
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  ครั้งที่ 1 

วันอังคารที่  3  สิงหาคม  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. นายจรูญ  โพธิพิณ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑ จรูญ  โพธิพิณ   

6. นายวีระพงษ์  รังสุวรรณ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  2  วีระพงษ์  รังสุวรรณ   

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

8. นายสามารถ  ฤทธิสิงห์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  3 สามารถ  ฤทธิสิงห์   

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

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

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

12. นายนิคม  เมยขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  5 นิคม  เมยขุนทด   

13. นายสมพงษ์  นาใหม่ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  5  สมพงษ์  นาใหม่   

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

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

16. นางไพฑูรย์  ญาติจันทึก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  9  ไพฑูรย์  ญาติจันทึก   

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

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

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

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

 

 



ผู้มาประชุม  
  

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

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

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

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

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

26. นายสมชาย  สุขน้อย สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  18  สมชาย  สุขน้อย   

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

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

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

30. นายท่อน  บุตรประเสริฐ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒0  ท่อน  บุตรประเสริฐ    

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

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

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

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

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

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

 
ผู้ไม่มาประชุม     
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายพยุง  เวสูงเนิน สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  6   

2. นายเม้า  หาญคงนอก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  7   

3. นายสุคนธ์  ชอนขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  10  

4. นายจักรี  อาจวิชัย สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑1  

5. นายสมพงษ์  ยศทหาร สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๓   



ผู้ไม่มาประชุม   
   

6. นายสมชาย  อ่อนจู สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑3   

7. นายสมพาน  หัดขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  17  

8. นายเชื่อม  สะภูทิพย์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑9   

9. นางพยุง  เหาะขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒๕   

10. นายยงค์  ราชภักด ี สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒๕  

 
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 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง   ช านาญ  จิณรักษ์ 

5. นางปราณี  เฉลิมชาติ หัวหน้าส านักปลัด ปราณี  เฉลิมชาติ  

6. นางสาวสิริอร  จิณรักษ์ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ สิริอร  จิณรักษ์ 

7. นางร าเพย  ชัยสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง ร าเพย  ชัยสิทธิ์ 

8. นายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วินัย  พวงจันทร์ 

9. สิบเอกไชยา   เป้าสร้อย ผู้อ านวยการกองช่าง ไชยา   เป้าสร้อย  

10. นางสาวดวงสุดา  เผือดนอก พนักงานจ้างเหมา ดวงสุดา  เผือดนอก  

11. นางสาวพิชชา  โมมขุนทด พนักงานจ้างเหมา พิชชา  โมมขุนทด  

12. นายเตียม  วิศิษฎ์ศิลป์ พนักงานจ้างทั่วไป เตียม  วิสิษฏ์ศิลป์  

13. นางนภาพร  ชีวาจร พนักงานจ้างเหมา นภาพร  ชีวาจร  

14. จ่าเอกกิตติพัชฌ์  นวลจันทร์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิตติพัชฌ์  นวลจันทร์ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ประธานที่
ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

 สมาชิกสภาฯ มาประชุม จ านวน  35 คน ไม่มาประชุม จ านวน  10 คน เลขานุการสภาฯ จ านวน 1 คน 

ครบองค์ประชุม 

 “ถ้าคิดได้ ให้ช่วยคิด ถ้าคิดไม่ได้ ให้ช่วยท า ถ้าท าไม่ได้ ให้ความร่วมมือ ถ้า
ร่วมมือไม่ได้ ให้ก าลังใจ แม้ให้ก าลังใจก็ไม่ได้ ให้สงบนิ่ง” 

  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จ 
พระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  
   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

ประธานสภาฯ  1.1 เรื่อง ค าสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 7368/2564 เรื่อง มาตรการในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ส าหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับท่ี 2)  

  เนื่องจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการกลายพันธุ์ แพร่ระบาดอย่าง
รวดเร็วและมีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้มีจ านวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยอาการหนักขึ้น 
จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา จึงจ าเป็นต้อง
ยกระดับความเข้มข้นของมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการบังคับใช้อย่างจริงจังมากขึ้น 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยความเห็นชอบของคระกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 112/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 
2564 จึงสมควรเพิ่มเติมมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เพ่ือป้องกันและ
ลดการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ให้ได้ (รายละเอียดตามเอกสารที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับ) 
 

1.2 เรื่อง ค าสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 7556/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่ง
จังหวัดนครราชสีมา ที่ 7368/2564 
 ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้มีค าสั่งที่  7368/2564 สั่ ง ณ วันที่  20 
กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส าหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัด
นครราชสีมา (ฉบับที่ 2) เพ่ือยกระดับความเข้มข้นของมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการบังคับ
ใช้อย่างจริงจังมากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้การเตรียมการเปิดการเรียนการสอน ที่โรงเรียนหรือ
อาคาร สถานที่ของโรงเรียน หรือสถานศึกษาทุกประเภท (แบบ On Site) และการ
ด าเนินการเพื่อคืนเงินในส่วนของการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด และเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมโรค รวมทั้งเพ่ือเป็นการผ่อนคลายและ 
 

//ปรับปรุงมาตรการ… 
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ปรับปรุงมาตรการป้องกันโรคของสนามกีฬาให้สอดคล้องกับข้อก าหนดออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
(ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 116/2564 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 
2564 จึงแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 7368/2564 สั่ง ณ วันที่ 20 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (รายละเอียดตามเอกสารที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับ) 
 

1.3 เรื่อง แนะน าพนักงานส่วนต าบลโอน (ย้าย) 
 นายสมปอง  คารมหวาน พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
ช านาญงาน โอน(ย้าย) จากองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีคิ้ว มาด ารง
แต่งตั้งด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยบง ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564   

   

ที่ประชุม  รับทราบ  
  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                                                 

            รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง สมัยวิสามัญ สมัย
ที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖4 ครั้งที่ 1 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 2๕ มีนาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

ประธานสภาฯ   ตาม เอกสารรายงานการประช ุมสภาฯ  ที ่สมาช ิกสภาฯ  ได ้ร ับและ
 ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข เพ่ิมเติมหรือไม ่ 

 

นางสมหวัง  นิ่งกลาง  แก้ไข ผู้ไม่มาประชุม ล าดับที่ 6 นายไพฑูรย์  ญาติจันทึก แก้ไขจากนาย 
เป็นนางไพฑูรย์  ญาติจันทึก  

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดแก้ไข ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยบง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2๕ 
มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  

                                

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 33  คน  ครบองค์ประชุม 
                    

มติที่ประชุม  รับรอง (รับรอง 32  เสียง ไม่รับรอง  –  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 
 

ระเบียบวาระท่ี  3        เรื่องกระทู้ถาม   

   - ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี  4        เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
 

   - ไม่มี 
 

//ระเบียบวาระท่ี  5... 
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ระเบียบวาระท่ี  5        เรื่องท่ีค้างพิจารณา 

                                         - ไม่มี  
   

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  

๖.1 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 
4/2564 
 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง เสนอต่อที่ประชุม 
 

นายกฯ  มอบหมายนายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เสนอต่อที่
 ประชุม 
 

นายวินัย  พวงจันทร์  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 4/2564 
 

 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 3/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เพ่ือให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
 ต าบลห้วยบง บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จึงมี
 ความจ าเป็นด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2564  ตามระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
 เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
 แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
 ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 
 2564 เรื่อง แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น 
                                                                

 เหตุผล 
  เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ถูกต้องและมีความสอดคล้อง
 ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
 จากเงินสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน องค์การบริหาร
 ส่วนต าบลห้วยบง จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
 – 2565) ครั้งที่ 4/2564 

   โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2564 จ านวน 3 
 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

 
//3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา… 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า 

ผลผลิตของโครงการ 2565 (KPI) จะได้รับ 

  (บาท)     

  
รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 
161 ล าดับท่ี 4       

1 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานกลุ่มอาชพี
ต่างๆและสตรีแม่บ้าน
ในต าบล 

เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้และพัฒนา
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มอาชีพต่างๆ และ
สตรีแม่บ้านในต าบล 

 550,000  จ านวนผู้เข้า
อบรม 

กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง
พัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐาน
มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

  รายละเอียดโครงการท่ีแก้ไข       

  
โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ต าบลห้วยบง 

เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้และพัฒนา
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มอาชีพต่างๆ ต าบล
ห้วยบง 

 550,000  จ านวนผู้เข้า
อบรม 

กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง
พัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐาน
มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 

4.3  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตุประสงค์ 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า 

ผลผลิตของโครงการ 2565 (KPI) จะได้รับ 

  (บาท)     

  
รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 
180 ล าดับท่ี 22 

      

2 โครงการพระราชด าริ
สาธารณสุข (หมายเหตุ 
: จ านวน 25 หมู่ หมู่
ละ 20,000 บาท) 

เพื่อตอบสนองการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อบรมรณรงค์และ
ป้องกันด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 1 - 25 

   20,000  สุขภาพ
ประชาชนดี
ขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น 

  รายละเอียดโครงการท่ีแก้ไข       

  

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขของ
หมู่บ้าน แห่งละ 
20,000 บาท 

หมู่บ้านด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 1 - 
25 

 500,000  จ านวน
ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
อนามัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุขและสุขอนามัย 

 
 
 

                                                                                              //4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์... 
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4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ แก้ไขเป็น 4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า 

ผลผลิตของโครงการ 2565 (KPI) จะได้รับ 

  (บาท)     

  
รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 
182 ล าดับท่ี 3 

      

3 โครงการฝึกอบรม
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ 

เพือ่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การรับเบี้ยยังชีพและ
สวัสดิการอื่นๆ ท่ีควร
ได้รับ 

ฝึกอบรมปีละ 1 ครั้ง    40,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้และ
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการ
ครบทุกคน 

  รายละเอียดโครงการท่ีแก้ไข       

  

โครงการฝึกอบรม
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การรับเบี้ยยังชีพและ
สวัสดิการอื่นๆ ท่ีควร
ได้รับ 

ฝึกอบรมผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ปี
ละ 1 ครั้ง 

   40,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
สวัสดิการครบทุกคน 

 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้เสนอให้ที่ประชุมทราบ มีสมาชิก าฯ ท่าน
 ใดจะซักถามหรือเสนอแนะหรือไม่ 
 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด โครงการที่แก้ไขครั้งนี้ เป็นโครงการเดิมที่เคยมีการจัดท าข้อบัญญัติ เรื่อง
 งบประมาณรายจ่ายเป็นประจ าทุกปีอยู่แล้ว บางโครงการมีการปรับแก้ไขงบประมาณ
 เพ่ิมขึ้น การแก้ไขรายละเอียดไม่ต่างเดิมจากเดิมเท่าไหร่ อยากให้นักวิเคราะห์นโยบาย
 และแผนชี้แจงเหตุผลให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
 

นายวินัย  พวงจันทร์  โครงการที่ 1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่างๆ และสตรีแม่บ้าน
 ในต าบล แก้ไขเป็น โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่างๆ ต าบลห้วยบง ตัดค า
 ว่าสตรีแม่บ้านออก เนื่องจากงานสวัสดิการและสังคมฯ ได้รับค าแนะน าจาก สตง. 
 ว่ากลุ่มสตรีแม่บ้านมีงบประมาณหรือกองทุนในการด าเนินการอยู่แล้ว อาจท าให้เกิดการ
 ซ้ าซ้อนในเรื่องงบประมาณ จึงแจ้งขอแก้ไขชื่อโครงการ 
  โครงการที่ 2 โครงการพระราชด าริสาธารณสุข (หมายเหตุ : จ านวน 25 หมู่ 
 หมู่ละ 20,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 20 ,000 บาท แก้ไขเป็น
 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 
 500,000 บาท เนื่องจาก จ านวน 25 หมู่บ้าน ๆ ละ 20 ,000 บาท รวมเป็นเงิน    
 25 x 20,000 = 500,000 บาท เพื่อความถูกต้องจึงแก้ไขรายละเอียดโครงการ 
  โครงการที่ 3 โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ แก้ไขเป็นโครงการ
 ฝึกอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการด าเนินโครงการ
 และความเหมาะสมจึงแก้ไขจากผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้ด้อยโอกาส 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย หรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า
 สมาชิกสภาฯ ทุกท่านรับทราบ  
                                               

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

      // 6.2 เรื่อง ประกาศใช้... 
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 6.2 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
  - แก้ไขครั้งท่ี 5/2564 
  - เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 แก้ไขครั้ง 1/2564 
 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้เสนอต่อที่ประชุม  
  

นายกฯ  มอบหมายนายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เสนอต่อที่
 ประชุม  
 

นายวินัย  พวงจันทร์  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 5/2564 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 1/2564 

                              

หลักการ  
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 
2561 -2565) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสมในช่วงของแผนนั้น เพ่ือให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จึงมีความจ าเป็นด าเนินการ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภา
ท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
 

เหตุผล  
 เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ถูกต้องและมีความสอดคล้องใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยบง จึงด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 
  โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 
5/2564 จ านวน 1 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

 

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    (บาท)   

  
รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 
51 ล าดับท่ี 51             

1  สร้างถนนลาดยางจาก
บ้านนายโนนสะอาด – 
ซับพลู 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง 6 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 
0.15 ม. 

1,500,000               ความยาว
ของถนน 

                                                                                                         //รายละเอียดโครงการ...
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  รายละเอียดโครงการท่ีแก้ไข             

  

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
เคฟซีล จากบ้านโนน
สะอาด ถึงบ้านซับพลู 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร  

กว้าง 6 ม. ยาว 
1,000 ม.  

                1,500,000 จ านวน
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติมครั้ งที่  1 แก้ไขครั้งที่ 
1/2564 จ านวน 1 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า 

ผลผลิตของโครงการ 2564 2565 (KPI) จะได้รับ 

  (บาท) (บาท)     

  
รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม
ครั้งท่ี 1 หน้า 9 ล าดับท่ี 47         

1 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเส้นไร่นายหวน 
ยินดี จากบ้านซับพลูถึง
บ้านโนนสะอาด 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร  

กว้าง 6  ม. ยาว 
3,200   ม. 

2,610,000     จ านวน
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา และ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

  รายละเอียดโครงการท่ีแก้ไข         

  

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเส้นไร่นายหวน 
ยินดี จากบ้านซับพลูถึง
บ้านโนนสะอาด 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร  

กว้าง 6  ม. ยาว 
3,200   ม. 

    2,610,000 จ านวน
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา และ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

 

ประธานสภาฯ  ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้เสนอให้ที่ประชุมทราบ มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะซักถามหรือเสนอแนะหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า สมาชิกสภาฯ ทุกท่านรับทราบ 

                  

ที่ประชุม  รับทราบ  
                                            

 6.3 เรื่อง พิจารณาการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

   

ประธานสภาฯ  เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยบงเสนอต่อที่ประชุม 
 

นายกฯ  มอบหมายนายช านาญ  จิณรักษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยบงเสนอต่อที่ประชุมทราบ 

                                                  

นายช านาญ  จิณรักษ์  การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 แผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และแผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน    

//หลักการ... 
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หลักการ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลห้วยบง เพ่ือโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 

เหตุผล  
ข้อบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงานบริหารงานคลัง งบบุคคลกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือน
พนักงาน หน้า 21/87 จ านวน 1,321,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนราย
เดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายพนักงานส่วนต าบล ตาม ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราและเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับ
ที่ 6)  ลงวันที่ 7  มีนาคม  2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 
2564 – 2566)  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 

 - ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง    จ านวน     1  อัตรา 
     - ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ   จ านวน     1 อัตรา 
     - ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้  จ านวน     1 อัตรา 
     - ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน     1 อัตรา 
     - ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ   จ านวน     1 อัตรา 

                   เหตุผล งบประมาณคงเหลือ 752,582 บาท   โอนลด 87,600 คงเหลือ  
      664,982 บาท 

 

    การนี้ จึงมีความประสงค์ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
   แผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
  คอมพิวเตอร์  

 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท รวมเป็นเงิน 34,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
 

//- มีหน่วยความจ าหลัก… 
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- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ) 

  

    (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
    เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ 
   น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท (ใช้ส าหรับงานแผนที่ภาษีและ 
   ทะเบียนทรัพย์สิน) คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อย

กว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลที่แสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 

//- มีช่องเชื่อมต่อ… 
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  

   (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
   2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ) 

 

   (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 

2,600 บาท รวมเป็นเงิน 5,200 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ) 
 

(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/

นาที) จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ) 
 

//(5) เครื่องส ารองไฟฟ้า… 
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    (5) เครื่องส ารองไฟฟ้า 
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 3 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท รวม

เป็นเงิน 7,500 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
โอนเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งเงินงบประมาณไว้ 
จ านวน 5 รายการ  รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น  77,600  บาท 

 

แผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน   

   (1) โต๊ะท างานเหล็ก 7 ลิ้นชัก  
โต๊ะท างานเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 60x150x75 ซม. (กว้างxยาวx

สูง) พร้อมกระจก จ านวน 1 ตัวๆ ละ 7,500 บาท (โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

 

(2) เก้าอ้ีส านักงาน 
เก้าอ้ีส านักงาน แบบมีที่พักแขน ปรับระดับสูง-ต่ าได้ มีล้อเลื่อน จ านวน 1 ตัวๆ 

ละ 2,500 บาท (โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
โอนเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งเงินงบประมาณไว้   

    จ านวน 2 รายการ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท 
  การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

                                        

  หลักการ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลห้วยบง เพ่ือโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 

เหตุผล  
   เนื่องจากโครงการ ดังต่อไปนี้ 

    1. โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน อบต.  และหอประชุม จ านวน 
   4,500,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารส านักงาน อบต. และหอประชุม 
   อาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 400 
   ตารางเมตร 

//เหตุผล… 
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    เหตุผล พื้นที่ก่อสร้างคาบเกี่ยวกับโรงจอดรถซึ่งด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ 
   และพื้นที่ด้านล่างบริเวณก่อสร้างมีท่อระบายน้ า อาจมีผลต่อโครงสร้าง ท าให้ไม่
   สามารถด าเนินการได้ 
    2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล(จากหมู่บ้านหนองกราด
   น้อย-ทางชลประทาน) บ้านหนองกราดน้อย หมู่ที่ 2 จ านวน 1 ,490,000 บาท เพ่ือ
   จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
   หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรเคฟซีลไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร 
    เหตุผล ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ แล้ว มีเงินเหลือจ่าย 
   จ านวน 460,300 บาท 
    3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล(จากวัดซับพลู-ไร่นายเผชิญ) 
   บ้านซับพลู หมู่ที่ 6 จ านวน 1,010,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิว
   จราจรเคฟซีล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรเคฟซีลไม่น้อย
   กว่า 3,000 ตารางเมตร 
                   เหตุผล ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ แล้ว มีเงินเหลือจ่าย 
   จ านวน 298,000 บาท         

    4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล(จากบ้านนายทองลา  ธรรม
   สุวรรณ) บ้านวังผาแดง หมู่ที่ 11 จ านวน 780 ,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
   ถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
   เคฟซีลไม่น้อยกว่า 2 ,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 
   0.80x1.00 เมตร จ านวน 7 ท่อน 2 แถว จ านวน 2 จุด รวม 28 ท่อน 
    เหตุผล ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ แล้ว มีเงินเหลือจ่าย 
   จ านวน 183,000 บาท 

     5. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรเคฟซีล(จากทางขึ้น-คุ้มมอญี่ปุ่น) บ้านวังไทรงาม 
   หมู่ที่ 18 จ านวน 610,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล 
   ช่วงที่ 1 ผิวจรจรเคฟซีล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 285 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรเคฟซีล
   ไม่น้อยกว่า 1,425 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรเคฟซีล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 95 เมตร 
   หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรเคฟซีลไม่น้อยกว่า 475 ตารางเมตร 
    เหตุผล ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ แล้ว มีเงินเหลือจ่าย 
   จ านวน 135,000 บาท 
 

     การนี้ จึงมีความประสงค์ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

   1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก (เส้นกลางหมู่บ้านจาก
   ทางเข้าหมู่บ้านถึงคุ้มเขาโล้น) บ้านวังไทรงาม หมู่ที่ ๑๘ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด 
   จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๖๕๙,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการดังนี้   

  ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที ่
 

//แอสฟัลท์ติก… 
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แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๐ เมตร 
พร้อมงานตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบ
ก าหนด 

  (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ล าดับที่ ๑๔ หน้า 3)  
    2. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก (จากบ้านนายสัมพันธ์ 
   ถึงปากทางเข้าบ้านถ้ าเต่า) บ้านถ้ าเต่า หมู่ที่ ๑๗ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด 
   จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๙๗๐,๐๐๐ บาทรายละเอียดโครงการดังนี้  
   ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พ้ืนที่แอส
   ฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๒,๑๕๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อม
   งานตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 
                   (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ล าดับที่ 101 หน้า 18) 

   3. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง จากบ้านไทยสงบ ถึงบ้านภูผาทอง บ้านไทยสงบ 
   หมู่ที่ ๑๓ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณที่ตั้งไว้ 
   ๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการดังนี้  
   ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หรือพ้ืนที่
   ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๐ เมตร 
   พร้อมงานตีเส้นจราจรพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบ
   ก าหนด 

  (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ล าดับที่ 98 หน้า ๑๗) 
   4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางคุ้มนายสงกา จากบ้านนางส าราญ  จ าปี ถึง

   บ้านนายสงกา ชิดสูงเนิน บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๘ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
   นครราชสีมา งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๘๔,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการดังนี้  

  ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หรือพ้ืนที่
   ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร 
   พร้อมงานตีเส้นจราจรพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบ
   ก าหนด 

        (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ล าดับที่ 6 หน้า 2) 
   5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากปากทางบ้านภูผาทอง ถึง บ้านไทยสงบ 

   บ้านภูผาทอง หมู ่ที ่ ๑๐ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
   งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๔๙๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการดังนี้  

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๐ เมตร 
พร้อมงานตีเส้นจราจรพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบ
ก าหนด 

         (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ล าดับที่ 8 หน้า 2) 
 

//6. โครงการก่อสร้าง… 
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   6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากแยกศาลาประชาคมถึงบ้านนางสิรี บ้าน
   โนนสะอาด หมู่ที่ ๑๙ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ
   ที่ตั้งไว้ ๔๙๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการดังนี้  
   ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หรือพ้ืนที่
   ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร 
   พร้อมงานตีเส้นจราจรพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบ
   ก าหนด 

          (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ล าดับที่ 15 หน้า 3) 
   7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางสมจิตร์ เหงี่ยมสูงเนิน 

   ถึง ถนนลาดยาง)บ้านห้วยบง หมู่ที ่ ๑ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
   นครราชสีมา งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๔๙๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการดังนี้ 
   กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
   ๙๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 

          (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ล าดับที่ 20 หน้า 4) 
    8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายส าราญ ถึง อ่างเก็บ
   น้ าบ้านน้อยพัฒนา)บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๕ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
   นครราชสีมา งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๙๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการดังนี้ 
   กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
   ๙๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 
        (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ล าดับที่ 26 หน้า 5) 
    9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายสมชิด ถึง บ้านนาย
   ชัยรัตน์) บ้านซับพลู หมู่ที่ ๖ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
   งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๑๗๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการดังนี้ 
   กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตรวมไม่น้อย
   กว่า ๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบ
   ก าหนด 

          (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ล าดับที่ 27 หน้า 5) 
   10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายหลง ถึง บ้านนาย

   อ านวย) บ้านวังผาแดง หมู่ที่ 11  ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
   งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๔๓,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการดังนี้  
   กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
   ๘๗.๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 

          (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ล าดับที่ 29 หน้า 6) 
   11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน นม. 2256 ถึง บ้าน

   นางปทิตตา) บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู ่ที ่ ๑๕  ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด 
   จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๓๔๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการดังนี้  

 
//กว้าง ๔.๐๐ เมตร… 
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   กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตรวมไม่น้อย
   กว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบ
   ก าหนด 

           (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ล าดับที่ 33 หน้า 6) 
   12. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร (คุ้ม

   ชลประทาน) บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๑ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
   งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๔๑๒,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการดังนี้ 
   เจาะบ่อบาดาลขนาด ๔ นิ้ว ลึก ๖๕ เมตร จ านวน ๑ บ่อ ติดตั้งถังประปาชนิดแชมเปญ 
   ขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียด
   โครงการ ตามแบบก าหนด 
         (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ล าดับที่ 111 หน้า 19)  
    จ านวน 12 โครงการ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 5,567,000 บาท 
 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีผู้บริหารเสนอ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนออีกหรือไม่  
 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด เอกสารหมายเลข 3 การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ แผนบริหารงานคลัง 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ กรณีที่ยังไม่มีผู้มาด ารงต าแหน่ง การจัดท าข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ควรลดงบประมาณลงหรือไม่ควรตั้งงบประมาณมากเกินไป ถ้า
ไม่ได้ใช้งบประมาณจ านวนนี้จะตกเป็นเงินสะสม เช่น งบบุคลากรกองการเกษตรที่ยังไม่มี
บุคลากรมาด ารงต าแหน่ง เอกสารหมายเลข 4  โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน อบต. 
และหอประชุม งบประมาณ 4 ,500,000 บาท ก่อนจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายที่ผ่านมา ผมก็เคยทักท้วงว่าจะด าเนินการได้หรือไม่ ทั้งแบบก่อสร้างที่คาบ
เกี่ยวกับโรงจอดรถและชื่อโครงการ และตอนนี้ให้ เหตุผลว่า พ้ืนที่ก่อสร้างคาบเกี่ยวกับ
โรงจอดรถที่ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ และพ้ืนที่ด้านล่างบริเวณก่อสร้างมีท่อระบายน้ า 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ และอีก 4 โครงการ ที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุฯ แล้วมีเงินเหลือจ่าย ยังไม่เคยเห็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในลักษณะแบบนี้ ซึ่งตามปกติแล้วเงินที่เหลือกรณีเช่นนี้จะตกเป็นเงินสะสม อยากทราบ
ว่าการโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่จะด าเนินการได้หรือไม่ 

                      

ประธานสภาฯ  เชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 

นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ งบประมาณที่เหลือจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ แล้ว 
สามารถน ามาใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้จัดท า
รายละเอียดออกมาให้เห็นจ านวนเงินที่เหลือแต่ละโครงการ และรวมเป็นงบประมาณ
จ านวนเดียว เพื่อขออนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 

 
//นายสุทิน  รวมทรัพย์… 
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นายสุทิน  รวมทรัพย์  โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน อบต. และหอประชุม ก่อนพิจารณาจัดท าเป็น
ร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ขอความเห็นว่าควรจะย้าย
สถานที่ด าเนินการหรือไม่ แต่ก็ไม่ได้ย้าย ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการได้ 
ตอนนี้ให้เหตุผลว่าพ้ืนที่ก่อสร้างคาบเกี่ยวโรงจอดรถ ด้านล่างบริเวณก่อสร้างเป็นท่อ
ระบายน้ า อาจมีผลต่อโครงสร้าง ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ อยากทราบว่าท าไมถึงมี
โครงการนี้บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ ถือว่า
ด าเนินการโดยขาดความรอบคอบ อยากให้ผู้ออกแบบได้ชี้แจง และต้องให้สภาฯ มีมติ
ยกเลิกก่อนหรือไม่ ถึงจะโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ 

  

ประธานสภาฯ  เชิญส่วนที่เกี่ยวข้องชี้แจงต่อที่ประชุม 
 

นายช านาญ  จิณรักษ์  โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ หรือด าเนินการแล้วมีเงินเหลือจ่าย หากไม่น าไปโอน
หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หรือไม่ได้ด าเนินการ เงินส่วนนี้จะตกเป็นเงินสะสม  ซึ่ง
ผู้บริหารมีความประสงค์น างบประมาณส่วนนี้ไปใช้เพ่ือพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนในพื้นท่ี เป็นเงินในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไม่ใช่เงินสะสม 

 

สิบเอกไชยา  เป้าสร้อย  โครงการต่ออาคารส านักงาน อบต. และหอประชุม ตามระเบียบเก่ากองช่าง
สามารถออกแบบได้เลย ออกแบบตามรู้ความสามารถของช่าง ต่อมามีระเบียบ ข้อ
กฎหมายเพ่ิมมาใหม่ว่า ถ้าจะมีการก่อสร้างอาคารในลักษณะนี้ ซึ่งไม่ใช่อาคารที่เป็น
มาตรฐานหรือมีแบบมาตรฐานอยู่แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจ้างวิศวกรมา
ออกแบบให้อีกส่วนหนึ่ง และต่อมาจะด าเนินการ แต่มีการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถตรง
บริเวณดังกล่าว ผมได้พิจารณาดูแล้วว่ามีพ้ืนที่คาบเก่ียวกับตัวอาคารที่จะก่อสร้างหรือต่อ
เติม และพ้ืนที่ด้านล่างบริเวณก่อสร้างมีท่อระบายน้ า เกรงว่าถ้าด าเนินการก่อสร้างแล้ว 
อาจมีผลต่อโครงสร้างอาคาร ได้ชี้แจงต่อผู้บริหารว่าไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ 
และการออกแบบครั้งนั้นออกแบบได้เฉพาะส่วนความกว้าง ความยาว พ้ืนที่ใช้สอย
เท่าไหร่ ในส่วนตัวโครงสร้างไม่สามรถออกแบบได้ ต้องจ้างวิศวกรออกแบบให้อีกครั้งถึง
จะด าเนินการก่อสร้างได้ แต่ถ้าเราจะสร้างโดยไม่ต้องจ้างวิศวกรออกแบบต้องใช้แบบที่
เป็นมาตรฐานเท่านั้น 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย หรือตั้งข้อสังเกตเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอได้ซักถามในที่
ประชุม ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมอนุมัติหรือไม่อนุมัติการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน  34 คน  ครบองค์ประชุม  
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ (อนุมัติ 32 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 2 เสียง) 
 

ประธานสภาฯ  เชิญผู้บริหารได้กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุม 
 

นายกฯ  ประเด็นที่หนึ่ง การใช้จ่ายงบประมาณก่อนสิ้นปีงบประมาณ จะเร่งด าเนินการ
ถ้ามีเงินเหลือจ่ายจากโครงการต่างๆ หรือเป็นโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ก็จะมีโอนและ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน 

 

//เพื่อให้ทันกับห้วง… 
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 เพ่ือให้ทันกับห้วงเวลาของปีงบประมาณ หากไม่ด าเนินการจะตกเป็นเงินสะสม ฉะนั้นจึง
มีความจ าเป็นต้องด าเนินการตามโครงการดังกล่าว ส าหรับหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณครั้งนี้ ก็จะได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการใช้จ่ายเงินสะสมครั้งต่อไป
เรื่องภาษี อบต.ห้วยบงได้รับจัดสรรภาษีคืนหกล้านกว่าบาท คงตกเป็นเงินสะสมเพราะ
ไม่ได้น ามาบริหารจัดการก่อนสิ้นเดือนกันยายน หากตกเป็นเงินสะสมก็จะต้องโดนหัก
เป็นเงินทุนส ารองเงินสะสมอีกจ านวนหนึ่ง 

  ประเด็นที่สอง เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พ้ืนที่ต าบล
ห้วยบงมีการระบาดเพ่ิมมากขึ้น ทางผู้บริหารและส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินการจัดหา
อุปกรณ์ต่างๆ และสถานที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์พักคอยต าบลห้วยบง ณ วัดไทยสงบบูรพาราม 
มีจ านวน 30 เตียง ของซับพลูน่าจะได้ประมาณ 10 เตียง การหาสถานที่จัดตั้งศูนย์ยาก
พอสมควรอาจมีคนในชุมชนที่ยังไม่เข้าใจหรือกลัว เพราะฉะนั้นต้องอธิบายให้คนใน
ชุมชนเข้าใจ หลังจากนี้จะมีศูนย์พักคอยที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมหลวง   
พ่อคูณ   ปริสุทฺโธ จ านวน 40 เตียง ส าหรับผู้ป่วยที่เป็นสีแดงจากกรุงเทพฯ หรือ
ต่างจังหวัด หลังจากวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ไปต้นไป สามารถเข้าสู่ศูนย์พักคอยวัดไทย
สงบ กับอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ ได้เลย จะมีอาหารวัน
ละสามมื้อ ชาวบ้านในพ้ืนที่จะได้ไม่กังวล หลังจากนี้ขอมือร่วมมือสมาชิกสภาฯ 
ผลัดเปลี่ยนมาเข้าเวรรักษาการณ์ศูนย์พักคอย กรณีผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้านถ้าไปตรวจแล้วผล
ติดเชื้อฝากสมาชิกสภาฯ ช่วยกันสอดส่องดูแลถ้าโรงพยาบาลแจ้งผลมาให้รีบน าผู้ป่วย
ออกจากพ้ืนที่มาที่ศูนย์พักคอยโดยเร่งด่วน ศูนย์พักคอยอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียน
มัธยมหลวง พ่อคูณ  ปริสุทฺโธ อนุญาตให้ใช้สถานที่ได้หนึ่งเดือน คือถึงวันที่ 30 สิงหาคม 
2564 ถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ต้องขออนุญาตต่อ ถ้าไม่ได้คงเหลือศูนย์พักคอยวัดไทย
สงบแห่งเดียว ถุงยังชีพที่จะแจกได้ต้องมีรายชื่อจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ยืนยันว่ามีการกักตัวจริง เป็นผู้ป่วยจริง ถึงจะเบิกได้ ฝากสมาชิกสภาฯ ช่วยกันสอดส่อง
ดูแลในการป้องกันตามมาตรการอย่างเข้มงวด       

 

ระเบียบวาระท่ี  7   เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ            มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือแจ้งทีป่ระชุมหรือไม่  
 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด เรื่องวัคซีนโควิด 19 ไม่ว่าตอนนี้จะมียี่ห้อไหน ก็อยากแนะน าให้ไปฉีดเพ่ือลด
อาการรุนแรงหากมีการติดเชื้อขึ้นมา และให้มีความรอบคอบพิจารณาในการรับข้อมูล
ข่าวสารเรื่องวัคซีนให้ถูกต้อง รอบด้าน เรื่องเสาไฟฟ้าระบบโซลาเซลล์ที่เป็นข่าวตามสื่อ 
ประชาชนมีความสงสัยว่า อบต.ห้วยบงจัดซื้อได้อย่างไร และผมได้ชี้แจงว่าเป็น
งบประมาณของเอกชน ซึ่งเขาบริหารจัดการเองและมอบให้ อบต.ห้วยบงดูแล ทาง 
อบต.ห้วยบงไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารหรือจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด 

                     

นายช านาญ  จิณรักษ์  การ walk  in ฉีดวัคซีนโควิด 19 ทางโรงพยาบาลด่านขุนทดจะใช้บัตรคิว และ
ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาทันต่อสถานการณ์ เพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้องไม่เกิด
ความเสียหาย 

 

//ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ           มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแนะหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอปิด
ประชุม  

  

ปิดประชุมเวลา  12.3๐ น.  
 
                                                     จีระประภา เฉลิมชาติ             ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
        (นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ)    
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง                                                                           

  

ลงช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจ าปี  ๒๕๖4  ครั้งที่ 1  วันอังคารที่ 3  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

                                  

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


