
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  ครั้งที่ 1 
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ผู้มาประชุม  
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง ประธานสภา  อบต.ห้วยบง  ไทยรัตน์  หงษ์ทอง  

๒. นายเพชร  ตุ๊พันดุง รองประธานสภา  อบต.ห้วยบง   เพชร  ตุ๊พันดุง  

๓. นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ เลขานุการสภา  อบต.ห้วยบง จีระประภา  เฉลิมชาติ  

๔. นายไพฑูรย์  คล้ายน้อย สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑ ไพฑูรย์  คล้ายน้อย  

5. นายจรูญ  โพธิพิณ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑ จรูญ  โพธิพิณ  

๖. นายวีระพงษ์  รังสุวรรณ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒ วีระพงษ์  รังสุวรรณ  

๗. นายสัภยา  วงศ์ศร สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒ สัภยา  วงศ์ศร  

๘. นายสามารถ  ฤทธิสิงห์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๓ สามารถ  ฤทธิสิงห์  

9. นายอ านวย  ห้วยหงษ์ทอง สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๔ อ านวย  ห้วยหงษ์ทอง  

10. นายไวพจน์  แกมขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๔ ไวพจน์  แกมขุนทด  

11. นายสมพงษ์  นาใหม่ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๕ สมพงษ์  นาใหม่  

12. นายพยุง  เวสูงเนิน สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  6 พยุง  เวสูงเนิน   

13. นางสุนันท์  อินทะดก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๘ สุนันท์  อินทะดก  

14. นางไพฑูรย์  ญาติจันทึก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๙  ไพฑูรย์  ญาติจันทึก  

15. นายสายัณห์  ผลยวง สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๙ สายัณห์  ผลยวง  

16. นายสุคนธ์  ชอนขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๐ สุคนธ์  ชอนขุนทด  

17. นายมงคล  โกลนโคกกรวด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่ ๑๑ มงคล  โกลนโคกกรวด  

18. นายจักรี  อาจวิชัย สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่ ๑๑ จักรี  อาจวิชัย  

19. นายจันทร์  อกอุ่น สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๒ จันทร์  อกอุ่น  

20. นายสมพงษ์  ยศทหาร สมาชิกสีภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๓ สมพงษ์  ยศทหาร   

21. นายสมชาย  อ่อนจู สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๓ สมชาย  อ่อนจู   



ผู้มาประชุม  
  

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

22. นายส าราญ  เลากลาง สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๔ ส าราญ  เลากลาง  

23. นายทองแดง  ทับขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๔ ทองแดง  ทับขุนทด   

24. นายบรรเลิง  ทุมจันทึก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๖ บรรเลิง  ทุมจันทึก  

25. นายวิชล  พันธ์แน่น สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่ ๑๗  วิชล  พันธ์แน่น   

26. นายสมพาน  หัดขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่ ๑๗ สมพาน  หัดขุนทด   

27. นายสมชาย  สุขน้อย สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๘ สมชาย  สุขน้อย  

28. นายเชาว์  วรบุตร สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๘ เชาว์  วรบุตร  

29. นายเชื่อม  สะภูทิพย์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๙ เชื่อม  สะภูทิพย์  

30. นางสมหวัง  นิ่งกลาง สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๙ สมหวัง  นิ่งกลาง  

31. นายผัด  สายจันทร์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒๐ ผัด  สายจันทร์  

32. นายท่อน  บุตรประเสริฐ   สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒๐ ท่อน  บุตรประเสริฐ  

33. นายสมศักดิ์  หอมดี สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒๑ สมศักดิ์  หอมดี  

34. นายกาวิน  ฉิมสุนทร สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒๒ กาวิน  ฉิมสุนทร  

35. นางหนูพิณ  งามเหมาะ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒๒ หนูพิณ  งามเหมาะ  

36. นางนุจรี  เปรี่ยมสูงเนิน สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒๓ นุจรี  เปรี่ยมสูงเนิน   

37. นางสาวประทิพย์  บุตรผ่อง สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่ ๒๔ ประทิพย์  บุตรผ่อง  

38. นางพยุง  เหาะขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒๕ พยุง  เหาะขุนทด   

39. นายยงค์  ราชภักด ี สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒๕ ยงค์  ราชภักดี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้ไม่มาประชมุ     
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นางบุษยา  เทียบแสน สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๓ ลา 

2. นายนิคม  เมยขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๕ ลา 

๓. นายเม้า  หาญคงนอก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๗ ขาด 

๔. นายอ๊อด  เกตุขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  7 ลา 

5. นายธนิตศักดิ์  อธิศวรภัทร สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่ ๑๕   ลา 

6. นายสุรินทร์  ค าสระ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๖ ขาด 

7. นายสมเกียรติ  แซ่ลิ้ม สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒๑ ขาด 

8. นายยุทธพงษ์  พวงพิลา สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒๓ ลา 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม     
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายเจริญ  บัวหลวงงาม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง เจริญ  บัวหลวงงาม 

2. นายสุทิน  รวมทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง สุทิน  รวมทรัพย์ 

3. นายรุ่งเรือง  ภูพิชิต รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง รุ่งเรือง  ภูพิชิต 

4. นายช านาญ  จิณรักษ์ เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลห้วยบง   ช านาญ  จิณรักษ์ 

5. นายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วินัย  พวงจันทร์  

6. นางปราณี  เฉลิมชาติ หัวหน้าส านักปลัด ปราณี  เฉลิมชาติ 

7. นางสาวสิริอร  จิณรักษ์ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
กองการศึกษาฯ สิริอร  จิณรักษ์  

8. นางร าเพย  ชัยสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง นางร าเพย  ชัยสิทธิ์  

9. สิบเอกไชยา   เป้าสร้อย ผู้อ านวยการกองช่าง ไชยา   เป้าสร้อย 

10. นางสาวเกวลิน  ภูมิโคกรักษ์ นักศึกษาฝึกงาน เกวลิน  ภูมิโคกรักษ์  

11. นางสาวสุดารัตน์  อยู่กลาง คนงานทั่วไป สุดารัตน์  อยู่กลาง  

12. นางสาวพิชชา  โมมขุนทด พนักงานจ้างเหมา พิชชา  โมมขุนทด  



ผู้เข้าร่วมประชุม     
  

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

13. จ่าเอกกิตติพัชฌ์  นวลจันทร์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิตติพัชฌ์  นวลจันทร์  

14. นายวัชชรชัย  ไชยณรงค์ พนักงานจ้างเหมา วัชชรชัย  ไชยณรงค์  

15. นายเตียม  วิศิษฎศิลป์ คนงานทั่วไป เตียม  วิศิษฎศิลป์  
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ประธานที่
ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

 สมาชิกสภาฯ มาประชุม จ านวน  38 คน   ไม่มาประชุม จ านวน  8  คน   เลขานุการสภาฯ จ านวน  1  
คน ครบองค์ประชุม 

 “ความคิดนั้นเป็นนายของค าพูดและการกระท า การคิดก่อนพูดและคิดก่อนท า 
จึงช่วยสามารถยับยั้งค าพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง” 

                                  พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๔๐  

   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

ประธานสภาฯ  1.1 เรื่อง ขอความร่วมมือในการบริจาคโลหิต 
   ด้วยสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติ ที่ 5 ก าหนดออก
หน่วยบริการรับบริจาคโลหิตเพ่ือจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยไว้บริการ
แก่ผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ในวันอังคารที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมที่ว่าการ
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 

1.2 เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครจิตอาสา 
      ศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทานอ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
ขอเชิญชวนสมัครจิตอาสา ระหว่างวันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ส านักทะเบียน
อ าเภอด่านขุนทด 

1.3 เรื่อง การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
       ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และก าหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 
มีนาคม 2564 

1.4 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 
2564 
       ด้วยอ าเภอด่านขุนทด จะจัดพิธีจดทะเบียนสมรสให้กับคู่รัก ในวันแห่งความ
รัก 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ P&N Melon Farm บ้านดอนตะหนินใหญ่ หมู่ที่ 5 ต าบล
สระจระเข้ อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์
เชิญชวนคู่รักให้เข้าร่วมการจัดพิธีจดทะเบียนสมรส ซึ่งคู่สมรสจะได้รับของที่ระลึกทุกคู่ 
สามารถยื่นใบสมัครฯ ได้ที่ส านักทะเบียนอ าเภอด่านขุนทด ที่ว่าการอ าเภอด่านขุนทด 
(ชั้น 1) จังหวัดนครราชสีมา 
  

 
//1.5 เรื่อง ขอความร่วมมือ... 
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1.5 เรื่อง ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ช่วยเก็บค่าบริการเก็บขนขยะ 
  งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ขอความร่วมมือ
สมาชิกสภาฯ ช่วยเก็บค่าบริการเก็บขนขยะ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ออกไปเก็บค่าขยะหลาย
ครั้ง บางหลังคาเรือนไม่พบเจ้าของบ้าน เจ้าของบ้านไม่อยู่ จึงขอความอนุเคราะห์มายัง
ท่านสมาชิกสภาฯ ให้ช่วยเก็บค่าขยะให้กับทางองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ถือว่า
เป็นการบริการชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น  

1.6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงลาออก 
   นายณรงค์  ไชยกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง หมู่ที่ 12 
ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง และได้รับเลือกเป็น
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเสาร์ห้า หมู่ที่ 12 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 

ที่ประชุม   รับทราบ  
  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                                                 

             รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงสมัยสามัญ 
สมัย ที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3  เม่ือวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563      
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

ประธานสภาฯ    ตามเอกสารรายงานการประชุมสภาฯ ที ่สมาชิกสภาฯ ได้ร ับ   และ
 ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข เพ่ิมเติมหรือไม่  

 

นางหนูพิณ  งามเหมาะ   แก้ไข ผู้มาประชุม ล าดับที่ 39 นางหนูพิณ  งามเหมาะ สมาชิกสภา อบต.
ห้วยบง หมู่ที่ 23 แก้ไขเป็น หมู่ที่ 22 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีสมาชิก
 สภาฯ ท่านใดแก้ไข ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
 ส่วนต าบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖3 เมื่อวันอังคารที่ 8 
 ธันวาคม ๒๕๖3 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
                                

เลขานุการสภาฯ   ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 38  คน  ครบองค์ประชุม  
                              

มติที่ประชุม   รับรอง (รับรอง 36  เสียง ไม่รับรอง  –  เสียง  งดออกเสียง  ๒  เสียง) 
 

ระเบียบวาระท่ี  3        เรื่องกระทู้ถาม   

   - ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี  4        เรื่องท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
 

   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  5        เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
  

   - ไม่มี  
   

//ระเบียบวาระท่ี  6... 
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  

๖.1 เรื่อง พิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564 ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี 2564 และวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไป 
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ 
 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด ขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2564 จ านวน 3 สมัย รวมสมัยแรก 
วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกก าหนดไว้แล้ว ดังนี้ 

  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม  2564  
  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564  
 

  ผู้รับรอง  1. นายสายัณห์  ผลยวง    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9    
        2. นายสุคนธ์  ชอนขุนทด    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10  
   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีกหรือไม ่
                                                  

นายยงค์  ราชภักดี  ขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2564 จ านวน 4 สมัย รวมสมัยแรก 
วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564  ถูกก าหนดไว้แล้ว ดังนี้ 

  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม  2564  
  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564  
  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2564  
  ผู้รับรอง  1. นายท่อน  บุตรประเสริฐ    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20   
                2. นายกาวิน  ฉิมสุนทร    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 22 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นด้วย
ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564 จ านวน 3 สมัย รวมสมัยแรก วันที่ 1 
– 15 กุมภาพันธ์ 2564   

  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม  2564  
  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564  
 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน  37 คน  ครบองค์ประชุม 
 ที่ประชุม เห็นด้วย 15 เสียง 
 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วยก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
2564 จ านวน 4 สมัย รวมสมัยแรก วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564   

  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม  2564  
  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564  
  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2564  
 

 
//เลขานุการสภาฯ... 



-4- 
 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน  37 คน  ครบองค์ประชุม 
 ทีป่ระชุม เห็นด้วย 19 เสียง 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564 จ านวน 4 สมัย   
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  

 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ครั้งแรก วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 

  ผู้รับรอง  1. นายสายัณห์  ผลยวง    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9    
           2. นายสุคนธ์  ชอนขุนทด    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม เห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วย ในการก าหนดระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไป ครั้งแรก วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 

 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน  37 คน  ครบองค์ประชุม  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (เห็นชอบ 36 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 
 

  6.2 เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 
 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้เสนอให้ที่ประชุม ทราบ 
 

นายกฯ  มอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายวินัย  พวงจันทร์  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 -2565) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสมในช่วงของแผนนั้น และได้มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561  – 2565) 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เพ่ือให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยบงบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

                      ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ 
พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 3,508,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 

//อ่านรายละเอียดโครงการ… 
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   อ่านรายละเอียดโครงการที่แก้ไข ล าดับที่ 1 – 4 ตามเอกสารที่สมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านได้รับ 

  

  ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี
ถือว่าสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน รับทราบ 

 

ที่ประชุม    รับทราบ  
   

 6.3 เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2564 

 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้เสนอให้ที่ประชุม ทราบ 
 

นายกฯ  มอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
 

นายวินัย  พวงจันทร์  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 -2565) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสมในช่วงของแผนนั้น เพ่ือให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

                       ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้  ซึ่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปลี่ยนแปลง จ านวน 5 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ เปลี่ยนแปลง จ านวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ ดังนี้ 

   อ่านรายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง จ านวน 6 โครงการ ตามเอกสารที่
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับ 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี
จึงขอมติที่ประชุม เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

 

 
//เลขานุการสภาฯ... 
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เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน  35 คน  ครบองค์ประชุม 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ(เห็นชอบ 34 เสียง ไม่เห็นชอบ -  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 
 

 6.4 เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้เสนอให้ที่ประชุม ทราบ 
 

นายกฯ  มอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เสนอให้ที่ประชุมทราบ   
 

นายวินัย  พวงจันทร์ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 
4 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เ พ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสม สามารถแก้ไขปัญหาความความเดือดร้อนของประชาชนตามความจ าเป็น
เร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 59 โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 86 โครงการ รวม 145 โครงการ แผนงานเคหะ
และชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 12 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 17 โครงการ รวม 29 โครงการ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสานต่อ
แนวทางพระราชด าริ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 13 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 9 โครงการ รวม 22 
โครงการ  

 
//ยุทธศาสตร์ที่ 3... 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 5 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 5 โครงการ รวม 10 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1 โครงการ 
แผนงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 3 โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ านวน 3 โครงการ รวม 6 โครงการ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 1 โครงการ รวม 2 โครงการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 7 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จ านวน 1 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1 โครงการ รวม 2 
โครงการ  รวมจ านวนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้ง
ที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 95 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 129 โครงการ รวมทั้งสิ้น จ านวน 224 โครงการ ดังมีรายละเอียดโครงการดังนี้ 

  อ่านรายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติมทุกโครงการตามเอกสารที่สามชิกสภาฯ 
ทุกท่านได้รับ 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

นางนุจรี  เปรี่ยมสูงเนิน  ขอเพ่ิมโครงการได้หรือไม ่
 

นายวินัย  พวงจันทร์ เนื่องจากร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้ผ่านขั้นตอนการประชาคมท้องถิ่นแล้วไม่
สามารถเพ่ิมเติมในการประชุมครั้งนี้ได้ 

 

นายพยุง  เวสูงเนิน  แก้ไขหน้าที่ 1 ล าดับที่ 4 หมู่ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านซับ
พลูไปบ้านโนนสะอาดเส้นบ้านนายฉ่ า จากไร่นายสวง ถึงบล็อกคอนเวิร์ส   จากนายสวง 
แก้ไขเป็น นายสวงค์ 

 

นายสมศักดิ์  หอมดี  แก้ไขหน้าที่ 22 ล าดับที่ 127 วางท่อประปาใหม่บ้านซับน้ าเย็น หมู่ที่ 20 
จากหมูที่ 20 แก้ไขเป็น หมูที่ 21 

 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด  การด าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ
เพ่ิมเติม ครั้งนี้ ขอให้ด าเนินการให้ได้ตามความจ าเป็นเร่งด่วนตามที่ประชาชนเสนอมา 
เพราะบางโครงการก็เสนอซ้ าบ่อยแต่ก็ยังไม่ด าเนินการ หมู่ที่ 10 มีความจ าเป็นเร่งด่วน
อยากให้ขยายเขตไฟฟ้า เพราะมีจ านวนบ้านเพ่ิมขึ้นอีกหลายหลัง ระบบประปาหมู่บ้าน
ยังด าเนินการไม่ได้มาตรฐานเท่าท่ีควร ใช้งานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ 

 

นายกาวิน  ฉิมสุนทร  โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 22 บรรจุไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 แต่ทางหมู่บ้านมีความเดือดร้อนทุกปี อยากให้ย้ายมาด าเนินการปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้หรือไม่ 

 

 
//นายวินัย  พวงจันทร์... 
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นายวินัย  พวงจันทร์  เนื่องจากเป็นการพิจารณาร่างแผนเพ่ิมเติมที่ผ่านขั้นตอนการประชาคม
ท้องถิ่นแล้ว หลังจากสภาฯ มีมติเห็นชอบแล้ว ถ้าจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ก็สามารถแก้ไขปีด าเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี
จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 

 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน  36 คน  ครบองค์ประชุม  
  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (เห็นชอบ 34 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 2 เสียง) 
 

ประธานสภาฯ  เชิญผู้บริหารได้กล่าวเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม 
 

นายกฯ  เรื่ องของแผนพัฒนา (พ.ศ.  2561 – 2565) ทั้ งการแก้ ไขแผน 
เปลี่ยนแปลงแผนและเพ่ิมเติมแผน เพ่ือจะน าไปเป็นกรอบในการใช้จ่ายเงินสะสม และ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุก
หมู่บ้านที่เห็นความส าคัญ และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ
เพ่ิมเติมแผนในครั้งนี้ เรื่องสถานที่องค์การบริหารส่วนต าบลหลังเดิม ด้านหลังเป็นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอนาคตข้างหน้าจ าเป็นรื้อเนื่องจากช ารุดเสียหายโดยได้ตั้งคณะกรรมการ
พิจาณาด าเนินการแล้ว จะท าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่ให้เป็นมาตรฐาน เรื่องอาคาร
หลังเก่า วันที่ 11 มีนาคม 2564 ศาลสูงสุดก็จะพิจารณาตัดสิน มีงบประมาณตั้งไว้ใน
เรื่องนี้อยู่ 5,200,000 บาท ศาลชั้นต้นให้ อบต.ห้วยบงจ่าย 120,000 บาท อบต. ก็
ยื่นอุธรณ์ไม่จ่าย ทางบริษัทผู้รับเหมาก็ไม่ยอมรับและได้ยื่น     อุธรณ์เหมือนกัน หลัง
ตัดสินแล้วก็จะขอคัดส าเนาของค าตัดสิน ถ้าศาลให้จ่ายก็จะใช้เงินสะสมที่กันไว้จ่ายตาม
ค าสั่งของศาล ส่วนเงินที่เหลือก็น ามาใช้บริหารจัดการส่วนอ่ืนๆ ได้ เหมือนเดิม จากค า
แถลงของศาลที่ส่งมาให้ คาดว่าคงยืนตามศาลชั้นต้น เรื่องที่สี่ โครงการการขยายเขต
ไฟฟ้าที่แต่ละหมู่บ้านท าประชาคมเสนอโครงการมา ขอให้ผู้น าแต่ละหมู่บ้านประสานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประเมินราคาไว้ เพราะเวลาท าข้อบัญญัติต้องมีราคาที่แน่นอน
เพ่ือตั้งงบประมาณ จะประมาณราคาเพ่ือตั้งงบประมาณไม่ได้  ซึ่งผมก็ได้ชี้แจงในที่
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเกือบทุกหมู่บ้านที่ขอโครงการ       ให้ทราบเบื้องต้นแล้ว บาง
พ้ืนที่เป็นที่ ส.ป.ก. อาจติดระเบียบข้อกฎหมาย ไม่สามารถด าเนินการได้หรือด าเนินการ
ไดล้่าช้า ให้สมาชิกสภาฯ ชี้แจงให้ประชาชนในพื้นท่ี ได้ทราบด้วย 

 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณ นายกฯ ที่ได้ชี้แจงต่อสภาฯ ทราบ และขอบคุณสมาชิกสภาฯ     
ทุกท่านที่มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 
1/2564 และท่ีเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 

  

เวลา 12.30 – 13.30  พักเที่ยง/รับประทานอาหารกลางวัน 
 
 

//เริ่มประชุมต่อ... 
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เริ่มประชุมต่อ   เวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  7   เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือแจ้งทีป่ระชุมหรือไม่  
 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด  เรื่องถังขยะส่งเอกสารแล้วแต่ยังไม่ได้ไม่ทราบว่าจะได้เมื่อ เรื่องที่สองการ
ติดตามโครงการที่ได้ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้ว เช่น เครื่องเล่นเด็กหลายหมู่บ้านไม่ได้ใช้ 
ติดตั้งไม่ได้รูปแบบ ไม่มีสถานที่ติดตั้ง ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่เกิดประโยชน์
สูงสุด เรื่องที่สามการศึกษาดูงานถ้าสถานการณ์โรคโควิดดีขึ้นก็อยากให้เร่งด า เนินการ 
หรือถ้ายังไปไม่ได้ก็อยากใช้งบประมาณแผนงานการเกษตรดูงานการปลูกพืซเกษตร
ผสมผสาน แปรรูปผลิตทางการเกษตรในจังหวัด 

 

นายสัภยา  วงศ์ศร  การติดตั้งแผงโซลาเซลล์ระบบประปาอยากทราบว่าตู้ควบคุมไฟจะเอาเข้า
ไปติดตั้งในอาคารถังประปาของหมู่บ้านได้หรือไม่ 

 

นายกฯ  การศึกษาดูงานจังหวัดนครราชสีมามีนโยบายให้ศึกษาดูงานได้ภายใน
จังหวัด เรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีอยู่ 3 หมู่บ้าน ผมได้ประสาน
กองทุนให้ไปติดตั้งที่ถังของกองทุนไฟฟ้า ไม่ให้ติดตั้งถังของ อบต. เพราะกองทุนไฟฟ้า
ไม่ได้ขออนุญาต อบต. และระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ ราคา 220,000 หลายแห่ง
ไม่นิยมใช้ ท าให้ซัมเมอร์สเสียง่าย เพราะระบบไฟไม่ค่อยเสถียร 

 

นายสัภยา  วงศ์ศร  ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของหมู่ที่ 2 จะไม่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของ
ประปา ตู้ควบคุมขอให้อยู่ในห้องอาคารส่วนแผงโซลาเซลล์จะตั้งอยู่ด้านนอก 

 

นายสามารถ  ฤทธิสิงห์  หมู่ที่ 3 มีบ่อและซัมเมอร์สของกองทุนพลังงานไฟฟ้า จ านวน 1 บ่อ ของ 
อบต.ห้วยบง จ านวน 3 บ่อ แผงโซลาเซลล์มี 22 แผง สามารถใช้กับของ อบต.อีกจุด
หนึ่งได้หรือไม่ เมื่อไม่ไดจ้ะมีวิธีแก้อย่างไร 

 

นายกฯ  ให้ประชุมคณะกรรมการน้ าหมู่บ้านและท าเรื่องเสนอ อบต. จะได้
ด าเนินการให้ 

 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด ระบบประปาหมู่ที่ 11 เป็นของ อบต.ห้วยบง ดูดน้ าไม่กี่ชั่วโมงซัมเมอร์สตัด 
ผู้รับเหมาน าซัมเมอร์สไปซ่อมใช้ไม่นานก็เสีย ฝากผู้บริหารติดตามในเรื่องของการ
รับประกันงานด้วย ส าหรับการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และระบบไฟฟ้า 220 
โวลท์ เข้าด้วยกันจะท าให้เครื่องซัมเมอร์สได้รับความเสียหาย 

 

นายกาวิน  ฉิมสุนทร  โรงสูบน้ าจากสวนป่าไปหมู่ที่ 22 ยังใช้การไม่ได้ จะด าเนินการต่ออย่างไร
ตอนนี้น้ าเริ่มไม่พอใช้ 

 

นายกฯ  จะติดตั้งหม้อแปลงใหม่ โดยไม่ต้องใช้หม้อแปลงของสวนป่า เพราะระบบ
เดิมยังใช้ได้อยู่  

 
 
 
 

//ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   ถนนของหมู่ที่ 8 หลายสายช ารุดเนื่องจากฝนตก ฝากถึงคณะผู้บริหารให้
เร่งด าเนินการซ่อมแซมเพราะประชาชนสัญจรไป มา ล าบาก ตรงฝายน้ าล้นอยากให้
ด าเนินการโดยเร่งด่วน ถังประปาคุ้มนายสงการะบบไม่ตัด น้ าล้นถัง ฝากผู้บริหารส่งช่าง
ไปตรวจสอบและด าเนินการแก้ไข เรื่องเงินที่เก็บจากสมาชิกสภาฯ คนละ 200 บาท 
เพ่ือจะจัดงานเลี้ยงปีใหม่ที่ผ่านมาแต่ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด
ระบาด เงินก็ยังอยู่และมีสมาชิกสภาฯ แนะน าว่าให้เก็บไว้ไม่ต้องคืนเผื่อได้จัดงานใน
โอกาสอ่ืนๆ ครั้งต่อไป  

   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแนะหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอ
นัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
และเชิญสมาชิกสภาฯ รับหนังสือนัดประชุม หลังจากเลิกประชุม  

  

เลิกประชุมเวลา  14.0๐ น.  
 
                                                     จีระประภา เฉลิมชาติ             ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
        (นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ)    
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง                                                                           

  

ลงช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจ าปี  ๒๕๖4 ครั้งที่ 1  วันพุธที่ 10  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 
                                  

        ยงค์  ราชภักดี                                     จรูญ  โพธิพิณ                              สมศักดิ์  หอมดี  
    (นายยงค์  ราชภักดี)         (นายจรูญ  โพธิพิณ)                     (นายสมศักดิ์  หอมดี) 
     ประธานกรรมการ              กรรมการ           กรรมการ 
 


