ โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล.ป้องกนัดินพงัทลายริมคลองยาว 
เร่ิมจาก แนวเข่ือนเดิมประตูระบายน ้าคลองยาว ไปส้ินสุดท่ี
ระยะทาง ๒๒๐ เมตร หมู่ท่ี ๓ 

๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๑๙ โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล.ป้องกนัดินพงัทลายริมคลองคราม 
เร่ิมจากแนวเข่ือนเดิมหนา้บา้นนายบุญสร้าง ใชเ้จริญ  ไปจนถึง
สุดเขตรอยต่อต าบลทรงคนองกบัต าบลหอมเกร็ดและต าบล
มหาสวสัด์ิ  หมู่ท่ี ๖ 

๘๕๐,๐๐๐ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 

นายสวา่ง  เทียมทดั มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีขอ้สงสยัการทบทวนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  
ประธานสภาฯ  ๒๕๖๑--๒๕๖๕) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบทรงคนอง หรือไม่ ถา้ไม่มี 
   ขอลงมติครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๙ เสียง      
   ไม่เห็นชอบ - เสียง      
       งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั) 
ระเบียบวำระที่ ๔  เร่ืองอ่ืนๆ 
นายสวา่ง  เทียมทดั         ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอครับ                    
ประธานสภาฯ      
นายไพโรจน์ รุ่งเรืองศรี วชัพชืในคลองยาว บริเวณประตูน ้ าเยอะมาก ช่วยประสานกรมชลประทาน 
ส.อบต.หมู่ ๓   จดัเก็บวชัพชื 
นายสมพงษ ์ ปู่ มาก ขอใหไ้ปตดัตน้ไมบ้ริเวณริมถนนสมเด็จยา่  
ส.อบต.หมู่ ๕   
นายสุรพล   คุมพล ขอลาออกจากประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ส.อบต.หมู่ ๒      
นายนที สุดประเสริฐ ขออนุญาตช้ีแจง ในการนดัหมายในการตรวจรายงบานการประชุมไม่เป็นไปตาม 
ส.อบต.หมู่ ๔  ที่ก  าหนด ท าให้เราตอ้งไปแก้ไขรายงานการประชุมในที่ประชุม ซ่ึงดูเหมือนว่าเรา
   มีความบกพร่องต่อหนา้ที่  
นายสวา่ง เทียมทดั ฝากเลขาสภาฯ ช่วยปรับวธีิการท างาน ใหท้างสมาชิกสภาสามารถท างานร่วมกนั 
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ประธานสภาฯ  ได ้อยา่งกรณีระยะเวลาในการส่งรายงานการประชุม 
นายเอกชยั   เอกสัมพนัธ์ทิพย ์  ขึ้นอยูก่ ับการจดรายงานการประชุม ซ่ึงการถอดเทปจะมีตกหล่นบา้ง บางเร่ืองจด
เลขานุการสภา  รายงานไม่ทนั ซ่ึงงานเจา้หนา้ที่ค่อนขา้งเยอะ  
นายนพพล  สิงหนาท  เสนอใหมี้เจา้หนา้ที่ในงานกิจการสภา เพือ่เขา้มาท าหนา้ที่ช่วยงานสภาฯ โดยตรง  
ผอ.กองช่าง 
นายสวา่ง  เทียมทดั ฝาก ผอ.กองช่าง ช่วยท าหนงัสือส่งประมาณการของการไฟฟ้าดว้ย 
ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกมีเร่ืองเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีอะไรก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ              

ท่านผูบ้ริหาร หวัหนา้ส่วนราชการ เจา้หนา้ที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๐๐  น.  
 

         (ลงช่ือ)    ผูจ้ดรายงานการประชุม 
                 (นายเอกชยั  เอกสมัพนัธท์ิพย)์ 
                           เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 

(ลงช่ือ)           ผูต้รวจรายงานการประชุม  
                     (นายสวา่ง  เทียมทดั) 
            ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคะนอง 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดต้รวจสอบแลว้ 
เม่ือวนัที่          เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(ลงช่ือ)      ประธานกรรมการ 
            (นายสุรพล   คุมพล)                                                  

(ลงช่ือ)      กรรมการ 

    (นายศกัดา   ศรีพรหมมา) 

(ลงช่ือ)      กรรมการ          

       (นายสมพงษ ์  ปู่ มาก)                                    

   (ลงช่ือ)       กรรมการ/เลขานุการ          

    (นายนที   สุดประเสริฐ) 


