
รายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2565 ครั้งท่ี 1 

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 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. นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ เลขานุการสภา อบต.ห้วยบง  จีระประภา  เฉลิมชาติ   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ผู้มาประชุม  
  

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

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

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

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
          

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายเจริญ  บัวหลวงงาม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง เจริญ  บัวหลวงงาม  

2. นายรุ่งเรือง  ภูพิชิต รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  รุ่งเรือง  ภูพิชิต   

3. นายช านาญ  จิณรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ช านาญ  จิณรักษ์  

4. นางปราณี  เฉลิมชาติ หัวหน้าส านักปลัด   ปราณี  เฉลิมชาติ   

5. นางร าเพย  ชัยสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง ร าเพย  ชัยสิทธิ์ 

6. สิบเอกไชยา  เป้าสร้อย ผู้อ านวยการกองช่าง ไชยา  เป้าสร้อย  

7. นางสาวสิริอร  จิณรักษ์ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการกองการศึกษาฯ สิริอร  จิณรักษ์  

8. นายเอกชัย  ณ จันทร์ PM(บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด) เอกชัย  ณ จันทร์ 

9. นายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วินัย  พวงจันทร์ 

10. นางพัชรินทร์  เรณุมาศ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ(บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด) พัชรินทร์  เรณุมาศ 

11. นายชวัลกร  ดอกทอง นายช่างโยธาช านาญงาน แขวงทางหลวงชลบทนครราชสีมา ชวัลกร  ดอกทอง  

12. นางสาวสุพัชนี  จูงสูงเนิน พนักงานจ้างเหมา สุพัชนี  จูงสูงเนิน 

13. นางสาวดวงสุดา  เผือดนอก พนักงานจ้างเหมา ดวงสุดา  เผือดนอก  
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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 

“ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผล
ของการกระท าของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันท าประโยชน์ให้แก่ชาติ 
ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และท างาน
ให้แก่ประเทศชาติได้โดยล าพังตนเอง”   

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2513 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1 เจ้าหน้าที่จากบริษทัโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)เข้าร่วมประชุม 

ประธานสภาฯ  วันนี้เจ้าหน้าที่จากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและ
 ขอความเห็นชอบจากสภาฯ เพ่ือประกอบในการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ท ากิจการใน
 เขตพ้ืนที่ต าบลห้วยบง รายละเอียดจะให้ท่านชี้แจงในวาระต่อไป 
                                                                                           

 1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ประธานสภาฯ   ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ

จ านวนลดลง มีการผ่อนคลายหลายกิจกรรม แต่ก็ยังคงมาตรการเฝ้าระวังเช่นเดิม 
 

 1.3 โครงการจัดอบรมให้กับสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ  โครงการจัดอบรมให้กับสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมความรู้
 เรื่องระเบียบ ข้อกฎหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียดให้เลขาสภาฯ แจ้งให้ทราบใน
 วาระอ่ืนๆ  
  

 1.4 การศึกษาดูงานของสมาชิกสภาฯ และผู้น า 
ประธานสภาฯ  การศึกษาดูงานของสมาชิกสภาฯ และผู้น าชุมชน ช่วงนี้สามารถด าเนินการได้
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีผู้ติดเชื้อลดลง จะได้ปรึกษาหารือ
 ว่าจะด าเนินการช่วงไหน สถานที่ใด ในวาระอ่ืนๆ  
                           

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 2  เม่ือวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565      
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

ประธานสภาฯ    ตามเอกสารรายงานการประชุมสภาฯ ที่สมาชิกสภาฯ ได้รับ และตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข เพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มี  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไข เพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภา 

 

//องค์การบริหารส่วน... 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ เมื่อวัน
จันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต 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 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 6.1 เรื่อง พิจารณาบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ขอความเห็นชอบ

เพื่อเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
 

ประธานสภาฯ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงได้ปรึกษาหารือแล้ว เนื่องจากเอกสาร
ประกอบการพิจารณามีความคลาดเคลื่อนของต าแหน่งที่ตั้งเสาสัญญาณ จึงขอมติที่
ประชุมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในการเลื่อนการพิจารณา เรื่อง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ขอความเห็นชอบเพ่ือเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
เพ่ือด าเนินการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องตามความเป็นจริง   

 

เลขานุการสภาฯ      ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 25 คน  ครบองค์ประชุม 
   

มติที่ประชุม        รับรอง (รับรอง 23 เสียง   ไม่รับรอง  –  เสียง   งดออกเสียง 2 เสียง) 
 

      6.2 เรื่อง พิจารณาแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาขอความเห็นชอบในการ
      ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
 

ประธานสภาฯ      สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงได้ปรึกษาหารือแล้ว เนื่องจากเอกสาร
      ประกอบการพิจารณาพ้ืนที่ที่จะด าเนินโครงการไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การ
      บริหารส่วนต าบลห้วยบง สภาฯ จึงไม่มีอ านาจในการพิจารณา จึงขอมติที่ประชุมเห็น
      ด้วยหรือไม่เห็นด้วยในการไม่พิจารณา เรื่อง แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาขอ
      ความเห็นชอบในการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
 

เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 25 คน  ครบองค์ประชุม   
 

มติที่ประชุม        รับรอง (รับรอง 23 เสียง   ไม่รับรอง  –  เสียง   งดออกเสียง 2 เสียง) 

 

 6.3 เรื่อง รายงานสถานะการคลัง 
 

ประธานสภาฯ   เชิญผู้บริหารได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
 

//นายกฯ... 
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นายกฯ        มอบหมายนางร าเพย  ชัยสิทธิ์  ผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียด  
      ต่อสภาฯ 
 

นางร าเพย  ชัยสิทธิ์     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน
      ตุลาคมถึงเดือนกันยายน ประเภทหมวดภาษีอากร ประมาณการ 3,950,000.00 บาท    
      รับจริง 524 ,718.83 บาท รับจริงเกินประมาณการ -3,425 ,281.17 บาท 
      ประเภทหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ประมาณการ 650,000.00 บาท 
      รับจริง 825,912.10 บาท รับจริงเกินประมาณการ 175,912.10 บาท ประเภท
      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประมาณการ 659,000.00 บาท รับจริง 375,845.91 บาท 
      รับจริงเกินประมาณการ -283 ,154.09 บาท ประเภทหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
      ประมาณการ 141,000.00 บาท รับจริง 349,976.67 รับจริงเกินประมาณการ 
      208,976.67 บาท ประเภทหมวดรายได้จากทุน ประมาณการ 0.00 บาท รับจริง 
      2,500.00 บาท รับจริงเกินประมาณการ 2 ,500.00 บาท ประเภทหมวดภาษี
      จัดสรร ประมาณการ 29 ,100,000.00 บาท รับจริง 26 ,111,967.03 บาท     
      รับจริงเกินประมาณการ -2 ,988 ,032.97 บาท ประเภทหมวดเงินอุดหนุน 
      31,500,000.00 บาท รับจริง 40,892,246.69 บาท รับจริงเกินประมาณการ 
      9,392,246.69 บาท รวมทั้งหมด ประมาณการ 66,000,000.00 บาท รับจริง 
      69,083,167.23 รับจริงเกินประมาณการ 3,083,167.23 บาท  
        รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภท
      รายจ่ายงบกลาง  ประมาณการ  18 ,385 ,570.00 บาท  รวมจ่า ยจร ิง  
      16,305,858.30 บาท งบบุคลากร ประมาณการ 16,797,825.00 บาท รวมจ่าย
      จริง 14,338,825.58 บาท งบด าเนินงาน 17 ,361,505.00 บาท รวมจ่ายจริง 
      9,648,814.14 บาท งบลงทุน ประมาณการ 8,531,100.00 บาท รายจ่ายจริง 
      120,500.00 บาท งบเงินอุดหนุน ประมาณการ 4,904,000.00 บาท รายจ่ายจริง 
      4,811,420.82 บาท งบรายจ่ายอ่ืน ประมาณการ 20,000.00 บาท รายจ่ายจริง 
      0.00 บาท รวมสุทธิ ประมาณการ 66 ,000 ,000.00 บาท รวมรายจ่ายจริง 
      45,225,418.84 บาท 
         รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน
      ตุลาคมถึงเดือนเมษายน ประเภทหมวดภาษีอากร ประมาณการ 535 ,000.00 บาท    
      รับจริง 1 ,340 ,565.23 บาท รับจริงเกินประมาณการ 805 ,565.23 บาท 
      ประเภทหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ประมาณการ 698,500.00 บาท 
      รับจริง 473,678.50 บาท รับจริงเกินประมาณการ -224,821.50 บาท ประเภท   
      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประมาณการ 400,000.00 บาท รับจริง 200,935.34 บาท 
      รับจริงเกินประมาณการ -199 ,064.66 บาท ประเภทหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
      ประมาณการ 201,000.00 บาท รับจริง 60,109.56 รับจริงเกินประมาณการ 
      -140,890.44 บาท ประเภทหมวดภาษีจัดสรร ประมาณการ 24,165,500.00 บาท 
      รับจริง 14,184,169.37 บาท รับจริงเกินประมาณการ -9,981,330.63 บาท 
 

//ประเภทหมวดเงิน... 
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       ประเภทหมวดเงินอุดหนุน 40,000,000.00 บาท รับจริง 20,311,053.50 บาท 
      รับจริงเกินประมาณการ -19 ,688 ,946.50 บาท รวมทั้งหมด ประมาณการ 
      66 ,000,000.00 บาท รับจริง 36,570,511.50 รับจริงเกินประมาณการ 
      29,429,488.50 บาท 
        รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท
      รายจ่ายงบกลาง  ประมาณการ  17 ,456 ,592 .00 บาท  รวมจ่า ยจร ิง 
      8,966,701.50 บาท งบบุคลากร ประมาณการ 15,389,172.00 บาท รวมจ่าย
      จริง 7,017,685.54  บาท งบด าเนินงาน 19,239,639.00 บาท รวมจ่ายจริง 
      5,952,687.40 บาท งบลงทุน ประมาณการ 8,374,600.00 บาท รายจ่ายจริง 
      1,907,390.00 บาท งบเงินอุดหนุน ประมาณการ 5,520,000.00 บาท รายจ่ายจริง 
      2,145,003.00 บาท งบรายจ่ายอ่ืน ประมาณการ 20,000.00 บาท รายจ่ายจริง 
      0.00 บาท รวมสุทธิ ประมาณการ 66 ,000 ,000.00 บาท รวมรายจ่ายจริง 
      25,989,467.44 บาท  
 

ประธานสภาฯ      ตามทีผู่้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภาฯ ท่าน ใ ดมี ข้ อ
      สงสัยจะสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่  
 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด   เงินงบประมาณรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 66 ล้านบาท มีรายรับ
      จากบริษัทกังหันลมด้วยหรือไม่ เพราะรายรับจริงเกินกว่าที่ประมาณการไว้สามล้านกว่าบาท 
      และรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้จ่ายไป 45 ล้านกว่าบาท  จากประมาณ
      การไว้ 66 ล้านบาท งบประมาณปี พ.ศ. 2565 จากตุลาคม 2564 – มีนาคม 
      2565 ประมาณการรายได้ 66 ล้านบาท รายได้รับจริง ณ ปัจจุบันประมาณ 36 ล้านบาท  
      คาดว่ารายรับจากภาษีหรือเงินอุดหนุน ครึ่งปีงบประมาณหลังน่าจะเกินประมาณการ
      รายรับที่ตั้งไว้ ผมมีความเห็นว่าการจัดท าปีงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2566 น่าจะ
      ประมาณการไว้ที่ 70 ล้านบาทได้ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยหรือจะเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี
      ถือว่าที่ประชุมรับทราบ เรื่อง รายงานสถานะการคลัง      
 

ที่ประชุม        รับทราบ 

 

 6.4 เรื่อง แจ้งผลค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด จากกรณี ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้าน
เพชรก่อสร้าง ฟ้ององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  และพวก ให้ช าระเงินค่า
ก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

ประธานสภาฯ   เชิญผู้บริหารชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทราบ  
 

นายก        มอบหมายนายประเสริฐ  พลกลาง นิติกร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายประเสริฐ  พลกลาง   ตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น งานนิติ
การได้พิเคราะห์ค าพิพากษาแล้วมีสาระส าคัญโดยสรุปได้ว่า งานจ้างที่ หจก.บ้านเพชร
ก่อสร้าง ส่งมอบนั้นมีความช ารุดบกพร่องเป็นเหตุให้เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ 

 

 //อันมุ่งหมาย... 
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 อันมุ่งหมายจะใช้เป็นปกติตามวัตถุประสงค์ของ อบต.ห้วยบง อบต.ห้วยบง ในฐานะผู้
ว่าจ้างชอบที่จะยึดหน่วงสินจ้างไว้ได้ ซึ่งการแก้ไขงานที่ช ารุดบกพร่องยังอยู่ในวิสัยที่ 
หจก.บ้านเพชรก่อสร้าง จะสามารถด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาได้ แต่กลับไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อก าหนด
ในสัญญาจ้าง ศาลปกครองสูงสุดจึงมีค าวินิจฉัย ดังนี้ 
 - หจก.บ้านเพชรก่อสร้าง ย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ อบต.ห้วยบง จ่ายเงิน
ค่าจ้างที่ยังไม่ได้ช าระรวมทั้งสิ้น ๕,๓๒๐,๐๐๐ บาท จนกว่า หจก.บ้านเพชรก่อสร้าง จะ
แก้ไขความช ารุดบกพร่องนั้นให้สิ้นไปหรือจะให้ประกันแก่ อบต.ห้วยบง ตามสมควรตาม
ความ ในมาตรา ๕๙๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เสียก่อน จึงไม่อาจถือว่าวัน
ดังกล่าวเป็นวันที่ หจก.บ้านเพชรก่อสร้าง ได้ส่งมอบงานโดยถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๖๕ 
(๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ อบต.ห้วยบง จึงไม่จ าต้องช าระเงินค่าจ้างให้แก่ หจก.บ้านเพชร
ก่อสร้าง 
  - สัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร ระหว่าง หจก. บ้านเพชรก่อสร้าง และ อบต.ห้วยบง 
ที่พิพาทกันเป็นอันยกเลิกกันโดยปริยายแล้วนับแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ 
หจก. บ้านเพชรก่อสร้าง ชี้แจงรายละเอียดงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างที่พิพาท โดยไม่ได้
ด าเนินการใดๆ ตามที่ได้รับแจ้งจาก อบต.ห้วยบง พฤติการณ์ดังกล่าวของ หจก. บ้านเพชร
ก่อสร้าง แสดงให้เห็นว่าจะไม่ด าเนินการแก้ไขความบกพร่อง ตามท่ีได้รับแจ้งจาก อบต.
ห้วยบง เมื่อ อบต.ห้วยบง มิได้แจ้งให้ หจก. บ้านเพชรก่อสร้าง ท าการแก้ไขให้เป็นไปตาม
สัญญาจ้างอีก 
  - งานจ้างที่ หจก.บ้านเพชรก่อสร้าง ส่งมอบให้แก่ อบต.ห้วยบง นั้น ไม่สามารถใช้
ประโยชน์หรืออยู่ในสภาพใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ อบต.ห้วยบง ตามสัญญาจ้าง  
อบต.ห้วยบง จึงไม่จ าต้องชดใช้ค่าแห่งการงานที่ผู้ฟ้องคดีได้กระท าไปแล้วให้แก่ หจก.
บ้านเพชรก่อสร้าง ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใด 
  - เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า อบต.ห้วยบง ได้ใช้สิทธิเรียกให้ หจก.บ้านเพชร
ก่อสร้าง ช าระค่าปรับตามสัญญาจ้าง หรือฟ้องแย้งมาในค าให้การเรียกให้ หจก.บ้าน
เพชรก่อสร้าง ช าระค่าปรับตามสัญญาที่พิพาท กรณีจึงไม่มีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัย
เกี่ยวกับจ านวนเงินค่าปรับตามสัญญาจ้างที่ หจก.บ้านเพชรก่อสร้าง ต้องช าระให้แก่ 
อบต.ห้วยบง แต่อย่างใด 
 การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ช าระเงินจ านวน 
๑๒๓,๔๒๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจ านวนดังกล่าว 
นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะช าระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ช าระให้แล้วเสร็จภายใน 
๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนแห่งการชนะคดีแก่ผู้
ฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษากลับค า
พิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกฟ้อง 
 จากที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษากลับค าพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้องตามท่ีกล่าวมานั้น พิจารณาแล้วเห็นได้ว่าค าพิพากษาไม่ได้มีค าสั่ง 
 

//หรือค าบังคับ... 
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หรือค าบังคับให้กระท าการหรือไม่กระท าการเป็นประการใด และเมื่อการด าเนินการ
หลังจากท่ีศาลมีค าพิพากษา มีการด าเนินการและผลการด าเนินการเป็นประการใดแล้ว 
งานนิติการจะขอเรียนให้สภาฯ ทราบในโอกาสต่อไป  

        

ประธานสภาฯ      ตามท่ีนิติกรได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย สอบถาม
      เพ่ิมเติมหรือไม ่

 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ   ตามที่นิติกรชี้แจง ผลค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ศาลได้วินิจฉัย อบต.
ห้วยบง ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ หจก.บ้านเพชรก่อสร้าง มีประเด็นส าคัญที่ศาลท่านได้
วินิจฉัยในประเด็นของมาตรฐานการก่อสร้าง ที่ว่าคานคอดินไม่ได้ตามมาตรฐานตามที่
ก าหนด ซึ่งศาลได้วินิจฉัยว่าคานคอดินเป็นสิ่งส าคัญในการรองรับน้ าหนักมีผลต่อความ
มั่นคงแข็งแรงของตัวอาคาร เป็นความปลอดภัยของตัวอาคารเมื่อศาลได้พิพากษาแล้ว
เราก็จะได้ว่ากล่าวกันต่อว่าตัวอาคารนี้จะด าเนินการอย่างไร จะสามารถแก้ไขเรื่องคาน
คอดินนี้ได้หรือไม่หรือไม่สามารถท าได้จ าต้องรื้ออาคารทั้งหมดหรือไม่หรือหากใช้
อาคารจะเป็นอย่างไร กระผมจึงขอตั้งข้อสังเกตตามท่ีกล่าวมา 

 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด   ตามที่ท่านประสิทธิ์ได้กล่าวมานั้น เห็นว่าค าพิพากษาของศาลที่วินิจฉัยถึง
มาตรฐานการก่อสร้างตามแบบวิศวกรรม ถ้าไม่ได้ตามมาตรฐานแล้วก็อาจจะเกิดความ
เสียหายในภายหน้าได้ เช่นว่า หากมีการตรวจรับการจ้างแล้วได้ใช้งานเกิดภายใน 5 ปี 
10 ปี ตัวอาคารเกิดความเสียหายไม่มีความมั่นคงแข็งแรงก็จะท าให้ไม่ได้ใช้อาคารได้
ตามที่ประสงค์ด้วยว่าอาคารนั้นอายุการใช้งานนี้สามารถตกไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน 
กระผมเห็นว่าระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการก่อสร้างเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่สุด กระผมสงสัยว่า
ประเด็นเงินค่าปรับ 5,320- บาทต่อวัน ตามท่ีปรากฏในค าพิพากษา 

 

นายก        จากที่ค าพิพากษาสามสิบกว่าหน้า ทางฝ่ายกฎหมายก็ได้สรุปให้แก่ทุกท่าน 
ด้วยว่ารายละเอียดมากไม่สามารถจะแจกให้แก่ทุกท่านได้ ถ้าประสงค์อยากจะศึกษา
เพ่ิมเติมก็สามารถติดต่อกับทางนิติกรได้โดยตรง จากที่ศาลได้มีค าพิพากษาก็ถือว่าถึง
ที่สุดแล้ว ซึ่งก็เป็นบทเรียนแก่ทาง อบต. แก่ช่างควบคุมงาน แก่คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง แก่ฝ่ายบริหาร ท าให้ฝ่ายรัฐ คือ อบต. เสียหายแทนที่เราจะได้ใช้อาคารก็ไม่ได้ใช้ 
การส่งงานก็อยู่ในช่วงนายกคนเก่า ประเด็นหลักก็อยู่ที่คานคอดินที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด เมื่อบอกผู้รับจ้างแล้วผู้รับจ้างไม่ด าเนินการแก้ไข จึงถกเถียงกันเรื่อยมา เมื่อ
กระผมได้เข้ามาเป็นนายกทางผู้รับจ้างก็มีหนังสือทักท้วงเรื่องค่าจ้างเข้ามา นายกก็จึง
ให้กรรมการฯ ไปตรวจก็พบความช ารุด และก็แบบแปลนไม่ถูกตามที่ก าหนดในกรณี
ห้องนายกกับห้องพนักงานสลับกัน ซึ่งเป็นการแก้แบบตามที่ตกลงกับนายกคนก่อน ไม่
มีการน าเรื่องเข้าสภาฯให้พิจารณา ประเด็นนี้ก็เป็นผลที่กรรมการฯไม่ตรวจรับงาน 
ประเด็นหนึ่งและก็ส่วนอื่นที่ไม่เรียบร้อยอีกซ่ึงก็ไม่ได้ส าคัญมากเท่ากับประเด็นของคาน
คอดินที่ศาลท่านได้วินิจฉัย ศาลชั้นต้นให้จ่ายเงินเป็นค่าการงานในส่วนที่ท าเสร็จ 
๑๒๓,๔๒๘ บาท ด้วยว่าในส่วนชั้นบนเห็นว่าทางผู้รับจ้างได้ท าถูกให้ อบต.จ่ายเงินให้ 
ผู้รับจ้าง ทาง อบต.จึงจ าต้องอุทธรณ์ไปยังศาลสูง ศาลปกครองสูงสุดจึงได้มี  
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                   ค าพิพากษาดังว่ามา อบต.จึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง กรณีค่าปรับทาง อบต.ไม่ได้ฟ้องแย้งและ
ไม่ได้เรียกค่าเสียหายที่ผู้รับจ้างท างานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา และอีกประเด็นคือหลังจาก
ที่ศาลตัดสินแล้วเราจะท าอย่างไรกับอาคารอีกต่อไปทางศาลสูงท่านก็ไม่ได้กล่าวถึงด้วย
ทาง อบต.ไม่ได้ฟ้องแย้ง จึงเป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณาด าเนินการต่อไปซึ่งให้ฝ่าย
กฎหมายหารือทางท้องถิ่นจังหวัด จะได้เป็นแนวทางด าเนินการต่อไป 

 

นายประเสริฐ  พลกลาง   กระผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ตามที่คดีนี้ซึ่งเป็นคดีพิพาทจากสัญญาทางปกครอง
ที่เกิดระหว่างรัฐ คือ อบต.ห้วยบง กับเอกชน คือ หจก.บ้านเพชรก่อสร้าง  ที่หน่วยงานรัฐ
ได้ว่าจ้างเอกชนมาด าเนินการก่อสร้างอาคาร เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นจึงต้องน าขึ้นสู่ศาล
ปกครองให้วินิจฉัย เมื่อไม่พอใจในค าพิพากษาของศาลชั้นต้น คู่กรณีคือ ผู้ฟ้อง หรือ ผู้ถูก
ฟ้องนี้ กฎหมายก็ก าหนดว่าสามารถอุทธรณ์ค าพิพากษาไปยังศาลปกครองสูงสุดได้ เมื่อ
ศาลมีค าพิพากษาประการใดจึงถือเป็นที่สุดแล้ว กรณีค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
นี้จึงเป็นที่สุด ด้วยศาลปกครองไม่มีศาลชั้นอุทธรณ์เหมือนดังเช่นศาลยุติธรรมที่สามารถ
ฎีกาต่อไปยังศาลฎีกาได้ ส่วนประเด็นกรณีของค่าปรับนั้น ศาลท่านได้วินิจฉัยแล้วว่า ไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงว่า อบต.ห้วยบง ได้ใช้สิทธิเรียกให้ หจก.บ้านเพชรก่อสร้าง ช าระค่าปรับ
ตามสัญญาจ้าง หรือฟ้องแย้งมาในค าให้การเรียกให้ หจก.บ้านเพชรก่อสร้าง ช าระ
ค่าปรับตามสัญญาที่พิพาท กรณีจึงไม่มีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับจ านวนเงิน
ค่าปรับตามสัญญาจ้าง คือ อบต.ไม่ได้ฟ้องแย้งเรียกค่าปรับค่าเสียหายศาลท่านจึงไม่
วินิจฉัยในส่วนนี้ แต่เมื่อได้มีการด าเนินการหลังจากที่ศาลได้มีค าพิพากษาแล้วเป็น
อย่างไรกระผมจะขอเรียนให้สภาฯ ทราบอีกครั้ง 

 

ประธานสภาฯ      ตามที่ได้รับฟังค าชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยบง ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ท่านสมาชิกทุกท่านก็ได้ทราบผลค าพิพากษาแล้ว 
แต่การด าเนินการเกี่ยวกับตัวอาคารยังคงต้องมีการด าเนินการต่อไป จะรื้อถอนหรือ
ด าเนินการเช่นไรก็จะได้ทราบอีกครั้ง ถือว่าได้แจ้งผลค าพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุดให้กับสมาชิกสภาทุกท่านทราบ ซึ่งเรื่องนี้ตั้งแต่มีคดีขึ้นสู่ศาลมาทางสภาฯ ก็ใคร่ที่
จะทราบความคืบหน้ามาโดยตลอดเป็นเรื่องที่สมาชิกทุกท่านให้ความสนใจว่าศาลท่าน
จะตัดสินอย่างไรวันนี้เราก็ได้ทราบแล้ว ซึ่งการด าเนินการต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางฝ่าย
บริหารคงจักแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  

 

ที่ประชุม        รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ    พักการประชุม 
 

พักการประชุม    รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 
 

เริ่มประชุม    เวลา 13.00 น. 
 

  6.5 เรื่อง พิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 
 

ประธานสภาฯ    เชิญผู้บริหาร ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
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นายกฯ    มอบหมายนายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจง
รายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 

 

นายวินัย  พวงจันทร์    บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

                                  เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ยัง
ไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนที่ ตามอ านาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงจึงได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  

 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

                                 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น
น าไปสู่แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

    จ านวนโครงการที่เพ่ิมเติม มีจ านวน 5 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านศิลาร่วมสามัคคี กว้าง 6 เมตร    
   ยาว 20 เมตร งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ตั้งไว้   2,000,000 บาท  2. โครงการ
   ก่อสร้างสะพาน คศล. หมู่ที่ 6 บ้านซับพลู กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร งบประมาณป ี
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    พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ 2,800,000 บาท 3. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ า
   (Box Culvert) หมู่ที่ 14 บ้านซับพลูน้อย ท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ า (Box Culvert) 
   ขนาด 3 ช่อง พร้อมดาดคอนกรีตท้าย งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ 582,000 บาท 
   4. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ า(Box Culvert) หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์สมบูรณ์  
   ท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ า (Box Culvert) ขนาด 3 ช่อง งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ตั้งไว้  
   450,000 บาท 5. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนน นม. 3165  
   กว้าง 9 เมตร ยาว 500 เมตร งบประมาณปี พ.ศ.2565 ตั้งไว้ 4,170,735 บาท 
 

ประธานสภาฯ   ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภาฯ 
หรือท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

 

สิบเอกไชยา  เป้าสร้อย   โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านศิลาร่วมสามัคคี ขอแก้ไข
งบประมาณ จากเดิม 2 ,000,000 บาท แก้ไขเป็น 2,800,000 บาท  โครงการ
ก่อสร้างสะพาน คศล. หมู่ที่ 6 บ้านซับพลู ขอแก้ไขงบประมาณ จากเดิม 2,000,000 บาท 
แก้ไขเป็น 2,800,000 บาท 

 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด  อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่ ที่ได้เพ่ิมเติมโครงการได้กล่าวชี้แจงถึง
เหตุผลความจ าเป็นของโครงการ ให้สมาชิกสภาทราบ ถือว่าเป็นการกล่าวในที่ประชุม 
เพราะสมาชิกสภาฯ บางท่านเพ่ิงเข้ามาท าหน้าที่ใหม่ 

 

นางกรองกาญจน์  มีอิสระ   เหตุผลที่เสนอโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 4 เพราะถ้าฝนตรงบริเวณนี้จะ
เป็นทางน้ า น้ าจากหลายหมู่บ้านจะไหลมารวมกันตรงจุดนี้ แต่เดิมเป็นท่อลอดเหลี่ยมน้ า
ระบายไม่ทัน เกิดการอุดตันของเศษไม้ เกิดการกัดเซาะเสียหายมากเกินกว่าจะซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ตามปกติ ท าให้น้ าท่วมบ้านหลายหลังคาเรือน จึงเสนอเป็นโครงการก่อสร้าง
สะพาน 

  

นางพัณณิตา  หร่ายขุนทด  เหตุผลที่เสนอโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 6 เพราะแต่เดิมเป็นท่อลอด
เหลี่ยมสามช่อง เมื่อฤดูฝนที่ผ่านมามีทรายเข้ามาอุดตัน ช ารุดเสียหายชาวบ้านสัญจร
ล าบาก จึงเสนอเป็นโครงการก่อสร้างสะพาน 

 

นายแหลม  กลางจอหอ   เหตุผลที่เสนอโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ า(Box Culvert) 
หมู่ที่ 14 เนื่องจากบ้านซับพลูน้อยเป็นทางน้ าใต้ชลประทาน ในฤดูฝนเกิดน้ าหลาก
ระบายน้ าไม่ทัน ซึ่งบริเวณนั้นเดิมทีเป็นท่อ ตอนนี้ด้านล่างช ารุดเสียหาย เหลือแต่
คอนกรีตด้านบน เกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไป มา จึงเสนอเป็นโครงการก่อสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ า 

 

นางกุลรวี  ไกรสันเทียะ   เหตุผลที่เสนอโครงการโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนน 
นม. 3165 ช่วงฤดูฝนถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ประชาชนสัญจรล าบาก จึงเสนอโครงการ
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 

 
 

//นายมงคล...   
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นายมงคล  โกลนโคกกรวด  ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาฯ ที่เข้ามาท าหน้าที่ใหม่ และได้เพ่ิมเติม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าได้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนชาวบ้านเสนอปัญหาต่างๆ 

  ให้สภาฯ ได้รับทราบ อยากแนะน าหรือเสนอแนะว่าการลุกขึ้นกล่าวในสภาฯ อยากให้
ท่านสมาชิกสภาฯ ได้กล่าวผ่านกับท่านประธานสภาฯ แต่เพียงผู้เดียว 

 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด   ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม โครงการที่เสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) มีจ านวนหลายโครงการที่ไม่ได้น าไปจัดท างบประมาณ ถ้าโครงการ
ไหนงบประมาณไม่มาก อยากให้ผู้บริหารประสานหน่วยงานอื่นๆ เข้ามาช่วยด าเนินการ   

   

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีจึง
ขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2       
  

เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 22 คน  ครบองค์ประชุม   
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ (รับรอง 21 เสียง ไม่เห็นชอบ  –  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 
 

 6.6 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) 
  

ประธานสภาฯ   เชิญผู้บริหาร ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
 

นายก   มอบหมายนายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงให้
สมาชิกสภาฯ ทราบ 

 

นายวินัย  พวงจันทร์   บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 
2570) 

   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7467 ลง
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหรือทบทวน
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยรวบรวมปัญหา ความต้องการ และข้อมูลมาจัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา รวมทั้งให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนหรืออาจน าข้อมูลจากข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชน มาประกอบการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ าย เ พ่ิม เติม  และงบประมาณจากเงินสะสม โดยด า เนิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 “ข้อ 17 การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้”  

 
//(1) คณะกรรมการ… 
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                                  (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความ
ต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทาง
วิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ 
และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

   (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมรวมแนวทาง
และข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

   (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ้องถิ่นและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

   เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

                                ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น และ
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ต่อไป 

   โดยเค้าโครงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570)ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
     (1) ด้านกายภาพ   
     (2) ด้านการเมือง/การปกครอง 
     (3) ประชากร 
     (4) สภาพทางสังคม  
     (5) ระบบบริการพ้ืนฐาน 
     (6) ระบบเศรษฐกิจ  
     (7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
     (8) ทรัพยากรธรรมชาติ  
     (9) อ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
   ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
     (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     (3) การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

//ส่วนที่ 3... 
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   ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   
     (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
     (2) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
     (1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
     (2) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
     (3) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
     (4) ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
    อ่านรายละเอียดแต่ละส่วนให้สมาชิกสภาฯ ทราบ/ตรวจเอกสารที่สมาชิก

สภาฯ ทุกท่านได้รับ 
 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละส่วนให้สมาชิก
สภาฯ ทราบแล้วนั้น และโครงการต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้านที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้
เสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนา มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในส่วนใดหรือไม่ 

 

นายมงคล  โกลนโคกรวด   การแก้ไขโครงการที่แต่ละหมู่เสนอบรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น จะแก้ไข
ได้เฉพาะกรณีการพิมพ์ตกหล่น หรือปริมาณงานเท่านั้นจะแก้ไขหรือเปลี่ยนไปเป็น
โครงการอื่นไม่ได้ เพราะผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมระดับต าบล
มาแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ใส่ใจศึกษาข้อมูลตามเอกสารที่ท่านได้รับพร้อม
กับหนังสือนัดประชุมสภาด้วย 

 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด   อยากให้แก้ไขในส่วนที่จ าเป็น เท่านั้นเพราะปีต่อไปหากมีการเพ่ิมเติมแผน
แต่ละหมู่บ้านก็ประชาคมเสนอเข้ามาได้อีก 

 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ   เสนอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เสนอตามล าดับแต่ละยุทธศาสตร์ 
เริ่มจากยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 7 หมู่บ้านไหนจะมีการแก้ไข ก็ให้แก้ไขตาม
ยุทธศาสตร์นั้นๆ ไป 

 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด   การแก้ไขย้ายปีที่จะด าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารหรือเป็นอ านาจของสภาฯ 

 

นายวินัย  พวงจันทร์   การแก้ไขย้ายปีในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้ริหารท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาชององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 21 

 

นายไพฑูรย์  คล้ายน้อย   หน้าที่ 72 ล าดับที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยบง
เริ่มจากสี่แยกลานนางไหม  คงสา ถึงไร่นายเข้ม  รัตนวิชัย แก้ไขเป็น เริ่มจากสี่แยก
ลานนางณัฐชญา  ณัฐสุภา ถึงไร่นายเข้ม  รัตนวิชัย 

 

นายเทพพิทักษ์  ทองสง่า   หน้าที่ 75 ล าดับที่ 13 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านน้อย
พัฒนา เริ่มจากบ้านนางบุญเรือน  ถึงบ้านนายสุชาติ เดิม ยาว 300 เมตร แก้ไขเป็น 
ยาว 400 เมตร 

 

//นายมงคล... 
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นายมงคล  โกลนโคกรกรวด  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ของหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 20 เป็น
ถนนเส้นทางเดียวกัน แต่ความกว้างแต่ละหมูท่ี่เสนอบรรจุในแผนพัฒนาไม่เท่ากัน จะมี
ปัญหาในการด าเนินโครงการหรือไม่ 

 

นายก   บางช่วงพ้ืนที่ไม่สามารถท าได้ถึง 6 เมตร กรณีนี้ผู้บริหารจะด าเนินโครงการ
ของหมู่บ้านไหนก่อนก็ได้ อย่างไรก็แล้วแต่หากมีการด าเนินการก็ต้องมีการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนอีกครั้ง 

 

นายเม้า  หาญคงนอก   หมู่ที่ 7 ไม่มีโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
 

นายก   หมู่ที่ 7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางไม่มีโครงการเสนอจากประชาคม
หมู่บ้าน มีแต่โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สามารถเพ่ิมเติมแผนครั้งต่อไปได้ 

 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด   โครงการที่เสนอเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น บางโครงการก็เสนอไว้ตั้งแต่แผนปี 
2557 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ อยาก
ให้น ามาบรรจุไว้ในแผนปี 2566 - 2570 และตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

นายวินัย  พวงจันทร์     ตามที่สมาชิกสภาฯ หลายท่านได้ถามว่ามีหลายโครงการไม่ได้เสนอเข้า
ภายในครั้งนี้ จะท าอย่างไร ขอชี้แจงว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถเพ่ิมเติมได้ตลอด 
ตามระเบียบฯ ซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ตามล าดับ แ ล ะ ข อ แ ก้ ไ ข
หน้าที่ 65 ล าดับที่ 15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านภูผาทอง เดิมตั้งไว้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แก้ไขเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หน้าที่ 138 ล าดับ
ที่ 15 โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่  24 บ้านห้วยโปร่ง เดิมตั้งไว้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แก้ไขเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด   โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางเดียวถ้าเป็นเส้นทางยาว อยากให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่าน เสนอเป็นถนนดินก่อน หลังจากนั้นค่อยเสนอเป็นหินคลุก หรือลาดยาง
ตามล าดับ  

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจึงขอมติที่
ประชุมขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 21 คน  ครบองค์ประชุม   
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ (เห็นชอบ 20 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 
 

นายก   ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมพิจารณา ตรวจแก้ไข และให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) ส่วนโครงการที่ตกหล่นไม่ได้
เสนอเข้าแผนครั้งนี้ สามารถเสนอเพ่ิมเติมแผนในครั้งถัดไปได้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  7    เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

//นายจ าเนียร...  
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นายจ าเนียร  แสนขุนทด   มีเรื่องสอบถาม 2 เรื่อง 1. หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 
 ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายมีอย่างไรบ้าง 2. เมื่อมีค าร้องขอรับความช่วยเหลือ      
 ซึ่งทางคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือได้ประชุมกันแล้ว แต่การจ่ายเงินท าไมถึงเกิด
 ความล่าช้า ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง 

 

นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ  ได้เร่งรัดในเรื่องเอกสารกับส านักปลัด ว่าเรื่องด าเนินการถึงไหนแล้ว ยัง
 เหลือขั้นตอนการส่งเอกสารเพ่ือเบิกจ่าย เชิญหัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจง 

 

นางปราณี  เฉลิมชาติ   เอกสารรวบรวมแล้ว เตรียมเสนอกองคลังเพ่ือเบิกจ่าย 
 

นางร าเพย  ชัยสิทธิ์   ถ้าเอกสารพร้อมขอให้ส่งเอกสารให้กองคลังก่อนเที่ยงของวันพรุ่งนี้ 
 

นายเม้า  หาญคงนอก   ขอซ่อมแซมถนนหินคลุกจากถนน นม.3165 จากบ้านนายเพ่ิม ถึงไร่นายสุชิต 
 

นายก    ถนนเส้นนี้ได้ผู้รับเหมาแล้ว 
 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด   ตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิดเริ่มลดลง อยากให้มีการจัด
 โครงการศึกษาดูงานของสมาชิกสภาและผู้น าชุมชน อยากให้จัดช่วงเดือนมิถุนายน 

 

นายแหลม  กลางจอหอ   ถนนบริเวณหลังเมรุวัดซับพลูน้อย ช ารุดช่วงฤดูฝนสัญจรล าบาก อยากได้หิน
 ไปถมเพ่ือสัญจรได้สะดวก แต่ยังไม่ได้ยื่นค าร้อง 

 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด  การศึกษาดูงานของสมาชิกสภาฯ และผู้น าชุมชน ผมเสนออยากไปแถวภาค
ตะวันออก เช่น จันทบรี ระยอง เพราะมีสถานที่ที่เป็นโครงการพระราชด าริหลาย
โครงการ เรื่องการพูดต่อที่ประชุมสภาฯ สมาชิกก็สามารถพูดภาษาถิ่นได้แต่ขอให้เป็นค า
สุภาพ 

 

นายสามารถ  ฤทธิสิงห์   เรื่องเปลี่ยนถังน้ าประปาที่ช ารุด ซื้อใหม่ได้แต่การรื้อถอนอันเดิมออกต้อง  
 ใช้งบประมาณ อบต.ได้หรือไม่ 

 

ประธานสภาฯ    เรียนเชิญนายกได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
 

นายก    เรื่องศึกษาดูงานตอนนี้สามารถได้ทางไปศึกษาดูงานข้ามจังหวัดได้ ไม่เฉพาะ
 สมาชิกสภาฯ ยังมีโครงการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายอีกหลายโครงการ ก็ปรึกษาหารือว่าจะไปศึกษาดูงานที่ไหนบ้าง แต่
 ที่อยากให้ไปช่วงนี้คือการอบรมช่วงระยะเวลาสั้นๆ ของสมาชิกสภา ผู้บริหาร ที่มี
 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยจัดอบรมหลายรุ่น หรือจะจัดอบรมที่ อบต.ห้วยบง ก็ได้โดย
 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้  หมู่ที่ 14 ช่วงฤดูฝนถนนก็ช ารุดเสียหายบ้าง มีหลายหมู่บ้าน    
 ให้สมาชิกสภาฯ ขอดินผู้รับเหมาที่ด าเนินการในพ้ืนที่มาถมประมาณสองถึงสามรถก่อน 
 ย้ายถังประปา หมู่ที่ 3 ไม่มีโครงการในแผนพัฒนา คงต้องมีการเพิ่มเติมแผนครั้งหน้า 

  

ประธานสภาฯ    เรื่องอบรมของสมาชิกสภาฯ ให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง 
  

เลขานุการสภาฯ   ด้วยประธานสภาฯ ท่านมีนโยบายอยากให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านมีความรู้
ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่  หลักสูตรที่จัดอบรมมีหลายหลักสูตร เช่น 

 

//ฝึกอบรมหลักสูตร… 



-15- 
 

  ฝึกอบรมหลักสูตรแนวทาง รูปแบบการประชุมสภาท้องถิ่นให้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ เพ่ือลดความขัดแย้งประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีหลายรุ่น รุ่นที่
อบรมใกล้สุดคือช่วงเดือน พฤษภาคมและมิถุนายน 2565 ที่เขาใหญ่ ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 3,900 บาท จะส่งหนังสือแจ้งสมาชิกสภาฯ ว่าจะไปอบรมรุ่นไหน หลักสูตรใด 
อีกครั้ง 

 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด  เรื่องการอบรม อยากให้ไปอบรมกับมหาวิทยาลัยที่มีวิทยากรที่มีความรู้ด้าน
กฎหมายท้องถิ่นโดยตรง 

  

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

 

ปิดประชุมเวลา  16.0๐ น.  
 

                                       ลงชื่อ      จีระประภา เฉลิมชาติ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
        (นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ)    
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
     
    ลงชื่อ   มงคล  โกลนโคกกรวด  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายมงคล  โกลนโคกกรวด) 
     
 ลงชื่อ     รุ่งทิพย์  ม าขุนทด     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                               (นางสาวรุ่งทิพย์  ม าขุนทด) 
 
 ลงชื่อ   กรองกาญจน์  มีอิสระ   เลขานุการตรวจรายงานการประชุม  
                                               (นางกรองกาญจน์  มีอิสระ)  
 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่ว น
ต าบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 
 
 ลงชื่อ      ไทยรัตน์  หงษ์ทอง   
            (นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง)  
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  
 
 ลงชื่อ     จีระประภา  เฉลิมชาติ 
                                               (นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ) 
                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง                                                                


