
รายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2565 ครั้งท่ี 1 

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

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

ผู้มาประชุม  
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง ประธานสภา อบต.ห้วยบง ไทยรัตน์  หงษ์ทอง   

2. นายไพฑูรย์  คล้ายน้อย  รองประธานสภา อบต.ห้วยบง  ไพฑูรย์  คล้ายน้อย    

3. นายสมเพ็ชร  น้อยนาท้าว สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  2 สมเพ็ชร  น้อยนาท้าว   

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

5. นางกรองกาญจน์  มีอิสระ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  4 กรองกาญจน์  มีอิสระ   

6. นายเทพพิทักษ์  ทองสง่า สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  5 เทพพิทักษ์  ทองสง่า   

7. นางพัณณิตา  หร่ายขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  6 พัณณิตา  หร่ายขุนทด   

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

9. นายสายัณห์  ผลยวง สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  9 สายัณห์  ผลยวง   

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

11. นายมงคล  โกลนโคกกรวด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  11 มงคล  โกลนโคกกรวด   

12. นายโอภาส  พร้อมจันทึก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  12 โอภาส  พร้อมจันทึก   

13. นายสมชาย  อ่อนจู สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  13 สมชาย  อ่อนจู   

14. นายแหลม  กลางจอหอ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  14 แหลม  กลางจอหอ   

15. นางกุลรวี  ไกรสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  15 กุลรวี  ไกรสันเทียะ   

16. นายบรรเลิง  ทุมจันทึก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  16 บรรเลิง  ทุมจันทึก   

17. นายวิชล  พันธ์แน่น สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  17 วิชล  พันธ์แน่น   

18. นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  18 ประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ   

19. นางสาวรุ่งทิพย์  ม าขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  19 รุ่งทิพย์  ม าขุนทด   

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

21. นายณัฐพล  อาจวิชัย สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  21 ณัฐพล  อาจวิชัย   

22. นายนเรตร  ทับขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  22 นเรตร  ทับขุนทด   



ผู้มาประชุม  
  

23. นายจ าเนียร  แสนขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  23 จ าเนียร  แสนขุนทด   

24. นายสุเมธี  จันทสิทธิ์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  24 สุเมธี  จันทสิทธิ์   

25. นายศุภชัย  มือสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  25 ศุภชัย  มือสันเทียะ   

 
ผู้ไม่มาประชุม     

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

- - - - 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
          

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายชัยยุทธ  คัมภิรานนท์ หัวหน้าสวนปุาด่านขุนทด ชัยยุทธ  คัมภิรานนท์ 

2. นายชรัตน์  ชัยชนะ ผู้ช่วยหัวหน้าสวนปุาด่านขุนทด ชรัตน์  ชัยชนะ  

4. นางปราณี  เฉลิมชาติ หัวหน้าส านักปลัด  ปราณี  เฉลิมชาติ   

5. นายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วินัย  พวงจันทร์  

6. นางสาวพิชชา  โมมขุนทด พนักงานจ้างเหมา พิชชา  โมมขุนทด   

7. นางสาวดวงสุดา  เผือดนอก พนักงานจ้างเหมา ดวงสุดา  เผือดนอก  

8. นายเตียม  วิศิษฎ์ศิลป์ คนงานทั่วไป เตียม  วิศิษฎ์ศิลป์  

9. นายเทวัน  จงผ่อนกลาง นักศึกษาฝึกงาน เทวัน  จงผ่อนกลาง 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ประธานที่
ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

 สมาชิกสภาฯ มาประชุม จ านวน 25 คน เลขานุการสภาฯ จ านวน  1  คน     ครบองค์ประชุม 

“เมื่อมีโอกาสและมีงานท า ควรเต็มใจท าโดยไม่จ าเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใด 
ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ท างานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมท าได้
เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันและความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้
ประสบผลส าเร็จในงานที่ท าสูงขึ้น”    

                                             พระบรมบราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
(พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

8 กรกฎาคม 2530)    
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.1 การเทียบต าแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ประธานสภาฯ  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดเทียบต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
 การเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น เ พ่ือประโยชน์ ในการเบิกค่า ใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการ  
 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
 ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้
 ก าหนดการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจาก ระบบซี 
 เป็น ระบบแท่ง ดังนั้น เพ่ือให้การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ด ารง
 ต าแหน่งทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
 ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 7 
 วรรคสาม ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
 0808.2/ว 2092 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
 ที่ มท 0808.2/ว 2748 ลงวันที่ 9 กันยายน 2553 และก าหนดเทียบต าแหน่งเพ่ือ
 ประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รายละเอียดตามหนังสือ
 กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1872 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่สมาชิก
 สภาฯ ทุกท่านได้รับ 
                                                                                             

 1.2 โครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ประธานสภาฯ   ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้ก าหนดให้มีการด าเนินโครงการ“โคราชเมือง

สะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขึ้น โดยให้ทุกภาคส่วนใน
 จังหวัดนครราชสีมา มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
//ของบ้านเมือง... 
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 ของบ้านเมือง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม การดูแลปูายประการ
 ติดตั้งตามถนนสายต่างๆ เพ่ือให้จังหวัดนครราชสีมา มีความสะอาดและเป็นระเบียบ
 เรียบร้อย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือสุขภาพของประชาชนและสังคมมีความน่าอยู่ เ พ่ือให้
 การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มีความต่อเนื่องและยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมาจึงได้ก าหนดให้มีการด าเนินโครงการ
 “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจ าปีงบประมาณ 2565 ขึ้น โดยมี
จ านวน 14 กิจกรรม ดังนี้ 

 1) กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ท าความสะอาด ถนนสายหลัก ถนนสายรอง 
 ถนนในหมู่บ้าน 
 2) กิจกรรมงดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า 
 3) กิจกรรมปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ ผักสวนครัวรั้วกินได้ ปลูกสวนปุาต่างๆ 
 4) กิจกรรมรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง เผาเศษวัชพืช 
 5) การจัดระเบียบทางเท้า ทางสาธารณะ 
 6) กิจกรรมเก็บปูายโฆษณา จัดระเบียบสายไฟฟูา สายสื่อสารต่างๆ 
 7) กิจกรรม 5 ส ภายในส านักงาน หน่วยงาน 
 8) กิจกรรมคัดแยกขยะ ธนาคารขยะรีไซเคิล ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 
 9) กิจกรรมการจัดการขยะมีพิษและขยะอันตราย 
 10) กิจกรรมล้างตลาดสด 
 11) กิจกรรมท าความสะอาดห้องน้ าสาธารณะ 
 12) กิจกรรมท าความสะอาดแหล่งน้ า คูคลอง ก าจัดผักตบชวา เศษวัชพืชต่างๆ 
 13) กิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับสภาพภูมิทัศน์ในหน่วยงาน และพ้ืนที่
 รับผิดชอบ 
 14) กิจกรรมรณรงค์ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายทั้งในบ้าน และบริเวณ 
 รอบบ้าน ชุมชน 

 ทั้งนี้ ให้มีการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมภาพถ่ายให้จั งหวัด
นครราชสีมาภายในวันศุกร์ของสัปดาห์ผ่านแอปพลิเคชันกลุ่มไลน์ “โคราชเมือง
สะอาด เก็บกวาดทั้ งจั งหวัด 1” รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถสืบค้นได้ที่ 
www.koratdla.go.th 
 

 1.3 การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โอไมครอน 
ประธานสภาฯ  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
 โอไมครอน ขณะนี้ในพ้ืนที่ต าบลห้วยบงมีผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสใกล้ชิดซึ่งยังรอผลตรวจ
 หลายราย จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านระมัดระวังปูองกันตนเองตามมาตรการ
 การ เฝ ูาระว ังอย ่า ง เคร ่งคร ัดสวมหน ้ากากอนาม ัย  การ เว ้นระยะห ่าง และ
 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ 
 

 1.4 การป้องกันและลดอุบัติเหตุในการสัญจรทางถนน 
 เมื่อเช้ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ตรงถนนหมายเลข 2256 
 

//บริเวณหน้าร้าน... 

http://www.koratdla.go.th/
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บริ เวณหน้าร้านข้าวมันไก่ มีผู้บาดเจ็บและได้ช่วยประสานหน่วยกู้ภัยเพ่ือน าส่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยบง เพ่ือตรวจและให้การรักษาเบื้องต้น จึงฝาก
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางสัญจร     

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ครั้งแรก เม่ือ
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

ประธานสภาฯ    ตามเอกสารรายงานการประชุมสภาฯ ที่สมาชิกสภาฯ ได้รับ และตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข เพ่ิมเติมหรือไม่ 

                                    

นายสมเพ็ชร  น้อยนาท้าว  รายชื่อผู้มาประชุมล าดับที่ 2 จากเดิม นายเพ็ชร แก้ไขเป็น นายสมเพ็ชร 
 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด   รายงานการประชุมที่บันทึกกรณีการหารือและมีการลงมติจากสภาฯ เรื่อง
การเลือกประธานสภาฯ หารือได้แต่ลงมติไม่ได้ ให้มีความระมัดระวังอาจไม่ถูกตาม
ระเบียบฯ  ดังนั้นครั้งต่อไปหากมีการหารือในสภาขอให้ท่านประธานสภาฯ พิจารณา
อย่างรอบคอบ  และอยากทราบว่ารายงานการประชุมนี้ได้ส่งไปที่ใดหรือยัง ขอให้เลขา
สภาฯ ได้ชี้แจง 

 

ประธานสภาฯ   เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
 

เลขานุการสภาฯ   การประชุมครั้งที่ผ่านมาการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และ
เลขานุการสภาฯ เป็นไปตามระเบียบฯ รายงานการประชุมนี้ได้ส่งไปที่อ าเภอเพ่ือเป็น
เอกสารประกอบการออกค าสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาฯ ส่วนการหารือก็บันทึกใน
รายงานการประชุมตามความเป็นจริง 

 

ประธานสภาฯ   รายชื่อผู้มาประชุมล าดับที่ 8 ช่องลายมือชื่อ จากเดิม หงส์ทอง แก้ไขเป็น  
หงษ์ทอง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข เพ่ิมเติมอีกหรือไม่หากไม่มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดแก้ไข ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยบง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบง 

  

เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 24 คน  ครบองค์ประชุม  
 

มติที่ประชุม   รับรอง (รับรอง 23 เสียง   ไม่รับรอง  –  เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

ระเบียบวาระท่ี  3         กระทู้ถาม 
  -ไม่มี 
                     

ระเบียบวาระท่ี  4         เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
  -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
  -ไม่มี 

//ระเบียบวาระท่ี  6... 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 6.1 เรื่อง แจ้งแผนการด าเนินงานของสวนป่า ประจ าปี 2565 

ประธานสภาฯ  วันนี้ได้รับเกียรติจากนายชัยยุทธ  คัมภิรานนท์ หัวหน้าสวนปุาด่านขุนทด 
และนายชรัตน์ ชัยชะนะ ผู้ช่วยหัวหน้าสวนปุาด่านขุนทด เข้าร่วมประชุมเพ่ือแจ้ง
แผนการด าเนินงานของสวนปุา ประจ าปี 2565 สภาองค์การองค์การบริหารต าบล
ห้วยบงยินดีต้อนรับและขอให้ท่านได้แจ้งแผนการด าเนินงานของสวนปุา ประจ าปี 
2565 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ทราบ 

 

นายชัยยุทธ  คัมภิรานนท์  แผนการด าเนินงานของสวนปุา ประจ าปี 2565 จะมีการด าเนินการดังนี้ 
กิจกรรมแรก คือการดูแลสวนปุาแปลงเก่า มีพ้ืนที่ทั้งหมดในต าบลห้วยบง จ านวน 
5,975 ไร่ แบ่งเป็นปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงกระสัง ล าพญากลาง และปุาหนองแวง  
ดงพญาเย็น กิจกรรมการดูแลการปูองกันการบุกรุกสวนปุาในภาพรวม ดูแลต้นไม้ที่
สวนปุาปลูกไว้แล้วมีพ้ืนที่ 3,000 กว่าไร่ การดูแลระบบนิเวศน์ปุาดั้งเดิมพ้ืนที่ปุา 
3,000 กว่าไร่ พ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจอีก 2,000 กว่าไร่ เป็นพื้นที่ปุาธรรมชาติ ทางสวนปุา
ก็จะดูแลให้คืนสภาพเดิม จะไม่ด าเนินการรื้อถอนพัฒนาปลูกเป็นปุาเศรษฐกิจ สวนปุา
จะอนุโลมให้ชาวบ้านสามารถเข้าไปเก็บหาของปุา หาอาหารได้ เข้าไปใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ตรงนี้ได้ และกิจกรรมการพัฒนาปลูกใหม่ ซึ่งในปีนี้สวนปุาได้รับนโยบายจาก
องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ มีแผนให้สวนปุาพัฒนาปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจ คือไม้ยูคา
ลิปตัส พ้ืนที่จ านวน 200 ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตัดไม้ยูคาลิปตัสเก่าออกไปแล้วแต่ยังไม่ได้  
รื้อถอนออก ซึ่งตอไมน้ี้อนุโลมให้ราษฎรในพ้ืนที่สามารถน าไปเผาถ่านได้เพ่ือเป็นการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้รื้อถอนและปลูกใหม่ซึ่งต้องมีการดูแลรักษา      
จนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ และพ้ืนที่เปิดโล่งจะมีช่องว่างระหว่างแถวยูคาลิปตัส   
ก็เปิดโอกาสให้ พ่ีน้องประชาชนมาสมัครท าพืชในระบบวนเกษตร อาจจะเป็น         
มันส าปะหลัง ข้าวโพด ในพื้นที่และดูแลต้นไม้กับสวนปุาไปด้วย โดยที่ทางสวนปุาจะไม่
เก็บค่าเช่าแต่อย่างใดและผลผลิตที่ราษฎรเก็บเกี่ยวได้ทางสวนปุาไม่มีสิทธิ์ในการ  
เรียกรับหรือเก็บค่าด าเนินการใดๆ แต่มีข้อตกลงกันในการดูแลพ้ืนที่ ไม่ยึดพ้ืนที่เป็น
ของตนเอง ไม่ท าลายต้นไม้ในพ้ืนที่หลวงที่สวนปุาปลูกไว้ เป็นการด าเนินการใช้พ้ืนที่
สวนปุาของรัฐให้เกิดประโยชน์มากที่สุดไม่ได้ด าเนินการใช้พ้ืนที่เฉพาะของสวนปุา 
อย่างเดียว กิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมท าไม้ยูคาลิปตัสในพ้ืนที่สวนปุาด าเนินการมา
ตั้งแต่ปี 2560 ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาพ้ืนที่เปิดโล่งซึ่งสวนปุาได้เก็บเกี่ยว
ผลผลิตด้วยการตัดไม้ออกในพ้ืนที่ 1,000 ไร่ ส่งให้กับบริษัทที่องค์การอุตสาหกรรม 
ปุาไม้ได้เป็นคู่สัญญาไว้ ได้ด าเนินการไปแล้ว 300 กว่าไร่ เหลืออีก 600 กว่าไร่ จะ
ด าเนินการจนแล้วเสร็จ ก็จะเป็นไม้หน่อขึ้นมาเป็นรุ่นที่ 2 และรุ่น 3 สภาพก็จะกลับ
ฟ้ืนขึ้นมาเป็นสภาพปุาเหมือนเดิม และกิจกรรมแปลงไม้ยูคาลิปตัสซึ่งเป็นแปลงสาธิต
อีกจ านวน 500 ไร่ สรุปปีนี้จะมีการตัดไม้ยูคาลิปตัสประมาณ 1,500 ไร่ ในพ้ืนที่    
ที่สวนปุาได้ปลูกไว้เพ่ือจ าหน่ายน าเงินเข้ารัฐ และผันเงินนั้นกลับมาในการด าเนินการ 

 
//ปลูกและจ้างแรงงาน... 
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 ปลูกและจ้างแรงงานในพ้ืนที่ต่อไป โครงการสุดท้ายที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 
2565 นี้ คือโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ของเกษตรกรเอง ทางสวนปุา
ได้รับงบประมาณจากรัฐให้ส่งเสริมปลูกไม้ยูคาลิปตัสและไม้ดีมีค่าในพ้ืนที่เกษตรกรที่มี
เอกสารสิทธิ์ถูกต้องชัดเจน ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ปุา ตรงนี้จะมีเงินสนับสนุนให้ มีกล้าไม้ให้ 
แต่ว่าในปีนี้ไม่มีการปลูกใหม่มีแต่แปลงปลูกเดิมที่เราจะต้องไปดูแลพ้ืนทั้งหมดของ
จังหวัดนครราชสีมาที่ส่งเสริมอยู่เป็นไม้โตเร็วหรือไม้เศรษฐกิจยูคาลิปตัส มีจ านวน 
700 ไร่ และไม้ดีมีค่า เช่น ประดู่ พะยูง มะค่าโมง ยางนา ประมาณ 300 ไร่ จึงน า
เรียนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงทราบ 

 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณหัวหน้าสวนปุาด่านขุนทดที่ได้รายงานผลการด าเนินงานและแจ้ง
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ให้สภาฯ ทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมี
ข้อสงสัย อยากสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด  ชุนชนหมู่บ้านระหว่างแถบเขาทั้ง 8 หมู่บ้านที่อยู่ติดบริเวณสวนปุาที่จะเข้า
 ไปท าปุาเศรษฐกิจส่วนมากจะเป็นชาวต าบลหินดาด ในการลงทะเบียนเข้าด าเนินการ
 จะต้องลงที่ไหน มีขั้นตอนอย่างไร จะมีการสลับสับเปลี่ยนการปลูกหรือไม่ จะได้ชี้แจง
 ให้ชุมชนได้รับทราบ 
 

นายชัยยุทธ  คัมภิรานนท์  การคัดเลือกชาวบ้านที่จะเข้าไปปลูกในระบบวนเกษตร โดยปกติแล้วสวนปุา
จะประกาศในส่วนชุมชนที่ใกล้ก่อน และชุมชนถัดออกไปตามล าดับ ถ้าไม่มีผู้ที่เข้า
มาร่วม เพราะสวนปุาก็ดูแลพ้ืนที่ทั้งหมดไม่ไหว การปลูกปุาก็ไม่ดีถ้าเราดูแลไม่ทั่วถึง 
จากเดิมที่สวนปุาเคยคัดเลือกจากหมู่บ้านสวนปุาก่อน ถ้าเป็นลักษณะของการปลูกปุา 
ก็จะขอรบกวนทางผู้น าที่อยู่ใกล้ๆ สวนปุาก่อนซึ่งแต่เดิมบริเวณหมู่บ้านสวนปุาไม่มีใคร
สนใจที่จะเข้ามาด าเนินการ ชุมชนหมู่บ้านถัดออกไปก็ไม่สนใจเข้าด าเนินการ เลยแจ้ง
ว่าชุมชนไหนที่พอมีทุนแล้วอยากจะเข้ามาด าเนินการ ก็ได้ชุมชนบ้านท่าขี้เหล็ก ต าบล
หินดาด เข้าไปด าเนินการ ตั้งแต่ปี 2562 และท ามาหลายปีต่อเนื่อง แต่สวนปุาจะมี
การท าสัญญาบันทึกข้อตกลงกันทุกปีส่วนในบันทึกข้อตกลงก็จะมีการรับรองของผู้น า
ในพ้ืนที่ด้วย และขอประชาสัมพันธ์พ้ืนที่ใหม่ 200 ไร่ และมีพ้ืนที่เดิมที่สามารถปลูกได้
อีกประมาณ 300 ไร่ ผลผลิตออกมาสวนปุาก็ไม่ได้เรียกรับค่าด าเนินการแต่อย่างใด 
เพียงแต่ให้ผู้ที่เข้าด าเนินการช่วยดูแลพ้ืนที่กับต้นไม้ของสวนปุาเพียงเท่านั้นเอง ในปีนี้ 
มีพ้ืนที่เปิดใหม่ 200 ไร่ และพ้ืนที่เก่าอีก ถ้าสนใจสามารถเข้ามาติดต่อกับทางสวนปุาได้ 
เพ่ือความสะดวก หากมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพ่ิมเติมให้สอบถามได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 08 1790 2322 ส่วนในบันทึกข้อตกลงก็จะมีการรับรองของผู้น าในพ้ืนที่
อาจรบกวนทางผู้น าให้การรับรองการท าพืชเกษตรร่วมกับสวนปุา หากประชาชนที่  
เข้าไปท าประโยชน์ตรงนี้ ถ้าเกิดภัยแล้ง เกิดน้ าท่วม หรือความเสียหายของพืชเกษตร 
ทางสวนปุาจะออกใบรับรองความเป็นเกษตรกรให้ท่านเหล่านั้นด้วย สามารถน า
เอกสารไปขอรับสิทธิ์ความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ 

 
 

//นายณัฐพล  อาจวิชัย... 
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นายณัฐพล  อาจวิชัย  การดูแลปุาไม้ที่ปลูกแล้วจ านวน 200 ไร่ ทางทิศตะวันตกหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 
การปลูกควรมีการดูแลรักษา ถากถางวัชพืชบริเวณรอบต้น ถ้าปลูกในพ้ืนที่ต่ าขึ้นไป
น่าจะดีเพราะผมส ารวจดูแล้วมีต้นไม้รอดไม่ถึง 10 เปอร์เซ็น 

 

นายชัยยุทธ  คัมภิรานนท์   ขอเรียนว่า น่าจะเป็นโครงการปลูกปุาของพ้ืนที่ปุาไม้ ส่วนขององค์การ
อุตสาหกรรมปุาไม้เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจะแยกจากกรมปุาไม้ หรือหน่วยปูองกัน
รักษาปุา หรือหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ ซึ่งในส่วนขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม้
จะดูแลพื้นที่ปุาเศรษฐกิจ 5,975 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลห้วยบง ซึ่งหน่วยปูองกันจะ
ดูแลพ้ืนที่ปุาสงวนทั้งหมด และหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้จะด าเนินการปลูกปุา   
ในพ้ืนที่ที่เป็นปุาสงวนเสื่อมโทรม อาจจะเป็นโครงการของหน่วยงานเหล่านั้น ส าหรับ
ของสวนปุาจะมีการปลูกและดูแลเพ่ือให้ได้ผลผลิตจริงจะมีคนเข้าไปดูแลอยู่ตลอด 
ตรงไหนตายเสื่อมสภาพก็จะเข้าไปปลูกเสริมฟ้ืนคืนสภาพเดิม 

 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด  บริเวณสวนปุาด้านทิศตะวันออกของบ้านวังผาแดงมีน้ าตกขนาดเล็กช่วงฤดู
 ฝนจะสวยมาก ช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมามีผู้ เสนอนโยบายอยากท าเป็นแหล่ง
 ท่องเที่ยวดังนั้นจึงอยากให้ทางสวนปุาด่านขุนทดพัฒนาเส้นทางเข้าถึงได้สะดวกเพ่ือให้
 เป็นแหล่งท่องเที่ยวของต าบลห้วยบง 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีขอ
เชิญหัวหน้าสวนปุาด่านขุนทดได้กล่าวขอบคุณในที่ประชุม 

 

นายชัยยุทธ  คัมภิรานนท์  ขอบคุณสภาฯ ที่ให้เกียรติสวนปุาด่านขุนทดได้แจ้งแผนการด าเนินงานของ
สวนปุา และให้ค าแนะน าหรือชี้แนะให้ทางสวนปุาน าไปปฏิบัติในการด าเนินงานในการ
พัฒนาทรัพยากรในต าบลให้ดียิ่งขึ้น ขอเรียนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับน้ าตกสวนปุาห่างจาก
ส านักงานสวนปุาประมาณสองกิโลเมตร ช่วงแรกที่นายอ าเภอได้มาปฏิบัติหน้าที่       
ที่อ าเภอด่านขุนทดท่านเคยเข้าไปดูสถานที่ตรงนี้ ทางสวนปุาก็ใช้งบประมาณที่มีตาม
ศักยภาพไปติดปูายและดูแลท าความสะอาดสร้างฝายชะลอน้ าจ านวน 5 ลูก 
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 ท าให้พื้นที่บริเวณนั้นมีความชุ่มชื้นมากขึ้น เริ่มมีต้นไม้ขึ้น
มีสัตว์ปุาต่างๆ เข้าไปอาศัยอยู่ ซึ่งบริเวณนี้จะมีน้ าตกช่วงฤดูฝนหมดฤดูฝนก็จะเป็น  
น้ าย้อย ด้วยศักยภาพด้านงบประมาณของสวนปุาที่มีจ ากัด หากองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยบงมีงบประมาณในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในส่วนนี้ ก็ขอ
ร่วมผลักดันพัฒนาให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นซึ่ งจะมีหน่วยงานหรือชมรมต่างๆ เข้าไป   
ทัศนศึกษาดูงาน ถือว่าเป็นห้องเรียนธรรมชาติ และขอประชาสัมพันธ์เรื่องสวนปุา  
ด่านขุนทดได้ด าเนินโครงการปลูกกาแฟเพ่ือเป็นแปลงสาธิตเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา 
ขณะนี้ต้นกาแฟออกดอกแล้วอาจเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดประโยชน์กับพ่ีน้อง
ประชาชนเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของต าบลห้วยบงอีกทางหนึ่งด้วย 

 

 6.2 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

 

ประธานสภาฯ  เชิญผู้บริหารได้เสนอสภาฯ ทราบ 
 

//นางสาวจีระประภา... 
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นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ มอบหมายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เสนอสภาฯ ทราบ 
 

นายวินัย  พวงจันทร์  ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยบง ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนและได้เสนอความเห็นจากการ
ติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาเพ่ือทราบ นั้น 

 

หลักการ 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑   
  หมวด 6 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ  
  ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด   
  ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน  
  เดือนธันวาคมของทุกปี  

 ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี 

  เหตุผล 

 เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบ และเพ่ือประโยชน์
ในการจัดท าแผนพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป และเพ่ือน ารายงานผลและความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงีประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ต่อไป 

ส่วนที่ 1 บทน า 
                           1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
                2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
                3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
                4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
                5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
 

   1.  วิสัยทัศน์ 
  “คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาการคมนาคม สังคมประชาธิปไตย      
                      ก้าวไกลสู่แหล่งพลังงานทดแทนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” 
                                  

2.  ยุทธศาสตร์  
  1. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 

//3. ยุทธศาสตร์การ... 
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  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
  7. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
                                                            

โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

 ตารางที่ 1 ตารางแสดงจ านวนโครงการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และท่ีเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 

ยุทธศาสตร ์

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(1) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม (2) รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(1) + (2) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณตาม
แผน 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณตาม
แผน 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณตาม
แผน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

94 86,595,400 70 99,631,200 164 186,226,600 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
แหล่งน้ า อย่างยั่งยืน 

17 7,658,000 13 9,500,000 30 17,158,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและแก้ไขปญัหาความ
ยากจน 

17 1,910,000 5 250,000 22 2,160,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  

150 37,613,900 5 510,000 155 38,123,900 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

21 2,890,000 1 500,000 22 3,390,000 

6. ยุทธศาสตรด์้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

28 14,325,000 - - 28 14,325,000 

7. ยุทธศาสตรด์้านการท่องเที่ยว
และบริการ  

9 830,000 1 500,000 10 1,330,000  

รวม 336 151,822,300 95 110,891,200 431 262,713,500 
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงจ านวนโครงการและงบประมาณ ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เฉพาะปี 2564 และจ านวนโครงการที่น ามาจัดท างบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร ์
โครงการตามแผนพัฒนา โครงการที่จดัท างบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  164 186,226,600  41  23,388,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร แหล่งน้ า อย่างยั่งยืน 30 17,158,000 - - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปญัหาความยากจน 22 2,160,000 2 600,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  

155 38,123,900 37 25,698,357 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  22 3,390,000 4 150,000  
6. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 28 14,325,000 8 6,518,843 
7. ยุทธศาสตรด์้านการท่องเที่ยวและบริการ   10 1,330,000  - -  
รวม 431 262,713,500 92 56,355,200 

 

โครงการตามแผนพัฒนา (เฉพาะปี พ.ศ. 2564) จ านวน 431 โครงการ 
โครงการที่น ามาจัดท างบประมาณ   จ านวน   92 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  92 x 100   = 21.35% 
                      431 

สรุปการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และท่ีเพ่ิมเติมครั้งที่ 1  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 
ตามแผนพัฒนา 

โครงการท่ีน ามา
จัดท างบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  164  41  21 18 2 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร แหล่งน้ า อย่างยั่งยืน 30 - - - - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปญัหาความ
ยากจน 

22 2 1 - 1 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  

155 37 10 - 27 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

22 4   4 

6. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 28 8 3 1 4 
7. ยุทธศาสตรด์้านการท่องเที่ยวและบริการ   10 - - - - 
รวม 431 92 35 19 38 

 

1. โครงการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2564)   จ านวน 431 โครงการ 
    1.1 โครงการที่น ามาจัดท างบประมาณ จ านวน  92 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  92 x 100   = 21.35 % 
                                                                                                          431 
          ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  35  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  35 x 100   = 8.12% 
                                                                                                          431 
          อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  19  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  19 x 100   = 4.41% 
                                                                                                          431 
          ไม่ได้ด าเนินการ   จ านวน  38  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  38 x 100   = 8.82% 
                                                                                                          431 
   1.2 โครงการที่ไม่ได้น ามา  จ านวน  339 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  339 x 100  = 78.65% 
         -จัดท างบประมาณ                                                                           431 
          

2. โครงการที่น ามาจัดท างบประมาณ จ านวน  92  โครงการ
  

    ด าเนินการแล้วเสร็จ     จ านวน  35  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  35 x 100   = 38.05 
                                                                                                          92 

 

//อยู่ระหว่างด าเนินการ… 
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    อยู่ระหว่างด าเนินการ     จ านวน  19  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  19 x 100   = 20.65  
                                                                                 92 

    ไม่ได้ด าเนินการ      จ านวน  38  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  38 x 100   = 41.30 
                                                                                                          92 

 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 17 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 57 

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง       (10) (9) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       (10) (9) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  (10) (9) 
3.4 วิสัยทัศน์       (5) (5) 
3.5 กลยุทธ์        (5) (5) 
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       (5) (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       (5) (5) 
3.8 แผนงาน       (5) (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       (5) (5) 

รวมคะแนน  100 90 
 

     ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. จ านวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่น ามาจัดท างบประมาณรายจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน 
2564) มีจ านวนน้อยมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาจากความต้องการของประชาชนมี
โครงการที่เสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวนหลายโครงการ 
2. โครงการตามยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่มาจากข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 และโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ทั้งที่
ด าเนินการแล้วเสร็จในห้วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
และอยู่ระหว่างด าเนินการ ถือว่าด าเนินการได้เกือบทุกโครงการ 

3. โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการที่ไม่ได้
ด าเนินการส่วนมากจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดอบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมใน
เทศกาลส าคัญ เช่น โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โครงการห้วย
บงร่วมใจหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา การจัดงานวันเด็กโครงการแข่งขันกีฬา 
ฯลฯ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

 

//4. ประชาชนมีส่วนร่วม... 
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4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เช่น การเข้าร่วมประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับ
ต าบลเพ่ือเสนอโครงการพัฒนา ที่มาจากความต้องการของหมู่บ้าน ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

  5.  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  มีการตั ้ง ชื ่อ โครงการชัด เจน  มีการ
   ก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ การตั้งงบประมาณเป็นไปตามหลักการ
   บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนใน
   ต าบล/ในพ้ืนที่ได้และเป็นไปด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

  6. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยวิทยาลัยนครราชสีมา ประชาชน
   มีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่ดีและมี
   การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านด้านต่างๆ เช่น มีการพัฒนาด้านถนนดีขึ้นใน
   หลายเส้นทาง การติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างที่มากขึ้น ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด มีการ
   จัดเตรียมศูนย์พักคอยเพ่ือรองรับผู้ปุวยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการพ่นยาฆ่าเชื้อ
   ตามพ้ืนที่ต่างๆ 

       จึงเสนอสภาฯ เพื่อทราบ 
 

ประธานสภาฯ         มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 
    หรือไม่ 

 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ    เรียนถามผ่านประธานสภาฯ ไปยังนักวิ เคราะห์นโยบายและแผน  
       หน้าที่ 4 ขั้นตอนการรายงานผล คณะกรรมการติดตามประเมินผล รายงานผล 
       ต่อผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น อยากทราบว่าเสนอเพ่ือทราบ 
       แล้วทราบเฉยๆ หรือทราบแล้วเสนอแนะได้ หรือตั้งข้อสังเกตได้ 
 

ประธานสภาฯ        ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
         แผนให้สภาฯ ทราบนั้น สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถามหรือเสนอแนะ 
       เพ่ิมเติมสามารถที่จะสอบถามหรือเสนอแนะได้ 
 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ    เนื่องจากสมาชิกสภาฯ ที่เพ่ิงรับหน้าที่ครั้งแรก เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
       ขออนุญาตสอบถามประเด็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาซึ่ง  
       มีอยู่ด้วยกันสามคณะคือ 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      
       2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  
       ท้องถิ่น อยากทราบว่าคณะกรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
       ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีองค์ประกอบอย่างไร 
 

ประธานสภาฯ        เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
 

นายวินัย  พวงจันทร์      องค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 
       บริหารส่วนต าบลห้วยบง มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

//๑. นายทวิช  ทับขุนทด... 
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  ๑. นายทวิช  ทับขุนทด ผู้อ านวยการ รพ.สต.ห้วยบง (ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
  ประธานกรรมการ ๒. นายผิน  มุ่งปั่นกลาง ผู้อ านวยการ ร.ร.บ้านน้อยพัฒนา (ผู้แทน
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) กรรมการ ๓. นายไพโรจน์  เก๊กฮ้ัว (ผู้แทนประชาคม) กรรมการ 

  ๔.  นายผล  บุญน้อย (ผู้แทนประชาคม) กรรมการ ๕. นายสุคนธ์  ชอนขุนทด  สมาชิก
  สภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ ๑๐ กรรมการ ๖. นายสมศักดิ์  หอมดี สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง 
  หมู่ที่ ๒๑ กรรมการ ๗. นายยงค์  ราชภักดี สมาชิกสภา  อบต .ห้ วยบง หมู่ ที่  ๒5
  กรรมการ ๘. นายหนูรักษ์  เทพมณ ีผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ๙. นายณรงค์  ไชยกิจ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ๑๐.นางปราณี  เฉลิมชาติ หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 
       ๑๑. นายวินัย  พวงจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและ  
       เลขานุการ กรรมการชุดนี้เป็นชุดค าสั่งเดิมก่อนที่กรรมการที่มาจากสมาชิกสภาท้องถิ่น  
       ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจะพ้นจากวาระ จะได้ด าเนินการคัดเลือกใหม่ตามระเบียบต่อไป 
          องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
       มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

      1. นายเจริญ  บัวหลวงงาม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  ประธาน
      กรรมการ 2. นายสุทิน   รวมทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง               
      กรรมการ 3. นายรุ่งเรือง  ภูพิชิต รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง
      กรรมการ 4. นายไพฑูรย์  คล้ายน้อย สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ ๑ กรรมการ 

      5. นายมงคล  โกลนโคกกรวด สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 11 กรรมการ  
      6. นายทองแดง  ทับขุนทด สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ ๑4 กรรมการ 7. นาย
      สุวรรณ   ตรีรัตนกุลพร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 8. นางดอกไม้   สารพลกลัง
      ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 9.นางสาวชลศรา  โพธิ์พิณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
      10. นายสุวัฒน์   เรกระโทก ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ กรรมการ 11. นาย
      มงคล  ชาลีเครือ ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านซับพลู กรรมการ 12. ร.ต.ต.นุมัติ  หินขุนทด
      ข้าราชการต ารวจ สภ.หินดาด กรรมการ 13. นายวิเชียร  จึงรุ่งชัยวัฒนา ก านันต าบล
      ห้วยบง กรรมการ 14. นายชาน  รักจันทึก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 กรรมการ 15. นาย
      ทองหนัก  ภูมิโคกรักษ์ ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 3 กรรมการ 16. นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ  
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง กรรมการและเลขานุการ  17. นางปราณี  
      เฉลิมชาติ  หัวหน้าส านักปลัด ผู้ ช่วยเลขานุการ  18. นายวินัย  พวงจันทร์       
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการชุดนี้เป็นชุดค าสั่งเดิม
      ก่อนที่กรรมการที่มาจากสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจะพ้นจากวาระ 
      และคณะกรรมการชุดนี้จะครบวาระสี่ปีในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 จะได้
      ด าเนินการคัดเลือกใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
      ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไป 
 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ   ตามท่ีนักวิเคราะหน์โยบายและแผนชี้แจงองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้ง
      สองคณะใกล้ครบวาระและจะมีการคัดเลือกใหม่  มีข้อสังเกตฝากต่อเนื่องว่าการ
       

//คัดเลือกกรรมการ... 
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      คัดเลือกกรรมการจากทุกฝุายขอให้หน่วยงานที่มีส่วนคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็น
      คณะกรรมการชุดต่างๆ นั้น ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์หลัก คือ
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง และสามารถเชื่อมโยง
      ยุทธศาสตร์ของต าบลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์
      กลุ่มพัฒนาจังหวัด หรือยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดด้วย 
      และที่ส าคัญต้องเชื่อมโยงภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาของ
      ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
      ประเทศให้เป็นไทยแลนด์ 4.0 
 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด   โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2564 จ านวน 431 โครงการ แต่มา
      จัดท างบประมาณรายจ่ายจ านวน 92 โครงการ ข้อตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะว่า การ
      จัดตั้งโครงการดูแล้วเยอะมากแต่เวลาน ามาจัดท างบประมาณได้จ านวนน้อยแผนปี 
      2564 ที่ ไ ม่ ไ ด้ด า เ นินการส่วนมากจะ เป็น โ คร งกา รอบรมต่า งๆ  ดั งนั ้น
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นมีการปลดล็อคการจัดกิจกรรม
      ต่างๆ ผมเล็งเห็นความส าคัญของชุมชนและอยากให้ด าเนินการโดยเร่งด่วนจ านวน 3 
      โครงการ ดังนี้ 1. โครงการอบรม อปพร. ประจ าต าบลห้วยบง ถือว่า อปพร.เป็น
      หน่วยงานที่ส าคัญ และควรด าเนินการให้ครบทั้ง 25 หมู่บ้านมีการอบรมทุกปีอย่าง
      น้อยปีละครั้ง เพราะต าบลห้วยบงเป็นต าบลใหญ่การบริการอ านวยความสะดวกต่างๆ 
      ให้พี่น้องประชาชนในเทศกาลต่างๆ จึงมีความจ าเป็น  2. โครงการอบรมให้
      ความรู้ด้านการเกษตรโดยมีตัวแทนเข้าอบรมหมู่บ้านละ 5 คน เพ่ือจะได้ถ่ายทอด
      ความรู้ด้านการท าเกษตร เช่น การปลูกพืช การใช้สารเคมีต่างๆ เป็นต้น ให้คนใน
      หมู่บ้านมีความรู้ต่อไป 3. โครงการจัดหาถังขยะ อยากให้มีถังขยะครบทั้ง 25 หมู่บ้าน 
      ปีที่ผ่านมา หมู่ที่ 10 ส่งเรื่องขอถังขยะจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เห็นด าเนินการ จะให้ส่งเรื่อง
      ขอใหม่หรือไม่ เห็นควรจัดสรรให้ครบทุกหมู่บ้าน 
 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนคือการแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์
      ของผู้บริหารท้องถิ่นโครงการและงบประมาณต่างๆ ในกรอบของความต้องการของ
      ประชาชนภายในต าบลห้วยบง งบประมาณของห้วยบงมีไม่เยอะแต่โครงการในแผนปี 
      2564 มีตั้ง 431 โครงการ จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ มีทั้งด าเนินการไปแล้ว อยู่ระหว่าง
      ด าเนินการและไม่ได้ด าเนินการ ต้องเข้าใจว่างบประมาณในข้อบัญญัติปีที่ผ่านมา 60 
      กว่าล้านบาท ซึ่งจะเป็นรายจ่ายประจ าเป็นส่วนใหญ่ เช่น เงินเดือนสมาชิกสภาฯ 
      พนักงาน ลูกจ้าง เงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ โครงการพ่นหมอกควันยุง วัคซีนฉีด
      สุนัข รายจ่ายย่อยต่างๆ ก็อยู่ในส่วนนี้ การจัดท างบประมาณรายจ่ายแต่ละปีต้องสมดุล
      กับประมาณการรายรับทั้งหมด รายจ่ายโครงการที่เป็นโครงการก่อสร้างพ้ืนฐาน
      ปีงบประมาณ 2564 เล่มติดตามแผนหน้าที่ 12 มี 5 โครงการ นอกนั้นเป็นโครงการ
      ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นส่วนใหญ่ โครงการที่เสนอจากชุมชน 431 โครงการต้องมองความ
      เป็นจริงว่างบประมาณ 60 ล้าน เงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ โครงการ 
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               พ่นหมอกควันยุง วัคซีนฉีดสุนัข รายจ่ายย่อยต่างๆ ก็อยู่ในส่วนนี้ จึงดูเหมือนว่าเรามี
      งบประมาณแต่ละปีเยอะ ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนต าบลห้วยบงมีความต้องการระบบ
      โครงสร้างพ้ืนฐาน ถนนยาว 3 กิโลเมตร ในการบริหารจัดการของผู้บริหารคงจะ
      ด าเนินการให้เสร็จครั้งเดียวไม่ได้เพราะใช้งบประมาณเยอะอาจจะท าสัก 500 เมตร 
      หรือ 300 เมตร เป็นต้น 
 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ   ขอแก้ไขหน้า 7  3. เปูาประสงค์ ข้อ 6. เดิม ส่งเริม แก้ไขเป็น ส่งเสริม  
      ข้อ 7. เดิม การท่องและบริการ แก้ไขเป็น การท่องเที่ยวและบริการ หน้าที่ 8 ขอ
      เสนอแนะ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
      ประชาชน 1. เดิม ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณี 
      เสนอแนะ เป็น ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรมวัฒนธรรม ศิลธรรม จริยธรรม
      วัฒนธรรมประเพณี 
 

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด อยากเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีถือว่า
      สภาฯ รับทราบ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 

ที่ประชุม        รับทราบ 
 

      6.3 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
      บริหารส่วนต าบลห้วยบง 
 

ประธานสภาฯ      การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจะมีผู้ถูกเสนอชื่อและผู้
      รับรอง เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด 
 

เลขานุการสภาฯ      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
      2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และ
      ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
      สภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการใน
      หน้าที่สภาท้องถิ่น ดังนี้  
        (1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
        (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
        (4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
        ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ
      พิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอ
      รายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
      ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
      ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
      สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
      ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
  

//การเลือกคณะกรรมการ… 



-15- 
 

        การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจะมีการปรึกษาหารือว่าจะมี
      จ านวนคณะกรรมการกี่คน 
 

ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอว่าควรมีคณะกรรมการกี่คนและให้มีผู้รับรองสองคน 
 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด   เสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวนสามคน 
        ผู้รับรอง  1. นายสายัณห์  ผลยวง     สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 9 
         2. นายสุคนธ์  ชอนขุนทด   สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 10 
 

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นว่าควรมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
      มากกว่านี้ แต่ไม่เกินเจ็ดคน หากไม่มีจะขอมติเห็นด้วยหรือไม่ให้ด้วยให้มีคณะกรรมการ
      ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงจ านวนสามคน 
 

เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 24 คน  ครบองค์ประชุม   
 

มติที่ประชุม   รับรอง (รับรอง 23 เสียง   ไม่รับรอง  –  เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจ
      รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงและให้มีผู้รับรองสองคน 
 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด   เสนอนางกรองกาญจน์  มีอิสระ สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 4 เป็น
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 
        ผู้รับรอง 1. นายสามารถ  ฤทธิสิงห์  สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 3 
                   2. นายผัด  สายจันทร์       สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 20 
 

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
      ประชุม คนที่ 1 เพ่ิมอีกหรือไม่ หากไม่มีเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 2 
 

นายสมเพ็ชร  น้อยนาท้าว   เสนอนายมงคล  โกลนโคกรวด  สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 11 เป็น
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 
        ผู้รับรอง 1. นายบรรเลิง  ทุมจันทึก  สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 16 
                   2. นายวิชล  พันธ์แน่น      สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 17 
  

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
      ประชุมคนที่ 2 เพ่ิมอีกหรือไม่ หากไม่มีเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 3 
 

นายเม้า  หาญคงนอก    เสนอนายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ  สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 18 เป็น
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 
 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ   การเสนอชื่อเพื่อตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผมมี
      ความเห็นว่าควรให้สมาชิกสภาฯ ที่เข้ามาใหม่ได้เรียนรู้เรื่องการเขียนรายงานการ
      ประชุม ถึงการตรวจสอบอ่านบ่อยๆ ก่อนที่จะรับรองรายงานการประชุม ขอบคุณ 
      สมาชิกสภาฯ ที่ให้เกียรติเสนอชื่อผมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      แต่กระผมขอถอนตัวจากการถูกเสนอชื่อครั้งนี้ 

 
//ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      คนที่ 3 
  

นายผัด  สายจันทร์     เสนอนางสาวรุ่งทิพย์  ม าขุนทด  สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 19 เป็น
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 
        ผู้รับรอง 1. นายสายัณห์  ผลยวง  สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 9 
                   2. นายเทพพิทักษ์  ทองสง่า  สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 5 
 

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
      ประชุมคนที่ 3 เพ่ิมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเสนอชื่อ
      นางกรองกาญจน์  มีอิสระ สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการตรวจ
      รายงานการประชุม คนที่ 1 นายมงคล  โกลนโคกรวด  สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 
      11 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 นางสาวรุ่งทิพย์  ม าขุนทด  
      สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 19 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 

 

เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 23 คน  ครบองค์ประชุม   
 

มติที่ประชุม   รับรอง (รับรอง 22 เสียง   ไม่รับรอง  –  เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

เลขานุการสภาฯ   เลิกประชุมขอนัดคณะกรรมการที่ได้รับเลือกทั้งสามท่าน เพ่ือที่จะเลือก
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม 

     

ระเบียบวาระท่ี  7    เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ    สอบถามเรื่องกรณีเกิดภัยพิบัติลมพายุพัดบ้านพัง มีหลายหมู่บ้านยื่นค าร้อง
 พร้อมหลักฐานต่อกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม  
 ปี 2564 ผ่านมาหลายเดือนแล้ว ชาวบ้านยังไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ สอบถาม
 กองช่างก็แจ้งว่าได้เสนอเรื่องไปตามขั้นตอนแล้ว ขอให้ทางปลัดองค์การบริหารส่วน
 ต าบลห้วยบงได้ชี้แจง 

 

นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ  มอบหมายหัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงให้สภาฯ ทราบ 
 

นางปราณี  เฉลิมชาติ      เรื่องเอกสารหลักฐานต่างๆ และฎีกาเบิกจ่ายได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว   
 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
  

นายสายัณห์  ผลยวง    ช่วงที่สมาชิกสภาฯ พ้นวาระไป ช่วงเดือนพฤศจิกายนได้เกิดเพลิงไหม้บ้าน
นายบุญยัง  ค าสระ หมู่ที่  9 รอกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบก็ยังไม่เห็น
ด าเนินการอย่างไร อยากทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงจะมีมาตรการใน
การให้ความช่วยเหลืออย่างไรหรือไม่ จะได้แจ้งผู้เสียหายทราบ    

 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด    ยางมะตอยส าเร็จรูปที่เบิกไปซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 ไม่เพียงพอ อยากทราบว่า
จะเบิกเพ่ิมได้หรือไม่ เนื่องจากการเบิกแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจว่าสภาพพ้ืนที่ต้องใช้    

 
//ยางมะตอย... 
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  ยางมะตอยมากน้อยแค่ไหนเพราะบางหมู่บ้านขนาดพ้ืนที่และความเสียหายไม่เท่ากันอยาก
ให้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบด้วยว่าสภาพความเสียหายเป็นจริงอย่างไร เรื่องถนนคอนกรีตหมู่ที่ 
10 มีอยู่ในแผนพัฒนามานานแล้ว จากถนนใหญ่ถึงบ้านนางระเบียบประมาณ 100 เมตร 
ฝนตกมาน้ าเจิ่งนองชาวบ้านสัญจรล าบากขอให้เร่งด าเนินโครงการด้วย 

 

นายสามารถ  ฤทธิสิงห์   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากถนนหมายเลข 2256 ถึงทางเข้าหมู่บ้าน
ส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่ทราบว่าจะด าเนินการเมื่อไหร่เพราะทางพ้ืนที่ชลประทาน  
ก็อนุญาตให้ด าเนินการแล้ว 

 

นายณัฐพล  อาจวิชัย   ถนนเส้นหลักจากสามแยกซับยางไปซับน้ าเย็นจะเป็นถนนเชื่อไปอ าเภอ
เทพารักษ์ถนนบางช่วงช ารุดเสียหายเป็นหลุมขนาดใหญ่รถเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ จึงขอให้
ผู้บริหารสนับสนุนยางมะตอยในการซ่อมแซมด้วย 

 

นายแหลม  กลางจอหอ   ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาถนนบ้านซับพลูน้อยจะมีถนนเส้นหนึ่งขาดเนื่องจากถูก
น้ ากัดเซาะเหลือแต่โครงคอนกรีตด้านบนบริเวณนั้นมีบ้านประมาณ 5 หลังคาเรือน ที่
ต้องสัญจรไปมามีทั้งเด็กนักเรียนด้วย ปล่อยไว้นานอาจเสียหายและเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้
สัญจรไปมา ฝากถึงผู้บริหารให้เร่งด าเนินการซ่อมแซม 

  

ประธานสภาฯ   เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบง ตอบข้อซักถามหรือชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 

 

นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ  ไฟไหม้บ้านหมู่ที่ 9 ได้ยื่นเรื่องถึงองค์การบริหารส่วนต าบลหรือยัง ถ้ายังก็จะ
รับทราบและจะติดตามให้ผลเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบ เรื่องยางมะตอยส าเร็จรูปที่
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 สอบถามมาถ้าไม่พอก็มาขอเบิกเพ่ิมได้เพราะยังมียางมะตอย
เหลืออยู่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากถนนใหญ่ถึงบ้านนางระเบียบประมาณ 100 
เมตร และโครงการก่อสร้างถนนลาดยางของหมู่ที่ 3 ต้องรอคณะผู้บริหารเข้ามาก่อนและจะ
เรียนให้ผู้บริหารทราบ  ถนนเส้นหลักจากสามแยกซับยางไปวับน้ าเย็นจะเป็นถนนเชื่อม
ไปอ าเภอเทพารักษ์ถนนบางช่วงช ารุดเสียหายถ้าสะดวกที่จะซ่อมแซมเองให้มาขอเบิก
ยางมะตอยได้ ถนนบ้านซับพลูน้อย หมู่ที่ 14 จะแจ้งกองช่างไปส ารวจและเสนอ
ผู้บริหารทราบต่อไป 

   ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ เมื่อท่านได้รับเลือกเข้ามาแล้วการ
ปฏิบัติหน้าที่การประชุมสภาฯ จะมีระเบียบเกี่ยวกับการลาหากมีเหตุจ าเป็นเจ็บปุวย 
สามารถยื่นใบลาทีหลังได้ หรือมีกิจธุระที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ก็ให้ยื่นใบลาก่อนหรือ
หลังได้ที่ส านักปลัด เรื่องค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ เงินจะเข้าบัญชีช่วงเช้าก่อนสิ้นวันท า
การสามวันของทุกเดือนโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการ ตอนนี้ กกต.ได้รับรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงแล้ว ต่อไปผู้บริหารก็จะแถลงนโยบายต่อสภาฯ ปรึกษา
ท้องถิ่นอ าเภอท่านได้ให้ค าแนะน าว่า สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ก าหนด วันที่ 15 
– 30 มกราคม 2565 ให้ขอขยายเวลาได้อีก 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 
2565 จะส่งเป็นหนังสือนัดประชุมอีกครั้ง 

 
//นายมงคล  โกลนโคกกรวด… 
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นายมงคล  โกลนโคกกรวด  การบริการจัดการในต าบลห้วยบงตอนนี้ ปลัดได้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหาร
ท้องถิ่น หากมีการรับรองผู้บริหารพร้อมกับสมาชิกสภาฯ ในครั้งนั้น ปัญหาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนหลายๆ อย่างคงได้รับการแก้ไขหลายเรื่อง โดยเฉพาะ
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทาง     

      

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี 
 ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่มาประชุมในวันนี้  ขอบคุณรองประธานสภาฯ  ปลัด 
 หัวหน้าส านักปลัด เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอปิดประชุม          

                                               

ปิดประชุมเวลา  12.3๐ น.  
 
                                       ลงชื่อ      จีระประภา เฉลิมชาติ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
        (นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ)    
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้ว 
     
    ลงชื่อ   มงคล  โกลนโคกกรวด  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายมงคล  โกลนโคกกรวด) 
     
    ลงชื่อ     รุ่งทิพย์  ม าขุนทด     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                (นางสาวรุ่งทิพย์  ม าขุนทด) 
 
    ลงชื่อ   กรองกาญจน์  มีอิสระ   เลขานุการตรวจรายงานการประชุม  
                                                (นางกรองกาญจน์  มีอิสระ)  
 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 
 
 ลงชื่อ      ไทยรัตน์  หงษ์ทอง   
            (นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง)  
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  
 
 ลงชื่อ     จีระประภา  เฉลิมชาติ 
                                               (นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ) 
                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง                                                                
 


