
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 

สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ คร้ังที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๒   
วันอังคำรที่  ๒๔  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ผูม้าประชุม 
 

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

ผูล้าประชุม ไม่มี 
ผูข้าดประชุม ไม่มี 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

๑. นายชินปพฏัฐ์ ประเสริฐมรรค  นายก อบต.ทรงคนอง 
๒. นายจกัร์พร  พวงนอ้ย  หวัหนา้ส านกัปลดั 
๓. นายปฏิภาณ  ปานไว   หวัหนา้ฝ่ายออกแบบฯ 
๔. นางสาวปฏิพทัธ์ ครุฑชา   ผช.นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
๕. นายสุวทิย ์ วงศสุ์วรรณ  จพง.ธุรการปฏิบตัิงาน 

เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

  เม่ือไดเ้วลาประชุม ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบทรงคนองตรวจสอบรายช่ือสมาชิกผู ้
มาประชุม ปรากฏวา่มีผูม้าประชุมครบองคป์ระชุม จึงใหส้ญัญาณเชิญสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรง
คนองทุกท่านเขา้ที่ประชุมแลว้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัน้ี 
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ระเบียบวำระที่  ๑ เร่ืองที่ประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 
นายสวา่ง  เทียมทดั การออกหนงัสือแจง้เก่ียวกบัรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ผด.๓,ผด.๔ ประชาชนได ้
ประธานสภาฯ  รับแจง้แลว้ไม่เขา้ใจการแจง้ประเมิน ขอใหเ้จา้หนา้ที่จดัเก็บฯ ช้ีแจงใหท้ราบดว้ย 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวำระที่  ๒  เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่แล้ว                
นายสวา่ง  เทียมทดั ขอใหส้มาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุม สมยัวสิามญั สมยัที่ ๒ ประจ าปี 
ประธานสภาฯ  ๒๕๖๒  คร้ังที่ ๑ เม่ือวนัที่ ๒๕ กนัยายน ๒๕๖๒ มีสมาชิกขอแกไ้ขเพิม่เติมหรือไม่     
นายศกัดา ศรีพรหมมา ขอเสนอใหมี้การเพิม่เติมขอ้ความ ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอ่ืน ๆ หนา้ ๔ ดงัน้ี  
ส.อบต.หมู่ ๓ 
“นายนที สุดประเสริฐ ขอสอบถามเร่ืองการตกแต่งหอ้งประชุมวา่ด าเนินการไปถึงไหนแลว้ เน่ืองจากจะส้ิน  
ส.อบต.หมู่ ๔  ปีงบประมาณแลว้ 
นายเอกชยั  เอกสมัพนัธ์ทิพย ์ อยูร่ะหวา่งด าเนินการตามระเบียบพสัดุ 
ปลดั อบต.   
นายสุรพล  คุมพล สอบถามการติดตั้งผา้ม่านจะด าเนินการไดเ้ลยหรือไม่ 
ส.อบต.หมู่ ๒ 
นายเอกชยั  เอกสมัพนัธ์ทิพย ์ ยงัไม่ไดบ้รรจุในขอ้บญัญตัิงบประมาณ” 
ปลดั อบต.   
นายสวา่ง  เทียมทดั มีสมาชิกจะแกไ้ขเพิม่เติมอีกหรือไม่ ถา้ไม่มี จึงขอมติที่ประชุมวา่รับรองรายงานการ 
ประธานสภาฯ  ประชุมหรือไม่ ลงมติครับ  
มติที่ประชุม  รับรอง  ๖ เสียง       
   ไม่รับรอง ๑ เสียง (นายนที สุดประเสริฐ)    
   งดออกเสียง ๔ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั,นายไพโรจน์ รุ่งเรืองศรี 

          นางศุภพิชา เพช็รนิล,น.ส.สมเจตต ์อินแขก) 
ระเบียบวำระที่  ๓    เร่ืองญัตติพิจำรณำรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำร 

ส่วนต ำบลทรงคนอง ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นายสวา่ง  เทียมทดั ขอเชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ 
นายชินปพฏัฐ์ ประเสริฐมรรค เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองและสมาชิกสภาองคก์าร       
นายก อบต.                          บริหารส่วนต าบลทรงคนองที่เคารพ ขา้พเจา้ขอเสนอญตัติเร่ืองพจิารณารายงานผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ รายะเอียดมอบใหเ้จา้หนา้ที่ช้ีแจง 
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น.ส.ปฏิพทัธ ์ ครุฑชา ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน 
ผช.นกัวเิคราะห์ฯ ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดก้ าหนดใหมี้การ

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพฒันามีหนา้ที่ด  าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการจะตอ้ง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วธีิการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาด าเนิน การ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพือ่ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภา
ทอ้งถ่ินและคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบหา้วนันบัแต่
วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ย
กวา่สามสิบวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี  

   องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  ไดก้  าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาไว ้  
   ๖  ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
   ยทุธศาสตร์ที่ ๑ ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยทุธศาสตร์ที่ ๒   ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
   ยทุธศาสตร์ที่ ๓   ดา้นการพฒันาการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
   ยทุธศาสตร์ที่ ๔ ดา้นการพฒันาสาธารณสุข 
   ยทุธศาสตร์ที่ ๕   ดา้นการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   ยทุธศาสตร์ที่ ๖   ดา้นการพฒันาการบริหารจดัการที่ดี 
 

จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 
 

    จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศำสตร์ 
แผนด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็น งบประมำณ คิดเป็น 
๑. ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ๓๖ ๒๑.๑๘ ๖๑,๙๙๐,๑๐๖.๐๐ ๗๔.๓๘ 
๒. ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ๒๗ ๑๕.๘๗          ๙,๘๖๒,๐๐๐.๐๐ ๑๑.๘๓ 
๓. ดา้นการพฒันาการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๔๐ ๒๓.๕๓ ๒,๙๑๔,๔๘๐.๐๐ ๓.๕๐ 
๔. ดา้นการพฒันาสาธารณสุข ๑๓ ๗.๖๕ ๘๗๕,๖๐๐.๐๐ ๑.๐๕ 
 ๕. ดา้นการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ๖ ๓.๕๓ ๒,๓๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒.๘๐ 
๖. ดา้นการบริหารจดัการที่ด ี ๔๘ ๒๘.๒๔ ๕,๓๖๖,๖๘๐.๐๐ ๖.๔๔ 

รวม ๑๗๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๓,๓๓๘,๘๖๖.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
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จ านวนโครงการที่บรรจุในขอ้บญัญตัิ/เงินสะสม/ไม่ใชง้บประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิน่  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

จ ำนวนโครงกำรที่น ำมำบรรจุใน
ข้อบัญญัต/ิเงินสะสม/ไม่ใช้งบประมำณ 

๑. ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ๓๖ ๒๑ 
๒. ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ๒๗ ๑๙ 
๓. ดา้นการพฒันาการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๔๐ ๓๐ 
๔. ดา้นการพฒันาสาธารณสุข ๑๓ ๘ 
 ๕. ดา้นการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ๖ ๔ 
๖. ดา้นการบริหารจดัการที่ด ี ๔๘ ๒๓ 
รวม ๑๗๐ ๑๐๕ 

   สรุป  -  โครงการที่น ามาบรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  จ านวน  ๑๗๐ โครงการ 
    - โครงการที่น ามาบรรจุในขอ้บญัญตัิ/เงินสะสม  จ านวน  ๑๐๕ โครงการ 

     - คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๗ 
 

ผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อบัญญัติประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่น ำมำบรรจุ
ในข้อบัญญัต/ิเงินสะสม 

จ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏบัิติใน
ข้อบัญญัต/ิเงินสะสม 

๑. ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ๒๑ ๑๗ 
๒. ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ๑๙ ๑๖ 
๓. ดา้นการพฒันาการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๓๐ ๒๗ 
๔. ดา้นการพฒันาสาธารณสุข ๘ ๕ 
 ๕. ดา้นการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ๔ ๓ 
๖. ดา้นการบริหารจดัการที่ด ี ๒๓ ๒๓ 
รวม ๑๐๕ ๙๑ 

 

ยุทธศำสตร์ 
แผนด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็น งบประมำณ คิดเป็น 
๑. ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ๒๑ ๒๐.๐๐  ๑๐,๖๕๙,๕๐๐.๐๐  ๓๗.๑๘ 
๒. ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ๑๙ ๑๘.๑๐  ๑๑,๐๑๖,๔๐๐.๐๐  ๓๘.๔๒ 
๓. ดา้นการพฒันาการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๓๐ ๒๘.๕๗  ๒,๒๔๔,๓๕๐.๐๐ ๗.๘๓ 
๔. ดา้นการพฒันาสาธารณสุข ๘ ๗.๖๒      ๔๙๘,๘๐๐.๐๐  ๑.๗๔ 
 ๕. ดา้นการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ๔ ๓.๘๑    ๒,๐๘๐,๐๐๐.๐๐  ๗.๒๕ 
๖. ดา้นการบริหารจดัการที่ด ี ๒๓ ๒๑.๙๐   ๒,๑๗๑,๙๐๐.๐๐  ๗.๕๘ 

รวม ๑๐๕ ๑๐๐.๐๐  ๒๘,๖๗๐,๙๕๐.๐๐  ๑๐๐.๐๐ 
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สรุป  -  โครงการที่น ามาบรรจุในขอ้บญัญตัิ/เงินสะสม  จ านวน   ๑๐๕  โครงการ 
    - โครงการที่ไดป้ฏิบตัิในขอ้บญัญตัิ/เงินสะสม  จ านวน     ๙๑    โครงการ 

            - คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ 
ความพงึพอใจในภาพรวมต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมจากการส ารวจความพงึพอใจในภาพรวมต่อผลการ
ด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน ๓๗๐ ราย (๓๗๐ ชุด) โดยใหส้มาชิกสภา อบต.ทรงคนอง 
จ านวน ๑๑ ราย เป็นตวัแทนในการร่วมตรวจสอบผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมใน
พื้นที่ของตนเอง  จากการส ารวจความพงึพอใจฯ ไดรั้บเอกสารกลบัคืนมาจ านวน ๓๒๑ 
ชุด ไม่สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลไดเ้ป็น จ านวน ๔๙ ชุด เอกสารที่น ามาวเิคราะห์ขอ้มูล 
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๗ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งโดย
ใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ระดบัความคลาดเคล่ือนอยูท่ี่ร้อยละ ๐.๐๕ 

   - จากการส ารวจพบวา่ ประชาชนจากกลุ่มตวัอยา่งมีความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองในภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใจ คิดเป็นร้อยละ 
๖๒.๐๖ รองลงมาอยูใ่นระดบัพอใจมากคิดเป็นร้อยละ  ๓๑.๙๕  ระดบัไม่พอใจ คิดเป็น
ร้อยละ ๕.๙๙ 
- จากการส ารวจพบวา่ ประชาชนจากกลุ่มตวัอยา่งมีความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงา 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองต่อยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน คะแนนเฉล่ีย ๗.๗๕ คะแนน เกณฑก์ารประเมินอยูใ่นระดบัดี 
- จากการส ารวจพบวา่ ประชาชนจากกลุ่มตวัอยา่งมีความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองต่อยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจแล
สงัคม คะแนนเฉล่ีย ๗.๕๙ คะแนน เกณฑก์ารประเมินอยูใ่นระดบัดี 
- จากการส ารวจพบวา่ ประชาชนจากกลุ่มตวัอยา่งมีความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองต่อยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม คะแนนเฉล่ีย ๗.๕๖ คะแนน เกณฑก์ารประเมินอยูใ่นระดบัดี 
- จากการส ารวจพบวา่ ประชาชนจากกลุ่มตวัอยา่งมีความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองต่อยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข 
คะแนนเฉล่ีย ๗.๒๙ คะแนน เกณฑก์ารประเมินอยูใ่นระดบัดี 
- จากการส ารวจพบวา่ ประชาชนจากกลุ่มตวัอยา่งมีความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองต่อยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรม 
ชาติและส่ิงแวดลอ้ม คะแนนเฉล่ีย ๖.๙๕ คะแนน เกณฑก์ารประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้

   ขอ้เสนอแนะ / ความคิดเห็น 
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  ๑. ประชาชนตอ้งการมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมมากขึ้นกวา่เดิม 
  ๒. การพฒันาดา้นการคมนาคม ควรใหมี้ความสะดวกมากขึ้น 
  ๓. เพิม่เคร่ืองขยายเสียง 
  ๔. การพฒันาในส่วนที่เกิดปัญหากบัประชาชน ควรด าเนินการอยา่งรวดเร็ว 
  ๕. การพฒันาดา้นสาธารณะประโยชน์ส่วนรวม ควรเร่งด าเนินการใหม้ากขึ้น 

๖. การประชาสมัพนัธก์ารก่อสร้างถนน เขื่อนควรใหป้ระชาชนไดรั้บทราบถึงระยะเวลา
ในการด าเนินการ 
๗. โครงการก่อสร้างถนน เขื่อน สะพาน ควรให้ประชาชนไดเ้ขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

  ๘. บา้นเรือนที่อยูติ่ดกบัคลองครามมีวชัพชืเตม็คลอง ควรด าเนินการแกไ้ขใหเ้ร็วขึ้น 
  ๙. การก าจดัวชัพชื ควรด าเนินการใหบ้่อยคร้ังขึ้น 

๑๐. การจดัเก็บขยะควรเพิม่รอบในการจดัเก็บให้มากขึ้น-เร็วขึ้นหรือด าเนินการอาทิตย์
ละ ๒ คร้ัง 
๑๑. สีของถงัคดัแยกขยะไม่ชดัเจน ขยะอนัตรายมีประเภทอะไรบา้ง ควรมีการ
ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนไดรั้บรู้ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีถงัคดัแยกใหช้ดัเจน เช่น 
หลอดไฟ ถ่านไปฉาย แบตเตอร่ี 
๑๒. การแกไ้ขปัญหาการระบายน ้ าในบา้นเรือน     
๑๓. การดูแล แกไ้ขเร่ืองน ้ าเน่าเสีย การปล่อยน ้ าเน่าเสียลงคู คลองและการระบาย
ประตูน ้ า  

  ๑๔. น ้ าบริเวณใตส้ะพาน เวลาฝนตก การสญัจรไม่สะดวก 
๑๕. การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ควรด าเนินการใหเ้ร็วกวา่ช่วงเวลาที่ได้
ด าเนินการไป  

นายสวา่ง  เทียมทดั  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
นายนที สุดประเสริฐ สอบถามหนา้ ๒๒-๒๓ จ านวนแบบส ารวจโครงการใชห้ลกัเกณฑอ์ะไรในการส ารวจ  
ส.อบต.หมู่ ๔  บางโครงการมีเพยีง ๔-๕ แบบ ใหร้ะบุดว้ยวา่ หมู่ใด เพือ่ใหท้ราบสถานที่ที่เกิดปัญหา 
นายสวา่ง  เทียมทดั  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เพือ่ปรับปรุงแบบประเมินคร้ังต่อไป ถา้ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วน 

ต าบลทรงคนอง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒          
 ที่ประชุม     รับทรำบ 
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ระเบียบวำระที่ ๔  เร่ืองญัตติพิจำรณำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของนำยกองค์กำร 
   บริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นายสวา่ง  เทียมทดั ขอเชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ 
นายชินปพฏัฐ์ ประเสริฐมรรค เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนองและสมาชิกสภาองคก์าร       
นายก อบต.                          บริหารส่วนต าบลทรงคนองที่เคารพ ขา้พเจา้ขอเสนอญตัติเร่ืองพจิารณารายงาน 

แสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ รายะเอียดมอบใหเ้จา้หนา้ที่ช้ีแจง 

   ตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไ้ข 
   เพิม่เติมถึง (ฉบบัที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ และวรรค ๖  ใหน้ายกองค ์

การบริหารส่วนต าบลท ารายงานแสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายที่ไดแ้ถลงไวต่้อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ค  าแถลงนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบตัิงานให้ประกาศไวโ้ดยเปิดเผยที่
ส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพือ่ปฏิบติัตามมาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ และวรรค ๖  
แห่งพระราชบญัญติัดังกล่าว กระผมนายชินปพฎัฐ์  ประเสริฐมรรค นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง ไดบ้ริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทรงคนอง
ตามนโยบายที่ไดแ้ถลงไวต่้อสภา เม่ือวนัที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ กระผมจึงขอ
น าเรียนรายงานแสดงผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายการบริหารราชการต่อสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลทรงคนองและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จาก
นโยบาย ๙ ดา้น ในการพฒันาทอ้งถ่ินที่กระผมไดแ้ถลงไวต่้อสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลทรงคนอง เพือ่เป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมาย ทิศทางการพฒันาภารกิจใน
การบริหารราชการในปีที่ผา่นมา ดงัน้ี รายละเอียดมอบใหเ้จา้หนา้ที่ช้ีแจง 

นายจกัร์พร พวงนอ้ย ๑. นโยบายดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาของ 
หน.ส านกัปลดั  ประชาชน สนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติและด ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ิน รวมทั้งส้ิน ๒๖ โครงการ จ านวนงบประมาณที่ 
ด าเนินการ ๑๒๙,๑๓๓.๐๐ บาท   

   ๒. นโยบายดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพือ่รักษาสภาพแวดลอ้มใหเ้มือง 
   และชุมชนมีความน่าอยู ่ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น ปลูกจิตส านึกใหป้ระชาชนใช ้
   ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเหมาะสม คุม้ค่า รวมทั้งส้ิน ๔ โครงการ จ านวนงบประมาณที่ 
   ด าเนินการ ๑,๘๘๕,๐๔๑.๘๐ บาท 
   ๓. นโยบายดา้นคุณภาพชีวติและคุม้ครองทางสงัคม  เพือ่ใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติที่ 
   ดีขึ้น ไดรั้บการจดัสวสัดิการทางสงัคมสามารถด ารงชีวติอยา่งมีความสุข รวมทั้งส้ิน ๔ 
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โครงการ จ านวน งบประมาณที่ด าเนินการ ๗๘,๖๘๐.๐๐ บาท   
   ๔. นโยบายดา้นการเมืองและชุมชุน การจดัระบบบริการสาธารณะ เพือ่พฒันาคุณภาพ 
   ชีวติความเป็นอยูข่องประชาชนดีขึ้น มีการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชุมชนอยา่ง 
   ต่อเน่ืองเป็นระบบ เป็นการรองรับการพฒันาดา้นอ่ืนที่จะตามมา สนองตอบความ 
   ตอ้งการของประชาชนในการใหบ้ริการสาธารณะ รวมทั้งส้ิน ๑๗ โครงการ จ านวน 
   งบประมาณที่ด าเนินการ  ๗,๑๔๖,๘๗๖.๑๑ บาท 
   ๕. นโยบายดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริมอาชีพ เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ 

ของประชาชน แกปั้ญหาการวา่งงานในแรงงานภาค เกษตรกรรม พฒันาอาชีพหลกั 
ส่งเสริมอาชีพรอง ลดตน้ทุนการผลิตภาคเกษตรกรรม รวมทั้งส้ิน ๓ โครงการ จ านวน
งบประมาณที่ด าเนินการ  ๑๑๘,๒๑๗.๐๐ บาท   

   ๖. นโยบายดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น เพือ่ลดความเส่ียงภยัในชีวติและ 
ทรัพยสิ์นของประชาชนในพื้นที่สร้างความสงบสุข ป้องกนัปัญหาอาชญากรรม 

   รวมทั้งส้ิน ๔ โครงการ จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ ๑,๓๘๒,๔๕๑.๔๐ บาท   
   ๗. นโยบายดา้นการเมืองและการบริหารจดัการที่ดี เพือ่พฒันาระบบการบริหาร และ 

การบริการใหส้ามารถอ านวยความสะดวกและบริการใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยเนน้ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานกบั อบต. และ
สร้างความพงึพอใจใหก้บัประชาชนที่มารับบริการจากอบต.ทรงคนอง รวมทั้งส้ิน ๒๔ 
โครงการ  จ  านวนงบประมาณที่ด าเนินการ ๑,๘๔๒,๘๓๗.๒๐ บาท   
๘. นโยบายดา้นสาธารณสุขและการกีฬา เพือ่ใหป้ระชาชนมีสุขภาพอนามยัที่ดีถว้น
หนา้ ลดปัญหาการติดยาเสพติดในกลุ่มเส่ียง ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคระบาดที่
เกิดขึ้น  ส่งเสริมการกีฬาภาคประชาชน รวมทั้งส้ิน ๔ โครงการ จ านวนงบประมาณที่
ด าเนินการ ๑๔๑,๕๑๒.๐๐ บาท   
๙. นโยบายดา้นสวสัดิการแก่ขา้ราชการ พนกังานและเจา้หนา้ที่ เพือ่สร้างขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ พนกังานและเจา้หนา้ที่ในการตั้งใจปฏิบติังาน
อยา่งเตม็ความสามารถ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส้ิน ๔ โครงการ จ านวนงบประมาณ
ที่ด าเนินการ ๘๒๑,๖๐๗.๐๐ บาท 
งบประมาณจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งส้ิน ๖ 
โครงการ จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ  ๑๐,๓๐๕,๙๘๐.๑๔ บาท 

นายสวา่ง  เทียมทดั  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
นายสมพงษ ์ปู่ มาก สอบถามหนา้ ๖ ขอ้ ๑ โครงการจุดร่วมบริการประชาชนเพือ่ป้องกนัและลดอุบติัเหตุ  
ส.อบต.หมู่ ๕  ทางถนนช่วงเทศกาลวนัหยดุปีใหม่และสงกรานต ์งบประมาณด าเนินการ ๖๖๐ บาท 
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นายศกัดา ศรีพรหมมา สอบถามการรับประกนัเคร่ืองมลัติมีเดีย  
ส.อบต.หมู่ ๓ 
นายเอกชยั เอกสมัพนัธ์ทิพย ์เคร่ืองมลัติมีเดียเป็นครุภณัฑไ์ฟฟ้า รับประกนั ๑ ปี   
เลขานุการสภาฯ 
นายนที สุดประเสริฐ สอบถามเร่ืองแบบรายงานการติดตามขอใหร้ะบุยอดคงเหลือ  
ส.อบต.หมู่ ๔   
นายสวา่ง  เทียมทดั  ขอใหต้ั้งงบประมาณใหพ้อแต่ละเร่ืองจะไดไ้ม่เหลืองบประมาณมากเกินไป มีสมาชิก 
ประธานสภาฯ สภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถา้ไม่มีที่ประชุมรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบตัิ 
ประธานสภาฯ งานตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ที่ประชุม     รับทรำบ 
ระเบียบวำระที่  ๕ เร่ืองอ่ืน ๆ  

๕.๑ ขอหำรือกำรปรับยกฐำนะองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง ขึน้เป็นเทศบำลต ำบล
ทรงคนอง 

นายสวา่ง  เทียมทดั ขอเชิญนายสุรพล  คุมพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒ ผูเ้สนอช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายสุรพล  คุมพล เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ขา้พเจา้ขอเสนอความคิดเห็น 
ส.อบต.หมู่ ๒  ใหป้รับยกฐานะองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ขึ้นเป็นเทศบาลต าบลทรงคนอง  
   เน่ืองจากพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที่ ๗) พ.ศ.  

๒๕๖๒ มาตรา ๓ วรรคสอง “มาตรา ๔๕  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๔๕/๑ สภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล ประกอบดว้ยสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลจ านวนเขต
เลือกตั้งละหน่ึงคน” ซ่ึงจากกฎระเบียบดงักล่าวท าใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลทรง
คนองมีจ านวนสมาชิก อบต. ลดลงจากเดิม ๑๒ คน เหลือ ๖ คน อาจท าใหเ้กิดปัญหา
การช่วยเหลือและดูแลประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ไม่ทัว่ถึง 
ขอไดโ้ปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง เพือ่พจิารณา
ต่อไป 

นายสวา่ง  เทียมทดั ขอเชิญเขานุการสภาฯ ช้ีแจงขอ้กฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑค์รับ 
ประธานสภาฯ  
นายเอกชยั เอกสมัพนัธ์ทิพย ์การจดัตั้งและเปล่ียนแปลงฐานะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามพระราชบญัญติัสภา
เลขานุการสภาฯ  ต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไ้ขเพิม่เติมถึง (ฉบบัที่ ๗)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



10 
 

 มาตรา ๔๒ “ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยการเทศบาล อาจจดัตั้งองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลขึ้นเป็นเทศบาลไดโ้ดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
   องคก์ารบริหารส่วนต าบลที่ไดจ้ดัตั้งเป็นเทศบาลตามวรรคหน่ึง ใหพ้น้สภาพแห่ง
องคก์ารบริหารส่วนต าบล รวมทั้งใหส้มาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลส้ินสุดลง และนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลพน้จากต าแหน่งนบัแต่วนัที่ไดมี้
ประกาศกระทรวงมหาดไทยจดัตั้งขึ้นเป็นเทศบาลต าบลเป็นตน้ไป 
   บรรดางบประมาณ ทรัพยสิ์น สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หน้ี พนกังานส่วนต าบลและลูกจา้ง
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตามวรรคหน่ึง ใหโ้อนไปเป็นของเทศบาลที่จดัตั้งขึ้นนั้น 
   บรรดาขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลที่ไดใ้ชบ้งัคบัในเร่ืองใดอยูก่่อนแลว้ให้
ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเป็นการชัว่คราว จนกวา่จะไดมี้การตราเทศบญัญติัเร่ืองนั้นขึ้น
ใหม่” 
พระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไ้ขเพิม่เติมถึง (ฉบบัที่ ๑๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๗ “เม่ือทอ้งถ่ินใดมีสภาพอนัสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ใหจ้ดัตั้งทอ้งถ่ินนั้นๆ 
เป็นเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบญัญติัน้ี 
   ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอ านาจหนา้ที่ตามพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืน” 
มาตรา ๙ “เทศบาลต าบลไดแ้ก่ ทอ้งถ่ินซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้น
เป็นเทศบาลต าบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหร้ะบุช่ือและเขตของเทศบาลไว้
ดว้ย” 
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๐.๒/ว ๓๑๕๖ ลงวนัที่ ๒๐ กนัยายน ๒๕๔๗ 
เร่ือง แนวทางปฏิบติัการจดัตั้งและเปล่ียนแปลงฐานะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการจดัตั้งฯ ตามเอกสารที่แนบ 

นายสวา่ง  เทียมทดั  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
นายสมพงษ ์ปู่ มาก ตามเหตุผลที่บอกวา่เหลือสมาชิกหมู่ละ ๑ คน จะท าใหก้ารดูแลประชาชนไม่ทัว่ถึงนั้น  
ส.อบต.หมู่ ๕  มีเหตุผลไม่เพยีงพอ หมู่ ๕ มีสมาชิกเหลือ ๑ คน ก็ยงัสามารถท างานได ้
นายสวา่ง  เทียมทดั  สอบถามที่ประชุมเพือ่ขอใหมี้มติและเสนอผูบ้ริหารด าเนินการตามขั้นตอนการยกฐานะ
ประธานสภาฯ  ขึ้นเป็นเทศบาลต าบล ขอเชิญครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๖ เสียง       
   ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง (นายสมพงษ ์ปู่ มาก)    
              งดออกเสียง ๔ เสียง (นายสวา่ง เทียมทดั,นายไพโรจน์ รุ่งเรืองศรี 

          นางศุภพิชา เพช็รนิล,น.ส.สมเจตต ์อินแขก) 



11 
 

       ๕.๒  เร่ือง อ่ืนๆ 
นายสวา่ง  เทียมทดั  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
นายสุรพล  คุมพล -  ขอเสนอถอดเทปรายงานการประชุมเพือ่ไมใ้หเ้กิดปัญหาเหมือนกบัวนัน้ี 
ส.อบต.หมู่ ๒ 
นายศกัดา   ศรีพรหมมา -  ขอเสนอใหน้ายกฯจ่ายขาดเงินสะสมแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ส.อบต.หมู่ ๓ 
นายชินปพฏัฐ์ ประเสริฐมรรค จะตอ้งมีการส ารวจและประชาคมใหม่       
นายก อบต.    
นายอ านวย ปู่ มัน่  -  ขอใหด้ าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณประตูน ้ าคลองบา้นเหนือ ๑ จุด 
ส.อบต.หมู่ ๔ -  มีรถยนตต์กไปบริเวณโคง้ผูใ้หญ่จวน เห็นควรใหติ้ดตั้งป้ายสญัลกัษณ์แสดงวา่เป็น

ทางโคง้ 
    - หอ้งประชุมไดม้าตรฐานหรือไม่ 
นายเอกชยั  เอกสมัพนัธ์ทิพย ์ - ไมอ้ดัระบุ ๔ มม. ไมอ้ดัมีอยู ่2 ประเภท คือไมอ้ดัตามทอ้งตลาดทัว่ไป เป็นช่ือเรียก 
ปลดั อบต.  ๓ มม., ๔ มม., ๖ มม. ฯลฯ กบัไมอ้ดัมาตรฐาน มอก. ๑๗๘-๒๕๔๙ ที่มีเกณฑค์วาม 
   คลาดเคล่ือน + ๒ ซ่ึงทางช่างออกแบบใชไ้มอ้ดัตามทอ้งตลาดทัว่ไปที่ไม่มีเกณฑค์วาม 
   คลาดเคล่ือน  
นายปฏิภาณ  ปานไว -  ขออนุญาตช้ีแจง เน่ืองจากผมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน ซ่ึงไดไ้ปตรวจสอบที่ 
หน.ฝ่ายออกแบบฯ โกลบอลเฮาส์ ไมอ้ดั ๔ มม. วดัไดป้ระมาณ ๓.๒ มม.และสอบถามไปยงัผูรั้บจา้งแลว้ใน

ใบสัง่ซ้ือเป็นไมอ้ดัขนาด ๔ มม.จริง แต่วดัจริงขนาดไมอ้ดั ไม่ถึง ๔ มม. และทางช่างได้
ไปขอหนงัสือรับรองจากวทิยาลยัเทคนิคกาญจนบุรี แผนกช่างก่อสร้าง ซ่ึงทางวทิยาลยั
ใหเ้หตุผลมาวา่การเรียกไมอ้ดั ๔ มม. เรียกเพือ่ความสะดวกในการขาย 

นายสมพงษ ์ ปู่ มาก -  ปากซองทรงคนอง ๑๑  มีป้ายเขียนวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง-ไร่ขิง 
ส.อบต.หมู่ ๕ ตน้ไมม้าปิดป้าย ใหด้ าเนินการตดัก่ิงไม ้และลูกศรที่ช้ีไปทางองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ทรงคนองใหล้บออก และเสาป้ายซอย ๑๑/๑ เอนแลว้ช่วยด าเนินการซ่อมแซมดว้ย 
   - เล่ือยยนตด์ าเนินการจดัซ้ือแลว้หรือยงั 
นายเอกชยั   เอกสมัพนัธ์ทิพย ์- ตั้งไวใ้นขอ้บญัญติัแลว้ของส านกัปลดั  ๑ เคร่ืองและกองสาธารณสุข ๑ เคร่ือง 
 ปลดั อบต.  แต่ยงัไม่ไดด้ าเนินการจดัซ้ือ 
น.ส.สมเจตต ์ อินแขก -  ช่วงน้ีมีการด าเนินการก่อสร้างเขื่อนหากด าเนินการเสร็จแลว้จะมีการปรับหนา้ถนน 
ส.อบต.หมู่ ๖  หรือไม่ เพราะตอนน้ีหนา้ถนนเสียหมดแลว้ กลวัวา่เวลาฝนตกจะมีปัญหา 
นายปฏิภาณ   ปานไว มีการปรับถนนครับ 
หน.ฝ่ายออกแบบฯ 
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นายไพโรจน์ รุ่งเรืองศรี -  สอบถามเร่ืองถนนวา่มีการตรวจรับงานไปแลว้หรือไม่ถนนขา้งคลองมนัจะเต้ียไป 
ส.อบต.หมู่ ๓  เกรงวา่หนา้น ้ าจะมีปัญหา  
นายจกัร์พร   พวงนอ้ย -  ความสูง-ต ่าของถนนไม่ไดมี้ปัญหาต่อการตรวจรับงาน  
หน.ส านกัปลดั                - เร่ืองแนวคนัดินที่จะกนัน ้ าไม่ไดใ้นช่วงหนา้น ้ า ซ่ึงสามารถเสริมคนักั้นน ้ าใหสู้งได ้                
นายสวา่ง  เทียมทดั  - ฝากทางกองช่างประสาน อบจ.นครปฐม ไฟฟ้า Led เสียหลายหลอด และถนนบริเวณ
ประธานสภาฯ  ศาลเจา้ศาลาดินหากมาซ่อมแซมถนน แจง้ใหย้กระดบัฝาท่อดว้ย  
   - ขอป้ายลดความเร็วบริเวณหนา้บา้นนายเสง่ียม ไทยทว ี  

- ฝากเร่ืองการขดุเจาะท่อฝากผูคุ้มงาน ขดุแลว้เวลากลบขอใหแ้น่น ใหบ้ดอดัใหดี้หน่อย 
นายสุรพล  คุมพล - เร่งรัดเร่ืองซ่อมแซมมอเตอร์สูบน ้ า บริเวณประตูน ้ าคลองคราม เพือ่ด าเนินการสูบน ้ า 
ส.อบต.หมู่ ๒ - ป้ายทรงคนองซอย ๑๕ เลียบคลองคราม หาย  
นายสุวทิย ์  ฤทธ์ิค  ารพ -  จะรีบด าเนินการซ่อมแซมให ้ 
รองนายกฯ     
นายนที  สุดประเสริฐ -  โครงการตีเสน้จราจรท าไมด าเนินการตีเสน้จราจรหมู่ที่ ๕ เพยีงหมู่เดียวทั้งที่มี 
ส.อบต.หมู่ ๔  โครงการตีเสน้จราจรทั้งต  าบล ท าไมไม่ท าพร้อมกนั เพราะหมู่ ๔ และหมู่ ๕  

เสน้ทางเช่ือมต่อกนั 
นายเอกชยั เอกสมัพนัธ์ทิพย ์- มีโครงการที่บรรจุในแผนพฒันาฯ แต่ประมาณการไวเ้ฉพาะหมู่ที่ ๕ จึงด าเนินการ 
ปลดั อบต.  หมู่เดียว 
นายจกัร์พร พวงนอ้ย -  ขอประชาสัมพนัธ์ ทางพลงังานจงัหวดัจะเขา้มาท า MOU กบั อบต.ทรงคนอง เร่ือง
หน.ส านกัปลดั     การอนุรักษพ์ลงังาน เน่ืองจาก อบต.ทรงคนอง ไดรั้บคดัเลือกเป็นองคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถ่ินตวัอยา่งดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน ปี ๒๕๖๓ ทางพลงังานจงัหวดันครปฐม   
ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเขา้ร่วมรับฟัง ในวนัที่ ๒๕ ธนัวาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ หอ้งประชุมชั้น ๓ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคะนอง 

   -การไฟฟ้าประชาสมัพนัธ ์“การจดัระเบียบป้ายโฆษณาติดตั้งบนเสาไฟฟ้า” หากมีการ 
ตรวจพบป้ายโฆษณาที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสามพรานจะท า
การร้ือถอนออกทนัทีและสงวนสิทธ์ิการติดตั้งป้ายโฆษณาที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้า 

นายสวา่ง  เทียมทดั มีท่านสมาชิกจะเสนอเร่ืองอ่ืนอีกหรือไม่  ถา้ไม่มีเพิม่เติมก็ขอขอบคุณท่านนายก  
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ หวัหนา้ส่วนราชการ เจา้หนา้ที่ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  

ขอปิดประชุม 
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ปิดประชุมเวลา   ๑๓.๓๐  น. 
 

ลงช่ือ   เอกชยั  เอกสมัพนัธท์ิพย ์    ผูจ้ดรายงานการประชุม 
              (นายเอกชยั  เอกสมัพนัธท์ิพย)์ 
           เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 

ลงช่ือ          สวา่ง  เทียมทดั            ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                    (นายสวา่ง  เทียมทดั) 
         ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เม่ือวนัที่          เดือนกุมภาพนัธ ์   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 
(ลงช่ือ)             สุรพล   คุมพล            ประธานกรรมการ 

       (นายสุรพล   คุมพล)                                                  
 
(ลงช่ือ)         ศกัดา   ศรีพรหมมา         กรรมการ 

    (นายศกัดา   ศรีพรหมมา) 
 

(ลงช่ือ)             สมพงษ ์  ปู่ มาก        กรรมการ          
       (นายสมพงษ ์  ปู่ มาก)                                    

  
(ลงช่ือ)             นที   สุดประเสริฐ        กรรมการ/เลขานุการ          

       (นายนที   สุดประเสริฐ) 
    
 
 


