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ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
เร่ือง รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี  1 เม่ือวันท่ี 28  พฤษภาคม  2563 

----------------------------------------------------------------  
  ตามท่ี ไดมีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  1 เมื่อวันท่ี  28  พฤษภาคม  2563 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรับรองแลว เมื่อวันท่ี  4  มิถุนายน  2563 และสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระพังโหม ไดรับรองรายงานการประชุมไปแลว เมื่อวันท่ี  17  สิงหาคม  2563 ดังนั้นจึงขอ
ประชาสัมพันธรายงานการประชุมดังกลาวใหประชาชนทราบ 

 

จึงประกาศ มาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  17  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2563 
 
 

 ปรัศว  กุลดิลก 
 (นายปรัศว  กุลดิลก) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  คร้ังท่ี  1 
วันจันทรท่ี  23   เดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  09.3๐  น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
------------------------------------------- 

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

 
๑ 

ผูมาประชุม 
นายปรัศว  กุลดิลก 

 
ประธานสภาฯ 

 
ปรัศว  กุลดิลก  

 

๒ นางสายทอง  ทองบอมะกรูด รองประธานสภาฯ สายทอง  ทองบอมะกรูด  
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 นายวิชิต  สรงกระสินธุ  สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๒ วิชิต  สรงกระสินธุ  
๗ นายลวน  มวงอยู สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๒ ลวน  มวงอยู  
๘ นายสมเกียรติ สรงกระสินธุ สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๓ สมเกียรติ สรงกระสินธุ   
๙ นายยอด   พันธปา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๔ ยอด   พันธปา  
๑๐ นายอยุธยา ลาวัณยวิสุทธิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๕ อยุธยา ลาวัณวิสุทธิ์  
๑๑ นางกานดา ทองลาว สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๖ กานดา ทองลาว   
๑๒ นายสุพระลักษณ  วงษจําปา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๖ สุพระลักษณ  วงษจําปา  
๑๓ นายอรรถวุฒิ สังรักษา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๗ อรรถวุฒิ สังรักษา    
๑๔ นางโสนนอย  สังรักษา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๗ โสนนอย  สังรักษา  
 ผูลาประชุม 

- 
   

 
1 

ผูเขารวมประชุม 
นายอนุชา    กุลดิลก 

 
นายก อบตฯ. 

 
อนุชา   กุลดิลก 

 

2 นายอุกฤษฎยศ  ตรีสุคนธ รองนายก อบตฯ. อุกฤษฎยศ  ตรีสุคนธ  
3 นางสาวกุลธิดา  กุลดิลก เลขานุการนายก อบตฯ. กุลธิดา  กุลดิลก  
4 นางสาวจีราพร  รัตนบุญ รองปลัด อบต. จีราพร  รัตนบุญ  
5 นางสาวศินีนารถ  รักษาคร ผอ.กองคลัง ศินีนารถ  รักษาคร  
6 วาท่ีรอยตรีสัญชัย หลีอาภรณ ผอ.การกองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม 
สัญชัย หลีอาภรณ  

7 นางสาวชนัญชิตา  เสาวโร หัวหนาสํานักงานปลัดฯ ชนัญชิตา  เสาวโร  
 

 

 



 เร่ิมประชุมเวลา      09.30    น. 
เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว นายสนิท   ชมเทศ  เลขานุการสภา

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดเรียนเชิญ นายปรัศว  กุลดิลก  
ประธานสภาฯ   จุดเทียนธูปบูชาพระพุทธ   กลาวเปดประชุม   และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายปรัศว กุลดิลก   เรียนทานนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานรอง 
ประธานสภา ฯ   นายกฯ  ทานรองประธานสภาฯ  ทานสมาชิกสภาฯ หัวหนาสวนราชการ 

และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ   
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑   ครั้งท่ี ๑ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันท่ี  25  เมษายน  ๒๕๕๙  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  ท่ีตองพิจารณา 

๓.๑ พิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. 2560- 2562   
๓.2 พิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหาร

สวนตําบลทุงกระพังโหม  พ.ศ. 2563 - 2566 
3.3 พิจารณาอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ 2559 
 3 . 3 . 1 . ร า ย ก าร  ก ล อ ง ว ง จ รป ด พ ร อม อุ ป ก ร ณ  

งบประมาณ 82,000 บาท  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน   งาน
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งชุมชน  สํานักปลัดฯ อบต. 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อื่น ๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
-ไมมี 

      
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 
นายปรัศว กุลดิลก  ๒.๑ รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญท่ี  1 ครั้งท่ี ๑/๒๕๕9  เมื่อวันท่ี  
ประธานสภาฯ    25  เมษายน ๒๕๕๙  รายงานการประชุมครั้งดังกลาว ไดผานการตรวจ 

รับรองจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแลว และฝายเลขานุการ
สภา ฯ ไดจัดสงใหทานสมาชิกทุกทานเปนการลวงหนาแลว จึงขอใหทาน
สมาชิกทุกทานไดพิจารณาดู วาจะใหแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนขอความ
ตอนใดหรือไม  ขอเชิญครับ 
  

นายปรัศว กุลดิลก มีสมาชิกจะขอแกไขอีกหรือไม  
ประธานสภา ฯ   -ไมมี 



ถาไมมี  ลําดับตอไปผมขอมติจากท่ีประชุมดวยครับ  สมาชิกทาน
ใดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมัยวิสามัญ
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี 25  เมษายน  ๒๕๕9  ขอใหยกมือดวยครับ 

มติท่ีประชุม  สมาชิกเขารวมประชุม  12  ทาน  ประธานสภาฯงดออกเสียง  
สมาชิกยกมือรับรอง   11  ทาน   ไมรับรอง – ทาน (ส.อบต.โสนนอย  
สังรักษา  ยังเดินทางมาไมถึงหองประชุมสภาฯ) 

  สรุปวา  มติท่ีประชุมรับรองนะครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ืองท่ีตองพิจารณา 
นายปรัศว กุลดิลก  ๓.๑ พิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. 2560- 2562 ผมขอให 
ประธานสภาฯ   ปลัด อบต.แจงขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของและรายละเอียดของแผนพัฒนา 
    ตําบลสามปตอสภาฯ   
นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง
เลขานุการสภาฯ   ประธานสภาฯ, ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ  , 

ทานเลขานุการนายกฯ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง
โหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ตามท่ี นายกได เสนอญัตติตอประธานสภา ฯ เพื่อขอความ
เห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ )  เพื่อเปนการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน  ซึ่งโครงการก็นํามาจากแผนชุมชน   
ความจําเปนเดือดรอนของชาวบาน  และเปนไปตามนโยบายของผูบริหารท่ี
ไดแถลงไวตอสภาฯรางดังกลาวไดผานกระบวนการของคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนของ อบต.   และคณะกรรมการพัฒนา อบต. แลว
เมื่อวัน ท่ี  ๒๖ เมษายน  ๒๕๕๙  และเพื่อ ให เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘   
ขอ๑๗ การจัดทําแผนพัฒนาสามปใหดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมี
ข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ินกําหนด
ประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศนพันธกิจและจุดมุงหมาย
เพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนารวมท้ังสอดคลองกับปญหา
ความตองการของประชาคมและชุมชนโดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา 
จากหนวยงานตางๆและขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวม
ประเด็นหลักการพัฒนาปญหาความตองการและขอมูลนํามาจัดทําราง
แผนพัฒนาสามปแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามป
เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 



(๔) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและ
ประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอราง
แผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบ
กอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช 

ขอ ๑๘ แผนพัฒนาสามปใหจัดทําและทบทวนใหแลวเสร็จภายใน
เดือนมิถุนายนกอนงบประมาณประจําป(สําหรับป พ.ศ.๒๕๕๙  ให
พิ จ า ร ณา ให แ ล ว เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า คม   ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท ๐๘๑๐.๒ /ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙  เรื่องแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

วรรคสามสําหรับองคการบริหารสวนตําบลอํานาจของผูวาราชการ
จังหวัดตามวรรคสองใหเปนอํานาจของนายอําเภอแลวแจงจังหวัดเพื่อ
รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 

ดังนั้น นายกองคการบริหารสวนตําบลจึงไดเสนอรางแผนพัฒนา
สามป ( พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒ ) ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลแหงนี้ ใหความเห็นชอบตอไป รายละเอียด
ปรากฏตามราง ฯ ท่ีสงใหสมาชิกสภาฯทุกทานไดทราบลวงหนาแลว จึง
ขอใหสมาชิกทุกทานพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป แผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ประกอบดวย  ๔  สวน ดังนี้ 

สวนท่ี  ๑  บทนํา 
สวนท่ี  ๒  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 
สวนท่ี  ๓  การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 
สวนท่ี  ๔  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 
ยุทธศาสตรท่ี  ๑ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

   ป ๒๕๖๐ จํานวน ๑๖ โครงการ งบประมาณ๑,๓๔๗,๕๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๑ จํานวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๑,๓๔๘,๐๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๒ จํานวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๒,๔๘๘,๐๐๐ บาท 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
   ป ๒๕๖๐ จํานวน ๖ โครงการ งบประมาณ  ๑๖๐,๐๐๐ บาท  

ป ๒๕๖๑ จํานวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ     ๓๕๒,๐๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๒ จํานวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ     ๔๔๘,๐๐๐ บาท 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓ การพัฒนาดานบริการสาธารณะ 
   ป ๒๕๖๐ จํานวน  ๑๘  โครงการ งบประมาณ ๑๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท  

ป ๒๕๖๑ จํานวน   ๑๒ โครงการ งบประมาณ   ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๒ จํานวน   ๑๓ โครงการ งบประมาณ   ๖,๐๒๕,๐๐๐ บาท 
 



ยุทธศาสตรท่ี  ๔ การพัฒนาดานสังคม 
   ป ๒๕๖๐ จํานวน ๑๕  โครงการ งบประมาณ   ๑,๓๕๙,๐๐๐ บาท  

ป ๒๕๖๑ จํานวน  ๑๕ โครงการ งบประมาณ   ๑,๒๕๑,๒๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๒ จํานวน  ๔๐ โครงการ งบประมาณ  ๔,๔๖๗,๐๐๐ บาท 

ยุทธศาสตรท่ี  ๕  การพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
   ป ๒๕๖๐ จํานวน ๒  โครงการ งบประมาณ    ๑๖๕,๐๐๐ บาท  

ป ๒๕๖๑ จํานวน  ๒ โครงการ งบประมาณ    ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๒ จํานวน  ๔ โครงการ งบประมาณ    ๑๘๕,๐๐๐ บาท 

ยุทธศาสตรท่ี  ๖  การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี     
   ป ๒๕๖๐ จํานวน  ๑๔  โครงการ งบประมาณ ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท  

ป ๒๕๖๑ จํานวน  ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท 
ป ๒๕๖๒ จํานวน  ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๒,๐๗๐,๐๐๐ บาท 

สรุปรวมแผนพัฒนาสามป  มีดังนี้ 
    -ป ๒๕๖๐  มี ๗๒ โครงการ  งบประมาณ ๒๓,๒๘๑,๕๐๐  บาท 

-ป ๒๕๖๑  มี ๖๘ โครงการ   งบประมาณ   ๖,๙๗๑,๒๐๐  บาท 
-ป ๒๕๖๒  มี๑๐๔ โครงการ   งบประมาณ ๑๕,๖๘๓,๐๐๐  บาท 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  
๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.  ๒๕๔๖  ขอ  ๔๖ ไดกําหนดวา 
สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อ
เปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๘  

ขอ  ๑๗  วรรคสอง กําหนดใหผูบริหารเสนอรางแผนพัฒนาสามป 
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหสภาเห็นชอบกอนแลวผูบริหารจึง
พิจารณาอนุมัติประกาศใชแผนพัฒนาสามปตอไป 

ดังนั้น วันนี้สภาฯแหงนี้ตองมีหนาท่ีพิจารณารางแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ตามท่ีผูบริหารไดเสนอซึ่งไดผานกระบวนการของ
คณะกรรมการตางๆ ตามกฎหมายเพื่อท่ีผูบริหารจะไดนําไปเปนแนวทางใน
การบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตอไปรางแผนพัฒนา
ดังกลาวไดแจกใหสมาชิกทราบลวงหนาแลว หากทานใดมีขอสงสัยให
ซักถามได ครับ 

นายปรัศว   กุลดิลก             ตามท่ีปลัด อบต. ช้ีแจงรายละเอียดจบไปแลวนั้น  มีสมาชิกสภาฯ
ประธานสภาฯ   ทานใด  จะสอบถามเพิ่มเติม  ขอเชิญครับ  
     -ไมมี 
นายปรัศว  กุลดิลก   ลําดับตอไป  ผมขอมติจากท่ีประชุมดวยครับ   สมาชิกทานใดให
ประธานสภาฯ   ความเห็นชอบรางแผนพัฒนาตําบลสามป พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2  ผมขอใหยก 
    มือดวยครับ 



มติท่ีประชุม  สมาชิกเขารวมประชุม  12  ทาน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง  
สมาชิกยกมือใหความเห็นชอบ 9 ทาน   ไมใหความเห็นชอบ 1 ทาน 
(ส.อบต.อรรถวุฒิ   สังรักษา หมูท่ี 7) งดออกเสียง  1 ทาน  (ส.อบต.
สมเกียรติ   สรงกระสินธุ)(ส.อบต.โสนนอย  สังรักษาหมูท่ี 7  ยังเดินทางมา
ไมถึงหองประชุมสภาฯ) 

  สรุปวา  มติท่ีประชุมใหความเห็นชอบนะครับ 
นายอรรถวุฒิ  สังรักษา   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง      
ส.อบต.หมูท่ี 7   ประธานสภาฯ, ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ  , 

ทานเลขานุการนายกฯ,  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
 ผมไมเห็นดวยนะครับ เพราะเปนการเกล่ียปญหาความเดือดรอน
ของแตละหมู ท่ีผมดูในแผนมันเจาะจงหมูหนึ่งหมูใดมากเกินไป  และ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  เชน  อบจ.นครปฐม,  กองชางนี่ก็นาจะหมายถึง
กองชางของอบต.ทุงกระพังโหม  งบประมาณของ อบต.แตหมูท่ีไดรับการ
จัดสรรท่ีอยูตนๆ  จะอยูท่ีกองชางเสียสวนมาก จะมีหมูท่ีมีความพิเศษอยู  
สวนหมูอื่นๆ  ก็จัดลําดับตอไปและก็จะเปนงบประมาณจากหนวยงานอื่น 
ผมคิดวาในแผนฉบับนี้   หมู ท่ี จัดอยู ลําดับทายๆ ก็มีความเดือดรอน
เหมือนกันก็จะไดรับการแกไขอยางท่ีผานมาครับ  ขอบคุณครับ 

นายปรัศว  กุลดิลก  ๓.2 พิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวน
ประธานสภาฯ   ตําบลทุงกระพังโหม  พ.ศ. 2563-2566 

ลําดับตอไปผมขอให ปลัด อบต.แจงขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของและ
รายละเอียดของรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระพังโหม  พ.ศ. 2563-2566 ตอสภาฯ  

สนิท   ชมเทศ    เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง
เลขานุการสภาฯ   ประธานสภาฯ, ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ  , 

ทานเลขานุการนายกฯ,  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘   

ขอ ๑๖ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนินการตาม
ระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ินสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวของเพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน
รับทราบปญหาความตองการประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวของ
ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพื้นท่ีเพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆและขอมูลในแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 



(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวม
แนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(๔) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
และประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความ
เห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 

ดังนั้น นายกองคการบริหารสวนตําบลจึงได เสนอรางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา ( พ.ศ. ๒๕๖๓– ๒๕๖๖ ) ขององคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนตําบลแหงนี้ ใหความเห็นชอบตอไป 
รายละเอียดปรากฏตามราง ฯ ท่ีสงใหสมาชิกสภาฯทุกทานไดทราบ
ลวงหนาแลว จึงขอใหสมาชิกทุกทานพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  ราง
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ( พ.ศ. ๒๕๖๓– ๒๕๖๖ ) ประกอบดวย  ๕  
สวน ดังนี้ 

สวนท่ี  ๑  บทนํา 
สวนท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 
สวนท่ี  ๓  แผนท่ียุทธศาสตร 
สวนท่ี  ๔  รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
สวนท่ี ๕   การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
ดังนั้น วันนี้สภาฯแหงนี้ตองมีหนาท่ีพิจารณารางแผนยุทธศาสตร

การพัฒนา ( พ.ศ. ๒๕๖๓– ๒๕๖๖ ) ตามท่ีผูบริหารไดเสนอซึ่งไดผาน
กระบวนการของคณะกรรมการตางๆ ตามกฎหมายกําหนด  เพื่อท่ีผูบริหาร
จะไดนําไปเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
ตอไป  ขอบคุณครับ 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีปลัด อบต. ช้ีแจงรายละเอียดจบไปแลวนั้น  มีสมาชิกสภาฯทานใด  
ประธานสภาฯ   จะสอบถามเพิ่มเติม  ขอเชิญครับ 

-ไมมี 
ลําดับตอไป  ผมขอมติจากท่ีประชุมดวยครับ   สมาชิกทานใด

เห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหม (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖) ผมขอใหยกมือดวยครับ 

มติท่ีประชุม  สมาชิกเขารวมประชุม  13  ทาน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง  
สมาชิกยกมือใหความเห็นชอบ 10 ทาน   ไมใหความเห็นชอบ 2 ทาน 
(ส.อบต.อรรถวุฒิ   สังรักษา หมูท่ี 7 ,ส.อบต.โสนนอย  สังรักษา  หมูท่ี 7 ) 
งดออกเสียง - ทาน    



  สรุปวา  มติท่ีประชุมใหความเห็นชอบนะครับ 
นายอรรถวุฒิ  สังรักษา   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง      
ส.อบต.หมูท่ี 7   ประธานสภาฯ, ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ  , 

ทานเลขานุการนายกฯ,  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

  จริงๆ แลวมันเช่ือมโยงกันนะครับ  ผมขอเรียนใหเพื่อนสมาชิกผู
ทรงเกียรติทุกหมูทราบวา  รางแผนพัฒนาสามป 2560-2562  มัน
เช่ือมโยงกับรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล   
แตขณะนี้ตําบลของเราเกิดปญหา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการทําประชาคม  เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนจริงและเปนปจจุบันนํามา
ทําแผนและทํายุทธศาสตรของอบต.  แตขณะนี้หมูท่ี 7  ผมไมวาหมูอ่ืน 
ผู รับ ผิดชอบ ของ อบต.ไม ได ดํ า เนินการตามหนั ง สือ ส่ังการของ
กระทรวงมหาดไทย  โดยไมมีการแตงต้ังองคประกอบ เชน  ผูใหญบาน  
สมาชิก อบต.และตัวแทนชาวบาน  แตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง
โหมไมไดดําเนินการ  ท่ีเขาใหดําเนินการตามหนังสือฉบับนี้เพื่อใหการ
ทํางานเกิดธรรมาภิบาล  เกิดความเสมอภาค  ไดขอมูลท่ีถ่ีถวนและละเอียด
และเปนปจจุบัน  นํามาบรรจุในแผนและยุทธศาสตร  ของตําบล  ของ
อําเภอ  ของจังหวัดและสงไปยังกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเพื่อใหได
งบประมาณมาดําเนินการในตําบล  แตของเรานี่ละเลย  ไมปฏิบัติตาม
คําส่ัง  นี่เปนเหตุผลท่ีผมไมเห็นชอบ   ขอบคุณครับ 

นายปรัศว  กุลดิลก  3.3 พิจารณาอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประธานสภาฯ   ประจําปงบประมาณ 2559   ผมขอให ปลัด อบต.แจงขอกฎหมายท่ี 
    เกี่ยวของและรายละเอียดของงบประมาณท่ีขอแกไขคําช้ีแจงงบประมาณ 
     ตอสภาฯ 
นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ  ทานนายก. ,
เลขานุการสภาฯ   ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายก อบต,ทานเลขานุการนายกฯ 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมและผูเขารวมประชุม
ทุกทานครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครอง สวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒  และ  
๓) พ.ศ.  ๒๕๔๓  

ขอ  ๒๙ กําหนดวา การแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน  รายละเอียดโครงการท่ีขอโอนงบประมาณตามเอกสารท่ีแนบ
ดังนี้ 

     คําช้ีแจงเดิม 



งบลงทุน คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน   82,000   บาท 
รายการ กลองวงจรปดพรอมอุปกรณ เพื่อจัดซื้อกลองวงจรปด

พรอมอุปกรณและติดต้ัง ซึ่งประกอบดวย 
- กลองวงจรปด ( CCTV) เปนกลองแบบมาตรฐาน สามารถบันทึกภาพ

ไดดีท้ังกลางวันและกลางคืน รวมท้ังมีแสงสวางและไมมีแสงสวาง 
จํานวน 8 ตัว (รายละเอียดคุณลักษณะไมตํ่ากวาข้ันพื้นฐานตาม
ประกาศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(กระทรวง 
ICT) 

- เครื่องบันทึกภาพ 8 ชอง  จํานวน  1  ตัว 
- สายนําสัญญานชนิดภายนอกอาคาร ( UTP CAT 5e Cable) 

- เครื่องบันทึกภาพ (Harddisk) ขนาดความจุ 2 TB 
- เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800AV  จํานวน  1  เครื่อง 

(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําป 2558) ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน(00250) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสรางความ
เขมแข็งชุมชน 
 คุณลักษณะพื้นฐานของกลองวงจรตามประกาศของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (กระทรวง ICT)ประจําป  พ.ศ. 
2558 กลองวงจรปดตัวละ 23,000  บาท 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,280 x 720 pixel 

หรือไมนอยกวา 921,600 pixel 

- มี frame rate ไมนอยกวา 25  ภาพตอวินาที (frame per second) 
- ใชเทคโนโลยี Day/Night สําหรับการแสดงภาพไดท้ังกลางวันและ

กลางคืนโดยอัตโนมัติ 

- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.8 LUX สําหรับการแสดงภาพสี 
(Color) และไมมากกวา 0.3 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา ( 
Black/White) 

- มีขนาดตัวรับภาพ ( Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3  นิ้ว 
- มีผลตางคาความยาวโฟกัสตํ่าสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 

4.5 มิลลิเมตร 

- สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก ( 

Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได 

- สามารถสงสัญญานภาพไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
- ไดรับมาตรฐาน Onvif( Open Network Video Interface Forum) 
- สามารถสงสัญญานภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPV4 และ IPV6  ได 



- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base –T หรือดีกวาและสามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 
802.3af ( Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได 

- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ 
MicroSD Card 
( คุณลักษณะพื้นฐานขอนี้ท่ีขอตัดออกเนื่องจากไมมีความจําเปนตองใช 

ซึ่งหากมีคุณลักษณะในขอนี้ จะทําใหไมสามารถจัดซื้อกลองวงจรปดใน
ราคาตามงบประมาณท่ีมีอยูได เนื่องจากเกณฑราคากลางของกระทรวง 
ICT ราคาตัวละ 23,000  บาท องคการบริหารสวนตําบลไมมีความ
จําเปนตองใชกลองท่ีมีราคาสูงถึงขนาดดังกลาว เพราะกลองวงจรปดท่ีติด
ภายในตําบลทุงกระพังโหม ท่ีใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล
เอง ราคาอยูท่ีตัวละ 5,500  บาท ก็มีคุณภาพสามารถใชงานไดแลว) 

- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
- ผูผลิตไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมี

คุณภาพ 
คําช้ีแจงท่ีขอแกไขเปลี่ยนแปลง 
งบลงทุน คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน  82,000  บาท 

รายการ กลองวงจรปดพรอมอุปกรณ เพื่อจัดซื้อกลองวงจรปด
พรอมอุปกรณและติดต้ัง โดยติดต้ังในอาคารสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระพังโหม ซึ่งประกอบดวย 
1. กลองวงจรปด ( CCTV) ชนิดไอพี แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดต้ังภายใน

อาคาร(Indoor IP Fixed Camera)จํานวน 8 ตัว  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,280 x 720 pixel 

หรือไมนอยกวา 921,600 pixel 

- มี frame rate ไมนอยกวา 25  ภาพตอวินาที (frame per second) 
- ใชเทคโนโลยี Day/Night สําหรับการแสดงภาพไดท้ังกลางวันและ

กลางคืนโดยอัตโนมัติ 

- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.8 LUX สําหรับการแสดงภาพสี 
(Color) และไมมากกวา 0.3 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา        
( Black/White) 

- มีขนาดตัวรับภาพ ( Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3  นิ้ว 
- มีผลตางคาความยาวโฟกัสตํ่าสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 

4.5 มิลลิเมตร 

- สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได 



- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก       
( Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได 

- สามารถสงสัญญานภาพไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
- ไดรับมาตรฐาน Onvif( Open Network Video Interface Forum) 
- สามารถสงสัญญานภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPV4 และ IPV6  ได 

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base –T หรือดีกวาและสามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 
802.3af ( Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได 

- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
- ผูผลิตไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมี

คุณภาพ 
2. เครื่องบันทึกภาพ 8 ชอง  จํานวน  1  ตัว 
3. สายนําสัญญานชนิดภายนอกอาคาร ( UTP CAT 5e Cable) 
4. เครื่องบันทึกภาพ (Harddisk) ขนาดความจุ 2 TB 
5. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800AV  จํานวน  1  เครื่อง 

(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําป 2558)  
ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
(00250) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งชุมชน 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีปลัด อบต. ช้ีแจงรายละเอียดจบไปแลวนั้น  มีสมาชิกสภาฯทานใด  
ประธานสภาฯ   จะสอบถามเพิ่มเติม  ขอเชิญครับ 
นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง      
ส.อบต.หมูท่ี 3   ประธานสภาฯ, ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ  , 

ทานเลขานุการนายกฯ,  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ผมขอสอบถามทานประธานผานไปยังทานปลัดฯวา  กลองท้ัง 8/ 
ตัวนี้ติดต้ังท่ีสํานักงานท้ังหมดเลยหรือเปลา  องคการบริหารสวนตําบล
ตองการรักษาความปลอดภัยสูงหรือครับท่ีตองติดต้ังถึง 8 ตัว  ผมวามันไม
เหมาะสมท่ีจะมาติดท้ัง 8 ตัว   หองน้ําติดดวยหรือเปลาครับ  ขอให
กระจายไปติดท่ีอื่นบาง  ตามทางแยกตางๆ  ขโมยมีเยอะเปนการปองกัน  
เปนการปอมปรามใหพวกมิจฉาชีพเกิดความเกรงกลัวบางจะดีกวา  เอาไป
ติดตรงไหนบางท้ัง 8 ตัว  ความสําคัญมันเยอะ  เอกสารมีความสําคัญ
ขนาดไหน  หายแลวประเทศชาติจะลมละลายหรือไงครับ    ขอบคุณครับ
ทานประธาน 

สนิท   ชมเทศ    เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง
เลขานุการสภาฯ   ประธานสภาฯ, ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ  , 



ทานเลขานุการนายกฯ,  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

เหตุผลความจําเปนท่ีตองติดต้ังกลองจํานวน 8 ตัวนี้ เพื่อความ
ปลอดภัยของทรัพยสินของ อบต.  และเปนการปอมปรามปญหาตางๆ  ท้ัง
จากบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน ท่ีไม อาจคาดการณ ไดและ   
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2559  ไดอนุมัติงบประมาณ
แลว  แตเนื่องจากกระทรวง ICT เขากําหนดราคากลางมาใหมและ
คุณสมบัติของกลองเพิ่มเติม  เราจึงไมสามารถดําเนินการได  จึงไดมาขอ
เปล่ียนแกไขคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2559 ตอ
สภาฯ  การติดต้ังกลองท้ัง 8 ตัว  จะดําเนินการติดต้ังทุกหอง  เชน หอง
สาธารณสุข   หองชาง  หองกองสํานักฯ  หองกองคลัง  บริเวณทางเขา
ดานหนาสํานักงาน  ตลอดจนบริเวณถนนทางผานดานหนาสํานักงาน  เปน
ตน  สวนกลองเดิมท่ีมีอยูจะยายไปติดต้ังท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กแทนครับ  
สวนความปลอดภัยของพี่นองประชาชนตําบลทุงกระพังโหม  ทางองคการ
บริหารสวนตําบลไดดําเนินการติดต้ังกลองวงจรปดครอบคลุมทุกหมูบาน
แลวครับ   ขอบคุณครับ 

นายอรรถวุฒิ  สังรักษา   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง      
ส.อบต.หมูท่ี 7   ประธานสภาฯ, ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ  , 

ทานเลขานุการนายกฯ,  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการ  ชาวบานและผูเขารวมประชุมทุก
ทานครับ 

ผมทราบวาการติดต้ังกลองนั้นนะมีประโยชน  แตตามท่ีทานปลัดฯ
ช้ีแจงมานั้นวาไมมีความจําเปนตองใสไมโครการดหรือหนวยความจําท่ีตัว
กลอง  งบประมาณไดผานความเห็นชอบแลว  ตามงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2559 มานั้น  กระทรวง ICT เขากําหนดคุณสมบัติ
มานั้นนะมันไดมาตรฐาน  งบประมาณเราก็มี  ทําไมไมจัดซื้อตามท่ี
กระทรวงกําหนด  ไปจัดซื้อตามรานท่ัวไปนั้นนะผมวามันไมไดมาตรฐาน   
ถาถามรานคาเขาก็ตองรับรองวาของเขาไดมาตรฐาน  เพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจของพวกกระผม  เพราะกระทรวงเขารับรอง  เงินก็มี  ผมวาไม
เหมาะสมเพื่อเปนการประหยัดงบประมาณ  แตความนาเช่ือถือและ
คุณภาพก็จะดอยลงไป  ขอบคุณทานประธานท่ีเคารพ 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง
เลขานุการสภาฯ   ประธานสภาฯ, ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ  , 

ทานเลขานุการนายกฯ,  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

คุณสมบัติท่ีกระทรวง ICT กําหนดนั้น  เวลาจัดซื้อจัดจางก็ตอง
ดําเนินการสอบราคาเชนเดียวกัน   สวนบริษัท  หางรานใดจะไดงานก็ตอง
มีการแขงขันราคากัน   สวนท่ีเราตัดออกเฉพาะตัวกลองท่ีมีชองเสียบไมโคร



การดหรือชอง USB เทานั้น  สวนคุณสมบัติอื่นเปนไปตามท่ีกระทรวง ICT 
กําหนดทุกอยาง  เราสามารถประหยัดงบประมาณสวนนี้ไดเปนจํานวนมาก  
สวนเรื่องคุณภาพ  ประสิทธิภาพของกลองดีเชนเดียวกับท่ีกระทรวง ICT  
กําหนดทุกอยาง  ขอบคุณครับ  

นายปรัศว   กุลดิลก   ลําดับตอไป  ผมขอมติจากท่ีประชุมดวยครับ   สมาชิกทานใด
ประธานสภาฯ   อนุมัติใหแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย  ประจําป 

งบประมาณ 2559  รายการกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ  ผมขอใหยกมือ
ดวยครับ 

มติท่ีประชุม  สมาชิกเขารวมประชุม  13  ทาน   ประธานสภางดออกเสียง 
สมาชิกยกมืออนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ 2559  รายการกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ  
จํานวน  8 ทาน   ไมอนุมัติ 4 ทาน  (สมาชิกท่ีไมอนุมัติประกอบดวย  ส.
อบต.สมเกียรติ  สรงกระสินธุ หมูท่ี 3, ส.อบต. สุพระลักษณ  วงษจําปา 
หมูท่ี 6 ส.อบต.อรรถวุฒิ   สังรักษา หมูท่ี 7 ,ส.อบต.โสนนอย  สังรักษา  
หมูท่ี 7 ) 

  สรุปวา   มติท่ีประชุมอนุมัติใหแกไขคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจาย  ประจําปงบประมาณ 2559  รายการกลองวงจรปดพรอม
อุปกรณไดนะครับ 

  
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

นายปรัศว กุลดิลก  มีสมาชิกทานใดมีเรื่องแจงใหท่ีประชุมแหงนี้ทราบอีกหรือไม ถามี 

ประธานสภาฯ ขอเชิญครับ 

น.ส.ชนัญชิตา  เสาวโร   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง 
หน.สํานักงานปลัดฯ  ประธานสภาฯ, ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ  , 

ทานเลขานุการนายกฯ,  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ 

  สํานักงานปลัดฯ มีเรื่องแจงใหทราบนะคะ  ดวยสํานักงานกระจาย

อํานาจใหเราดําเนินการประเมินตนเอง   มีอยูดวยกัน  6 ข้ันตอน  ตาม

เอกสารท่ีแจกไปแลวนะคะ  ใหกรอกตามแบบ2.1-2.6 เมื่อดําเนินการแลว

เสร็จ  จะไดแจงใหท่ีประชุมสภาฯและประกาศใหประชาชนรับทราบตอไป 

นายปรัศว   กุลดิลก    มีสมาชิกสภาฯทานใด  จะสอบถามเพิ่มเติม  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   -ไมมี 
     ลําดับตอไป ขอเรียนเชิญทานสุชาติ  มิ่งขวัญ  ทองถ่ินอําเภอ 

กําแพงแสน  ช้ีแจงประเด็นตางๆ  เกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล  ขอ
เรียนเชิญครับ 

นายสุชาติ  มิ่งขวัญ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,    ทานรอง 
ทองถ่ินอําเภอกําแพงแสน  ประธานสภาฯ,   ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,  ทานรองนายกฯ  , 



ทานเลขานุการนายกฯ,  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

     ทองถ่ินอําเภอกําแพงแสนไดใหความรูเกี่ยวกับการประชุมสภาฯใน 
เรื่องระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ,   เรื่องการควบรวมทองถ่ินในอนาคต,  
การทําประชามติในวันท่ี 7 สิงหาคม 2559, การลาออกของสมาชิกสภาฯ
เพื่อไปสมัครเปนผูใหญบาน, การทําโครงการประชารัฐหมูบานละ 
200,000 บาท,  

นายอรรถวุฒิ  สังรักษา   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง      
ส.อบต.หมูท่ี 7   ประธานสภาฯ, ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ  , 

ทานเลขานุการนายกฯ,  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการ  ชาวบานและผูเขารวมประชุมทุก
ทานครับ 
 ขอบคุณทานปลัดฯทองถ่ิน   ผมขอฝากทานปลัดทองถ่ินเรื่อง
หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย   ในสวนของหมูท่ี 7 ของผมก็ไมได
ดําเนินการตามหนังสือส่ังการ  อยากใหมันชัดเจนในการจัดทํา  อบต.ใน
ฐานะเจาภาพในการจัดทํามันจะยากลําบากขนาดไหนก็ตองทําใหถูกตอง  
เพราะหนังสือส่ังการเปนคําส่ัง  จะไปอางวาไมมีความพรอมไมได  แตจะ
ปฏิบัติไดมากนอยขนาดไหนผมพอใจแลวครับ  เพราะการจัดทําแผนกับ
ยุทธศาสตร  มันเช่ือมโยงกัน  เพราะกระบวนเริ่มตนไมเปนปจจุบัน  ผม
อยากใหทําเปนตัวอยางไมอยางนั้นปหนาหมูผมก็เอามั่ง  ขอบคุณครับ    

นายปรัศว   กุลดิลก    มีสมาชิกสภาฯทานใด  จะสอบถามเพิ่มเติม  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ     
นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง      
ส.อบต.หมูท่ี 3   ประธานสภาฯ, ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,    ทานรองนายกฯ  , 

ทานเลขานุการนายกฯ,  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

     เรื่องแรกนาฬิกาบริเวณท่ีปายท่ีทําการ อบต.เสียมานานแลว  ยัง 
    ไมมีหนวยงานไหนไปดําเนินการแกไข   ขอใหแกไขปรับปรุงดวยนะครับ 

เรื่องท่ีสอง  เรื่องของแผนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด  การคัดเลือกสัดสวนหมูบาน  เปนหนาท่ีของทานายกฯ,  รองนายกฯ, 
ปลัดฯ, หัวหนาสวนใน อบต. เรียนทานประธานสภาฯ ในปงบประมาณ 58  
มีการใชทรัพยสินของ อบต .ไปแสวงหาผลประโยชน   เปนเงินเปนทอง ผม
มีหลักฐานเด๋ียวผมจะไปหา สตง.  
 เรื่องท่ีสามนี่เปนเรื่องเบาๆ ผมขอฝากเรื่องการวางทอระบายน้ํา  
การปรับปรุงถนนท่ีเสียหาย   ทานเลขานุการสภาฯก็ไดไปดูมากับผม  
ทําไมยังไมลงมือทําหรือวาเห็นวาผมไมสําคัญ  ฝากทานประธานไปยังฝาย
บริหารดวยนะครับ  โดยเฉพาะการฝงทอบริเวณบริษัทแสงชัยโชค  และ



ฝากเรื่องการขุดลอกคลองระบายน้ําต้ังแตบริเวณหลังบาน ผช.สมนึก  ทา
น้ําต้ืนดวยนะครับ  ปนี้น้ําอาจจะมีมากจะไดไหลไดสะดวก  ขอบคุณครับ 

นายอรรถวุฒิ  สังรักษา   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง      
ส.อบต.หมูท่ี 7   ประธานสภาฯ, ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ  , 

ทานเลขานุการนายกฯ,  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการ  ชาวบานและผูเขารวมประชุมทุก
ทานครับ 
 เอกสารท่ี อบต.แจกทุกคนไดนะครับ  เอกสารแผนเพิ่มเติมฉบับท่ี 
2  ทานดูในหนา 22  ในกรอบอัตรากําลัง  ไมมีตําแหนงชาง อบต. ท่ีเรา
เดือดรอนเพราะเราไมมีชาง   กองคลังไมมีเจาหนาท่ีพัสดุ ผมขอทวงติง
เพราะถูกตัดออกไป  เพราะตําแหนงท้ังสองนี้มีความสําคัญ 
 เรื่ อง ท่ีสองผมติดใจเรื่ องการทํางานตามหนัง สือดวนท่ี สุด
กระทรวงมหาดไทยท่ี ส.อบต.สมเกียรติ  หมูท่ี 3  ไดรองเรียนไปยัง อบต. 
กอนท่ีจะมีเรื่องเพื่อจะไดดําเนินการใหถูกตองตามข้ันตอนเทานั้นแหละ  
แตกลับนิ่งเฉยไมปฏิบัติ  ผมบอกแลวหนังสือกระทรวงมหาดไทยเปนคําส่ัง  
ทุกคนตองปฏิบัติแตจะปฏิบัติไดมากนอยแคไหน  นั่นเปนความจําเปนของ
แตละหมูบานแตตองทํา  แตทานปลัดฯตอบหนังสือแบบกําปนทุบดิน   
อางระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน พ.ศ.2548 ผมก็
ตอบไดแบบนั้น  แตไมตอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด  ถา
ทําแบบนี้ผมในฐานะสมาชิกสภาฯทุงกระพังโหมจะไวใจทานปลัดฯไดยังไง  
ในเมื่อทํางานอะไรก็บกพรองไปหมดทุกเรื่อง  ขอบคุณครับ 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง
เลขานุการสภาฯ   ประธานสภาฯ, ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ  , 

ทานเลขานุการนายกฯ,  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
 ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯท้ังสองทานท่ีทวงติงเรื่องการปฏิบัติ
หนาท่ีของผมนะครับ  ผมขอช้ีแจงดังนี้นะครับ 
 1.เรื่องนาฬิกา  ท่ีบริเวณปายทางเขา อบต. ผมเองยอมรับนะครับ
วาไมเคยดูท่ีปายเลย  วามีนาฬิกาอยูและนาฬิกาหยุดเดินนานแลว  เด๋ียว
จะใหพนักงานเอามาปรับปรุงแกไขครับ 
 2.เรื่องการจัดทําแผนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุดท่ี 
มท 0810.4/ว0600  ลงวันท่ี  29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางการ
จัดทําแผนป พ.ศ.2559 เปนหนังสือส่ังการนะครับไมใชคําส่ัง  ซึ่งเขาก็ให
ทําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน พ.ศ.2548  แต
เขาไดกําหนดสัดสวนภาคประชาชนและองคการตางๆ  และการกําหนด
สัดสวนเขาใหทานนายกฯ ทานรองนายกฯ ปลัด อปท,หัวหนาสวนตางๆ  
เปนผูคัดเลือกสัดสวนตามหนังสือส่ังการ   อบต.เราไดดําเนินการคัดเลือก
โดยการเชิญผูใหญบานมาใหขอมูลวาในหมูของทาน  สัดสวนตามท่ีกําหนด



มีใครบาง   บางตําแหนงไมมีก็ไมใสลงไป  ใสตามท่ีมีอยูจริงในหมูบาน  
และในการประชาคมก็ใหพี่นองประชาชนท่ีมาในหมูนั้นๆ  จัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาในหมูบานเพื่อจะไดนํามาบรรจุในแผนพัฒนาตอไป 
 3.เรื่องการปรับปรุงทางหมูท่ี 3  และการวางทอระบายน้ํา  ขอให
รออีกสักระยะ  เพราะ  ผอ.กองชางนาจะโอนยายมาในราวกลางเดือน
มิถุนายนหรือไมอยางชาก็ตนเดือนกรกฎาคม  เพราะในการปรับปรุงหรือ
วางทอตองใชแบบในการดําเนินการ   
 4.เรื่องตําแหนงนายชางโยธาและตําแหนงเจาหนาท่ีพัสดุ  ในแผน
อัตรากําลังของเรามีและไมไดตัดท้ิงนะครับ  แตท่ีไมปรากฏอยูเพราะไมมี
ตัวตนอยู ณ ปจจุบันเทานั้น  แตในแผนอัตรากําลังยังมีอยูครับ 

นายอรรถวุฒิ  สังรักษา   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง      
ส.อบต.หมูท่ี 7   ประธานสภาฯ, ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ  , 

ทานเลขานุการนายกฯ,  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการ  ชาวบานและผูเขารวมประชุมทุก
ทานครับ 
 ทานปลัดฯก็ยังตอบไมตรง  ท่ีไมตรงเพราะผมดูตามหนังสือ  อันนี้
เปนการอนุมัติใชแผน 2559-2561  ทานปลัดตอบวามีอัตรากําลังใชถึงป 
2561  และในนี้มีอยู 27 คน  แลวจะใหผมดูจากไหน เมื่อในนี้มันระบุ
ชัดเจน  ตําแหนงตางๆท่ีผมอภิปรายไปมันไมมี  แลวชางจะมาปไหนท่ีผม
พูดอยางนี้ผมพูดไปตามเอกสารท่ี อบต.แจกใหผม  เอาอีกเรื่องหนึ่งท่ีพูดถึง  
มีจํานวน 27 คน ประกอบไปดวยขาราชการและลูกจาง  ผมขอถามวา
เปรียบเทียบรายไดยอนหลังไปสามปคาใชจายในการจางนะครับ  หมวด
เงินเดือนและคาจาง   มันเพิ่มข้ึนทุกป  ต้ังป 56-57-58  เพราะวาจางคน
มาเพิ่มมันเปนภาระผูกพัน  ประชาชนไดอะไร  แตท่ีเดินเกือบชนกันตายนะ  
จางมาทําไม แลวเอามาก็ใชประโยชนไมได  แตตําแหนงชางนี่ตองเอา  
พัสดุนี่ตองเอามา    เพื่อมาตรวจสอบโครงการตามท่ีกฎหมายเขากําหนด  
คาใชจายมีแตเพิ่มๆ  ไมมีลดเลย  ชวยกันประหยัดหนอยครับ  ภาวะ
เศรษฐกิจอยางนี้   ผมถูกพาดพิงท่ีปลัดฯตอบหนังสือไป  ผมก็มีเอกสารของ
หนังสือส่ังการ  เขาระบุชัดเจนวามีอะไรบาง  ก็แควันทําประชาคม  ทานก็
ทําข้ันตอนใหมันถูกตองก็จบ  ทานอยามาอางวาเปนแนวคิดไมใชคําส่ัง  
ฉะนั้นตรงนี้ทานจะตอบวาอยางไรก็เรื่องของทาน   แตผมตองการหา
มาตรฐานวา  ถากระทรวงมหาดไทยส่ังมาแลว  พวกเราทําไดแคไหน
เทานั้นครับ  ขอบคุณทานประธานสภาฯท่ีเคารพ 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง
เลขานุการสภาฯ   ประธานสภาฯ, ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ  , 

ทานเลขานุการนายกฯ,  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 



 ผมขอตอบเพิ่มเติมเรื่องแผนอัตรากําลัง ดังนี้นะครับ  แผน
อัตรากําลังท่ีปรากฏในนี้คือผูท่ีดํารงตําแหนงและมีตัวตนอยู  ณ ปจจุบัน  
หมายความวาในจํานวน 27 คนนี้นะมีตัวตนอยู  ยังไมไดโอนยายไปไหน    

นายวิชิต  สรงกระสินธุ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง      
ส.อบต.หมูท่ี 2   ประธานสภาฯ,    ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ  , 

ทานเลขานุการนายกฯ,  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
 ฝากทานประธานใหพิจารณาทานเลขาฯของทาน  แตละครั้งท่ี
ประชุมมามีเอกสารขาดตกบกพรองและมีสมาชิกสอบถามทานเยอะ  
อาจจะมีประเด็นท่ีผิดพลาดก็ขอใหทานพิจารณาทานเลขาฯดวยครับ ถา
ทานผิดมากผมก็ตองพิจารณาทานดวยเหมือนกัน  ขอบคุณครับ 

น.ส.ชนัญชิตา  เสาวโร   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง 
หน.สํานักงานปลัดฯ  ประธานสภาฯ, ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ  , 

ทานเลขานุการนายกฯ,  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ 
 ขอเรียนช้ีแจงกรณีคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึน  ท่ีผานมาเราจะตองเขา
ระบบแทง  มีหนังสือส่ังมาใหเราปรับคาใชจายในเรื่องเงินเดือนและ
คาตอบแทน รวม 3 ฉบับ  เพื่อปรับเงินเดือนใหเทากับขาราชการพลเรือน
(ก.พ.)  ขอบคุณคะ 

นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง      
ส.อบต.หมูท่ี 3   ประธานสภาฯ, ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ,ทานรองนายกฯ  , 

ทานเลขานุการนายกฯ,  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
 เรื่องขุดลอกคลองระบายน้ําหมูท่ี 3 บริเวณบริษัทแสงชัยโชค ซึ่ง
ลอกครั้งสุดทายเมื่อคราวท่ีทานปลัดสนิท  ชมเทศ โอนยายมาอยูใหมๆ 
อยากใหทานนายกดําเนินการแกไขดวยนะครับ  และเรื่องเสียงไรสายตาม
หมูบานผมขอใหใชบางนะครับ  ใชงบประมาณแปดแสนกวาบาทแตไมได
แจงขอมูลขาวสารใหประชนทราบ   ผมขอให อบต.แจงขาวสารไมวาจะ
เปนเรื่องท่ัวไป  เรื่องสาธารณสุข  เรื่องราคาพืชผลทางการเกษตร หรือ
เรื่องอะไรก็ไดใหประชาชนเขารับทราบบาง  และในการประชุมครั้งตอไป
ผมจะทําเปนหนังสือถึงทานประธาน  ขอใหมีการถายทอดไปใหพี่นอง
ประชาชนทราบดวยในเรื่องท่ีสภาฯเราประชุมกัน  ขอบคุณครับ 

นายปรัศว   กุลดิลก    มีสมาชิกสภาฯทานใด  จะสอบถามเพิ่มเติม  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ    -ถาไมมี ผมขอขอบคุณสมาชิก อบต. ทานผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ 

ทุกทาน และประชาชนท่ีเขารับฟงและสังเกตการณประชุมสภาฯ ทุกทาน
ครับ  ผมขอปดประชุมครับ  

ปดประชุม     เวลา  ๑๑.3๐ น. 

 



 

                         (ลงช่ือ)      สนิท   ชมเทศ             ผูบันทึกรายงานการประชุม 

          (นายสนิท   ชมเทศ) 

                              เลขานุการสภาฯ อบต.  

 

(ลงช่ือ)             ปรัศว  กุลดิลก             ผูตรวจรายงานการประชุม 

        (นายปรัศว  กุลดิลก) 

         ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  

 

 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม สมัยสามัญท่ี 2  ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี  ๒3  

พฤษภาคม   ๒๕๕9  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวถูกตอง 

 

(ลงช่ือ)        สมพงษ  ขวัญทอง   กรรมการ 

       (นายสมพงษ  ขวัญทอง) 

       สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๑ 

 

 

 (ลงช่ือ)         กานดา  ทองลาว    กรรมการ 

      (นางกานดา  ทองลาว) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖ 

 

 

(ลงช่ือ)         พระลักษณ  วงษจําปา  กรรมการ 

            (นายสุพระลักษณ  วงษจําปา) 

                                            สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖ 

 
  
 


