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ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
เร่ือง รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  คร้ังท่ี  1 เม่ือวันท่ี 23  กุมภาพันธ  2564 

---------------------------------------------------------------- 
  ตามท่ี ไดมีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งท่ี  1 เมื่อวันท่ี  23  เมษายน  2564 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรบัรองแลว เมื่อวันท่ี  26  มีนาคม  2564 และสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระพังโหม ไดรับรองรายงานการประชุมไปแลว เมื่อวันท่ี  8  เมษายน  2564 ดังนั้นจึงขอ
ประชาสัมพันธรายงานการประชุมดังกลาวใหประชาชนทราบ 

 

จึงประกาศ มาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  เดือนเมษายน  พ.ศ.2564 
 
 

ปรัศว  กุลดิลก 
 (นายปรัศว  กุลดิลก) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  สมัยสามัญ  สมัยแรก  คร้ังท่ี 1 
วันท่ี  23 เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕64  เวลา  09.3๐  น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

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

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

 
๑ 

ผูมาประชุม 
นายปรัศว  กุลดิลก 

 
ประธานสภาฯ 

 
ปรัศว  กุลดิลก  

 

2 นายวิชิต  สรงกระสินธุ  รองประธานสภาฯ วิชิต  สรงกระสินธุ  
๓ นายสนิท    ชมเทศ เลขานุการสภาฯ สนิท   ชมเทศ  
๔ นายสมพงษ  ขวัญทอง สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๑  สมพงษ  ขวัญทอง   
๕ นางสายยัน  มะโนเสริฐ  สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี  ๑  สายยัน  มะโนเสริฐ  
๖ นายลวน  มวงอยู  สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๒ ลวน  มวงอยู  
๗ นายสมเกียรติ สรงกระสินธุ สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๓ สมเกียรติ สรงกระสินธุ   
๘ นายยอด   พันธปา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๔ ยอด   พันธปา  
๙ นายอยุธยา ลาวัณยวิสุทธิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๕ อยุธยา ลาวัณยวิสุทธิ์  
๑๐ นางสายทอง  ทองบอมะกรูด สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๕ สายทอง  ทองบอมะกรูด  
๑๑ นางกานดา ทองลาว สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๖ กานดา ทองลาว   
๑๒ นายสุพระลักษณ  วงษจําปา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๖ สุพระลักษณ  วงษจําปา  
๑3 นางโสนนอย  สังรักษา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๗ โสนนอย  สังรักษา  
 ผูลาประชุม 

- 
   

 
1 

ผูเขารวมประชุม 
นายอนุชา   กุลดิลก 

 
นายก อบตฯ. 

 
อนุชา   กุลดิลก 

 

2 นายโกมล  ออนศิริ รองนายกฯ โกมล  ออนศิริ  
3 นางสาวจีราพร  รัตนบุญ รองปลัด อบต. จีราพร  รัตนบุญ  
4 นางพัชรา  มีแตม ผอ.กองคลัง พัชรา   มีแตม  
5 นายศุภชัย  วงษเสถียร ผอ.กองชาง ศุภชัย  วงษเสถียร  
6 วาท่ี ร.ต.สัญชัย  หลีอาภรณ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สัญชัย  หลีอาภรณ  
๒ นางชนัญชิตา อิศรางกูล ณ อยุธยา หน.สํานักปลัดฯ ชนัญชิตา อิศรางกูล ณ อยุธยา  
 
เร่ิมประชุมเวลา      09.30    น. 

เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว นายสนิท   ชมเทศ  เลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดเรียนเชิญ นายปรัศว  กุลดิลก  ประธานสภาฯ   
จุดเทียน  ธูป  บูชาพระพุทธ  กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้ 

นายปรัศว กุลดิลก   เรียนทานนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ, ทานรองประธานสภาฯ,ทาน 
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ประธานสภาฯ รองนายกฯ, ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม, ทานหัวหนา
กอง, ทานหัวหนาสวนและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  วันนี้เปนวันประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม    สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งท่ี 1  
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3   ครั้งท่ี ๑ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕63  เมื่อวันท่ี  17  สิงหาคม  ๒๕63  
๒.2 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3   ครั้งท่ี 2 
ประจําป พ.ศ. ๒๕63  เมื่อวันท่ี  25  สิงหาคม  ๒๕63  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  ท่ีตองพิจารณา 
๓.1 การพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  

         ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4 
๓.2 การพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําป  พ.ศ. ๒๕65 

   3.3 การพิจารณาจายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 1 /2564 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  พ.ศ.๒๕63 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ประจําป
งบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3-4) 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  สรุปผลการดําเนินงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  
ประจําปงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1-4) 

 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอื่นๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายปรัศว  กุลดิลก  ๑.  เรื่อง ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  เรื่องการรับสมัครเด็ก
ประธานสภาฯ   เขาเรียนท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปลาไหล    รับสมัครจํานวนท้ังส้ิน  40 คน  

โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. มีอายุต้ังแต 2 ป  6 เดือน ถึง 3 ป 11 เดือน  หรือเกิดระหวางวันท่ี 

16  พฤษภาคม 2560 ถึงวันท่ี  15 พฤศจิกายน 2560)   
2. เด็กในเขตตําบลทุงกระพังโหมรับสมัครต้ังแต เดือนกุมภาพันธ ถึง 

เดือนมีนาคม   25๖4   
3.เด็กตําบลใกลเคียงและตําบลทุงกระพังโหมท่ีเหลือรับต้ังแตเดือน

มีนาคม 25๖4 เปนตนไป 
     กําหนดรับสมัครต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 25๖4  เปนตนไป   
     ติดตอสอบถามไดท่ี  034-970-605  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
        034-10๐-966-7 อบต.ทุงกระพังโหม 
     รับจํานวน ๔0 คน เทานั้น   รับเต็มแลวจะไมรับเพิ่มไมวากรณีใดๆ 
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2.ในวันนี้ผมขอเชิญทานสมาชิกรวมฟงพระสวดพระอภิธรรมศพ แมของ 
ส.อบต.อยุธยา ลาวัณยวิสุทธิ์ สมาชิกหมูท่ี 5 ณวัดหนองปลาไหล เวลา 19.30 น. 
สมาชิกทานใดไมติดธุระจําเปนขอเชิญนะครับ วันนี้ ทานนายก  ประธานสภาฯ
และสมาชิกสภาฯ รวมเปนเจาภาพ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
นายปรัศว   กุลดิลก  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3   ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. 
ประธานสภาฯ   ๒๕63   เมื่อวันท่ี  17  สิงหาคม  ๒๕63  

๒.2 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3   ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕
63  เมื่อวันท่ี  25  สิงหาคม  ๒๕63  

รายงานการประชุมดังกลาว   ไดผานการตรวจรับรองจากคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมแลว และฝายเลขานุการสภา ฯ ไดจัดสงใหทานสมาชิกทุก
ทานเปนการลวงหนาแลว จึงขอใหทานสมาชิกทุกทานไดพิจารณาดูวา  จะให
แกไข/เพิ่มเติม/หรือตัดทอนขอความตอนใดหรือไม  ขอเชิญครับ 

    -ไมมี 
     ถาไมมี  ผมขอมติท่ีประชุมดวยครับ   สมาชิกทานใดรับรองโปรดยกมือดวยครับ 
มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  12 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิก 

รับรอง  11 คน   ไมรับรอง  -  คน 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓    เร่ืองท่ีตองพิจารณา   
นายปรัศว  กุลดิลก  ๓.1 การพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญประจําป ๒๕๖4  ขอให
ประธานสภาฯ   เลขานุการสภาฯช้ีแจงระเบียบท่ีเกี่ยวของ  
นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ
เลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  
และแกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา ๕๓ กําหนดวา ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ
หลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนดแตตองไมเกินส่ีสมัย 
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๒๑  กําหนดวา การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป  
ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น และขอ  
๑๑ (๓) สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด
วาปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปกี่สมัย แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แต
ละสมัยในปนั้นมีกําหนดกี่วัน  

จึงนําเรียนปรึกษาท่ีประชุมสภาแหงนี้ วาประจําป ๒๕๖4 จะกําหนด
ประชุมสมัยสามัญกี่สมัย และสมัยละกี่วัน  ซึ่งสมัยแรก(สามัญท่ี 1) กําหนดแลวก็
คือท่ีกําลังประชุมอยูนะครับ ขอเชิญ 
ของเดิม   สมัยท่ี ๒  วันท่ี  16 - 30  มิถุนายน   2563 

สมัยท่ี 3  วันท่ี  ๑3 - ๒7  สิงหาคม   ๒๕๖3 
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สมัยท่ี 4  วันท่ี  ๑๖ - ๓๐  ธันวาคม   ๒๕๖3 
นายปรัศว  กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงรายละเอียดจบไปแลวนั้น  ผมขอใหทานสมาชิกเสนอ
ประธานสภาฯ   ครับวาในปงบประมาณ ๒๕๖4  เราจะกําหนดการประชุมวาจะมีกี่สมัย (สมัยแรก 
    ประชุมวันนี้แลวนะครับ)  และกําหนดต้ังแตเมื่อใดถึงเมื่อใดดวยครับ  
นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ ผมขอเสนอใหมีการประชุม 4 สมัย ดังตอไปนี้ครับ 
ส.อบต.หมูท่ี 3    1 สมัยสามัญท่ี 2 วันท่ี 1-15 เมษายน  2564 

2 สมัยสามัญท่ี 3 วันท่ี 10-24 สิงหาคม 2564 
3 สมัยสามัญท่ี 4 วันท่ี 16-30 ธันวาคม  2564 

นายปรัศว   กุลดิลก  มีสมาชิกทานอื่น  จะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   -ไมมี  

ลําดับตอไป  ผมขอมติจากท่ีประชุมดวยครับ สมาชิกทานใดเห็นดวยกับท่ีทาน    
ส.อบต. สมเกียรติ  สรงกระสินธุเสนอ ผมขอใหยกมือดวยครับ  

มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  12 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิก 
เห็นชอบตามท่ีเสนอ  11 คน   ไมเห็นชอบ  -  คน  
 

นายปรัศว   กุลดิลก  ๓.2 การพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจําป พ.ศ.
ประธานสภาฯ   ๒๕65  ผมขอใหเลขาฯ ช้ีแจงระเบียบท่ีเก่ียวของครับ 
นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ
เลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.
๒๕๓๗  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา๕๓  กําหนดวา ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ 
หลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนดแตตองไมเกินส่ีสมัย 
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๒๑  กําหนดวา การกําหนดวันเริ่มตนประชุมสามัญประจําปของ
ปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยให
นําความในขอ ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม และขอ  ๑๑ (๓) สําหรับองคการบริหาร
สวนตําบลใหสภาองคการบริหารสวนตําบลใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดกี่วัน 

จึงนําเรียนปรึกษาท่ีประชุมสภาแหงนี้ วาป ๒๕65 จะกําหนดประชุมสมัย
แรกเมื่อใด ขอเชิญ  

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีเลขาฯ ช้ีแจงรายละเอียดจบไปแลวนั้น     ผมขอใหทานสมาชิกเสนอครับวา
ประธานสภาฯ   ในปงบประมาณ ๒๕65  เราจะกําหนดการประชุมในเดือนใดและกําหนดเวลา 
    ประชุมต้ังแตเมื่อใดถึงเมื่อใดดวยครับ  

     ของเดิม   สมัยแรก  วันท่ี  ๑4– 28   กุมภาพันธ  ๒๕๖4 
นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ ผมขอเสนอใหมีการประชุมสภาฯสมัยแรก 
ส.อบต.หมูท่ี 3    วันท่ี  ๑4– 28   กุมภาพันธ  ๒๕๖5 
นายปรัศว   กุลดิลก  มีสมาชิกทานอื่น  จะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม ขอเชิญครับ 
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ประธานสภาฯ   -ไมมี  
ลําดับตอไป  ผมขอมติจากท่ีประชุมดวยครับ สมาชิกทานใดเห็นดวยกับท่ีทาน    
ส.อบต. สมเกียรติ  สรงกระสินธุ เสนอวันท่ี  ๑4– 28   กุมภาพันธ  ๒๕๖5  
ผมขอใหยกมือดวยครับ  
 

มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  12 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิก 
เห็นชอบตามท่ีเสนอ  11 คน   ไมเห็นชอบ  -  คน  

 

นายปรัศว   กุลดิลก  การพิจารณาจายขาดเงินสะสมครั้งท่ี 1/2564 งบประมาณ 66,700 บาท เพื่อ
ประธานสภาฯ   จายเปนคาจางเหมาวางทอเมนประปา  ผมขอใหเลขานุการสภาฯแจงระเบียบ 
    กฎหมายท่ีเกี่ยวของ พรอมกับรายละเอียดของโครงการจายขาดเงินสะสม 
นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ
เลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2561 

“ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้  

(๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินซึ่งเกี่ยวกับ ดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการ
เพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด  

(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตละประเภท ตามระเบียบแลว    

(3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสาม
เดือนและกันไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพื่อเปน
คาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมี สาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองดําเนินการ กอหนี้ผูกพันใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาไมเกินหนึง่ปถัดไป หาก
ไมดําเนินการภายในระยะเวลา ท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการ
คลัง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว ”  

การพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4     องคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมมีเงนิสะสมอยูท้ังส้ิน ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.
2563 จํานวน   23,237,089 บาท  หักเงินสํารองจายตามขอผูกพันแลวแตยัง
ไมไดจาย จํานวน 2,724,940 บาท/เงินสํารองคาใชจายดานบุคลากร/เงินเดือน
ครู/คาตอบแทนจํานวน 3 เดือน จํานวน 1,800,000 บาท  สํารองจาย10% 
ของงบประมาณประจําป   จํานวน 305,000 บาท  รวมเปนเงิน  7,570,000 
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บาท  คงเหลือเงินสะสมจํานวน 15,662,149  บาท ขออนุมัติครั้งนี้จํานวน  
66,700  บาท    คงเหลือเงินสะสมอยูจํานวน 15,595,449 บาท       

  

1. โครงการวางทอเมนประปาขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว ช้ัน 
13.5 เร่ิมต้ังแตบริเวณกําแพงหูชางบานนายเยือ้น  มีเข็มสุพรรณ  หมูท่ี 4  ถึง
บานนางรําเพย  เขมรัตน  หมูท่ี 3  งบประมาณ 66,700  บาท 

เพื่อจายเปนคาจางเหมาวางทอเมนประปาพีวีซี สีฟา ชนิดปลายบาน 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว ช้ัน 13.5 เริ่มต้ังแตบริเวณกําแพงหูชางบานนาย
เยื้อน  มีเข็มสุพรรณ  หมูท่ี 4  ถึงบานนางรําเพย  เขมรัตน  หมูท่ี 3  ระยะทาง
ยาว 512  เมตร  รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม
กําหนด ต้ังจายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานพาณิชย (00330) งานกิจการ
ประปา (00332) (กองชาง) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 66 

เหตุผลความจําเปน  เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕64 มีไมเพียงพอตอการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยาง
ท่ัวถึง แตมีความจําเปนตองดําเนินการเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค
บริโภค 

นายปรัศว  กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการช้ีแจงรายละเอียดจบไปแลวนั้น   มีสมาชิกทานใดสงสัย สอบถาม
ประธานสภาฯ   เพิ่มเติม  ขอเชิญครับ 
    -ไมมี 

ถาไมมีสมาชิกทานใดสอบถาม  ลําดับตอไปผมขอมติจากท่ีประชุมดวยครับ  
สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการวางทอเมนประปา งบประมาณ 
66,700 บาท ผมขอใหยกมือดวยครับ 

มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  12 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิก 
อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมได จํานวน  11 คน   ไมอนุมัติ  -  คน  
 

ระเบียบวาระท่ี4   รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําป พ.ศ.2563 
นายปรัศว   กุลดิลก  รายผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ๒๕63     ผมขอให  เลขานุการสภาฯ.
ประธานสภาฯ   แจงขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของตอสภาฯ 
นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ
เลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๕)พ.ศ. ๒๕๔๖  ขอ ๕๘/๕  วรรคหา “  กําหนดวาให
นายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป ” 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ แจงขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของจบไปแลวนั้น    ลําดับตอไปขอ
ประธานสภาฯ   เรียนเชิญทานนายก แถลงผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ๒๕63  ตอท่ี 
    ประชุมสภาฯ  ขอเชิญครับ 
นายอนุชา  กุลดิลก  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรองประธานสภาฯ, ทาน
นายก อบต.ฯ   รองนายกองคการบริหารสวนตําบล, ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง 
    กระพงัโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕63 ขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระพังโหม 
1.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สงเสริมการศึกษา การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว งานรัฐพิธี และวันสําคัญตางๆ สนับสนุนการเผยแพร และการปฏิบัติ
ดานคุณธรรมทางศาสนาตลอดจนสรางจิตสํานึกใหประชาชน มีสวนรวมในการ
อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน โดยแยกเปน
โครงการหรือกิจกรรรมตางๆ ดังนี ้

๑. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันเขาพรรษา  ประจําป 2563 
งบประมาณ 1,802  บาท 

2. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 13,300  บาท 

     3. รวมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสําคัญตาง อาทิ วันปยะมหาราช  
4. กิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปลาไหล โครงการปลอดภัย

เปนดี โครงการถวายเทียนพรรษา โครงการไหวครู กิจกรรมวันปใหม  โครงการวัน
แม โครงการวันพอ  โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง โครงการลอยกระทง  โครงการ
ปจฉิมนิเทศผูปกครอง 
2.การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ  

พัฒนา สงเสริม และฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน สงเสริม และ
สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และผลิตภัณฑชุมชน 
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยแยกเปนโครงการหรือ
กิจกรรรมตางๆ ดังนี ้

1.สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนใหกลุมอาชีพและกลุมเกษตรภายในตําบลเงิน
งบประมาณตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
3.การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ 

กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา 
ตลอดจน สาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆ พัฒนาระบบไฟฟา ประปา พัฒนา
แหลงน้ํา คูคลอง เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ฯลฯ โดยแยกเปน
โครงการหรือกิจกรรมตางๆดังนี ้

1.โครงการกอสรางเข่ือนกันดิน คสล. เสนบาน อ.ศิริ  แกนสุข ถึงบาน

นายเยื้อน มีเข็มสุพรรณ  หมูท่ี  4 ระยะทางยาว 37.50 เมตร พรอมปาย

ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวน

ตําบลทุงกระพังโหมกําหนด วงเงิน  398,500.- บาท (ต้ังจายจากเงินสะสม) 

2. โครงการกอสรางเข่ือนกันดิน เร่ิมจากหนองปลาไหล-หนองตาล 

บริเวณคลองระบายน้ําหนองแหน หมูท่ี 6  (ชวงท่ี 2) ระยะทางยาว 80 เมตร 

พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธงานกอสรางในระหวางดําเนินการ จํานวน 1 ปาย 

และปายภายหลังดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตาม

แบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด  วงเงิน  622,500.- บาท 

(ต้ังจายจากเงินรายได)  
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3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนบานนางนารีรัตน 
จันทรออน หมูท่ี 5  กวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 285.12 ตารางเมตร  ไมมีไหลทาง  ติดต้ังปาย
ประชาสัมพันธงานกอสรางในระหวางดําเนินการ จํานวน 1 ปาย และปาย
ภายหลังดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด  วงเงิน  174,700.- บาท (ต้ัง
จายจากเงินสะสม)  

โครงการท่ีเหลือ ผมขอใหทานรองนายกโกมล  ออนศิริ เปนผูแถลงผลงาน
ท่ีเหลือตอไปครับ 

นายโกมล  ออนศิริ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรองประธานสภาฯ, ทาน
รองนายก อบต.ฯ   นายกองคการบริหารสวนตําบล, ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง 
    กระพงัโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ผมขอแถลงผลการปฏิบัติงานของปงบประมาณ 2563 ตอไปเลยนะครับ 

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนบานนายรณกร  แดง

บาง ซอย 4 บานทุงหนองปลาไหล  หมูท่ี 5  กวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 

32.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 130 ตารางเมตร  

ไหลทางหินคลุก กว าง  0.00 -0.50 เมตร ตามสภาพพื้น ท่ี   ติด ต้ังปาย

ประชาสัมพันธงานกอสรางในระหวางดําเนินการ จํานวน 1 ปายรายละเอียดตาม

แบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด  วงเงิน  81,300.- บาท(ต้ัง

จายจากเงินสะสม) 

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนบานนางสมบัติ ปู
นอย บานโปรงพรหม  หมูท่ี 3 กวาง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 103.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 371.37 ตารางเมตร  ไหลทางหิน
คลุก กวาง 0.00-0.50 เมตร ตามสภาพพื้นท่ี  ติดต้ังปายประชาสัมพันธงาน
กอสรางในระหวางดําเนินการ จํานวน 1 ปาย และปายภายหลังดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระพังโหมกําหนด  วงเงิน 304,200.- บาท(ต้ังจายจากเงินรายได) 

 
6. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 

เมตร จํานวน 2 จุด  หมูที่  4  โดยทําการวางทอระบายน้ํา คสล. ช้ัน 3 ขนาด 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร จํานวน 2 จุด ๆ ละ 20 ทอน บริเวณเสนทาง

ซุมประตูวัดหนองขาม ถึงปมกาซ NGV ปตท.  พรอมปายประชาสัมพันธงาน

กอสรางในระหวางดําเนินการ จํานวน 1 ปาย และปายภายหลังดําเนินการ

กอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบล

ทุงกระพังโหมกําหนดวงเงิน 169,200.- บาท(ต้ังจายจากเงินสะสม) 

7. โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก ขนาด 40 ซม. จากบาน 
ดร.ธงชัย มาลา ถึงคูระบายน้ํา นายสําเลียง  มัจฉา  หมูท่ี  4  ระยะทางยาว 
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155  เมตร  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนดวงเงิน 263,000.- บาท 
(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

8. โครงการเปดถนนใหมเลียบคลอง พรอมลงหินคลุก จากบาน อ.ศิริ  
แกนสุข ถึงบานนายเยื้อน มีเข็มสุพรรณ  หมูท่ี 4  ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 
เมตร  หินคลุกหนา 0.15 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร 
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด  วงเงิน  219,000.- บาท 
(ต้ังจายจากเงินรายได) 

9. โครงการเปดถนนใหม เสนบานนางกาหลง  สูงรุง ถึงบานนายรัตน 
ขันทองดี  หมูท่ี  5  ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 264 เมตร 
ลงหินคลุกบดอัดแนนหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 792  ตารางเมตร  
พรอมปายประชาสัมพันธงานกอสรางในระหวางดําเนินการ จํานวน 1 ปาย และ
ปายภายหลังดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด   วงเงิน 151,000.- บาท 
(ต้ังจายจากเงินสะสม) 

10. โครงการเปดถนนสาธารณะ เสนหลังปาชา บานหนองแหน  หมูท่ี 
6 เริ่มตนตอจากถนนเดิม ถึงบานนายอนันต กวาง  5.00  ม. ระยะทางยาว 270 
ม. หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,350 ตารางเมตร 
ติดต้ังปายประชาสัมพันธงานกอสรางในระหวางดําเนินการ จํานวน 1 ปาย และ
ปายภายหลังดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ปาย วงเงิน  186,000.- 
บาท (ต้ังจายจากเงินสะสม) 

11. โครงการกอสรางทางระบายน้ํา บริเวณบานนางโสนนอย สังรักษา 
บานยางพัฒนา หมูท่ี  7  ทางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 0.50 เมตร 
ระยะทางยาว 45  เมตร พรอมปายประชาสัมพันธงานกอสรางในระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 1 ปาย และปายภายหลังดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 
1 ปาย รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด  
วงเงิน  159,900.- บาท(ต้ังจายจากเงินสะสม) 

12. โครงการปรับปรุงซอมซอมถนนลาดยางแอสฟสตติกคอนกรีต 
ถนนสายโปรงพรหม 3  หมูท่ี  3   

ชวงท่ี 1  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 435  เมตร 
หนา 0.05 เมตร  

ชวงท่ี 2  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 160  เมตร 
หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 2,815 ตารางเมตร  พรอมปาย
ประชาสัมพันธงานกอสรางในระหวางดําเนินการ จํานวน 1 ปาย และปาย
ภายหลังดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด  วงเงิน  630,000.- บาท  
(ต้ังจายจากเงินสะสม) 

13. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟสตติกคอนกรีต ถนนจากแยก
โลตัสเอ็กเพรส สุดถนน ซอย 4  หมูท่ี  5  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. 
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ระยะทางยาว 260  ม.หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,300 
ตรม. พรอมปายประชาสัมพันธงานกอสรางในระหวางดําเนินการ จํานวน 1 ปาย 
และปายภายหลังดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด  วงเงิน  431,000.- บาท(ต้ัง
จายจากเงินสะสม) 

14. โครงการวางทอเมนประปา ขนาดเสนผาศูนยกลาง  3 นิ้ว หนา 
13.5 บริเวณแยกทับมะเขือ ถึงบานนายเยื้อน มีเข็มสุพรรณ  หมู ท่ี  4  
ระยะทางยาว 500 เมตร พรอมเช่ือมตอทอเมนประปาเขาบานประชาชน  พรอม
ปายประชาสัมพันธงานกอสรางในระหวางดําเนินการ จํานวน 1 ปาย และปาย
ภายหลังดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด   วงเงิน 138,500.- บาท 
(ต้ังจายจากเงินสะสม) 

15. โครงการวางทอเมนประปา   ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว หนา 
13.5 บริเวณถนนเสนบานนายอําพร  โทงแกว ถึงบริเวณบานนายเสมียน ทอง
บอมะกรูด  หมูท่ี  5  ระยะทางยาว 532 เมตร พรอมเช่ือมตอทอเมนประปาเขา
บานประชาชน  พรอมปายประชาสัมพันธงานกอสรางในระหวางดําเนินการ 
จํานวน 1 ปาย และปายภายหลังดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ปาย 
รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด   วงเงิน  
137,500.- บาท (ต้ังจายจากเงินสะสม) 

16. โครงการกอสรางถนนหินคลุกบดอัด ซอยโปรงพรหม 2 บานโปรง
พรหม หมูที่ 3 โดยทําการกอสรางถนนหินคลุกบดอัด เริ่มตนจากบริเวณบาน
ผูใหญพะยอม  ออนศิริ  กวาง  3.50  เมตร  ระยะทางยาว 575 เมตร หนา 
0.20 เมตร หรือรวมพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 2,012.50 ตารางเมตร ตามสภา
พื้นท่ี ติดต้ังปายประชาสัมพันธงานกอสรางในระหวางดําเนินการ จํานวน 1 ปาย 
และปายภายหลังดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด วงเงิน  364,000.- บาท 
(ต้ังจายจากเงินสะสม) 

17. โครงการกอสรางกําแพงหูชาง เหนือน้ํา-ทายน้ํา บริเวณบานนาย
วินัย  เนียมพันธ หมูท่ี  4   โดยทําการกอสรางกําแพงหูชาง เหนือน้ํา-ทายน้ํา สูง 
2.00 เมตร  พรอมปายประชาสัมพันธงานกอสรางในระหวางดําเนินการ จํานวน   
1 ปาย และปายภายหลังดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ปาย รายละเอียด
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด วงเงิน  186,000.- 
บาท (ต้ังจายจากเงินสะสม) 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 4,616,300  บาท 

4.การพัฒนาดานสังคม 
สงเสริมสนับสนุนกีฬา และนันทนาการ การสงเสริมสนับสนุนกิจการ

สาธารณสุข การรณรงคปองกัน แกไข และตอตานยาเสพติด สงเสริม สนับสนุน
การพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม สงเสริมการดําเนินงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในทรัพยสิน 
ฯลฯ โดยแยกเปนโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ งบประมาณ 61,432  บาท 
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2.โครงการสง เสริมการแข ง ขันกีฬาฟุตบอลระดับประถมศึกษา 
กําแพงแสน   ๗๙  คัพ งบประมาณ 24,732  บาท 

3.โครงการขยะสรางบุญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 
2,160  บาท 

4.โครงการพระราชดําริท่ีเกี่ยวกับสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (การพัฒนาระบบสุขาภิบาลบานดอนซาก)  งบประมาณ 19,982  บาท 

5.โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและไขซิกา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  งบประมาณ 75,684 บาท 

6.โครงการอบรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ประจําปงบประมาณ 
2563  งบประมาณ 116,032  บาท 

7.โครงการจัดซื้อส่ิงของเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนผูไดรับผลกระทบ กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   งบประมาณ 
166,100  บาท 

8.โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงาน ประจําป 2563 
งบประมาณ 201,796  บาท 

9.โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) งบประมาณ  16,550 บาท 

10.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการปองกันโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2109 (COVID-19) และการจัดทําหนากากอนามัยเพื่อการปองกัน
ตนเอง งบประมาณ 6,857 บาท 

11.โครงการซื้อเวชภัณฑท่ีมิใชยา หรืออุปกรณการแพทยวัสดุควบคุม คัด
กรอง การติดตาม การปองกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (เครื่องพนยา
พรอมปมฉีดยา) งบประมาณ 19,900 บาท 

12.โครงการซื้อเวชภัณฑท่ีมิใชยา หรืออุปกรณการแพทยวัสดุควบคุม คัด
กรอง การติดตาม การปองกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (วัสดุ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย)  งบประมาณท่ีใช 33,450 บาท 

13.โครงการซื้อเวชภัณฑท่ีมิใชยา หรืออุปกรณการแพทยวัสดุควบคุม คัด
กรอง การติดตาม การปองกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (จัดซื้อ
อุปกรณสนับสนุน รพ.สต.ทุงกระพังโหม)    งบประมาณท่ีใช 44,599 บาท  

14. โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย 
งบประมาณ 17,910 บาท 

15. กิจกรรมต้ังดานตรวจยาเสพติด 
16. กิจกรรมต้ังจุดตรวจรณรงคลดอุบัติเหตุ ชวงเทศกาลวันปใหม 2563 

งบประมาณ 10,500 บาท 
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

พัฒนา สงเสริม สนับสนุน สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาและจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  การกําจัดขยะมูลฝอย และส่ิงปฎิกูลภายใน
ตําบล เฝาระวัง บํารุงรักษาแมน้ํา ลําคลอง แหลงน้ําตางๆ พัฒนา สงเสริม 
สนับสนุนสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม การเฝาระวัง แหลงน้ําตางๆ โดยแยกเปนโครงการ/กิจกรรม ตางๆ 
ดังนี้ 
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     ๑.กิจกรรมปรับภูมิทัศน 
2.กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
3.กิจกรรมทําความสะอาดคูคลอง  
4.โครงการพัฒนาและทําความสะอาดท่ีสาธารณะ 
5.โครงการอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก 

5.การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน พัฒนาบุคลากรในองคกร สงเสริมสวัสดิการแก
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ ฯลฯ โดยแยกเปนโครงการ/ กิจกรรม ตางๆ 
ดังนี้ 

     ๑. จัดประชุมประชาคม 
     ๒.  จัดประชุมสภาสมัยสามัญ จํานวน  3  สมัย   
     ขอบคุณครับ 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีทานนายกและรองนายกได  แถลงผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 

ประธานสภาฯ   ๒๕63 จบไปแลวนั้น  มีสมาชิกสภาฯทานใด  จะสอบถามเพิ่มเติม  ขอเชิญครับ 

-ไมมี 
ถาไมมีผมถือท่ีประชุมสภาฯรับทราบ นะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระพังโหม  ประจําปงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3-4)  

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ือง  สรุปผลการดําเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ 
บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ประจําปงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1-4) 

นายปรัศว   กุลดิลก ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ 
ประธานสภาฯ บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ประจําปงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3-4)  

และระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  สรุปผลการดําเนินงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการ บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ประจําปงบประมาณ 2563 
(ไตรมาส 1-4) 

ผมขอรวมใหช้ีแจงไปในคราวเดียวกันนะครับ  ขอให  เลขานุการสภาฯ.
แจงขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของตอสภาฯ 

นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ
เลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2561  ขอ 12    
หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

กําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    มี

หนาท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
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ทองถ่ิน   ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง    วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทอง ถ่ิน      เพื่ อให ผูบริหารทอง ถ่ิน เสนอตอสภาทอง ถ่ิน   และ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม

นอยกวาสามสิบวัน    โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

ท้ังนี้สภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินสามารถประชุมเพื่อ

รับทราบและพิจารณาเรื่องดังกลาวไดตามความเหมาะสม  ซึ่งอาจจะประชุม

รับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี 

มท 0810.3/ ว6772  ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 

      สวนรายละเอียดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ไตรมาสท่ี 3- 
4 และสรุปผลการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนประจําปงบประมาณ 
2563  (ไตรมาส 1-4) ผมขอใหนางชนัญชิตา  อิศรางกูล ณ อยุธยา  หัวหนา
สํานักงานปลัดฯ เปนผูช้ีแจงครับ 

นายปรัศว   กุลดิลก   ลําดับตอไป  ผมขอให หัวหนาสํานักปลัดฯ ช้ีแจงรายงานการติดตามและ
ประธานสภาฯ   ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ประจําป 

งบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3-4) และสรุปผลการดําเนินงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ประจําป
งบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1-4) ตอสภาฯ 

นางชนัญชิตา อิศรางกูล ณ อยุธยา  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ
เลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทานคะ  ขอใหทานสมาชิกดูตามเอกสารท่ีแจกไปกอนหนานี้นะคะ 

จากการตรวจติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามป  ประจําปงบประมาณ 2563 คณะกรรมการไดมีขอเสนอแนะ
และขอสังเกตใหผูบริหารนําไปปรับปรุงเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาในป 2563 

 
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการที่
แลวเสร็จ 

จํานวนโครงการที่
ยังมิไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.ดานการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

14 73.68 5 26.31 19 100 

2.ดานเศรษฐกิจ 1 11.11 8 88.88 9 100 
3.ดานบริการสาธารณะ 19 59.37 13 40.62 32 100 
4.ดานสังคม 22 70.96 9 29.03 31 100 
5.ดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

1 25.00 3 75.00 4 100 

6.ดานบริหารจัดการที่ดี 9 52.94 8 47.05 17 100 
รวม 66 58.92 46 41.07 112 100 
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การเบิกจายงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร 
 งบปกติ  จายขาดเงินสะสม  รวม 

จํานวนเงิน รอย
ละ 

จํานวน
เงิน 

รอย
ละ 

จํานวนเงิน รอ
ย
ละ 

1.ดานการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

1,060,868.40 -  -  -  1,060,868.40 -  

2.ดานเศรษฐกิจ - - - -  -  -  

3.ดานบริการสาธารณะ 4,176,328.30 -  7,213,800 -  11,390,128  -  

4.ดานสังคม 1,599,201 -  -  -  1,599,201 -  

5.ดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

- - -  -  -  -  

6.ดานบริหารจัดการที่ดี 1,899,638 -  -  -  1,899,638/  -  

รวม 8,736,035.70  - 7,213,800 -  15,949,835 -  

   
โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปงบประมาณ 2563 

 

 
 โครงการ 

ผลการดําเนินการ  
  

 งบประมาณ 

ดําเนิ
นการ
แลว
เสร็จ 

 อยู
ระหวาง
ดําเนิน
การ 

ยังไมได
ดําเนิน
การ  

  

 งบประมาณที่
ไดรับ 

 งบประมาณที่
เบิกจาย 

 1.เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจคนชรา 

-  - 3,364,800 3,364,800 

 2.เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจคนพิการ 

-  - 712,800 712,800 

 3.เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดฯ 

- - - - - 

 4เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
สนับสนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
-คาอาหารกลางวัน 
-คาจัดการเรียนการ
สอน 

- - - - 
 

 
177,100 

75,320 

- 
 

 
177,100 

75,320 

รวม - - - 4,330,020 4,330,020 

 

ตอนท่ี  4   ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

จากการตรวจติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประจําป 2563 คณะกรรมการใหมีขอเสนอแนะและขอสังเกตใหผูบริหารนําไป

ปรับปรุงเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

    ดานปญหา 

1. ทางดานงบประมาณมีจํากัดแตโครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินมีมาก

เกินศักยภาพทางการเงินท่ีสามารถจะดําเนินโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงค

ของประชาชนไดครบถวน 
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2. โครงการท่ีปรากฏอยูในขอบัญญัติผูบริหารไมสามารถนํามาดําเนินงานได 

เนื่องจากมีจํานวนโครงการท่ีมาก และทําใหผลการดําเนินงานตามแผนไมประสบ

ผลสําเร็จ  

 3. การดําเนินการแกไขเห็นควรใหหมูบานมีการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน โดยการ

จัดทําโครงการเอาไวกอนวาจะทําอะไร เพื่อจํานวนโครงการท่ีบรรจุอยู ใน

แผนพัฒนาจะไดไมมีมากเกินไป และสามารถดําเนินการไดครอบคลุมทุกหมูบาน 

และนําเสนอตออบต. ตอไป 

4. ผูนําเสนอโครงการท้ังท่ีชาวบานสวนใหญ ไมไดรับทราบในโครงการท่ีเสนอ  
จึงทําใหการแกไขปญหาไมตรงตอความตองการของประชาชนในหมูบานสวนใหญ 

    ดานอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. จากการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวน     ตําบลทุงกระพังโหม พบวามิไดกําหนดลําดับความสําคัญ
ของโครงการและปญหาไวในแผนพัฒนา จึงเสนอใหจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ เพื่อผูบริหารจะไดนําโครงการท่ีจัดลําดับไวมาจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป และสะดวกตอการปฏิบัติงานและเปนไปตามความตองการของประชาชน 

    ขอบคุณคะ 
ประธานสภาฯ * สรุปผลการดําเนินงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจําป
งบประมาณ 2563    (ไตรมาส 1 – 4)  หนาท่ี 6 
แกไข ขอ9เดิมโครงการปดถนนสาธารณะเสนหลังบานชาบานหนองแหนหมูท่ี 6  

    งบประมาณ 186,900 บาท 
        แกไข เปน โครงการเปดถนนสาธารณะเสนหลังปาชา บานหนองแหน หมูท่ี 6       
    งบประมาณ 186,900 บาท 

ขอ 11  เดิม โครงการกอสราง หอถังสูงขนาด 45 ลูกบาศกเมตร (ตอกเข็ม) 
พรอมเจาะบอบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก 150 เมตร หรือจนกวาจะไดน้ําอุปโภค-
บริโภคท่ีดี และขยายทอเมนประปา ระยะทาง 328 เมตร หมูท่ี 7 งบประมาณ 
1,507,000 บาท 

          แกไข เปนงบประมาณ 1,779,500 บาท 
ประธานสภาฯ ขอแกไขไตรมาสท่ี 3 หนาท่ี 4 ขอ 11 โครงการกอสราง หอถัง
สูงขนาด 45 ลูกบาศกเมตร (ตอกเข็ม) พรอมเจาะบอบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก 
150 เมตร หรือจนกวาจะไดน้ําอุปโภค-บริโภคท่ีดี และขยายทอเมนประปา 
ระยะทาง 328 เมตร หมูท่ี 7 งบประมาณ 1,507,000 บาท 

    แกไขงบประมาณ  เปน 1,779,500 บาท 
    รวมงบประมาณ 4,393,600 บาท 
นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีหัวหนาสํานักปลัดฯ  ช้ีแจงรายละเอียดจบไปแลวนั้น  มีสมาชิกทานใดสงสัย  
ประธานสภาฯ   ขอเชิญสอบถามไดครับ 

ถาไมมีสมาชิกทานใดสอบถาม ผมถือสมาชิกทุกทานรับทราบนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

นายปรัศว   กุลดิลก  มีสมาชิกทานใดมีเรื่องแจงใหท่ีประชุมแหงนี้ทราบหรือไม ถามีขอเชิญครับ 
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ประธานสภาฯ    
นางสายยัน  มะโนเสริฐ  เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  อยากให อบต.แกไขฝาบอทอระบายน้ํา บริเวณ
ส.อบต.หมูท่ี 1   ทางเขาถนน เทพนครซอย 1 
นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ เรียนทานประธานท่ีเคารพ ผมขอใหเรื่องราวระหวาง อสม/รพสต/อบต/ การ     
ส.อบต.หมูท่ี 3   พิจารณาโครงการตางๆ ก็อยากใหสมาชิกของเราท่ีเปน อสม สอบถาม อบต วา 

โครงการท่ี รพสต เสนอมานั้นอนุมัติหรือไม ทางท่ีดีในการพิจารณาโครงการท่ี  
รพสต เสนอมานั้น อยากให อบต.เชิญสมาชิกท่ีเปน อสม มารับฟงดวยจะไดไหม 
เพื่อเปนการรับฟงความท้ังสองดาน 

นางสายทอง  ทองบอมะกรูด เรียนทานประธานท่ีเคารพ  ดิฉันขอฝากถาม 2 เรื่องคะ 
ส.อบต.หมูท่ี 5   1.อ.อนงค ฝากมาถามเรื่องมาตรวัดน้ํา 
    2.มาตรวัดน้ําหาย 
นายยอด  พันธปา   เรียนทานประธานท่ีเคารพ  ผมอยากให อบตแกไข/กําจัดวัชพืชคลองระบายน้ําหมู 
ส.อบต.หมูท่ี 4   ท่ี 4  จํานวน 3 สายดังนี้ครับ 
    1.คลองระบายน้ําบริเวณหนาวัดหนองขาม 
    2.คลองแยกทัพมะเขือถึงบานนายเยื้อน  มีเข็มสุพรรณ 
    3.คลองบริเวณบานนายเยื้อน  มีเข็มสุพรรณ ถึงบานนางรําเพย  เข็มรัตน หมูท่ี3 
นายอยุธยา  ลาวัณยวิสุทธิ์ เรียนทานประธารท่ีเคารพ ผมอยากให อบต.จัดทําแผนพัฒนาถนนสายหนอง
ปลาส.อบต.หมูท่ี 5  ไหล-หนองตาล บริเวณทางไป รพสต.ทุงกระพังโหม  ใหเปนแบบวงเวียน เพื่อลด 

การเกิดอุบัติเหตุ แลวเสนอไปใหทางหลวงชนบทนําเขาแผนของเขาตอไป 
นายวิชิต  สรงกระสินธุ  เรียนทานประธานท่ีเคารพ  ผมอยากให อบต.ชวยตรวจสอบกลองวงจรปดให 
ส.อบต.หมูท่ี 2   พรอมใชงานและอยากใหตีเสนจราจร บริเวณท่ีขยายทางเขาหมูท่ี 2 ดวยครับ 
นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ
เลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ 

     ตามท่ีทานสมาชิกไดสอบถามปญหาตางๆมานั้น  ผมขออนุญาตตอบแทน 
ทานนายกในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1.เรื่องฝาบอทอระบายน้ําหมูท่ี 1 ชํารุด จะใหกองชางเขาไปตรวจสอบ
และแกไขปญหาใหครับ 

2.ปญหาระหวาง อสม/รพสต/อบต.นั้น ตามท่ีสมาชิกสภาฯท่ีเปน อสม.
แจงวา ทาง อบต.ไมอนุมัติงบประมาณ ให รพสต.นั้นผมเรียนวา รพสต.ไมไดขอ
โครงการมายัง อบต.และในการพิจารณาโครงการตางๆ ท่ีขอมา อบต.เราจะมี
อนุกรรมการพิจารณาโครงการกอนจะให คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ  ท่ีผานมา 
รพสต.ไมเคยขอโครงการมายัง อบต.และเพื่อใหทานสมาชิกท่ีเปน อสม.ดวยสบาย
ใจ ครั้งตอๆไปท่ี รพสต.ขอโครงการมา  ผมจะขอเชิญทานสมาชิกท่ีเปน อสม.เขา
มารับฟงการพิจารณาโครงการดวย 

3.เรื่องมาตรวัดน้ําของ อ.อนงค  พันธุโพธิ์ นั้น อบต.ไดประสานงานกับ  
อ.อนงค เรียบรอยแลว 

4.เรื่องมาตรวัดน้ําหาย  เรื่องนี้เปนเรื่องของผูขอใชน้ําเปนผูดูแลมาตรวัด
น้ําของตนเอง  ถาหายก็ตองซื้อมาเปล่ียนใหมและตองแจงใหทาง อบต.ทราบดวย 
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5.เรื่องการขุดลอกคลองระบายน้ําหมูท่ี 4 ท้ัง 3 จุด นั้นเด๋ียวใหกองชาง
เขาไปสํารวจและประมาณการตอไปครับ 

6.เรื่องกลองวงจรปดนั้น อบต.เราไดตรวจสอบเปนประจําทุกเดือนอยูแลว
ครับ 

7.เรื่องการตีเสนทางจราจรนั้น ผมเกรงวางานมันนอย  จะไมมีผูรับจางมา
ดําเนินการ และตีเสนจราจรแลวจะไมสวยงามนะครับ 

นายปรัศว  กุลดิลก  มีสมาชิกทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ 
ประธานสภาฯ    
นายอนุชา  กุลดิลก  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรองประธานสภาฯ, ทาน
นายก อบต.ฯ   รองนายกองคการบริหารสวนตําบล, ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง 
    กระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
     ผมขอช้ีแจงโครงการของ อบต.ท่ีผานมา สมาชิกบางทานบอกวาโครงการ 

ตางๆนั้นสวนใหญจะอยูท่ีหมูท่ี 4 นั้นผมขอเรียนวาถาสมาชิกลองทบทวนดูใหดี 
โครงการของหมูท่ี 4 นั้น สวนใหญเปนโครงการขนาดเล็ก งบประมาณไมมาก
เทาท่ีควรถึงแมจะมีโครงการมากกวาหมูอื่นก็ตาม  แตผมเองก็ใหทุกหมูท่ีมีความ
เดือดรอนกอน กอนท่ีจะมาพัฒนาหมูท่ี 4 แตบางโครงการผมกับทานประธานสภา
ฯก็ใชเงินงบประมาณสวนตัวไปพัฒนา ไมใชงบประมาณของ อบต.ท้ังหมดนะครับ
ขอบคุณครับ 

นายปรัศว  กุลดิลก  มีสมาชิกทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ 
ประธานสภาฯ   -ไมมี    

-ถาไมมี ผมขอขอบคุณสมาชิก อบต. ทานผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการทุกทาน  
ท่ีเขารวมประชุมสภาในครั้งนี้   ผมขอปดประชุมครับ   

ปดประชุม    เวลา 11.35 น. 
 
                         (ลงช่ือ)       ผูบันทึกรายงานการประชุม 

          (นายสนิท   ชมเทศ) 
                              เลขานุการสภาฯ อบต.  
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม สมัยสามัญ  สมัยแรก   ครั้งท่ี 1  เมื่อวันท่ี  23 

กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕64  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวถูกตอง 

 

(ลงช่ือ)            กรรมการ 
  (นายสมพงษ  ขวัญทอง) 
 สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๑ 
 
 (ลงช่ือ)          กรรมการ 
   (นางกานดา  ทองลาว) 

                                      สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖ 
 
 

(ลงช่ือ)         กรรมการ 
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       (นายสุพระลักษณ  วงษจําปา) 
                                      สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖  
 

(ลงช่ือ)                       ผูตรวจรายงานการประชุม 
   (นายปรัศว  กุลดิลก) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


