
 
 
 
 
 

 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
เร่ือง รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
สมมัยสามัญ สมัยแรก  คร้ังท่ี 2  เม่ือวันท่ี 3  กุมภาพันธ   2565  

----------------------------------------------------------------  
  ตามท่ี ไดมีการประชุมสภา องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2  
เมื่อวันท่ี  3  กุมภาพันธ  2565   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมไปแลว เมื่อ
วันท่ี 4  มีนาคม  2565  และสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดรับรองรายงานการประชุมไปแลว เมื่อ
ครั้งประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี   15  มีนาคม  2565 ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธรายงานการ
ประชุมดังกลาวใหประชาชนทราบ 
 

จึงประกาศ มาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2565 
 
 

วิชิต  สรงกระสินธุ 
 (นายวิชิต  สรงกระสินธุ) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม สมัยสามัญ  
สมัยแรกคร้ังท่ี 2  วันท่ี  3 เดือน กุมภาพันธ 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  ชาติอาชาไนย

กุล 
สมาชิกสภา อบต.  หมู ท่ี  
๑ 

พันธอรรถ  ชาติอาชาไนย
กุล 

 

5. นายสมเกียรติ สรงกระสินธุ สมาชิกสภา อบต.  หมู ท่ี  
๓ 

สมเกียรติ สรงกระสินธุ   

6 นายยอด   พันธปา สมาชิกสภา อบต.  หมู ท่ี  
๔ 

ยอด   พันธปา  

7 นางโสนนอย  สังรักษา สมาชิกสภา อบต.  หมู ท่ี  
๗ 

โสนนอย  สังรักษา  

 
1. 

ผูลาประชุม 
นางกานดา ทองลาว 

 
สมาชิกสภา อบต.  หมู ท่ี  
๖ 

  

 
1. 

ผูเขารวมประชุม 
 นายโกมล  ออนศิริ 

 
รองนายกฯ 

 
 โกมล  ออนศิริ 

 

2. นายสวาง   คีรีเรือง รองนายกฯ สวาง   คีรีเรือง  
3. นางสาวกุลธิดา  กุลดิลก เลขานุการนายกฯ กุลธิดา  กุลดิลก  
4. นางสาวจีราพร  รัตนบุญ รองปลัดฯ จีราพร  รัตนบุญ  
5. วาท่ีรอยตรีสัญชัย หลีอาภรณ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สัญชัย หลีอาภรณ  
6. นายศุภชัย  วงษเสถียร ผอ.กองชาง ศุภชัย  วงษเสถียร  
7. นางชนัญชิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา หน.สํานักปลักฯ ชนัญชิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา  

 
เร่ิมประชุมเวลา      09.30    น. 

เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว นายสนิท   ชมเทศ  เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดเรียนเชิญ นายวิชิต  สรงกระ
สินธุ  ประธานสภาฯ   จุดเทียน  ธูป  บูชาพระพุทธ  กลาวเปดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระครับ 

นายวิชิต  สรงกระสินธุ   เรียนทานรองนายกฯ  ,ทานรองประธานสภาฯ,เลขานุการนายกฯ  
ทานประธานสภาฯ   ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทาน
หัวหนาสวนราชการ  



และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ   วันนี้เปนวันประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระพังโหม    สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 
๒๕65  ตามระเบียบวาระการประชุมสภาดังตอไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผาน

มา  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 
        ทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 2564 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อื่นๆ 
      

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
    -ไมมี- 

  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
นายวิชิต  สรงกระสินธุ  การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งท่ี 1   เมื่อ
วันท่ี 6 ประธานสภาฯ   มกราคม พ.ศ.  2565  รายงานการประชุมดังกลาว   ไดผานการ
ตรวจรับรองจาก 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแลว และฝายเลขานุการสภา ฯ ได
จัดสงใหทานสมาชิกทุกทานเปนการลวงหนาแลว จึงขอใหทานสมาชิกทุก
ทานไดพิจารณาดูวา  จะใหแกไข/เพิ่มเติม/หรือตัดทอนขอความตอนใด
หรือไม  ขอเชิญครับ 

     มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมบางหรือไม  ถามีขอเชิญ
ครับ 
    -ไมมี- 
     ถาไมมี  ผมขอมติท่ีประชุมดวยครับ   สมาชิกทานใดรับรองโปรดยกมือดวย
ครับ 
มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  5 คน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง สมาชิก
รับรอง 

รายงานการประชุม   จํานวน  4 คน   ไมรับรอง  -  คน  
 (ส.อบต.โสนนอย  สังรักษา ไมอยูในท่ีประชุม) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เร่ือง  เสนอเพื่อพิจารณา 
นายวิชิต  สรงกระสินธุ  3.1  พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) ประธานสภาฯ   เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2565 ผมใหเลขานุการสภาฯแจง
ระเบียบกฎหมายท่ี 

เกี่ยวของ ผมใหเลขานุการสภาฯแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 



นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง
ประธานสภา 
เลขานุการสภาฯ   ทานรองนายกฯ  ,ทานเลขานุการนายกฯ, ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวน 

ตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน
ครับ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61  ใหองคการบริหารสวน

ตําบลจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕65 และหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/ ว73 ลงวันท่ี 14 

มกราคม 2564 เรื่องแนวทางการจัดทําประชาคมทองถ่ิน กรณีการจัดทํา

และเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-

19) ระลอกใหม 

“ขอ ๒๒ เพื่อประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํา
รางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
           (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณา
รางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติม  สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสง
รางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา 
ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 ดวย 
               เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว  ให
สงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  พรอมท้ังปด
ประกาศใหประชาชนรับทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  นับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช” 
(คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน, คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  เมื่อวันท่ี  20  มกราคม  พ.ศ. 
2565 ) 

รายละเอียดของแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ท่ีเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2565  ขออนุญาตทานประธานสภา ขอใหหัวหนาสํานักงาน

ปลัดฯ  เปนผูช้ีแจงรายละเอียดนะครับ 

นายวิชิต  สรงกระสินธุ   ลําดับตอไป ขอเชิญ หน.สํานักปลัดฯ เปนผูช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ     



นางชนัญชิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง
ประธานสภา 
หน.สํานักปลัดฯ   ทานรองนายกฯ  ,ทานเลขานุการนายกฯ, ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวน 

ตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน
คะ 

  รายละเอียดของแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565ท่ีเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ.2565  ขอใหทุกทานดูตามเอกสารท่ีแจกเลยนะคะ จะขอสรุปดังนี้คะ 
1.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 1 

งบประมาณ 1,800,000 บาท 
 2.โครงการวางทอเมนประปาหมูท่ี 1  จากสะพานหนองกรดถึง

บาน 
นางกิจ  ยิ้มใหญ งบประมาณ 300,000 บาท 

3.โครงการขยายถนน คสล.เสนบานรางพิกุล ซอย 2 หมู ท่ี 2 
งบประมาณ  390,000 บาท 

4.โครงการวางทอระบายน้ํา  หมูท่ี 3 บริเวณทางเขาบานนาย
สนอง  คําจันทร งบประมาณ 160,000 บาท 

5.โครงการขยายผิวจราจรเช่ือมถนนเทพนคร-ถนนเลียบคลอง
ชลประทานบานโปรงพรหม หมูท่ี 3 งบประมาณ 350,000 บาท 

6.โครงการกอสรางผนังกันดินเสนบานนางโสภี  แรเขียว หมูท่ี 4 
งบประมาณ 500,000 บาท 

7.โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.หลังบานนายทวี  เอี้ยงเจียม หมู
ท่ี 6 งบประมาณ 400,000 บาท 

8.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)พรอมวางทอ
ระบายน้ํา เสนบานนายสวัสด์ิ  เดชปองถึงบานผูใหญณรงค  ชินวงษจู หมูท่ี 
7 งบประมาณ 330,000 บาท 

รายละเอียดของรางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565ท่ีเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 4)  พ.ศ.2565 ก็มีเทานี้  ขอบคุณคะ 

นายวิชิต  สรงกระสินธุ  ตามท่ีหน.สํานักปลัดฯ ช้ีแจงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ประธานสภาฯ   (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2565  จบไปแลวนั้น  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะ
สอบถามเพิ่มเติม 

หรือไมครับ 
     -ไมมี 
     ถาไมมี  ผมขอมติท่ีประชุมดวยครับ   สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบราง 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2565  
โปรดยกมือดวยครับ 
 



มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  6 คน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง สมาชิกให
ความ 

เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
4) พ.ศ. 2565  จํานวน  5 คน   ไมใหความเห็นชอบ -  คน   
 

นายวิชิต  สรงกระสินธุ  3.2 พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2566-
2570)  ประธานสภาฯ   ผมใหเลขานุการสภาฯแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง
ประธานสภา 
เลขานุการสภาฯ   ทานรองนายกฯ  ,ทานเลขานุการนายกฯ, ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวน 

ตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน
ครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61  ใหองคการบริหารสวน

ตําบลจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕65 และหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/ ว73 ลงวันท่ี 14 

มกราคม 2564 เรื่องแนวทางการจัดทําประชาคมทองถ่ิน กรณีการจัดทํา

และเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-

19) ระลอกใหม 

    “ขอ ๑๗ การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวน

ราชการและรัฐวิสาหกิจ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 
รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็น การพัฒนา และประเด็นท่ี
เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมกับสภาพ พื้นท่ีเพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา จากหนวยงานตาง ๆ และ
ขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวม
แนวทางและขอมูล นํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินแลว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

(๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน
เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน  



(๔) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ิน และ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล  

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอราง
แผนพัฒนาทองถ่ินตอสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหความเห็นชอบ
กอน แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ินตอไป”  

“ขอ ๑๘ แผนพัฒนาทองถ่ิน กรณีเทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 
ใหจัดทําหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม กอนปงบประมาณ
ถัดไป  

ใหนายอํ า เภอมีอํ านาจขยายเวลาการ จัดทําหรือทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร สวนตําบล 
(คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน, คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  เมื่อวันท่ี  20  มกราคม  พ.ศ. 
2565 ) 

รายละเอียดของแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566-2570 ขออนุญาต

ทานประธานสภา ขอใหหัวหนาสํานักงานปลัดฯ  เปนผูช้ีแจงรายละเอียดนะ

ครับ 

นางชนัญชิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง
ประธานสภา 
หน.สํานักปลัดฯ   ทานรองนายกฯ  ,ทานเลขานุการนายกฯ, ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวน 

ตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน
คะ 

รายละเอียดของแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566-2570  ขอใหทุก
ทานดูตามเอกสารท่ีแจกไปกอนแลวนั้น  สมาชิกทานใดสงสัยขอให
สอบถามไดนะคะ  เพราะเอกสารมีจํานวนมาก  (ในรายงานการประชุมจะ
ขอแนบเอกสารฉบับนี้ประกอบ ปลัดฯแจงในท่ีประชุม) 

นายวิชิต  สรงกระสินธุ  ตามท่ีหน.สํานักปลัดฯ ช้ีแจงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
จบไปประธานสภาฯ   แลวนั้น  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามเพิ่มเติม 

หรือไมครับ 
     -ไมมี 
     ถาไมมี  ผมขอมติท่ีประชุมดวยครับ   สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบราง 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)    โปรดยกมือดวยครับ 
มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  6 คน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง สมาชิกให
ความ 

เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)    จํานวน  5 คน   



ไมใหความเห็นชอบ  -   คน   
 

นายวิชิต  สรงกระสินธุ  3.3 พิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประจําปประธานสภาฯ   งบประมาณ 2565  ผมใหเลขานุการสภาฯแจงระเบียบกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของ 

พรอมกับรายละเอียดในการขอแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2565   

นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง
ประธานสภา 
เลขานุการสภาฯ   ทานรองนายกฯ  ,ทานเลขานุการนายกฯ, ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวน 

ตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน
ครับ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแกไข

เปล่ียนแปลงงบประมาณ 

ขอ 29 การแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายในงบ

ลงทุน   ท่ีทําใหลักษณะ   ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลง

สถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

รายการท่ีขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
1.  เคร่ืองพิมพ  Multifunction      จํานวน  7,500  บาท 
ขอความเดิม 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier, Scannerและ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ (Ink  TanK  
Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200X1,200dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษขนาดA4 ไมนอยกวา 27 
หนาตอนาที  (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษขนาดA4 ไมนอยกวา 15 หนา
ตอนาที  (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที 
- สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา - สี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200X600 หรือ 600X 
1,200 dpi 



- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 
1 ชอง 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย ( Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผาน
เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11 B,g,n) ได  
- มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter,Legal, และ Custom 

ราคาตามเกณฑฺราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ 
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
ขอความท่ีขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง  
1.  เคร่ืองพิมพ  Multifunction       จํานวน  7,500  บาท  
เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน  1  เครื่อง ราคา 7,500 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner 
ภายในเครื่องเดียวกัน    
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 23  
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 หรือ 600 
x 1,200 dpi  
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา  
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต  
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 
1 ชอง  



- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน 
เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 

   - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน 
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของ
กระดาษเองได 

ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันท่ี 30 
ธันวาคม 2564  
……………………………………………………… 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก  จํานวน   22,000  บาท 
ขอความเดิม 

     เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 1 เครื่อง  
    คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟฟก 
(Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ 

2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ชนาดไมนอยกวา 6MB  ตองมคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใน
กรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 

    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 
GB  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

    - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
    - มีชองเช่ือมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 



- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b ,g ,n, ac) และ 
Bluetooth 

ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ 
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241)  

    - เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ ว 

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
ขอความท่ีขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง  

    2. เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน   22,000  บาท 
     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  จํานวน  1  
เครื่อง 
    คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และ 
8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณี
ท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max 
Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 
1 หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 
GB - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย  
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
- มีชองเช่ือมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง - มีชอง
เช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา แบบ ติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

    - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ 
Bluetooth 



ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ 
วันท่ี 30 ธันวาคม 2564  
ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน

บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241)  
    - เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ ว 
1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

------------------------------------------------------- 
    3. เคร่ืองสํารองไฟ จํานวน  7,500   บาท 

ขอความเดิม 
เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง ๆ 

ละ 2,500 บาท  
    คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
    - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
    - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที  

ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 
พฤษภาคม 2563 

ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241)  

    - เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ ว 

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
ขอความท่ีขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง  
เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
2,500 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)  
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ 
วันท่ี 30 ธันวาคม 2564  



ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241)  

    - เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ ว 

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

นายวิชิต  สรงกระสินธุ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯช้ีแจงรายละเอียดท่ีขอแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565  จบไปแลวนั้น  มีสมาชิก
สภาฯ 

ทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไมครับ 
     -ไมมี- 

ถาไมมี  ผมขอมติท่ีประชุมดวยครับ   สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไข
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565    
โปรดยกมือดวยครับ 
 

มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  6 คน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง สมาชิก
อนุมัติให 

แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2565    จํานวน  5 คน   ไมอนุมัติ  -   คน    
 

ระเบียบวาระท่ี 4      เ ร่ือง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประจําป 

งบประมาณ 2564 
นายวิชิต  สรงกระสินธุ  ผมใหเลขานุการสภาฯแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
ประธานสภาฯ 
นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง
ประธานสภา 
เลขานุการสภาฯ   ทานรองนายกฯ  ,ทานเลขานุการนายกฯ, ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวน 

ตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน
ครับ 

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

กําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล



แผนพัฒนา    มีหนาท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนด

แนวทาง    วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน     เพื่อให

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน

ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ

วัน    โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

ท้ังนี้สภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินสามารถประชุม

เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกลาวไดตามความเหมาะสม  ซึ่งอาจจะ

ประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได  เปนไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0810.3/ ว6772  ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 

2562  สวนรายละเอียดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ไตร

มาสท่ี 1-4  ประจําปงบประมาณ 2564    ผมขอใหหัวหนาสํานักปลัดฯ 

เปนผูช้ีแจงครับ 

นางชนัญชิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง
ประธานสภา 
หน.สํานักปลัดฯ   ทานรองนายกฯ  ,ทานเลขานุการนายกฯ, ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวน 

ตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน
คะ 

 หนูขอสรุปเปนรายไตรมาสดังนี้คะ 
 

     ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 2563) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

               โครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน  9  โครงการ 
               โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน 13 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานเศรษฐกิจ 
     โครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน   -   โครงการ 
               โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  3   โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการสาธารณะ 
     โครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน   -   โครงการ 
               โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  33 โครงการ 



ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานสังคม 
     โครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน   4   โครงการ 
               โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  30  โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 
     โครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน   1   โครงการ 
               โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน   5   โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจัดการท่ีดี 
     โครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน   1   โครงการ 
              โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  14  โครงการ 
    รวมโครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน 15  โครงการ 
    รวมโครงการท่ีไมไดดําเนินการ  จํานวน 98  โครงการ 
    รวมเปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  จํานวน 1,160291,30 
บาท 
 

    ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 2564) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

              โครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน  9  โครงการ 
               โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน 13 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานเศรษฐกิจ 
     โครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน   -   โครงการ 
               โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  3   โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการสาธารณะ 
     โครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน   1  โครงการ 
               โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  32 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานสังคม 
     โครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน   5   โครงการ 
               โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  29  โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 
     โครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน   1   โครงการ 
               โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน   5   โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจัดการท่ีดี 
     โครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน   4   โครงการ 
               โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  11  โครงการ 
    รวมโครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน 20  โครงการ 
    รวมโครงการท่ีไมไดดําเนินการ  จํานวน 93  โครงการ 
    รวมเปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  จํานวน 1,735,185.20 
บาท 
 



ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 2564) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
               โครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน 10  โครงการ 
               โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน 12 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานเศรษฐกิจ 
     โครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน  1   โครงการ 
               โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  2   โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการสาธารณะ 
     โครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน   2  โครงการ 
               โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  31 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานสังคม 
     โครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน   5   โครงการ 
               โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  29  โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 
     โครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน   2   โครงการ 
               โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน   4   โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจัดการท่ีดี 
     โครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน   5   โครงการ 
               โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  10  โครงการ 
    รวมโครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน 24  โครงการ 
    รวมโครงการท่ีไมไดดําเนินการ  จํานวน 86  โครงการ 
    รวมเปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  จํานวน 2,436,728 บาท 
 
 
 

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 2564) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

               โครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน 14  โครงการ 
               โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  8   โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานเศรษฐกิจ 
     โครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน  1  โครงการ 
               โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  2  โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการสาธารณะ 
     โครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน  18 โครงการ 
               โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  15 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานสังคม 
     โครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน  13 โครงการ 
               โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  21 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 



     โครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน   2  โครงการ 
               โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน   4  โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจัดการท่ีดี 
     โครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน  8   โครงการ 
               โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  7  โครงการ 
    รวมโครงการท่ีดําเนินการ    จํานวน 56  โครงการ 
    รวมโครงการท่ีไมไดดําเนินการ  จํานวน 57  โครงการ 
    รวมเปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  จํานวน 7,209,999.60 
บาท 

          ขอบคุณคะ 
นายวิชิต  สรงกระสินธุ  ตามท่ี หน.สํานักปลัดฯช้ีแจงจบไปแลวนั้น  มีสมาชิกสภาฯทานใดสงสัย  
ประธานสภาฯ   สอบถามไดครับ 
    -ไมมี- 
    ถาไมมีสมาชิกทานใดสอบถาม  ผมถือวาท่ีประชุมรับทราบนะครับ 
    

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองอื่นๆ 
นายวิชิต  สรงกระสินธุ  ในระเบียบวาระนี้  สมาชิกทานใดจะสอบถามเรื่องใดๆ  ขอใหสอบถาม
ผูบริหารประธานสภาฯ   หรือประชาสัมพันธเรื่องใด  ขอเชิญ  
     มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม  
    ถาไมมี  ผมมีนะครับ  มีชาวบานหมูท่ี 2 สอบถามผมวาขยะ 2 ถัง ทําไม 
อบต.เก็บ 
    คาขยะ 50 บาท ไมใชถังละ 30 บาท 2 ถังก็ตองเก็บ 60 บาท  ผมอยาก
ให     ผูเกี่ยวของช้ีแจงดวยครับ 
นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ  เรียนทานประธานท่ีเคารพ  เรื่องท่ีทานประธานถามเมื่อสักครู 
เปนเรื่อง ส.อบต.หมูท่ี 3   เดียวกับท่ีผมจะสอบถาม  เพราะเปนบานของลูกพี่ผมเองคือเส่ีย
แบ็งค เขาสงสัยวา 
    ทําไมเก็บคาขยะ 2 ถัง 50 บาท ไมใช 60 บาท อบต.จัดเก็บอยางไร  เผ่ือ 
    ชาวบานคนอื่นสอบถามมาจะไดตอบเขาถูกครับ 
วาท่ี ร.ต.สัญชัย หลีอาภรณ  เรียนทานประธานสภาฯทานสมาชิกสภาฯและผูเขารวมประชุมทุก
ทานผ.อ.สาธารณสุขฯ   ครับ การจัดเก็บคาขยะของ อบต.ทุงกระพังโหม จะจัดเก็บ
ครัวเรือนละ 30 บาท 
    ถาครัวเรือนใดมีขยะปริมาณมาก เราจะจัดเก็บตามปริมาณขยะท่ีเพิ่มมาก
ข้ึน       ไมไดจัดเก็บตามจํานวนถังขยะนะครับ โดยปริมาณขยะท่ีเพิ่มข้ึน
นั้นผมจะสอบถาม    จากเจาหนาท่ีท่ีเก็บขยะแลวผมจะออกไปตรวจสอบอีก
ครั้ง   
นายวิชิต  สรงกระสินธุ  ตามท่ีทานช้ีแจงมา วาจัดเก็บตามปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากข้ึนนั้น  ทานมีวิธี
คิดประธานสภาฯ   อยางไร  และไปตรวจสอบอยางไร  ผมจะไดตอบชาวบานถูก  แตถาทาน
เก็บขยะ 



    ครัวเรือนละ 30 บาทตอถัง 1 ใบ  ถามีจํานวนถัง 2 ใบจัดเก็บ 60 บาท  
ผมวา    จบเลยไมมีคําถามตามมาแนนอน  
นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาฯ เพื่อใหเกิดความชัดเจน  และไมยุงยาก 
ชวงนี้ผมเลขานุการสภาฯ   ขอเก็บตามท่ีทานประธานบอกนะครับคือถัง 1 ใบเก็บ 30 บาท 
ถัง 2 ใบ เก็บ 
    60 บาท เพื่อลดการใชดุลพินิจวาจะเก็บเทาไรดี สวนหลังจากนี้ผมกําลัง
ราง 
    ขอบัญญัติเรื่องคาขยะกับคาน้ําใหมอยู นะครับ 
นายวิชิต  สรงกระสินธุ  ชวงนี้สรุปวาเราจะจัดเก็บแบบนี้ไปกอนนะครับคือ ถัง 1 ใบเก็บ 30 บาท 
ประธานสภาฯ   ถัง 2ใบ เก็บ60 บาท 
    มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม 
    -ไมมี   

ในวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกทานท่ีมาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน   
และผมขอปดประชุม 

ปดประชุมเวลา   10.40 น. 
 
     ลงช่ือ          ผูจดรายงานการประชุมสภา
ฯ 
          (นายสนิท     ชมเทศ) 
       เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม   
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 3 

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕65  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวถูกตองเมื่อวันท่ี  4  

มีนาคม   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 2 เมื่อวันท่ี 3 
กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕65  สภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดรับรองแลว เมื่อการประชุมสภาสมัย
สามัญ  สมัยท่ีสอง  ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี  15   มีนาคม   2565 

   

 

 (ลงช่ือ)           ผูตรวจรายงานการประชุม 

         (นายวิชิต  สรงกระสินธุ ) 

             ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  

 

 
  

 


