
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  ครั้งที่ 1 

วันพฤหัสบดีที่  ๒5  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

............................................ 

ผู้มาประชุม  
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง ประธานสภา  อบต.ห้วยบง  ไทยรัตน์  หงษ์ทอง  

2. นายเพชร  ตุ๊พันดุง รองประธานสภา  อบต.ห้วยบง   เพชร  ตุ๊พันดุง  

3. นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ เลขานุการสภา  อบต.ห้วยบง จีระประภา  เฉลิมชาติ  

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

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

6. นางบุษยา  เทียบแสน สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๓ บุษยา  เทียบแสน  

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

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

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

10. นายเม้า  หาญคงนอก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  7 เม้า  หาญคงนอก  

11. นายอ๊อด  เกตุขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  7 อ๊อด  เกตุขุนทด  

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

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

14. นายสุคนธ์  ชอนขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  10 สุคนธ์  ชอนขุนทด  

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

16. นายจักรี  อาจวิชัย สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑1 จักรี  อาจวิชัย  

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

18. นายสมพงษ์  ยศทหาร สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๓ สมพงษ์  ยศทหาร   

19. นายส าราญ  เลากลาง สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑4 ส าราญ  เลากลาง   

 

 

 



ผู้มาประชุม  
  

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

21. นายธนิตศักดิ์  อธิศวรภัทร สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑5 ธนิตศักดิ์  อธิศวรภัทร   

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

23. นายสุรินทร์  ค าสระ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๖ สุรินทร์  ค าสระ  

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

25. นายเชาว์  วรบุตร สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑8  เชาว์  วรบุตร  

26. นายเชื่อม  สะภูทิพย์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑9 เชื่อม  สะภูทิพย์  

27. นางสมหวัง  นิ่งกลาง สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑9 สมหวัง  นิ่งกลาง  

28. นายผัด  สายจันทร์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  20 ผัด  สายจันทร์  

29. นายสมศักดิ์  หอมดี สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  21 สมศักดิ์  หอมดี  

30. นายสมเกียรติ  แซ่ลิ้ม สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒1 สมเกียรติ  แซ่ลิ้ม  

31. นายกาวิน  ฉิมสุนทร สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒2 กาวิน  ฉิมสุนทร  

32. นางหนูพิณ  งามเหมาะ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒2 หนูพิณ  งามเหมาะ  

33. นางนุจรี  เปรี่ยมสูงเนิน สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒3 นุจรี  เปรี่ยมสูงเนิน  

34. นายยุทธพงษ์  พวงพิลา สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒3 ยุทธพงษ์  พวงพิลา  

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้ไม่มาประชุม     
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายจรูญ  โพธิพิณ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑ ลา 

2. นายวีระพงษ์  รังสุวรรณ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  2  ขาด 

3. นายสามารถ  ฤทธิสิงห์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  3 ลา 

4. นายนิคม  เมยขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  5 ขาด 

5. นายสมพงษ์  นาใหม่ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  5  ลา 

6. นายไพฑูรย์  ญาติจันทึก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  9  ลา 

7. นายสมชาย  อ่อนจู สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑3  ลา 

8. นายสมพาน  หัดขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  17 ขาด 

9. นายสมชาย  สุขน้อย สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  18  ลา 

10. นายท่อน  บุตรประเสริฐ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒0  ลา  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม     
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายเจริญ  บัวหลวงงาม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง เจริญ  บัวหลวงงาม 

2. นายสุทิน  รวมทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง สุทิน  รวมทรัพย์ 

3. นายช านาญ  จิณรักษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง   ช านาญ  จิณรักษ์ 

4. นายณัฎฐพล  เกี่ยวกิ่งแก้ว นายช่างชลประทานช านาญงาน ณัฎฐพล  เกี่ยวกิ่งแก้ว 

5. นายยุทธนา  บุญจูง นายช่างชลประทาน  ยุทธนา  บุญจูง 

๖. นางสาวสิริอร  จิณรักษ์ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ สิริอร  จิณรักษ์ 

7. นางร าเพย  ชัยสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง ร าเพย  ชัยสิทธิ์ 

๘. นางปราณี  เฉลิมชาติ หัวหน้าส านักปลัด ปราณี  เฉลิมชาติ 

๙. นายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วินัย  พวงจันทร์ 

10. นายประเสริฐ  พลกลาง นิติกร ประเสริฐ  พลกลาง  

11. จ่าเอกกิตติพัชฌ์  นวลจันทร์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิตติพัชฌ์  นวลจันทร์ 



ผู้เข้าร่วมประชุม 
       

12. สิบเอกไชยา   เป้าสร้อย ผู้อ านวยการกองช่าง ไชยา   เป้าสร้อย 

13. นางสาวพิชชา  โมมขุนทด พนักงานจ้างเหมา พิชชา  โมมขุนทด  

14. นางสาวเกวลิน  ภูมิโคกรักษ์ พนักงานจ้างเหมา เกวลิน  ภูมิโคกรักษ์ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ประธานที่
ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

 สมาชิกสภาฯ มาประชุม จ านวน 36 คน ไม่มาประชุม จ านวน  10  คน เลขานุการสภาฯ จ านวน 1  คน 

ครบองค์ประชุม 

 “บ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ ย่อมอาศัยความสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน ขอให้
ม่ันอยู่ในคุณธรรมทั้ง ๓ ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริต
ต่อหน้าที่” 

  พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
                             ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๙๗
   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

ประธานสภาฯ  1.1 เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑         
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔   

   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้รายงานว่ามีความประสงค์จะขอ
อนุญาตเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ือให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบงพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ และพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดง
กระสัง และป่าล าพญากลาง และเรื่องอ่ืนๆ ซึ่งสมัยประชุมดังกล่าวไม่อยู่ในสมัยประชุม
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม นายอ าเภอด่านขุนทดจึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยบง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ทั้งนี้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติ
ตามข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด  
 

1.2 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      ด้วยอ าเภอด่านขุนทดร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และพ่ีน้องประชาชนชาวอ าเภอด่านขุนทด ได้
ก าหนดจัดงานประเพณีวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ อ าเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเป็นการร าลึกถึงความกล้าหาญของเท้าสุรนารีวีรสตรี
ของชาติไทย ส่งเสริมให้ประชาชนในอ าเภอด่านขุนทดมีความรักความสามัคคีตลอดจน
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันพุธที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีประจ าอ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา 
 
 

 //ในการนี้... 
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  ในการนี้ อ าเภอด่านขุนทด จึงขอเชิญท่านพร้อมบุคลากรในสังกัด ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีฉลองวันแห่งชัยชนะ
ท้าวสุรนารี ประจ าปี ๒๕๖๔ ในวันพุธ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. และ
เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีประจ าอ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา                                                               

   

ที่ประชุม   รับทราบ  
  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                                                 

             รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖4 ครั้งที่ 2 เม่ือวันจันทร์ที่ 1๕ กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

ประธานสภาฯ    ตามเอกสารรายงานการประชุมสภาฯ ที ่สมาช ิกสภาฯ ได ้ร ับและ
 ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข เพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไข ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภา
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖4 ครั้งที่ 2 เมื่อ
 วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

                                

เลขานุการสภาฯ   ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 3๕  คน  ครบองค์ประชุม 
                    

มติที่ประชุม   รับรอง (รับรอง 3๔  เสียง ไม่รับรอง  –  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 
 

ระเบียบวาระท่ี  3        เรื่องกระทู้ถาม   

   - ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี  4        เรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
 

   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  5        เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
                                        

   - ไม่มี  
   

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  

๖.1 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงกระสัง
และป่าล าพญากลาง เพื่อใช้ส าหรับเป็นที่ตั้งหัวงานของเขื่อนห้วยปราสาทใหญ่ (อ่าง
เก็บน้ าห้วยปราสาทใหญ่) บ้านหนองกราดน้อย ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา ของกรมชลประทาน โดยส านักงานชลประทานที่ ๘ 
 

ประธานสภาฯ  การประชุมวันนี้เจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน นายณัฎฐพล  เกี่ยวกิ่งแก้ว
 นายช่างชลประทานช านาญงาน และนายยุทธนา  บุญจูง นายช่างชลประทาน เข้าร่วม 

 
 

//ประชุมเพ่ือชี้แจง... 
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  ประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดการขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงกระสังและป่า
 ล าพญากลาง เพ่ือใช้ส าหรับเป็นที่ตั้งหัวงานของเขื่อนห้วยปราสาทใหญ่ เชิญเจ้าหน้าที่
 จากกรมชลประทานชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

                                                                                                                                             

เจ้าหน้าที่กรมชลฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง                
และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เรื่องขอความเห็นชอบใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกระสัง
และป่าล าพญากลาง เพือ่ใช้เป็นที่ตั้งหัวงานของอ่างเก็บน้ าห้วยปราสาทใหญ่ บ้านหนอง
กราดน้อย ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีรายระเอียด ดังนี้  

   ตามท่ีกรมชลประทาน ได้เข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน ป่าดงกระสังและ
ป่าล าพญากลาง ในท้องที่ต าบลห้วยบง  อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือใช้
ประโยชน์เป็นที่ตั้งของเขื่อนห้วยปราสาทใหญ่ (อ่างเก็บน้ าห้วยปราสาทใหญ่) ซึ่งเป็นอ่าง
เก็บน้ าขนาดกลาง ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยปราสาทใหญ่ 
ท้องที่อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๒๑ โดยมี
วัตถุประสงค์เ พ่ือจัดหาน้ าในพ้ืนที่ เพาะปลูกของหมู่บ้าน ซึ่งกรมชลประทานได้
ด าเนินการตามขั้นตอนศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรม ส ารวจและออกแบบโดย
ด าเนินการก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๓๙ แล้วเสร็จปี ๒๕๔๒ และเมื่อครบอายุการขออนุญาตใช้
พ้ืนที่จะต้องขอต่ออายุการขออนุญาตใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่ป่าไม้ กรมชลประทาน
จะต้องด าเนินการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า ตามระเบียบและ
กฎหมายว่าด้วยกรมป่าไม้ได้ยื่นค าขอไว้แล้วหรือยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ใน 
๑๘๐ วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจากสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้น
ตั้งอยู่ด้วยนั้น 

   ทั้งนี้ กรมชลประทาน โดยส านักงานชลประทานที่ ๘ เห็นว่าอ่างเก็บน้ า
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งหัวงานเขื่อนและอาคารประกอบ เพ่ือกัก เก็บ 
รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือจัดสรรน้ าเพ่ือการเกษตรและการสาธารณูปโภค รวมถึง
เป็นสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการน้ า ปรับปรุง ดูแล บ ารุงรักษาหัวงานและระบบ
ชลประทาน เนื่องจากการพัฒนาอ่างเก็บน้ า เช่น การขุดลอก การก่อสร้างพังดิน หรือ
การจะพัฒนา กรมชลประทานต้องมีการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ก่อน เพราะพ้ืนที่ส่วน
หนึ่งของอ่างอยู่ในเขตของกรมป่าไม้ กรมชลประทานจึงได้ท าหนังสือขออนุญาตไปที่กรม
ป่าไม้ และได้รับแจ้งว่ายังขาดเอกสารขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยบง ซึ่งมีพ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบ  

   ดังนั้น กรมชลประทานจึงขอน าเรื่องดังกล่าวเข้าระเบียบวาระการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง เพ่ือขอความเห็นชอบและขอส าเนาบันทึกการ
ประชุมฯ เป็นเอกสารแนบในการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อไป 

                                      

ประธานสภาฯ   ตามที่เจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานได้ชี้แจง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อ
สงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

 
 

                                      
 //นายมงคล  โกลนโคกกรวด… 
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นายมงคล  โกลนโคกกรวด อ่างชลประทานขนาดเล็กที่มีอยู่ตามหมู่บ้านทางกรมชลประทานต้องขอ
อนุญาตเหมือนกรณีอ่างเก็บน้ าขนาดกลางด้วยหรือไม่ 

                                   

เจ้าหน้าที่กรมชลฯ   ในส่วนของการขออนุญาตของกรมชลประทาน อ่างเก็บน้ าขนาดกลางซึ่ง
จะมีอ่างเก็บน้ าห้วยปราสาทใหญ่ และอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร เป็นอ่างเก็บน้ าที่กรม
ชลประทานดูแลรับผิดชอบอยู่ ในส่วนของอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก กรมชลประทานได้มีการ
ถ่ายโอนสินทรัพย์ให้กับทางท้องถิ่นแล้ว กรมชลประทานจึงไม่มีอ านาจตรงนี้การขอ
อนุญาตกรมป่าไม้จึงต้องเป็นความรับผิดชอบของท้องถิ่นด าเนินการ 

                                                

นายพยุง  เวสูงเนิน   อยากทราบว่าพ้ืนที่ที่จะใช้ อยู่ในเขตป่าสงวนเป็นพ้ืนที่ขนาดเท่าใด 
                                                 

เจ้าหน้าที่กรมชลฯ   พ้ืนที่ทั้งหมดของอ่างเก็บน้ ามีประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ พ้ืนที่ที่เข้าไปอยู่ในเขต
กรมป่าไม้มีประมาณ ๓๐๐ ไร่ วัดจากแผนที่กรมป่าไม้อย่างคร่าวๆ ส่วนปริมาณพ้ืนที่ที่
แน่นอนกรมป่าไม้จะออกมาส ารวจอีกครั้ง 

                                  

นายสัภยา  วงศ์ศร   อยากทราบข้อมูลเรื่องคลองสาธารณะของหมู่ที่ ๒ เป็นเรื่องของกรม
ชลประทานที่ไปโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของชลประทาน โอนไปเพราะสาเหตุใด มีภารกิจใด
ถึงต้องโอน โอนจากใต้เขื่อนถึงสะพาน ถ้าเป็นคลองของชลประทานแล้ว  หากชาวบ้าน
จะขุดลอกหรือด าเนินการท าประโยชน์ใดๆ น่าจะเป็นเรื่องยาก อยากทราบข้อมูลว่าโอน
ไปท าไม เพ่ืออะไร แล้วใครเซ็นให้ 

                                                   

เจ้าหน้าที่กรมชลฯ   เป็นการประกาศทางน้ าของชลประทานไม่ใช่การถ่ายโอน ข้อเท็จจริงเรื่อง
การประกาศทางน้ า ชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะในส่วนของพ้ืนที่น้ า ส่วนตัวคัน
ดินข้างๆ ล าห้วยยังเป็นการดูแลของท้องถิ่นอยู่ 

                                            

นายสัภยา  วงศ์ศร   ข้อมูลไม่ตรงกันครับ ครั้งที่แล้วแจ้งว่าชาวบ้านไม่มีกรรมสิทธิ์ มาวันนี้บอก
ว่ามีกรรมสิทธิ์ เพราะอะไรครับ โปรดแจ้งข้อมูลให้ชัดเจนด้วย 

                                            

เจ้าหน้าที่กรมชลฯ   ขอเรียนให้ทราบว่ากรมชลประทานมีหน้าที่ดูแลแค่ตัวน้ า ส่วนในตัวสถานี
สูบน้ าได้ปรึกษากันแล้วว่าไม่ได้อยู่ในเขตชลประทาน เป็นของชาวบ้านเป็นผู้ที่อุทิศที่ดิน
เพ่ือที่จะท าเป็นร่องชักน้ าตรงสถานีสูบไว้ เรื่อง การก่อสร้างสถานีสูบน้ ายอมรับว่า ตรง
หัวท่อสูบน้ าไม่ใช่พ้ืนที่ชลประทาน แต่ตัวล าน้ าที่เราประกาศทางน้ าชลประทาน เป็น
เรื่องแค่ทางน้ า ชลประทานได้หารือกันแล้วว่าถ้าจะหาทางออกเรื่องตัวสถานีสูบว่าเราจะ
หาทางออกอย่างไร ผมเป็นคนดูแลในเขตพื้นท่ีแต่เรื่องตัวสถานีสูบมีที่มาที่ไปอย่างไร ผม
ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนงานนี้ ที่ยังเป็นเรื่องพัวพันกันอยู่จะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่
อีกคนเป็นผู้ควบคุมงานเขาจะรู้ข้อมูลว่าตอนนี้ไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว  ล่าสุดที่ผมได้ไป
ประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประมาณปลายปีที่ผ่านมา ทางผู้ว่าราชการ
จังหวัดท่านได้หารือในที่ประชุมว่าเราจะหาทางออกตรงนี้อย่างไรดี ในเรื่องนี้เรายังไม่ได้
สรุปเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนว่าเราจะหาทางออกกันอย่างไร จะขอหารือเรื่องนี้ไปที่
กรมชลประทานก่อนว่าเราจะมีทางออกกันอย่างไร 

 
 

                                         //นายบุษยา  เทียบแสน... 
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นายบุษยา  เทียบแสน   ขอให้ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องดูแลเรื่องน้ า การปล่อยน้ า หมู่ที่ ๓ บ้านป่ารังงาม
อยู่หัวน้ า พอภัยแล้งมาปล่อยน้ าไปให้โรงงานหมดชาวบ้านไม่มีน้ าใช้ เดือดร้อน อยู่หัวน้ า
น่าจะมีน้ าใช้ อยากขอให้ท่านนึกถึงชาวบ้านบ้าง เวลาหน้าแล้งก็ช่วยกักเก็บน้ าไว้ให้
ชาวบ้านใช้ด้วย 

                                             

เจ้าหน้าที่กรมชลฯ   ในส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ า เราได้มีกลุ่ม JMC เป็นกลุ่มบริหาร
จัดการน้ าอ่างห้วยปราสาทใหญ่ เมื่อประมาณเดือนมกราคมได้มีการประชุมคณะ JMC 
จะมีตัวแทนของทางท้องถิ่น ตัวแทนทางก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ได้มีการ
ปรึกษาหารือเรื่องการบริหารจัดการน้ า จะส่งเป็นรอบเวร การแบ่งสันปันส่วนเรื่องน้ า
อุปโภคบริโภค เรื่องโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องระบบนิเว ศ ในมติที่ประชุมเราได้
ปรึกษาหารือกันแล้ว ในส่วนของการบริหารจัดการน้ าเรื่องอุปโภคบริโภคเราเน้นเป็น
อันดับหนึ่ง ถ้าสมาชิกสภาฯ มีความต้องการน้ าหรือว่าทางหมู่บ้านมีความต้องการน้ าก็
ขอให้ประสานกับทางกลุ่ม JMC เพราะว่าได้มีมติที่ประชุมไว้แล้วว่า แต่ละหมู่บ้านจะใช้
น้ าเท่าไร ซึ่งได้แบ่งสรรปันส่วนไว้แล้ว และทางด้านอุตสาหกรรมเราจัดสรรปันส่วนไว้อีก
ส่วนหนึ่งอยู่แล้ว 

 

นายสัภยา  วงศ์ศร   เรื่องกรรมการน้ า ต าบลห้วยบงเปรียบเหมือนกับโอ่งน้ า เรามีแหล่งน้ า   
แต่ไม่ได้ใช้น้ า กรรมการทุกคนก็อยู่ในพ้ืนที่ต าบลหินดาด ต าบลห้วยบงไม่มีสักคน ๓ ปี
มาแล้วชาวนาไม่เคยได้ใช้น้ า หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ าบอกอ่างปราสาทแล้งไม่มีน้ าใช้ เปิดไป 
๒๘ วัน ท่าขี้เหล็กแล้งไม่มีน้ าใช้เปิดไปอีก ๓๐ วัน บ้านห้วยจระเข้เปิดอีก ๑ เดือน น้ า
อะไรจะเหลือ ต้องมีกรรมการอยู่ต าบลห้วยบงอย่างน้อย ๓ คน เพื่อไว้ดูแลต้นทุนน้ า 

                                

ประธานสภาฯ   ถือว่าเป็นการเสนอแนะ เป็นการร้องทุกข์ ของสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ บ้าน
หนองกราดน้อย ฝากทางหน่วยงานกรมชลประทานจะแก้ไขแบบไหน ตอนไหน อย่างไร
ในโอกาสต่อไปในเรื่องการบริหารจัดการน้ า มีท่านใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มีจะขอความเห็นชอบจากท่านสมาชิกสภาฯ เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ เรื่อง การขอ
ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงกระสังและป่าล าพญากลาง เพ่ือใช้ส าหรับเป็นที่ตั้ง
หัวงานของเขื่อนห้วยปราสาทใหญ่ (อ่างเก็บน้ าห้วยปราสาทใหญ่) บ้านหนองกราดน้อย 
ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ของกรมชลประทาน โดยส านักงาน
ชลประทานที่ ๘ 

                                        

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน  35 คน  ครบองค์ประชุม  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (เห็นชอบ 3๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง) 
  

                              6.2 เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขครั้งท่ี 3/2564 
ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง เสนอต่อที่ประชุมทราบ 
 

นายกฯ  มอบหมายนายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เสนอต่อที่
 ประชุมทราบ 
 
 

//นายวินัย  พวงจันทร์… 
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นายวินัย  พวงจันทร์  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 3/2564 
 

หลักการ 
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561 -2565) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงิน
 สะสมในช่วงของแผนนั้น และได้มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 ครั้งที่  2/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือให้การพัฒนาขององค์การบริหาร
 ส่วนต าบลห้วยบงบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  จึงมี
 ความจ าเป็นด าเนินแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
 จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 
 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้
 ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ 
 พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
                                                                

เหตุผล 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพ่ือเป็นกรอบในการใช้จ่าย เงินสะสมประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
 ประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ตามสภาพพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 

   โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564 จ านวน 5 
 โครงการ ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 

2563 2564 (KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท)     

  รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 41 ล าดับที่ 4 
  หมู่ที่ 1           
1 ซ่อมแซมผิวจราจรเคฟซีล เพื่อให้ประชาชนได้รับ 1,104,000   จ านวนถนน ประชาชนได้รับ 
  จากถนนทางหลวง-ชลประทาน ความสะดวกในการสัญจร     ที่เพิ่มขึ้น ความสะดวกในการสัญจร 
    ไป-มาได้ และขนส่งผล       ไป-มา และขนส่งผลผลิต 
    ผลิตทางการเกษตร       ทางการเกษตร 
  แก้ไข ไม่แก้ไข แก้ไข ไม่แก้ไข 
  ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล เพื่อให้ประชาชนได้รับ   1,104,000 จ านวนถนน ประชาชนได้รับ 
  จากถนนทางหลวง-ชลประทาน ความสะดวกในการสัญจร     ที่เพิ่มขึ้น ความสะดวกในการสัญจร 
    ไป-มาได้ และขนส่งผล       ไป-มา และขนส่งผลผลิต 
    ผลิตทางการเกษตร       ทางการเกษตร 

 
 

 
//ที ่โครงการ/กิจกรรม.. 



-7- 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 

2563 2564 (KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท)     

  รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 64 ล าดับที่ 58 
  หมู่ที่ 13          
2 สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับ 500,000   จ านวนถนน ประชาชนได้รับ 
  จากบา้นนายสมพงศ์ - บ้านนายบุญเส็ง ความสะดวกในการสัญจร     ที่เพิ่มขึ้น ความสะดวกในการสัญจร 
    ไป-มาได้ และขนส่งผล       ไป-มา และขนส่งผลผลิต 
    ผลิตทางการเกษตร       ทางการเกษตร 
  แก้ไข ไม่แก้ไข แก้ไข ไม่แก้ไข 
  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับ   500,000 จ านวนถนน ประชาชนได้รับ 
  จากบา้นนายสมพงษ์ - บ้านนายบุญเส็ง ความสะดวกในการสัญจร     ที่เพิ่มขึ้น ความสะดวกในการสัญจร 
    ไป-มาได้ และขนส่งผล       ไป-มา และขนส่งผลผลิต 
    ผลิตทางการเกษตร       ทางการเกษตร 
  รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 115 ล าดับที่ 6 
  หมู่ที่ 16           
3 ขุดเจาะบ่อบาดาลกอ่สร้างปะปา เพื่อให้ชาวบา้นมีน้ าสะอาด 520,000   จ านวนบอ่ ประชาชนมีน้ าประปา 
  บริเวณบ้านนายสรรค์ ใช้ในการอุปโภค - บริโภค     ประปาที่เจาะ สะอาดใช้ในการอุปโภค 
    ได้อย่างปลอดภยั       บริโภค ได้อยา่งปลอดภัย 
  แก้ไข ไม่แก้ไข แก้ไข ไม่แก้ไข 
  ขุดเจาะบ่อบาดาลกอ่สร้างประปา เพื่อให้ชาวบา้นมีน้ าสะอาด   520,000 จ านวนบอ่ ประชาชนมีน้ าประปา 
  บริเวณบ้านนายสรรค์ ใช้ในการอุปโภค - บริโภค     ประปาที่เจาะ สะอาดใช้ในการอุปโภค 
    ได้อย่างปลอดภยั       บริโภค ได้อยา่งปลอดภัย 
2.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ พัฒนาการเกษตร แหลง่น้ า อย่างยั่งยืน 

  
  

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    

  
  รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 142 ล าดับที่ 7 
4 หมู่ที่ 9           
  ก่อสร้างฝายน้ าล้น หลังบ้าน เพื่อให้ชาวบา้นมีน้ าสะอาด 500,000   จ านวนฝาย ประชาชนมีน้ าสะอาดใช ้
  นายสุขสรรค์ ใช้ในการอุปโภค - บริโภค     ที่ก่อสร้าง ในการอุปโภค - บริโภค 
  ไม่แก้ไข แก้ไข แก้ไข ไม่แก้ไข แก้ไข 
  ก่อสร้างฝายน้ าล้น หลังบ้าน เพื่อกักเก็บรกัษาน้ าไว้ใช้   500,000 จ านวนฝาย มีแหล่งกักเก็บรักษาน้ า 

  
นายสุขสรรค์ ทั้งการอุปโภค-บริโภคและ

การ 
    ที่ก่อสร้าง ไว้ใช้ทั้งการอุปโภค- 

    เกษตรของชุมชนบริเวณ       บริโภคและการเกษตรของ 
    ใกล้เคียง       ชุมชนบริเวณใกล้เคียง 
 รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 145 ล าดับที่ 2 

5 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น/ เพื่อซ่อมแซมฝายน้ าล้นและ     จ านวนฝาย/ ช่วยบรรเทาปัญหาภยัแล้ง 

  
ซ่อมแซมคันกั้นน้ าภายในต าบล คันกั้นน้ าที่ช ารุดให้ใช้งาน    

200,000  
  คันกั้นน้ า ได้ในระดับหนึ่งและ 

  ไม่แก้ไข แก้ไข แก้ไข แก้ไข 
  โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น/ เพื่อซ่อมแซมฝายน้ าล้นและ   200,000 จ านวนฝาย/ มีแหล่งกักเก็บรักษาน้ า 
  ซ่อมแซมคันกั้นน้ าภายในต าบล คันกั้นน้ าที่ช ารุดให้ใช้งาน     คันกั้นน้ า ไว้ใช้ทั้งการอุปโภค- 
    ได้ตามปกติ     ที่ซ่อมแซม บริโภคและการเกษตรของ 
            ชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 3/2564 
เหตุผลการแก้ไข เพ่ือเป็นกรอบการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
//ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ  ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้เสนอให้ที่ประชุมทราบ มีสมาชิก
 สภาฯ ท่านใดจะซักถามหรือเสนอแนะหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าสมาชิกสภาทุกท่านรับทราบ 
                                               

ที่ประชุม  รับทราบ 
                                                  

 6.3 เรื่อง พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 
 จ านวน 11 โครงการ เป็นเงิน 4,125,000 บาท 
 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบ 
  

นายกฯ  มอบหมายนายสุทิน  รวมทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
 ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

นายสุทิน  รวมทรัพย์  บันทึกหลักการและเหตุผลใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 2 

หลักการ 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตามมาตรา 66, 67, และ 68 ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
มีสถานะการคลังประเภทเงินสะสมที่สามารถน าไปบริหารได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 จ านวน  4,202,079.37 บาท 

 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
กฎหมายก าหนด 
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  
 

//ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครอง… 
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 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  

 

เหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง มีความประสงค์ใช้จ่ายเงินสะสมให้
เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เกิดประโยชน์สูงสุด และรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการเงินการคลัง 
เพ่ือบริการชุมชนและสังคม บ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน จึงขออนุมัติต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง เพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 2 จ านวน 11 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,125,๐๐๐ บาท (สี่ล้าน
หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

   1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
                  (จากศาลาประชาคม - บ้านนายร่วมภูมิโคกรักษ์) บ้านหนองกราดน้อย หมู่ที่ ๒ ต าบล
  ห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๖๙๐,๐๐๐ บาท 
  รายละเอียดโครงการ ดังนี้  

  ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร 
     พ้ืนที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๐ เมตร     
     พร้อมงานตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 

 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ล าดับที่ ๑ หน้า ๑ 
 

  2. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิจราจรเคฟซีล (จากถนนทางหลวง - 
                     ชลประทาน) บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๑ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา      
                                งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการ ดังนี้  
  ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
     ๑,๑๒๐ ตารางเมตรลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๐ เมตร 

 ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๔๔๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 

 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ 3/2564 ล าดับที่ 1 หน้า 3 
 

  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายแสวง - ถนน
                    กังหันลม) บ้านศิลาร่วมสามัคคี หมู่ที่ ๔ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด  
                            นครราชสีมา งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

  กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 

      (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ล าดับที่ ๒๕ หน้า ๕ 
 
 

//4. โครงการก่อสร้าง… 
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      4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายสมพงษ์ – 
    บ้านนายบุญเส็ง) บ้านไทยสงบ หมู่ที่ ๑๓ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
    นครราชสีมา งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
    กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
  คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้าย
  โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 

          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ 3/2564 ล าดับที่ 2 หน้า ๔ 
 

                               5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มมอญี่ปุ่นจากสาม
   แยกบ้านนายนิยม–บ้านนายภัคพล) บ้านวังไทรงาม หมู่ที่ ๑๘ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่าน
   ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๔๐๒,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
    กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
  รวมไม่น้อยกว่า ๘๐0 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมป้าย
  โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 

          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ล าดับที่ ๓๖ หน้า ๗ 
 

      6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางพเยาว์ – 
    บ้านนายกวี) บ้านมอสุวรรณ หมู่ที ่ ๒๒ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
    นครราชสีมา งบประมาณ ๔๕๙,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
    กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
  รวมไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
  รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 

          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ล าดับที่ ๓๗ หน้า ๗ 
 

      7. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลก่อสร้างประปาบริเวณบ้านนายสรรค์ 
    บ้านซับไทร หมู่ที่ ๑๖ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 
    ๔๙๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
    เจาะบ่อบาดาลขนาด 4 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๕ เมตร ก่อสร้างฐาน
  พร้อมติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
  รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 

          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ 3/2564 ล าดับที่ 3 หน้า 4 
 

      8. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นหลังบ้านนายสุขสรรค์ บ้านหินเพิง  
    หมู่ที่ ๙ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๓๓๘,๐๐๐ บาท 
    รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
    ก่อสร้างฝายน้ าล้น (แบบ มข.๒๕๒๗) สันฝายสูง ๑ เมตร ผนังข้างสูง 
  ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบ
  ก าหนด 

          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ 3/2564 ล าดับที่ 4 หน้า 5 
                                         
 

//9. โครงการซ่อมแซม… 
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      9. โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น บ้านวังผาแดง หมู่ที่ ๑๑ ต าบลห้วยบง 
    อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๘๖,๐๐๐ บาท รายละเอียด
    โครงการ ดังนี้ 
    ถมดินและก่อสร้างคานคอดินกันเซาะหน้าฝาย ยาว ๑๐ เมตร และ
  ด้านต่อเนื่องสันฝาย ยาว ๕ เมตร รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 

          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ล าดับที่ ๕ หน้า ๓๑ 
 

      10 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น บ้านไทยสงบ หมู่ที่ ๑๓ ต าบลห้วยบง 
    อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด
    โครงการ ดังนี้ 
    รื้อถอนฝายเดิม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐.๖๐ เมตร งานดินถมบดทับ
  แน่นคันฝายและหน้าฝาย พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐.๖๐ เมตร 
  รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 

          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ 3/2564 ล าดับที่ 5 หน้า 6 
 

      11. โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านซับสนุ่น หมู่ที่ ๒๓ 
    ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๒๒๘,๐๐๐ บาท 
    รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
    ขุดดินวางท่อประธาน ใช้ท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ พร้อมอุปกรณ์ 
  ระยะทางรวม ๒,๖๓๗ เมตร วางท่อลอดเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ๓ นิ้ว จ านวน ๖ ท่อน
  เชื่อมจุดต่อเข้ามิเตอร์น้ าเดิม ขนาด ๑/๒ นิ้วรวมอุปกรณ์ จ านวน ๘5 จุด พร้อมป้าย
  โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 

          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ล าดับที่ ๑๒๙ หน้า ๒๒ 
                                                  

ปลัด อบต.        ตามแบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งส. 1) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
  1. ข้อมูลเงินสะสม/เงินส ารองจ่ายที่จ าเป็น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564
 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ จ านวน 4,202,079.37 บาท 
  2.  ทุนส า รอง เงิ นสะสม ณ วั นที่  16  มีนาคม 2564 จ านวน 
 32,496,636.58 บาท  
   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่  
                                                  

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด  โครงการที่อนุมัติแล้ว เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ มีความคุ้มค่างบประมาณ 
ขอให้ผู้บริหารหรือกองช่างออกไปติดตามดูแลการด าเนินการของผู้รับเหมาว่าด าเนินการ
ได้มาตรฐานหรือไม่ เช่น โครงการก่อสร้างระบบประปา โครงการก่อสร้างถนน ที่ผ่านมา
ใช้งานไม่ก่ีเดือนก็ช ารุดเสียหาย  

 

นายมงคล  โกลนโคกรวด  การใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ 2 ที่จะอนุมัติในวันนี้ บางโครงการในการ
ด าเนินการจะมีช่วงระยะเวลาในการหาผู้รับจ้าง ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะได้ 

 
//ด าเนินโครงการ… 
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 ด าเนินโครงการ และเป็นช่วงใกล้หมดวาระของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ในอีก
ประมาณหนึ่งเดือนข้างหน้า ขอฝากคณะผู้บริหารในการบริหารงบประมาณโครงการ ให้
ด าเนินการตามข้ันตอน ตามระเบียบโดยปกติ เพื่อการใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่า 
โครงการได้คุณภาพมาตรฐาน เรื่อง แบบก่อสร้างฝายน้ าล้นเป็นแบบเสาค้ าถ้าน้ าหลาก
มากเกรงว่าจะหักโค่นเสียหายได้ง่าย 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติ      
 ที่ประชุมอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 
 จ านวน 11 โครงการ เป็นเงิน 4,125,000 บาท  

 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน  36 คน  ครบองค์ประชุม  
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ (อนุมัติ 35 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 
 

ประธานสภาฯ  เชิญคณะผู้บริหารได้กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุม 
 

นายกฯ  โครงการใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 11 โครงการ ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่
มีความจ าเป็นเร่งด่วน ที่ประชาคมหมู่บ้านเสนอเมื่อครั้งออกประชาคมระดับหมู่บ้านเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ส าหรับหมู่บ้านที่ไม่ได้รับ
อนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ก็จะมีโครงการอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี บางหมู่บ้านได้โครงการจากแผนงบกลาง โครงการต่างๆ ผู้บริหารจะเร่ง
ด าเนินการให้ได้โดยเร็ว หมู่ที่ 17 บ้านถ้ าเต่าโครงการถนนลาดยางได้รับงบประมาณจาก
บริษัทราชสีมากรีน ด าเนินโครงการ กองช่างก าลังด าเนินการส ารวจออกแบบ ส่วนการ
หาผู้รับจ้าง โครงการไม่เกิน 500,000 บาท อบต.เป็นผู้หาผู้รับจ้างเอง และโครงการที่
เกิน 500,000 บาท ต้องหาผู้รับจ้างแบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่ง
ต้องใช้เวลาพอสมควร โครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้
ติดตามดูแลว่าด าเนินการตามแบบหรือไม่ หรือมีตรงไหนที่อยากให้ผู้รับจ้างเพ่ิมเติมให้ดี
ขึน้ให้แจ้งผู้บริหารหรือกองช่างทราบ หากผู้รับจ้างด าเนินการเสร็จแล้วจะแจ้งให้แก้ไขที
หลังก็ยาก ฉะนั้นฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านใส่ใจดูแลการด าเนินงานของผู้รับจ้างด้วย 
เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป ก็จะได้ด าเนินการตามห้วงระยะเวลาต่อไป เรื่องทัศน
ศึกษาดูงานของคณะผู้ริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีนโยบายให้ทัศน
ศึกษาดูงานภายในจังหวัด ต้องรอดูให้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิดคลี่คลาย
ในทางที่ดีขึ้นค่อยพิจารณาอีกครั้ง และโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุปีนี้งดการด าเนินโครงการ        

 

เวลา 12.30 – 13.30  พักเที่ยง/รับประทานอาหารกลางวัน 
 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 13.30 น. 

 

 
 

//ระเบียบวาระท่ี  7...   
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ระเบียบวาระท่ี  7   เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือแจ้งทีป่ระชุมหรือไม่  
 

นางสุนันท์  อินทะดก  ขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างถนน หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองใหญ่ ประชาชนชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป มา 

 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด ประปา หมู่ที่ 11 บ้านวังผาแดง ครั้งก่อนกองช่างไปตรวจสอบแก้ไขให้ ใช้
งานได้สองวันซัมเมอร์สเสียอีก อยากให้ช่างไปตรวจสอบอีกครั้ง เพราะยังใช้ไม่คุ้มค่ากับ
งบประมาณท่ีด าเนินการ ถ้าเป็นไปได้โครงการก่อสร้างระบบประปาอยากให้ใช้ซัมเมอร์ส
ยี่ห้ออ่ืนบ้าง เพราะบางยี่ห้อราคาสูงใช้งานได้ไม่คุ้มค่า บางยี่ห้อราคาต่ าแต่ใช้งานได้นาน 

 

ประธานสภาฯ  ขอให้นิติกร อบต.ห้วยบง ได้ชี้แจงความคืบหน้ากรณีพิพาทจากการ
ก่อสร้างอาคารที่ท าการ อบต.ห้วยบง ให้กับทางสภาฯ ทราบด้วย ว่ามีความคืบหน้า
อย่างไร 

 

นายประเสริฐ  พลกลาง  กระผมขอเรียนความคืบหน้ากรณีอาคารที่ท าการ อบต.ห้วยบง ดังนี้  
  ด้วย  ศาลปกครองสูงสุดได้มีหนังสือแจ้ง ก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้ง

แรกผ่านทางส านักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีปกครองนครราชสีมา 1 แจ้งก าหนดวันนั่ง
พิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ศาลปกครองสูงสุด 
นายก อบต.ห้วยบง จึงได้มอบหมาย กระผมนิติกร อบต.ห้วยบง ให้ไปศาลแทนในฐานะผู้
ถูกฟ้องคดีท้ังสอง ตามวัน เวลาที่ก าหนด เพ่ือให้ถ้อยค าเพ่ิมเติมต่อศาล ในห้องพิจารณา
คดีองค์คณะตุลาการจึงได้พิจารณาคดีโดยมีตุลาการผู้แถลงคดีเป็นผู้แถลงคดีด้วยวาจา
ต่อองค์คณะตุลาการ คดีเป็นอันเสร็จสิ้นการพิจารณา ตุลาการหัวหน้าคณะจะได้นัด
ประชุมปรึกษาคดีเพ่ือมีค าพิพากษาต่อไป  

  เมื่อองค์คณะตุลาการได้มีค าพิพากษาแล้ว ศาลปกครองสูงสุดก็จะแจ้งวัน
อ่านค าพิพากษาให้ทราบอีกครั้ง ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นกระผมจะได้เรียนให้กับทางสภาฯ 
ทราบ รวมถึงรายละเอียดของค าพิพากษาด้วย 

  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านได้มีข้อซักถามหรือเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
 

นายสุรินทร์  ค าสระ  อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จัดซื้อเมื่อไหร่จะได้ 
ประชาชนในหมู่บ้านสอบถามมาหลายครั้งแล้ว งบกลางโครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นคุ้ม
บ้านนายนาคจะด าเนินการเมื่อไหร่ รถบรรทุกหนักสัญจรไป มา ไม่ได้ เนื่องจากช ารุด
เสียหายมาก 

 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด  ช่วงนี้ใกล้จะเข้าฤดูฝน ถนนก็จะช ารุด น้ ามีแต่ไม่เพียงพอ ไฟฟ้าสาธารณะ
เสียหลายจุด ประชาชนสอบถามมาว่าเมื่อไหร่จะซ่อมแซม อยากให้คณะผู้บริหารลงไป
ชี้แจงกับประชาชนด้วยตนเองบ้าง 

                                                                          

นายกาวิน  ฉิมสุนทร  โครงการสูบน้ าจากสวนป่าไปบ้านมอสุวรรณ ด าเนินการถึงขั้นตอนไหน
แล้ว โครงการใช้จ่ายจากงบกลางยังไม่ด าเนินการ 

 
//นายสมศักดิ์  หอมดี… 
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นายสมศักดิ์  หอมดี  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 19.30 น. หมู่ที่ 21 มีลมพัดบ้าน
เสียหาย จ านวน 2 หลังคาเรือน กองช่างไปส ารวจแล้ว อยากให้เร่งด าเนินการด้วย   
เรื่อง อ่างเก็บน้ าบ้านซับน้ าเย็นเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ ใช้การไม่ได้เพราะมีวัชพืชขึ้นเต็ม
อ่าง อยากให้ อบต.ห้วยบง เสนอเรื่องนี้ไปยังกรมชลประทานเพ่ือขุดลอกและท าประตู
ระบายน้ าใหม่ 

                                        

นายกฯ  หลังจากเลิกประชุมเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ชมโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ส าหรับประชาชนที่ไม่มีงานท า ณ หอประชุม อบต.ห้วยบง ประปา หมู่ที่ 11 บ้านวังผา
แดง บ่อลึกร้อยกว่าเมตร ซัมเมอร์สจะเสียบ่อยคงต้องเปลี่ยนอันใหม่ แต่ยังไม่ตัดระบบ
เก่าออกเพราะยังอยู่ในช่วงรับประกัน หมู่ที่ 10 บ้านภูผาทอง เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะจะเร่งด าเนินการให้โดยเร็ว  หมู่ที่ 16 บ้านซับไทร ซ่อมแซมฝายคุ้มนายนาค 
จะเร่งด าเนินการโดยเร็วตอนนี้กองช่างได้ออกแบบแล้ว หมู่ที่ 22 บ้านมอสุวรรณ รอสัก
ระยะจะด าเนินการสูบน้ าเติมให้ ส่วนงบกลางเจาะบ่อไว้ยังไม่ได้ต่อท่อ ให้ใช้น้ าบ่อเดิมไป
ก่อนเพราะน้ ายังมีเพียงพอ หากน้ าไม่พอใช้จะได้เร่งด าเนินการต่อไป สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 
21 สอบถามเรื่องลมพัดบ้านพังจะเร่งด าเนินการ   

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแนะหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอ
ปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564  

  

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

  

ลงช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  ๒๕๖4  วันพฤหัสดีที่ 25  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

                                  

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


