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ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
เร่ือง รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
สมัยสามัญ  สมัยแรก   คร้ังท่ี  1 เม่ือวันท่ี 21  กุมภาพันธ  2563 

---------------------------------------------------------------- 
  ตามท่ี ไดมีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี  1  ประจําปพ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี  21  
กุมภาพันธ 2563 สภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดรับรองรายงานการประชุมไปแลว เมื่อวันท่ี  
28  พฤษภาคม  2563 ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธรายงานการประชุมดังกลาวใหประชาชนทราบ 
 

จึงประกาศ มาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2563 
 
 

  ปรัศว  กุลดิลก 
 (นายปรัศว  กุลดิลก) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  สมัยสามัญ  สมัยแรก  คร้ังท่ี 1 
วันท่ี  21   เดือน กุมภาพนัธ  พ.ศ. ๒๕63  เวลา  09.3๐  น. 

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

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

 
๑ 

ผูมาประชุม 
นายปรัศว  กุลดิลก 

 
ประธานสภาฯ 

 
ปรัศว  กุลดิลก  

 

๒ นางสายทอง  ทองบอมะกรูด รองประธานสภาฯ สายทอง  ทองบอมะกรูด  
๓ นายสนิท    ชมเทศ เลขานุการสภาฯ สนิท   ชมเทศ  
๔ นายสมพงษ  ขวัญทอง สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๑  สมพงษ  ขวัญทอง   
๕ นางสายยัน  มะโนเสริฐ  สมาชิกสภา  อบต. หมูที่  ๑  สายยัน  มะโนเสริฐ  
๖ นายวิชิต  สรงกระสินธุ  สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๒ วิชิต  สรงกระสินธุ  
๗ นายลวน  มวงอยู สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๒ ลวน  มวงอยู  
๘ นายสมเกียรติ สรงกระสินธุ สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๓ สมเกียรติ สรงกระสินธุ   
๙ นายยอด   พันธปา สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๔ ยอด   พันธปา  

๑๐ นายอยุธยา ลาวัณยวิสุทธ์ิ สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๕ อยุธยา ลาวัณยวิสุทธ์ิ  
๑๑ นางกานดา ทองลาว สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๖ กานดา ทองลาว   
๑๒ นายสุพระลักษณ  วงษจําปา สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๖ สุพระลักษณ  วงษจําปา  
๑3 นางโสนนอย  สังรักษา สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๗ โสนนอย  สังรักษา  

 ผูลาประชุม 
- 
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ผูเขารวมประชุม 
นายอนุชา   กุลดิลก 

 
นายก อบตฯ. 

 
อนุชา   กุลดิลก 

 

2 นายอุกฤษฏยศ   ตรีสุคนธ รองนายก อบต.ฯ อุกฤษฏยศ   ตรีสุคนธ  

3 นางสาวจีราพร  รัตนบุญ รองปลัด อบต. จีราพร  รัตนบุญ  

4 นางสาวชนัญชิตา  เสาวโร หน.สาํนักงานปลัดฯ ชนัญชิตา   เสาวโร  

5 นายศุภชัย  วงษเสถียร ผอ.กองชาง ศุภชัย  วงษเสถียร  

6 นางพัชรา  มีแตม ผอ.กองคลัง พัชรา   มีแตม  
 

เร่ิมประชุมเวลา      09.30    น. 
เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว นายสนิท   ชมเทศ  เลขานุการสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดเรียนเชิญ นายปรัศว  กุลดิลก  ประธานสภา
ฯ   จุดเทียนธูปบูชาพระพุทธ  กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้ 

นายปรัศว กุลดิลก   เรียนทานนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ, ทานรองประธานสภาฯ
,ทาน 
ประธานสภาฯ รองนายกฯ, ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม, ทาน

หัวหนากอง, ทานหัวหนาสวนและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  วันนี้เปนวัน
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ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม    สมัยสามัญ  สมัยแรก  
ครั้งท่ี 1  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖3  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

                   ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้ง
ท่ี ๑ 

       ประจําป  พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันท่ี  25  กันยายน  ๒๕
62  

ระเบียบวาระท่ี ๓       เรื่อง  ท่ีตองพิจารณา 
3.1 พิจารณาอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.
2563   
      ครั้งท่ี 1 

     3.2 พิจารณาอนุมัติใหโอนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  
      2563 
3.3  พิ จ ารณาอนุ มั ติ ให แก ไ ข เป ล่ี ยนแปลง คํา ช้ี แจ ง

งบประมาณ 
              รายจายประจําปงบประมาณ 2563   

3.4 พิจารณาอนุมัติจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ 
๓.5 การพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  

              ประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 
๓.6 การพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัย

แรก  
             ประจําป  พ.ศ. ๒๕64 
ระเบียบวาระท่ี ๔      เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  พ.ศ.๒๕62 
ระเบียบวาระท่ี ๕      เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

      องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ประจําป   
      งบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1-4) 

ระเบียบวาระท่ี 6      เรื่องอื่นๆ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ือง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายปรัศว  กุลดิลก   ๑.  เรื่อง ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  เรื่องการรับสมัคร
เด็กประธานสภาฯ   เขาเรียนท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปลาไหล    รับสมัครจํานวน
ท้ังส้ิน  40 คน 
      โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีอายุต้ังแต 2 ป  6 เดือน ถึง 3 ป 11 เดือน  หรือเกิดระหวางวันท่ี  
    16  พฤษภาคม 2559 ถึงวันท่ี  15 พฤศจิกายน 2559  

          2. เด็กในเขตตําบลทุงกระพังโหมรับสมัครต้ังแต เดือนกุมภาพันธ ถึง เดือน 
         มีนาคม 25๖3   
     3. เด็กตําบลใกลเคียงและตําบลทุงกระพังโหมท่ีเหลือรับ ต้ังแตเดือน
มีนาคม  
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         25๖3 เปนตนไป 
    กําหนดรับสมัครต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 25๖3  เปนตนไป   
    ติดตอสอบถามไดท่ี  034-970-605  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
       034-10๐-966-7 อบต.ทุงกระพังโหม 
    รับจํานวน ๔0 คน เทานั้น   รับเต็มแลวจะไมรับเพิ่มไมวากรณีใดๆ 
 

2.  เรื่อง การแนะนําตัวผูอํานวยการกองชางคนใหม ท่ีเดินทางมาดํารง
ตําแหนง 
     เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2563 คือผอ.ศุภชัย  วงษเสถียร  ขอเชิญ ผอ.กอง
ชาง 
     แนะนําตัวกับสมาชิกสภาฯ  ขอเชิญครับ 

นายศุภชัย  วงษเสถียร   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ 
ผอ.กองชาง   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ผมนายศุภชัย   วงษเสถียร ตําแหนง ผอ.กองชาง  ขอโอนยายมาจาก 
อบต.สระส่ีมุม  อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม  เดิมเคยทํางานท่ี อบต.ทุงบัว  อบต.
วังน้ําเขียว อบต.สระส่ีมุม และขอยายมาท่ี อบต.ทุงกระพังโหมเมื่อวันท่ี 1 
กุมภาพันธ 2563  ผมพรอมท่ีจะทํางานรวมกับทุกทานเพื่อพัฒนาตําบลทุง
กระพังโหมครับ 

นายปรัศว   กุลดิลก  ขอบคุณทนผอ.กองชาง  มีสมาชิกทานใดจะสอบถาม ทาน ผอ.คนใหมหรือ
เปลาประธานสภาฯ   ครับ 
    -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    เร่ือง  การรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา  
นายปรัศว   กุลดิลก  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญท่ี  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี ๑/๒๕62  เมื่อวันท่ี  
25  ประธานสภาฯ   กันยายน   ๒๕62    รายงานการประชุมดังกลาว   ไดผานการตรวจ
รับรองจาก 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแลว และฝายเลขานุการสภา ฯ ได
จัดสงใหทานสมาชิกทุกทานเปนการลวงหนาแลว จึงขอใหทานสมาชิกทุกทาน
ไดพิจารณาดู วาจะใหแกไข/เพิ่มเติม/หรือตัดทอนขอความตอนใดหรือไม  ขอ
เชิญครับ 

    -ไมมี- 
ถาไมมี  ลําดับตอไปผมมติจากท่ีประชุมดวยครับ  สมาชิกทานใดรับรองรายงาน
การประชุม  ผมขอใหยกมือดวยครับ     

มติท่ีประชุม   สมาชิกเขารวมประชุม  12 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิก 
รับรองรายงานการประชุม  11 คน   ไมรับรอง  -  คน 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓     เร่ือง  ท่ีตองพิจารณา  
นายปรัศว   กุลดิลก  3.1 พิจารณาอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.2563 คร้ังท่ี 1  
ประธานสภาฯ   จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 2,775,200 บาท 
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  ผมขอใหเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงขอกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ
พรอมกับรายละเอียดของงบประมาณท่ีขอจายขาดเงินสะสมประจําป
งบประมาณ 2563 ตอสภาฯ 

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

นายกฯ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนา
สวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

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

“ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้  

(๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยู ในอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเกี่ยวกับ ดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ี
เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อ
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ
องคกร ปกครองสวนทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด  

(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละประเภท ตามระเบียบแลว    

(3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวา
สามเดือนและกันไวอีก รอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพื่อเปน
คาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมี สาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองดําเนินการ กอหนี้ผูกพันใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งป
ถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลา ท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึง
ฐานะการเงินการคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะ
ยาว ”  

การพิจารณาจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3     
อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล ทุ ง ก ร ะ พั ง โ ห ม มี เ งิ น ส ะ ส ม อ ยู ท้ั ง ส้ิ น  
23,389,316.13 บาท  หักเงินสํารองจายตามขอผูกพันแลวแตยังไมไดจาย 
จํานวน 735,000 บาท/เงินสํารองคาใชจายดานบุคลากร/เงินเดือนครู/
คาตอบแทนจํานวน 3เดือน จํานวน 2,184,675 บาท  สํารองจาย10% ของ
งบประมาณประจําป   จํานวน 3,100,000 บาท  รวมเปนเงิน 6,019,675 
บาท  คงเหลือเงินสะสมจํานวน 17,369,641.13 บาท ขออนุมัติครั้งนี้
จํ า น ว น   2 ,7 7 5 ,2 0 0  บ า ท     ค ง เ ห ลื อ เ งิ น ส ะ ส ม อ ยู จํ า น ว น 
14,594,441.13 บาท       

  

1. โครงการกอสรางประตูเปด-ปดน้ํา ขนาด ø 0.80 เมตร พรอมหูชาง 
ซอยบานนายนําชัย  แสงจันทร  หมูท่ี 6 งบประมาณ  360,300  บาท 
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เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางประตูเปด-ปดน้ํา ขนาด ø 0.80 
เมตร พรอมหูชาง ซอยบานนายนําชัย  แสงจันทร  หมูท่ี 6 พรอมติดต้ังปาย
ประชาสัมพันธงานกอสรางในระหวางดําเนินการ จํานวน  1  ปาย และปาย
ประชาสัมพันธภายหลังดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ จํานวน  1  ปาย 
รายละเอียดตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด ต้ังจาย
จากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) (กองชาง) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561-2565) หนาท่ี 45 
เหตุผลความจําเปน   เพื่อแกปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อใชในการเกษตร และ
แกปญหาน้ําทวมใหกับประชาชนภายในตําบล 
โครงการนี้สภาองคการบริหารสวนตําบล ไดอนุมัติใหใชจายจากเงินสะสมไป
แลว เมื่อสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้ง ท่ี 1 เมื่อวันท่ี 25 กันยายน  พ.ศ. 
2562 จํานวน  317,500  บาท  ขออนุมัติใชจายจากเงินสะสมครั้งนี้เพิ่ม 
42,800  บาท  รวม  360,300  บาท 
2. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนแอสฟสตติกคอนกรีต ถนนสายโปรง
พรหม 3  หมูท่ี 3  จํานวน 961,000  บาท 

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมถนนแอสฟสตติกคอนกรีต ถนนสาย
โปรงพรหม 3  หมูท่ี  3 ชวงท่ี1  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ระยะทาง
ยาว 435  เมตร หนา 0.05 เมตร   ชวงท่ี 2  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00  
เมตร ระยะทางยาว 160  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรท่ีไม
นอยกวา 2,815ตารางเมตร พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธงานกอสรางใน
ระหวางดําเนินการ จํานวน  1  ปาย และปายภายหลังดําเนินการกอสรางแลว
เสร็จ จํานวน  1  ปาย รายละเอียดตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหมกําหนด ต้ังจายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) (กองชาง) 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี 26 

เหตุผลความจําเปน   เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 มีไมเพียงพอตอการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางท่ัวถึง ผิวถนนมีความชํารุดเสียหาย ประชาชนไมไดรับความ
สะดวกในการสัญจร จึงมีความจําเปนตองดําเนินการปรับปรุงซอมแซม  
3.โครงการกอสรางเข่ือนกันดินเร่ิมจากหนองปลาไหล-หนองตาล บริเวณ
คลองระบายน้ําบานหนองแหน หมูท่ี 6    จํานวน  627,300  บาท 

เพื่อกอสรางเข่ือนกันดิน เริ่มจากหนองปลาไหล-หนองตาล บริเวณ
คลองระบายน้ําบานหนองแหน หมูท่ี 6 (ชวงท่ี2) ระยะทางยาว  80  เมตร 
พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธงานกอสรางในระหวางดําเนินการ จํานวน  1  
ปาย และปายภายหลังดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ จํานวน  1  ปาย 
รายละเอียดตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหมกําหนด ต้ังจาย
จากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน(00312) (กองชาง) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561-2565) หนาท่ี  44 



7 

เหตุผลความจําเปน เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 มีไมเพียงพอตอการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางท่ัวถึง แตมีความจําเปนตองดําเนินการโครงการนี้เนื่องจากลํา
รางสาธารณประโยชนเสนหนองปลาไหล-หนองตาลติดกับถนนท่ีประชาชนใน
สัญจรไปมา และเกิดปญหาการพังทลายของดิน จึงมีความจําเปนสรางเข่ือนกัน
ดินไมใหเกิดการพังทลายเพิ่มข้ึน 
4.โครงการกอสรางเข่ือนกันดิน คสล.บริเวณหนาโรงงาน LNR ถึงประตู
ระบายน้ําหมูท่ี  5  จํานวน  715,500  บาท 

เพื่อกอสรางเข่ือนกันดิน คสล. บริเวณหนาโรงงาน LNR ถึงประตู
ระบายน้ํา หมู ท่ี 5 (ชวงท่ี2)  ระยะทางยาว  90  เมตร พรอมติดต้ังปาย
ประชาสัมพันธงานกอสรางในระหวางดําเนินการ จํานวน  1  ปาย และปาย
ภายหลังดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ จํานวน  1  ปาย รายละเอียดตามแบบท่ี
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด  ต้ังจายจากเงินสะสม ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน(00312) (กองชาง) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี  
41 
5. โครงการวางทอเมนประปาขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว หนา 13.5 
บริเวณถนนเสนบานนายอําพร โทงแกว ถึงบริเวณบานนายเสมียน  ทองบอ
มะกรูด หมูท่ี 5    จํานวน   137,500  บาท 

เพื่อจายเปนคาวางทอเมนประปา ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว หนา 
13.5 บริเวณถนนเสนบานนายอําพร โทงแกว ถึงบริเวณบานนายเสมียน  ทอง
บอมะกรูด หมูท่ี 5 ระยะทางยาว 532  เมตร พรอมเช่ือมตอทอเมนประปา
เขาบานประชาชน พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธงานกอสรางในระหวาง
ดําเนินการ จํานวน  1  ปาย และปายภายหลังดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ 
จํานวน  1  ปาย  รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง
โหมกําหนด ต้ังจายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานพาณิชย (00330) งาน
กิจการประปา (00332) (กองชาง) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
หนาท่ี 57 

เหตุผลความจําเปน   เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 มีไมเพียงพอตอการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางท่ัวถึง แตมีความจําเปนตองดําเนินการเพื่อแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค 
6. โครงการวางทอเมนประปา ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว หนา 13.5  
บริเวณแยกทับมะเขือ ถึงบานนายเยื้อน มีเข็มสุพรรณ  หมูท่ี 4   จํานวน   
138,500  บาท 

เพื่อจายเปนคาวางทอเมนประปา ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว หนา 
13.5 บริเวณแยกทับมะเขือ ถึง บริเวณบานนายเยื้อน มีเข็มสุพรรณ หมูท่ี 4 
ระยะทางยาว 500  เมตร พรอมเช่ือมตอทอเมนประปาเขาบานประชาชน 
พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธงานกอสรางในระหวางดําเนินการ จํานวน  1  
ปาย และปายภายหลังดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ จํานวน  1  ปาย 
รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด ต้ังจาย
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จากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานพาณิชย (00330) งานกิจการประปา 
(00332) (กองชาง) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี 57 

เหตุผลความจําเปน   เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 มีไมเพียงพอตอการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางท่ัวถึง แตมีความจําเปนตองดําเนินการเพื่อแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค 
7. โครงการเปดถนนใหม เสนบานนางสาวกาหลง สูงรุง ถึงบานนายรัตน 
ขันทองดี  หมูท่ี 5   จํานวน   152,600  บาท 

เพื่อจายเปนคาเปดถนนใหม เสนบานนางสาวกาหลง สูงรุง ถึงบาน
นายรัตน ขันทองดี  หมูท่ี 5 ขนาดผิวจราจรกวาง  3.00  เมตร ระยะทางยาว 
264  เมตร ลงหินคลุกบดอัดแนนหนา 0.20 เมตรหรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 
792 ตารางเมตร  พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธงานกอสรางในระหวาง
ดําเนินการ จํานวน  1  ปาย และปายภายหลังดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ 
จํานวน  1  ปาย รายละเอียดตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง
โหมกําหนด ต้ังจายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) (กองชาง) แผนพัฒนา
ทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี  42 

เหตุผลความจําเปน   เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 มีไมเพียงพอตอการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางท่ัวถึง ประชาชนไมไดรับความสะดวกในการสัญจร จึงมีความ
จําเปนตองดําเนินการเปดถนนใหม  
รวมขออนุมัติใชจายจากเงินสะสม คร้ังท่ี 1 ประจําปพ.ศ.2563 จํานวน    
2,775,200 บาท 

นายปรัศว    กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภาฯไดช้ีแจงรายละเอียดจบไปแลวนั้น  มีสมาชิกสภาฯทาน
ใดมีประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ขอเรียนเชิญ
ครับ 
    -ไมมี- 

ลําดับตอไปผมขอมติจากท่ีประชุมดวยครับ  สมาชิกทานใดอนุมัติให จายขาด
เงินสะสมจํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 2,775,200 บาท    ผมขอใหยก
มือดวยครับ 

มติท่ีประชุม   สมาชิกเขารวมประชุม  10 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง    สมาชิก 
อนุมัติใหจายขาดเงินสะสม จํานวน  9 คน   ไมอนุมัติจํานวน  -  คน 
(รองประธานสภาฯและ ส อบต.ลวน  มวงอยู หมูท่ี 2 ไมอยูในหองประชุม) 
 

นายปรัศว    กุลดิลก  3.2 พิจารณาอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563  
ประธานสภาฯ    ผมขอใหเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงขอกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ
พรอม 

กับรายละเอียดของงบประมาณท่ีโอน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
2563 ตอสภาฯ 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ
เลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  ,ทานเลขานุการ 
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นายกฯ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนา
สวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2 และ 3) พ.ศ.2543  
หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   

ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน 
และส่ิงกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจาย
เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
โอนเพิ่มต้ังจายเปนรายการใหม 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร สาหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)   ราคา 30,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 
1 หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 MB  
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้  
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ  
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ  
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 

GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จานวน 1 
หนวย  
- มี DVD-RW หรือดีกวา จานวน 1 หนวย  
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
- มีแปนพิมพและเมาส  
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  
ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กองชางฯ 
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ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 วันท่ี  15  มีนาคม  2562 

 

2. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน  30,000  บาท 
     เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240)  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กองชางฯ 
โอนลดจาก 
1. ครุภัณฑคอมพิวเตอร ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) กองชางฯ  งบประมาณกอนโอน 
จํานวน  46,000  บาท โอนลด 23,000  บาท งบประมาณหลังโอนลด 
23,000  บาท  
2. โครงการเพิ่มศักยภาพผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง และกลุมตางๆ ในแผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งาน
บริหารท่ัวไป (00111) สํานักงานปลัด ฯ  งบประมาณกอนโอน 98,204  
บาท โอนลด  37,000  บาท งบประมาณหลังโอนลด  61,204  บาท 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภาฯไดช้ีแจงรายละเอียดจบไปแลวนั้น  มีสมาชิกสภาฯทาน
ใดมีประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ขอเรียนเชิญ
ครับ 
     -ไมมี- 

ลําดับตอไปผมขอมติจากท่ีประชุมดวยครับ  สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563  ผมขอใหยกมือดวยครับ 

มติท่ีประชุม   สมาชิกเขารวมประชุม  12 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง    สมาชิก 
อนุมัติใหโอนงบประมาณได จํานวน  11 คน   ไมอนุมัติจํานวน  -  คน 
 

นายปรัศว   กุลดิลก  3.3 พิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
ประธานสภาฯ   งบประมาณ 2563  ผมขอใหเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงขอกฎหมายและระเบียบ
ท่ี 

เกี่ยวของพรอมกับรายละเอียดของงบประมาณท่ี แกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 ตอสภาฯ 

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

นายกฯ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนา
สวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2 และ 3) พ.ศ.2543  
หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   

ขอ 29 การแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวด
คาครุภัณฑ ท่ีดินและ ส่ิงกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติ ของสภาทองถ่ิน 
พิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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คําช้ีแจงงบประมาณเดิม 
1. เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  46,000  บาท 

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล  
จํานวน 2 เคร่ือง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 
1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  หรือ
ดีกวา ดังนี้ 

        1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูบนแผงวงจรหลักท่ีมี 
        ความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาด 
        ไมนอยกวา 2GB 
       2) มีหนวยประมวลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความ 
        จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2GB  

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 
GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 
หนวย 
- มี DVD-RW ดีกวา แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเช่ือมระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 
(1920X1080) 
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
 ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะละชุมชน  (00241) กองชางฯ  
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 วันท่ี 15 มีนาคม 2562  
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี  3 หนาท่ี 133 ลําดับท่ี 1  
คําช้ีแจงงบประมาณท่ีขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง 
1. เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  23,000  บาท 



12 

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1 
เคร่ือง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ …………….  

     -ขอความอื่นคงเดิม-  
(แกไข  จาก  2 เครื่อง  เหลือ 1 เครื่อง เทานั้นครับ) 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภาฯไดช้ีแจงรายละเอียดจบไปแลวนั้น  มีสมาชิกสภาฯทาน
ใดมีประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ขอเรียนเชิญ
ครับ 

-ไมมี- 
ลําดับตอไปผมขอมติจากท่ีประชุมดวยครับ  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไข
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563  ผม
ขอใหยกมือดวยครับ 

มติท่ีประชุม   สมาชิกเขารวมประชุม  11 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง    สมาชิก 
อนุมัติใหแกไขคําช้ีแจงงบประมาณได จํานวน  10 คน ไมอนุมัติจํานวน – 

คน 
(รองประธานสภาฯ  ไมอยูในหองประชุม) 
 

นายปรัศว   กุลดิลก  3.4 พิจารณาอนุมัติจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้  
ประธานสภาฯ   ผมขอให เลขานุการสภาฯ  แจงขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของและรายละเอียดของ
ลูกหนี้ 

ท่ีจําหนาย  เชิญครับ 
นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ
เลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  ,ทานเลขานุการ 

นายกฯ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนา
สวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

การปรับปรุงยอดลูกหนี้ภาษีคางชําระเมื่อส้ินปงบประมาณ 2556 
ราย บริษัท TMK กาญจนบุรีเทรดด้ิง จํากัด 
1.ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน 10,920  บาท 
2.ลูกหนี้ภาษีปาย  จํานวน 3,600 บาท     
รวมเปนเงินท้ังส้ิน 14,520 บาท มีการต้ังยอดลูกหนี้ และไดมีการติดตามทวง
ถาม  พบวาบริษัทไดดําเนินการชําระภาษีดังกลาวใหกับเทศบาลตําบล
กําแพงแสน จึงไดมีหนังสอบถามไปยังเทศบาลตําบลกําแพงแสน  ปรากฎวา
เทศบาลฯไมยอมคืนเงินภาษีดังกลาว  

ดังนั้นเพื่อใหบัญชีลูกหนี้คภาษีโรงเรือนและท่ีดินและลูกหนี้ภาษีปาย 
จํานวน 14,520 บาท  ถูกตอง จึงขอจําหนายลูกหนี้เปนสูญ (0)บาท  ซึ่งได
ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4 /ว 4772 ลงวันท่ี 
23 ธันวาคม 2552 เรื่องหลักเกณฑการจําหนายหนี้สูญ  การลดยอดลูกหนี้
คางชําระ  และวิธีการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

กระทรวงมหาดไทย กําหนดหลักเกณฑการจําหนายหนี้สูญ  การลด
ยอดลูกหนี้คางชําระ  และวิธีการบันทึกบัญชีขององคการบริหารสวนจังหวัด 



13 

เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปฏิบัติ  ดังนี้ 

1.การจําหนายหนี้สูญ  ใหดําเนินการดังนี้ 
1.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดย

ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารทองถ่ิน  และไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 
1.2 การจําหนายหนี้สูญตามขอ 1.1 ใหกระทําไดเมื่อไดดําเนินการ

แลว  ตามหลักเกณฑดังนี้ 
1.2.1 ไดมีการสํารวจลูกหนี้คางชําระคาภาษี  คาธรรมเนียม  คาปรับ 

และรายไดอื่นๆ ตลอดจนลูกหนี้ตางๆ อยางท่ัวถึง  พรอมท้ังจัดทําทะเบียน
ลูกหนี้ใหครบถวนและเปนปจจุบัน  ตามท่ีกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือส่ัง
การกําหนด 

1.2.2 ไดมีการเรงรัดติดตามใหมีการชําระหนี้แลว  แตไมสามารถ
จัดเก็บได  เนื่องจากลูกหนี้กลายเปนบุคคลลมละลาย  ยากจน  ไมมีทรัพยสินท่ี
จะเรียกชําระหนี้ไดหรือดวยเหตุผลอื่น 

1.2.3 สําหรับการอนุมัติจําหนายภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระเกินกวา 
10 ป ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0310.3/ ว 23.6 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี  มท 
0310.3/ว 3167 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2549 ซึ่งสรุปวาใหผูวาราชการ
จังหวัดมีอํานาจจําหนายภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระเกินกวา 10 ป ในเขต
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลออกจากทะเบียน 

2.การลดยอดลูกหนี้คางชําระ กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
จัดเก็บขอมูลลูกหนี้คางชําระ  โดยไมมีมูลหนี้หรือจัดเก็บขอมูลผิดพลาด  และ
ไดบันทึกบัญชีเปนรายไดประจําปไปแลว  ทําใหมียอดลูกหนี้คางชําระไมตรง
ความเปนจริง  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปรับยอดลูกหนี้คางชําระตาม
ความเปนจริง  โดยใหเสนอผูบริหารทองถ่ินอนุมัติและแจงใหสภาทองถ่ินทราบ  
ขอบคุณครับ 

นายปรัศว  กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ไดแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของและรายละเอียดของ 
ประธานสภาฯ   การปรับปรุงลูกหนี้ของภาษีปายและภาษีโรงเรือนและท่ีดิน รายบริษัท TMK ท่ี 

คางชําระจบไปแลวนั้น  มีสมาชิกประธานสภาฯทานใดสงสัย  สอบถามไดครับ 
-ไมมี- 

ถาไมมีสมาชิกทานใดสอบถาม   ลําดับตอไปผมขอมติจากท่ีประชุม
ดวยครับ  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจําหนายหนี้สูญ เมื่อส้ินปงบประมาณ 2556 
ราย บริษัท TMK กาญจนบุรีเทรดด้ิง จํากัด 
1.ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน 10,920  บาท 
2.ลูกหนี้ภาษีปาย  จํานวน 3,600 บาท     
รวมเปนเงินท้ังส้ิน14,520 บาท ผมขอใหยกมือดวยครับ 
 

มติท่ีประชุม   สมาชิกเขารวมประชุม  11 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง    สมาชิก 
อนุมัติใหจําหนายหนี้สูญ จํานวน  10 คน ไมอนุมัติจํานวน – คน 
(รองประธานสภาฯ  ไมอยูในหองประชุม) 
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นายปรัศว   กุลดิลก  ๓.5 การพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญประจําป ๒๕๖3  
ประธานสภาฯ   ขอใหเลขานุการสภาฯช้ีแจงระเบียบท่ีเกี่ยวของ  
นายสนิท ชมเทศ    เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ
เลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  ,ทานเลขานุการ 

นายกฯ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนา
สวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

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

มาตรา ๕๓ กําหนดวา ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ
หลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนดแตตองไมเกินส่ี
สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
กําหนด  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๒๑  กําหนดวา การกําหนดจํานวนสมัยประชุม
สามัญประจําป  ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญประจําปของแตละ
สมัยในปนั้น และขอ  ๑๑ (๓) สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนดวาปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปกี่สมัย แตละ
สมัยในปนั้นจะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดกี่วัน  

จึงนําเรียนปรึกษาท่ีประชุมสภาแหงนี้ วาประจําป ๒๕๖2 จะกําหนด
ประชุมสมัยสามัญกี่สมัย และสมัยละกี่วัน  ซึ่งสมัยสามัญท่ี 1 กําหนดแลวก็คือ
ท่ีกําลังประชุมอยูนะครับ ขอเชิญ 
ของเดิม   สมัยท่ี ๒  วันท่ี  16 - 30  มิถุนายน    2562 

สมัยท่ี 3  วันท่ี  ๑3 - ๒7  สิงหาคม    ๒๕๖2 
สมัยท่ี 4  วันท่ี  ๑๖ - ๓๐  ธันวาคม    ๒๕๖2 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงรายละเอียดจบไปแลวนั้น  ผมขอใหทานสมาชิก
เสนอประธานสภาฯ   ครับวาในปงบประมาณ ๒๕๖3  เราจะกําหนดการประชุมวาจะมีกี่
สมัย (สมัยแรก 

ประชุมวันนี้แลวนะครับ)  และกําหนดต้ังแตเมื่อใดถึงเมื่อใดดวยครับ  
มีสมาชิกทานใดเสนอบางหรือไมครับ 

    ถาไมมีสมาชิกเสนอ  ผมขอเสนอดังนี้นะครับ 
ขอเสนอใหม  สมัยท่ี ๒  วันท่ี  16 - 30  พฤษภาคม   2563 

สมัยท่ี 3  วันท่ี  ๑3 - ๒7  สิงหาคม      ๒๕๖3 
สมัยท่ี 4  วันท่ี  ๑๖ - ๓๐  ธันวาคม      ๒๕๖3 

ถาสมาชิกเห็นดวยตามท่ีผมเสนอมานี้  ผมขอใหยกมือดวยครับ 
มติท่ีประชุม   สมาชิกเขารวมประชุม  11 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง    สมาชิก 

เห็นชอบตามท่ีประธานเสนอ จํานวน  10 คน ไมเห็นชอบ จํานวน – คน 
(รองประธานสภาฯ  ไมอยูในหองประชุม) 

 

นายปรัศว   กุลดิลก  ๓.6 การพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรกประจําป 
พ.ศ.ประธานสภาฯ   ๒๕64   

ผมขอใหเลขา ช้ีแจงระเบียบท่ีเกี่ยวของครับ 
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นายสนิท ชมเทศ    เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ
เลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  ,ทานเลขานุการ 

นายกฯ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนา
สวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

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

มาตรา๕๓  กําหนดวา ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ
หลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนดแตตองไมเกินส่ี
สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
กําหนด  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๒๑  กําหนดวา การกําหนดวันเริ่มตนประชุมสามัญ
ประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรก
ของแตละป โดยใหนําความในขอ ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม และขอ  ๑๑ (๓) 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสภาองคการบริหารสวนตําบลใหกําหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดกี่วัน 

จึงนําเรียนปรึกษาท่ีประชุมสภาแหงนี้ วาประจําป ๒๕64 จะกําหนด
ประชุมสมัยแรกเมื่อใด ขอเชิญ  
ของเดิม สมัยแรก  วันท่ี  ๑1– 2๕   กุมภาพันธ  ๒๕๖3 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีเลขา ช้ีแจงรายละเอียดจบไปแลวนั้น     ผมขอใหทานสมาชิกเสนอครับ
วาประธานสภาฯ   ในปงบประมาณ ๒๕64  เราจะกําหนดการประชุมในเดือนใดและกําหนดเวลา 

ประชุมต้ังแตเมื่อใดถึงเมื่อใดดวยครับ  
-ถาไมมีสมาชิกเสนอ  ผมขอเสนอดังนี้นะครับ 
ของใหม  สมัยแรก  วันท่ี  ๑4– 28   กุมภาพันธ  ๒๕๖4  
ถาสมาชิกเห็นดวยตามท่ีผมเสนอมานี้  ผมขอใหยกมือดวยครับ 

มติท่ีประชุม   สมาชิกเขารวมประชุม  11 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง    สมาชิก 
เห็นชอบตามท่ีประธานเสนอ จํานวน  10 คน ไมเห็นชอบ จํานวน – คน 
(รองประธานสภาฯ  ไมอยูในหองประชุม) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เร่ือง รายผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ๒๕62 
นายปรัศว   กุลดิลก  เรื่อง รายผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ๒๕62    ผมขอให       
ประธานสภาฯ   เลขานุการสภาฯ. แจงขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของตอสภาฯ 
นายสนิท ชมเทศ    เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ
เลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  ,ทานเลขานุการ 

นายกฯ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหม  ทานหัวหนา
สวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๕)พ.ศ. ๒๕๔๖  ขอ ๕๘/๕  วรรคหา “  กําหนดวา
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป ” 
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นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ แจงขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของจบไปแลวนั้น    ลําดับตอไป
ขอประธานสภาฯ   เรียนเชิญทานนายก แถลงผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ๒๕62  ตอท่ี 

ประชุมสภาฯ  ขอเชิญครับ 
นายอนุชา  กุลดิลก   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง 
นายก อบต. ประธานสภาฯ,ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง

กระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕62  ขององคการบริหารสวน

ตําบลทุงกระพังโหม  ผมขอใหรองอุกฤษฏยศ   ตรีสุคนธ รองนายกเปนผูแถลง
ตอท่ีประชุมครับ 

อุกฤษฏยศ   ตรีสุคนธ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ 
รองนายก อบต.ฯ บริหารสวนตําบล  ทานรองประธานสภาฯ,  ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุก
ทานครับ 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕62   
1.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สงเสริมการศึกษา การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว งานรัฐพิธี และวันสําคัญตางๆ สนับสนุนการเผยแพร และการปฏิบัติ
ดานคุณธรรมทางศาสนาตลอดจนสรางจิตสํานึกใหประชาชน มีสวนรวมในการ
อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน โดยแยก
เปนโครงการหรือกิจกรรรมตางๆ ดังนี้ 

๑. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันเขาพรรษา  ประจําป 
2562 งบประมาณ 2,045  บาท 

2. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 13,400  บาท 

3. โครงการวันเด็กแหงชาติ  ประจําป 2562 ไมใชงบประมาณของ
องคการบริหารสวนตําบล ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ปตท. 10,000  
บาท 

     4. รวมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสําคัญตาง อาทิ วันปยมหาราช  
 

5. กิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปลาไหล โครงการปลอดภัย
เปนดี โครงการถวายเทียนพรรษา โครงการไหวครู กิจกรรมวันปใหม  โครงการ
วันแม โครงการวันพอ  โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง โครงการลอยกระทง  
โครงการปจฉิมนิเทศผูปกครอง 

 

2.การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ  
พัฒนา สงเสริม และฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน สงเสริม และ

สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และผลิตภัณฑชุมชน 
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยแยกเปนโครงการ
หรือกิจกรรรมตางๆ ดังนี้ 

1.สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนใหกลุมอาชีพและกลุมเกษตรภายใน
ตําบลเงินงบประมาณตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
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๓.  การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ 
กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา 

ตลอดจน สาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆ พัฒนาระบบไฟฟา ประปา 
พัฒนาแหลงน้ํา คูคลอง เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ฯลฯ โดยแยก
เปนโครงการหรือกิจกรรมตางๆดังนี้ 

1. โครงการขยายทอแมนประปา หมู ท่ี 3  บริเวณทางเขาหอถัง
น้ําประปาบานนางสรอย  ศรีนวล ขนาด ø 3 นิ้ว ช้ัน 13.5 จํานวน 8 ทอน  
ระยะทางยาว 152 เมตร พรอมเช่ือมตอทอเมนเขาบาน รายละเอียดตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด  วงเงิน  42,400.-บาท  
(ต้ังจายจากเงินสะสม) 

2. โครงการจางเหมากําจัดวัชพืชหมูท่ี 2,หมูท่ี 3,หมูท่ี 5และหมูท่ี  6   
2.1  บริเวณหมู ท่ี  2 ขนาดปากคลองกวางเฉล่ีย  5  เมตร ยาว  

500 เมตร  หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 2,500 ตารางเมตร โดยใชรถแบคโฮเก็บ
ข้ึนมาท้ิงบนคันคลองหรือจนกวาจะแลวเสร็จตามกําหนด 

2.2 บริเวณหมูท่ี  3  ขนาดปากคลองกวางเฉล่ีย  15  เมตร  ยาว  
950 เมตร  หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 14,250 ตารางเมตร โดยใชรถแบคโฮเก็บ
ข้ึนมาและขนท้ิงโดยรถบรรทุก 10 ลอ หรือจนกวาจะแลวเสร็จตามกําหนด 

2.3 บริเวณหมูท่ี  5  ขนาดปากคลองกวางเฉล่ีย  6  เมตร ยาว 600 
เมตร  หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 3,600 ตารางเมตร โดยใชรถแบคโฮเก็บข้ึนมา
ท้ิงบนคันคลองหรือจนกวาจะแลวเสร็จตามกําหนด 

2.4 บริเวณหมูท่ี 6 ขนาดปากคลองกวางเฉล่ีย 5 เมตร ยาว  450 
เมตร  หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 2,250 ตารางเมตร โดยใชรถแบคโฮเก็บข้ึนมา
ท้ิงบนคันคลองหรือจนกวาจะแลวเสร็จตามกําหนด  วงเงิน  144,500.- บาท 
(ต้ังจายจากเงินสะสม 

3. โครงการกอสรางถนนหินคลุก เสนบานนายขาว  สุขชัยศรี  หมูท่ี  
2  ขนาดผิวจารจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 80  เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีท่ีไมนอยกวา 240  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด วงเงิน  24,300.- บาท  (ต้ังจายจาก
เงินสะสม) 

4. โครงการเปดถนนสาธารณะ เสนบานนายวินัย  ประทุมทอง หมูท่ี 
3 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางยาว 160 
เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 640 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 
จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม
กําหนด วงเงิน  155,500.- บาท  (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

5. โครงการงานปรับปรุงหูชางระบายน้ํา ขางโรงงาน LNR สถานท่ี
กอสราง หมูท่ี 5  ประตูขนาด  กวาง   1  เมตร หูชางขางละ 2 เมตร หนา 
0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม
กําหนด  วงเงิน  9,200.- บาท (ต้ังจายจากเงินรายได) 

6. โครงการกอสรางถนนดิน โดยทําการเปดถนนใหม หมู ท่ี 6  
ขนาดผิวจราจรกวาง  4.00 เมตร ยาว  410 เมตร หนา 0.15  เมตร พื้นท่ี
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ไมนอยกวา 1,640 ตารางเมตร  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 
ปาย รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด  
วงเงิน 403,000.- บาท   (ต้ังจายจากเงินรายได  255,080.-บาท ต้ังจาย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป 147,920.-บาท) 

7. โครงการกอสรางเข่ือนกันดิน สายหนองปลาไหล-หนองตาล หมู
ท่ี 6  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด วงเงิน 480,000.- บาท 
(ต้ังจายจากเงินสะสม) 

8. โครงการกอสรางถนน คสล. เสนบานนางเกศสิรี ตรีสุคนธ หมูท่ี 
4  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 160 
เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 640 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 
จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุงกระพังโหมกําหนด วงเงิน  
488,000.- บาท 
(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

9. โครงการกอสรางกําแพงดิน หมูท่ี 5  ขนาดความสูง 2.00 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร บริเวณคลองสาธารณะ ริมถนนทางเขาบานนายดอกไม  
พิมพา พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด วงเงิน 818,000.- บาท 
(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

10. โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณบานนางโสภา หง่ีอน หมูท่ี 
3  ขนาดผิวจารจรกวาง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20 เมตร หรือมี
ผิวจารจรไมนอยกวา 60 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก 0.00 -0.50 เมตร  
รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด  วงเงิน  
45,600.- บาท 
(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

11.โครงการกอสรางถนน คสล.เสนบานนางจันที ตรีแจมจันทรหมู
ท่ี 4  ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 140 
เมตร ไหลทางหินคลุก 0.00-0.50 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 420 ตาราง
เมตร พรอมปายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุง
กระพังโหมกําหนด  วงเงิน  324,200.- บาท  (ต้ังจายจากเงินรายได) 

12. โครงการกอสรางถนน คสล. เสนบานนางสมจันทร จันทา หมู
ท่ี 3  ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 
169.50 เมตร ไหลทางหินคลุก 0.00-0.50 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 
508.50 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 
รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด  วงเงิน  
405,500.- บาท  
(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

13. โครงการขยายไหลทางเขาบานนายประยูร  ถ่ินโพธิ์วงษ  หมูท่ี  
3 ขยายกวาง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 315 เมตร ไหลทางหินคลุก 
0.00-0.50 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 315 ตารางเมตร พรอมปาย
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ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด วงเงิน  367,966.45.- บาท 

14. โครงการกอสรางถนน คสล. เสนบานนายอําพร โทงแกว ถึง
บานนายเสมียน ทองบอมะกรูด หมูท่ี 5  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง ยาว 100 เมตร ไหลทางหินคลุก 0.00 – 0.50 
เมตร  หรือมีพื้นท่ีทางไมนอยกวา 500 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนอบต. ทุง
กระพังโหมกําหนด วงเงิน 366,000.- บาท   (ต้ังจายจากเงินรายได)ต้ังจาย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

15. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. เสนบานนาย
อําพร โทงแกว ถึงบานนายเสมียน ทองบอมะกรูด (ชวงท่ี 4) หมูท่ี 5 ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 30  เมตร ไหล
ทางหินคลุก 0.00 – 0.50 เมตร  หรือมีพื้นท่ีทางไมนอยกวา 150 ตาราง
เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด  วงเงิน  107,000.- บาท  
(ต้ังจายจากเงินสะสม) 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น   4,181,166.45        บาท 

*งบประมาณ รวมท้ังท่ีต้ังในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินสะสม  
4.การพัฒนาดานสังคม 

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

1.โครงการอบรมและศึกษาดูงานของชมรมผู สูงอายุ  ประจําป
งบประมาณ 2562 งบประมาณ 36,400  บาท 

2.โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาฟุตบอลระดับประถมศึกษา 
กําแพงแสน   ๗๙  คัพ งบประมาณ 24,732  บาท 

3.โครงการขยะสรางบุญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4.โครงการพระราชดําริท่ีเกี่ยวกับสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 งบประมาณ 10,750  บาท 
5. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและไขซิกา 

งบประมาณ 76,080 บาท 
6.โครงการอบรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ประจําปงบประมาณ 

2562  งบประมาณ 116,032  บาท 
7.โครงการสงเสริมพัฒนา อย.นอยในโรงเรียนวัดหนองปลาไหล 

ประจําป 2562 งบประมาณ  17,860  บาท 
8.โครงการใสใจวัยใส เด็กไทยรูเทาทัน ไมต้ังครรภในวัยเรียน ประจําป

งบประมาณ 2562 งบประมาณ 5,970  บาท 
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9.โครงการพระราชดําริท่ีเกี่ยวกับสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 งบประมาณ 10,750  บาท 

10. โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะต้ังแตตนทาง ตามหลัก 3 RS 
โดยไมใชงบประมาณ 

11. กิจกรรมต้ังดานตรวจยาเสพติด 
12. กิจกรรมต้ังจุดตรวจรณรงคลดอุบัติเหตุ ชวงเทศกาลวันปใหม 

2562 งบประมาณ 10,500 บาท 
13. กิจกรรม ต้ังจุดตรวจรณรงคลดอุบัติเหตุ ชวงเทศกาลวัน

สงกรานต 2562 งบประมาณ 10,500   
5.การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

พัฒนา สงเสริม สนับสนุน สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาและจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  การกําจัดขยะมูลฝอย และสิงปฎิกูล
ภายในตําบล เฝาระวัง บํารุงรักษาแมน้ํา ลําคลอง แหลงน้ําตางๆ พัฒนา 
ส ง เสริ ม  สนับสนุนสร า ง จิต สํานึ กในการ ดูแลรั กษาและการ จัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การเฝาระวัง แหลงน้ําตางๆ โดยแยกเปน
โครงการ/กิจกรรม ตางๆ ดังนี้ 

     ๑. กิจกรรมปรับภูมิทัศน 
2. กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
3. กิจกรรมทําความสะอาดคูคลอง  
4. โครงการพัฒนาและทําความสะอาดท่ีสาธารณะ 
5. โครงการอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก 

6.การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินพัฒนาบุคลากรในองคกร สงเสริมสวัสดิการแก
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ ฯลฯ โดยแยกเปนโครงการ/ กิจกรรม 
ตางๆ ดังนี้ 

     ๑. จัดประชุมประชาคม 
     ๒.  จัดประชุมสภาสมัยสามัญ จํานวน  3  สมัย   สมัยวิสามัญ  2  
สมัย 
    ขอบคุณคับ  
นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีทานนายกและรองนายก  แถลงผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 
๒๕ประธานสภาฯ   62 จบไปแลวนั้น  มีสมาชิกสภาฯทานใด  จะสอบถามเพิ่มเติม  ขอ
เชิญครับ 

-ไมมี- 
ถาไมมีผมถือท่ีประชุมสภาฯรับทราบ นะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕       เร่ือง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบล(ไตรมาส1-4)  
นายปรัศว   กุลดิลก  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบล (ไตรมาส 1-4) ผมขอให
เลขานุการประธานสภาฯ   สภาฯ แจงขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของตอสภาฯ   
นายสนิท ชมเทศ    เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ
เลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  ,ทานเลขานุการ 
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นายกฯ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหม  ทานหัวหนา
สวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกร     ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   
(ฉบับ 

ท่ี 3) พ.ศ. 2561  ขอ 12    
หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

กําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา    มีหนาท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน   ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง    

วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา    รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน     เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอ

ตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย

ภายในสิบหาวันนับ   แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด

ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน    โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้สภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ินสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกลาวไดตามความ

เหมาะสม  ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได  เปนไป

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0810.3/ ว6772  ลงวันท่ี 6 

พฤศจิกายน 2562 

สวนรายละเอียดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ไตรมาสท่ี 
1-4 ประจําปงบประมาณ 2562  ขอใหนางสาวชนัญชิตา  เสาวโร  หัวหนา
สํานักงานปลัดฯ ซึ่งรับผิดชอบงานแผนโดยตรงเปนผูช้ีแจงครับ 

นางสาวชนัญชิตา  เสาวโร   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ 
หัวหนาสํานักงานปลัดฯ  บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานคะ 

     ขอใหทานสมาชิกดูตามเอกสารท่ีแจกไปกอนหนานี้นะคะ 
จากการตรวจติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสามป  ประจําปงบประมาณ 2562 คณะกรรมการไดมี
ขอเสนอแนะและขอสังเกตใหผูบริหารนําไปปรับปรุงเกี่ยวกับปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานดังนี้ 
ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาในป 2562 

 
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการที่
แลวเสร็จ 

จํานวนโครงการที่
ยังมิไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
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1.ดานการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

13 68.42 6 31.57 19 100 

2.ดานเศรษฐกิจ - - 10 100 10 100 
3.ดานบริการสาธารณะ 9 60 6 40 15 100 
4.ดานสังคม 8 53.33 7 46.66 15 100 
5.ดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

- - 4 100 4 100 

6.ดานบริหารจัดการที่ดี 5 55.55 4 44.44 9 100 
รวม 35 48.61 37 51.38 72 100 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
การเบิกจายงบประมาณ 

 
ยุทธศาสตร 

 งบปกติ  จายขาดเงินสะสม  รวม 
จํานวนเงิน รอย

ละ 
จํานวน

เงิน 
รอย
ละ 

จํานวนเงิน รอ
ย
ละ 

1.ดานการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

1,296,663.62 -  -  - 1,296,663.62  -  

2.ดานเศรษฐกิจ - - - -  -  -  

3.ดานบริการสาธารณะ 4,224,540.80 -  798,200 -  5,022,740,80  -  

4.ดานสังคม 4,173,664 -  -  -  4,173,664  -  

5.ดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

- - -  -  -  -  

6.ดานบริหารจัดการที่ดี 1,735,575 -  2,378,100  -  4,113,675  -  

รวม 11,430,443.4  - 3,176,300  -  14,606,743.4  -  

   
โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปงบประมาณ 2562 

 
 

 โครงการ 
ผลการดําเนินการ  

  
 งบประมาณ 

ดําเนิ
นการ
แลว
เสร็จ 

 อยู
ระหวาง
ดําเนิน
การ 

ยังไมได
ดําเนิน
การ  

  

 งบประมาณที่
ไดรับ 

 งบประมาณที่
เบิกจาย 

 1.เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจคนชรา 

-  - 2,623,100 2,942,400 

 2.เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจคนพิการ 

-  - 664,800 725,600 

 3.เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดฯ 

- - - - - 

 4เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
สนับสนุนศูนยพัฒนา

- - - - - 
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เด็กเล็ก 

รวม - - - 3,287,900 3,668,000 

 
  

ดานปญหา 
1.งบประมาณมีจํานวนจํากัดแตโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนามี

จํานวนมาก  เกินศักยภาพของ อบต. 
2.โครงการท่ีบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณ  บางโครงการผูบริหารไม

สามารนํามาดําเนินการได  เนื่องจากมีปญหาเรื่องสถานท่ีกอสรางและบางครั้ง
เกิดความแตกแยกในหมูบาน 

3.ควรใหหมูบานมีการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน  แลวของบประมาณ
ในสวนท่ีเกินศักยภาพของหมูบาน  แลวมาจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีหัวหนาสํานักงานปลัดฯ ได ช้ีแจงรายละเอียดของการติดตามและ
ประเมินผลประธานสภาฯ   แผนไตรมาส 1-4 จบไปแลวนั้น  มีสมาชิกทานใดสงสัย  สอบถามได
ครับ 

-ไมมี- 
ถาไมมีสมาชิกทานใดสอบถาม  ผมถือวาท่ีประชุมรับทราบผลการติดตามและ
ประเมินผล  นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 6      เรื่องอื่นๆ   
นายปรัศว   กุลดิลก  ในระเบียบวาระนี้  สมาชิกทานใดจะสอบถามเรื่องใดๆ  ขอใหสอบถามผูบริหาร
ประธานสภาฯ   หรือทานอื่นก็ไดครับ  
นายวิชิต  สรงกระสินธุ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมอยากใหแกไขกลองวงจรปด ของเดิม
บริเวณส.อบต. หมูท่ึ 2             ทางเขาคลองชลประทาน  ใหเปนระบบใหม มีความละเอียดท่ีชัดเจน
มากข้ึนครับ 
นางสายยัน  มะโนเสริฐ   เรียนทานประธานสภาฯ ขอทราบผลเรื่องการติดต้ังกลองวงปด หมูท่ี 
1 ส.อบต. หมูท่ี 1    และการซอมเครื่องเสียงไรสาย  บริเวณรานซอมทีวี ไมดัง  ให อบต.
ดําเนินการ 

แกไขดวยคะ 
นายสนิท ชมเทศ    เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ
เลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  ,ทานเลขานุการ 

นายกฯ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหม  ทานหัวหนา
สวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

     ผมขออนุญาตช้ีแจงตามท่ีทานสมาชิกสอบถามดังนี้ครับ 
1.กลองวงจรปด หมูท่ี 2 บริเวณแยกคลองชลประทานถึงเครื่องกรอง

น้ํา ของเดิมกลองเสียท้ัง 4 ตัว  ปจจุบันไดเปล่ียนกลองจากระบบเดิม  เปน
กลองไอพีความละเอียด สองลานพิกเซลใหแลวท้ัง 4 ตัวครับ  รับรองกลองใหม
เห็นชัดเจนแนนอนครับ 

2.กลองวงปดหมูท่ี 1 และหมูท่ี 6 การไฟฟาไดอนุญาตใหพาดสาย
แลวครับ และไดผูรับจางเปนท่ีเรียบรอยแลว  รอการติดต้ัง  คาดวาสัปดาหหนา
นาจะเรียบรอย  สวนเสียงไรสายปจจุบันท่ีใชการไมได  มีอยู 3 จุดดังนี้ 

     1.บริเวณ หมูท่ี 1 ตลาดรุงเจริญ (ตามท่ี ส.อบต.หมูท่ี 1 สอบถาม) 
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     2.บริเวณ หมูท่ี 2 โรงน้ําด่ืม 
     3.บริเวณ หมูท่ี 6 บาน ผช.ผญ หมูท่ี 6 
    ทาง อบต.ไดแจงใหบริษัท ผูรับจางดําเนินการแกไขท้ัง 3 จุด แลวครับ 
 

นายปรัศว   กุลดิลก  มีทานใดมีเรื่องแจงใหท่ีประชุมแหงนี้ทราบอีกหรือไม ถามีขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ           -ไมม-ี    

ถาไมมี  ผมขอขอบคุณสมาชิก อบต., ทานผูบริหาร และ หัวหนาสวนราชการทุก
ทาน  ท่ีเขารวมประชุมสภาฯในครั้งนี้  ผมขอปดประชุมครับ  

ปดประชุม     เวลา    12.05  น. 

                         (ลงช่ือ)    สนิท   ชมเทศ         ผูบันทึกรายงานการประชุม 

          (นายสนิท   ชมเทศ) 

                               เลขานุการสภาฯ อบต.  

(ลงช่ือ)           ปรัศว  กุลดิลก          ผูตรวจรายงานการประชุม 

        (นายปรัศว  กุลดิลก) 

             ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหม  

 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหม สมัยสามัญ  สมัยแรก   ครั้งท่ี 1  เมื่อวันท่ี  21 

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕63  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวถูกตอง 

 

(ลงช่ือ)          สมพงษ  ขวัญทอง    กรรมการ 

    (นายสมพงษ  ขวัญทอง) 

    สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๑ 

 

 (ลงช่ือ)       กานดา  ทองลาว       กรรมการ 

    (นางกานดา  ทองลาว) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖ 

 

(ลงช่ือ)    สุพระลักษณ  วงษจําปา   กรรมการ 

         (นายสุพระลักษณ  วงษจําปา) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖  

 


