
รายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 
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. 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. นายวิชล  พันธ์แน่น สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  17 วิชล  พันธ์แน่น   

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

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

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



ผู้มาประชุม  
  

ที ่ ชื่อ – นามสกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

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

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

ผู้ไม่มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายโอภาส  พร้อมจันทึก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  12 ลาป่วย 

2. นายบรรเลิง  ทุมจันทึก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  16 ลาป่วย 

3. นางสาวรุ่งทิพย์  ม าขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  19  ลาป่วย 

4. นายนเรตร  ทับขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  22 ลากิจ 
  
 

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. สิบเอกไชยา  เป้าสร้อย ผู้อ านวยการกองช่าง ไชยา  เป้าสร้อย  

6. นางสาวสิริอร  จิณรักษ์ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการกองการศึกษาฯ สิริอร  จิณรักษ์  

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

8. นายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  วินัย  พวงจันทร์ 

9. นายณรงค์  ไชยกิจ ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 12 ณรงค์  ไชยกิจ  

10. นางสุภาทิพย์  ศรีทอง นักวิชาการพัสดุ สุภาทิพย์  ศรีทอง  

11. นางสาวดวงสุดา  เผือดนอก พนักงานจ้างเหมา  ดวงสุดา  เผือดนอก  

12. นางสาวสุพัชนี  จูงสูงเนิน พนักงานจ้างเหมา สุพัชนี  จูงสูงเนิน 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ประธานที่
ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

 สมาชิกสภาฯ มาประชุม จ านวน 21 คน เลขานุการสภาฯ จ านวน  1  คน     ครบองค์ประชุม 

“ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ท าหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบ าเหน็จรางวัลหรือ
ผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการท าหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์
อย่างประเสริฐ จะท าให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและม่ันคง”    

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช          
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน  พ.ศ. 2533  

  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1 เรื่อง แนะน าพนักงานส่วนต าบล ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งสอบแข่งขันได้ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงได้บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ราย 
 นางสุภาทิพย์  ศรีทอง ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 
 มิถุนายน 2565 
                                                                                           

 1.2 เรื่อง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงได้รับเกียรติบัตร องค์การบริหาร
 ส่วนต าบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ 
   ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบล ได้สมัครเข้าร่วมโครงการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ ประจ าปี 
2564 ของกรมอนามัย และได้ด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพัฒนาเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ ที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาพดีของประชาชนอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการ นั้น 

   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้ผ่านการประเมินการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพ่ือท้องถิ่น และชุมชนน่าอยู่ ประจ าปี 2564 ในระดับน่าอยู่ ประเภทใบ
ประกาศเกียรติคุณ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง และคณะ ได้เข้ารับ
เกียรติบัตรจากนายอ าเภอด่านขุนทด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม
อ าเภอด่านขุนทด 

 

 1.3 เรื่อง โครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
 พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
 ชนมพรรษา 90 พรรษา 
  จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญท่านร่วมบริจาค และขอความร่วมมือจากท่านใน
 การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับผู้มีจิตศรัทธา โดยสามารถแจ้งความประสงค์ร่วม
 บริจาคตามก าลังศรัทธาตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป หรือบริจาค 1 ตัว ราคาตัวละ 25,000 บาท 
 ได้ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

//1.4 เรื่อง สมาชิกสภา… 
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 1.4 เรื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงลา 
  สมาชิกสภาฯ ลา จ านวน 4 คน คือ 1. นายบรรเลิง  ทุมจันทึก สมาชิสภา อบต.
 ห้วยบง หมู่ที่ 16 เนื่องจากติดโควิด  2. นายโอภาส  พร้อมจันทึก สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง 
 หมู่ที่ 12 เนื่องจากป่วย 3. นางสาวรุ่งทิพย์  ม าขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 19 
 เนื่องจากป่วย 4. นายนเรตร  ทับขุนทด สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 22 เนื่องจากติด
 ภารกิจส่วนตัวที่ต่างจังหวัด  
                          

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1  เม่ือวันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565      
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

ประธานสภาฯ    ตามเอกสารรายงานการประชุมสภาฯ ที่สมาชิกสภาฯ ได้รับ และตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข เพ่ิมเติมหรือไม่ 

 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ    แก้ไขหน้าที่ 6 นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ ตามที่นิติกรชี้แจง...เราก็จะได้ว่า
กล่าวกันต่อว่า... แก้ไขเป็น เราก็จะได้ว่ากันต่อว่า... 

 

นายสายัณห์  ผลยวง    แก้ไขหน้าที่ 13 นายมงคล  โกลนโคกกรวด โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  

 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข เพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดแก้ไข เพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 21 คน  ครบองค์ประชุม  
 

มติที่ประชุม        รับรอง (รับรอง 20 เสียง   ไม่รับรอง  –  เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

ระเบียบวาระท่ี  3         กระทู้ถาม 
  -ไม่มี 
                     

ระเบียบวาระท่ี  4         เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
  -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
  5.1 เรื่อง พิจารณาบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ขอความเห็นชอบ     
     เพื่อเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ประธานสภาฯ  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง    

มีมติเลื่อนการพิจารณา เรื่อง พิจารณาบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ขอความเห็นชอบ เพ่ือเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 

 

//ต าบลห้วยบง… 
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 ต าบลห้วยบง เนื่องจากเอกสารประกอบการพิจารณาต าแหน่งที่ตั้งเสาสัญญาณไม่
ถูกต้อง และทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการแก้ไขถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว  จึงขอเชิญตัวแทน
จากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ 
ทราบ ก่อนขอมติจากสภาฯ  

 

นางพัชรินทร์  เรณุมาศ  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและโทรศัพท์เลื่อนที่ 
โดยได้รับโอนเสาสัญญาณสื่อสารซึ่งติดตั้งอยู่เดิมมานานแล้ว ในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยบง ที่ป่าไม้ตั้งอยู่โดยยังไม่มีหลักฐานการอนุมัติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ซึ่งเห็นชอบให้หน่วยงานรัฐใดเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้
ก่อนได้รับอนุญาตให้พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้หน่วยงาน
ด าเนินการขอเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรี    
มีมติ ซึ่งบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด(มหาชน) ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  ทาง
บริษัทจึงขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการขอ
อนุญาตจากกรมป่าไม้ เพ่ือเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 
ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ทางบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
จะเข้าปรับปรุงเสาสัญญาณสื่อสาร เพ่ือให้คลื่นสัญญาณครอบคลุมทุกพ้ืนที่ส าหรับการ
ให้บริการประชาชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งพิกัดที่ตั้งเสา NKR 1999 อยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงกระสัง และป่าล าพญากลาง เนื้อที่ 2 งาน 25 ตารางวา ติดฝั่งศาลเจ้า 
และร้านอาหารดาบเร หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต าบลห้วยบง จึงขอความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 

ประธานสภาฯ  ตามที่ตัวแทนบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ได้ชี้แจง
รายละเอียดแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ถ้าไม่มีจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ เรื่อง พิจารณาบริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ขอความเห็นชอบเพ่ือเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 21 คน  ครบองค์ประชุม 
 

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

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 6.1 เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 

นายกฯ  มอบหมายนายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงให้ที่
ประชุม ทราบ 

 
 

//นายวินัย...   
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นายวินัย  พวงจันทร์     บันทึกหลักการและเหตุผล 
 ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2565  

  หลักการ 
   ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561 - 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
1 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น เพ่ือให้การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน จึงมีความจ าเป็นด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561  – 
2565) ครั้งที่ 1/2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖1 
หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้ง
สภาท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัดทราบด้วย  

 

  เหตุผล 
                        เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ถูกต้องและมีความสอดคล้อง

ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จึงด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
– 2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 

  รายละเอียดที่แก้ไข ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนางเสงี่ยม – บ้านนางลัดดา
รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 61 ล าดับที่ 
41 เดิมงบประมาณและปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 200,000 บาท 
แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 200 ,000 บาท ตัวชี้วัด(KPI) จ านวน
ถนนที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้านจากบ้าน
นายสมชาย – บ้านนายคีรี รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565) หน้า 106 ล าดับที่ 21 เดิมงบประมาณและปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จ านวน 727 ,000 บาท แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 
727,000 บาท ตัวชี้วัด(KPI) จ านวนรางระบายน้ าที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน  3. โครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านหินเพิง ถึงบ้านวังไทรงามรายละเอียดโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 17 ล าดับที่ 95 
เดิมงบประมาณและปีท่ีผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 1,139,000 บาท 
แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 1,139,000 บาท ตัวชี้วัด จ านวนถนน
ลูกรังที่มีการซ่อมแซม 

 

//ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย
หรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่          

 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด   การแก้ไขแผนเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เช่น การย้ายปีงบประมาณที่
      ผ่านมาแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ ซึ่งเป็นความต้องการ และความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือ
      ช่วยเหลือประชาชนจึงย้ายมาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

ประธานสภาฯ       มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติม เรื่อง แผนพัฒนา
      ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 หรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าสมาชิก
      สภาฯ รับทราบ    
   

ที่ประชุม         รับทราบ 
 

      6.2 เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง
      ครั้งที่ 1/2565 
 

ประธานสภาฯ      เชิญนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 

นายกฯ        มอบหมายนายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงให้
      สมาชิกสภาฯ ทราบ 
 

นายวินัย  พวงจันทร์             บันทึกหลักการและเหตุผล 
      ประกอบแผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2565 
  

    เหตุผลและความจ าเป็น 
  

       ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ. 2561 -2565) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 
    2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบ
    ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
    งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดัง
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ที่มีความจ าเป็น
    เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการจัดบริการสาธารณะเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
    แต่โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ผลผลิต ไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ 
    เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม และเป็นไปตามระเบียบ  
 

 
 
 
 
 
 

//กระทรวงมหาดไทย... 
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    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
    2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของ
    ประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนา
    ท้องถิน่ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
    และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
    ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
    ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
    นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

                ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
      จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 เพ่ือให้มี
      ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
      ประชาชน ตามความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 
       รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้  
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการ
      โยธา (1) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากปากทางบ้านภูผาทอง ถึงบ้านไทยสงบ                  
      งบประมาณ 2564 ตั้งไว้ 1,087,700 บาท งบประมาณ 2565 ตั้งไว้ 0.00 บาท 
      ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมครั้งที่ 1หน้า 2 ล าดับที่ 8 
      เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากปากทางบ้านภูผาทอง ถึงบ้าน
      ไทยสงบ งบประมาณ 2564 ตั้งไว้ 490 ,000 บาท งบประมาณ 2565 ตั้งไว้ 
      597,700 บาท (2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสมจิตร์  
      เหงี ่ยมสูงเนิน ถึงถนนลาดยาง งบประมาณ 2564 ตั้งไว้ 2 ,558 ,000 บาท
      งบประมาณ 2565 ตั้งไว้ 0.000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
      2565)เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 4 ล าดับที่ 20 เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนน
      คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านนางสมจิตร์  เหงี่ยมสูงเนิน ถึงถนนลาดยาง งบประมาณ 
      2564 ตั้งไว้ 498 ,000 บาท งบประมาณ 2565 ตั้งไว้ 2 ,060 ,000 บาท 
      (3) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางบุญเรือน ถึงบ้านนายสุชาติ กว้าง 6 เมตร 
      ยาว 300 เมตร งบประมาณ 247,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
      2561-2565)เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 8 ล าดับที่ 46 เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการ
      ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางบุญเรือน ถึงบ้านนายสุชาติ กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร 
      งบประมาณ 329,000 บาท (4) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนน 
      นม. 3165 หมู่ที่ 6 บ้านซับพลู กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 4 เซนติเมตร 
      งบประมาณ 5,561,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
      เพิ ่มเติมครั ้งที ่ 1 หน้า 16 ล าดับที ่ 91  เปลี ่ยนแปลงเป็นโครงการซ่อมแซม
      ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนน นม. 3165 กว้าง 9 เมตร ยาว 1 ,000 เมตร 
      หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 8,341,470 บาท (5) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 
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      แอสฟัลท์ติก ถนน นม. 3165 หมู่ที่ 7 บ้านซับยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
      หนา 4 เซนติเมตร งบประมาณ 5 ,561,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
      (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 16 ล าดับที่ 92 เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการ
      ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนน นม. 3165  กว้าง 9 เมตร ยาว 1,000 เมตร  
      หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 8,341,470 บาท (6) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
      แอสฟัลท์ติก ถนน นม. 3165 หมู่ที่ 12 บ้านเสาร์ห้า กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
      หนา 4 เซนติเมตร งบประมาณ 5,561,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
      (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 17 ล าดับที่ 97 เปลี ่ยนแปลงเป็น 
      โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  ถนน นม. 3165 กว้าง 9 เมตร 
      ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 8,341,470 บาท (7) โครงการ
      ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนน นม. 3165 หมู่ที ่ 14 บ้านซับพลูน้อย 
      กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 4 เซนติเมตร งบประมาณ 5,561,000 บาท 
      ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 17 ล าดับที่ 99 
      เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนน นม. 3165 
      กว้าง 9 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 8,341,470 บาท 
      (8) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนน นม. 3165 หมู่ที่ 21 บ้าน
      ซับน้ าเย็น กว้าง 6 เมตร ยาว 1 ,000 เมตร หนา 4 เซนติเมตร งบประมาณ 
      5,561,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 
      หน้า 18 ล าดับที่ 104 (9) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนน นม. 
      3165 หมู่ที่ 23 บ้านซับสนุ่น กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 4 เซนติเมตร 
      งบประมาณ 5,561,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
      เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 18 ล าดับที่ 105 เปลี ่ยนแปลงเป็น โครงการซ่อมแซม
      ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนน นม. 3165 กว้าง 9 เมตร ยาว 1 ,000 เมตร 
      หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 8,341,470 บาท                 
 

ประธานสภาฯ      ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น
      (พ.ศ.2561 – 2565)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 มีสมาชิก มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
      มีข้อสงสัย จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด   โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนน นม.3165 ถึง หมู่ที่ 6 , 7 , 12 , 14 
      , 21 และ 23  จนถึงติดต่อเขตต าบลหนองแวง เป็นการแบ่งโครงการแต่ละช่วง 
      งบประมาณ ช่วงๆ ละ 8,341,470 บาท ทั้งที่เป็นถนนเส้นเดียวกัน ตั้งข้อสังเกตว่า
      การท าแผนหรือโครงการในลักษณะนี้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าหากมีการด าเนินการซ่อมแซม 
      ส าหรับหมู่ที่ 15 จะซ่อมแซมตรงบริเวณสะพานเท่านั้นเอง การซ่อมแซมแอสฟัลท์ติก 
      ถนน นม.3165 ขนาด กว้าง 9 เมตร หนา 0.05 เมตร แต่ถนนในหมู่บ้านจะหนา
      เพียง 0.04 เมตร เท่านั้น 
 
 

//นายกฯ... 
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นายกฯ        การจัดท าโครงการในลักษณะนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงปริมาณคุณภาพงาน 
      สมาชิกสภาฯ ตั้งข้อสังเกตเป็นถนนเส้นเดียวกัน แต่ก่อนก็เคยท าเป็นภาพรวมคือ
      โครงการซ่อมแซมถนน 3165 จากห้วยบง ถึงบ้านซับน้ าเย็น รวมระยะทาง 13 
      กิโลเมตร แต่เป็นการตั้งแบบกว้างเกินไป ไม่ได้ระบุช่วงที่จะซ่อมแซมให้ชัดเจน จึงต้อง
      ท าเป็นโครงการซ่อมแซมเป็นช่วงแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็ได้ประชาคมเสนอ
      เข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ   โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง นม.3165 ขนาดความกว้างเพ่ิมขึ้นจาก
      ความกว้างเดิม เรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงผู้บริหารได้ชี้แจง 
 

นายกฯ        ขนาดความกว้างครั้งแรกประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่เสนอมาบรรจุในแผน 
      กว้าง 6 เมตร พอจะด าเนินการซ่อมแซม กองช่างส ารวจปรากฏว่ากว้างจริง 8.50 
      เมตร ไม่ใช่ 6 เมตร จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผน ขนาดความกว้าง และช่วงสะพาน
      หมู่ที ่ 15 กว้างจริง 9 เมตร เพื่อให้ถูกต้องกับสภาพพื้นที่จริง ความหนาของ
      ถนนลาดยางโดยทั่วไปจะกว้างประมาณ 0.04 เมตร แต่อยากให้เป็นมาตรฐานของ
      กรมทางหลวงชนบทก็เลยปรับขนาดความหนาเป็น 0.05 เมตร เผื่อจุดไหนที่ไม่
      สามารถด าเนินการได้ 0.04 เมตร  
 

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจึงขอ
      มติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
      – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565                      
 

เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 21 คน  ครบองค์ประชุม   
 

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

 

 6.3 เรื่อง พิจารณาโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

 

ประธานสภาฯ   เชิญผู้บริหารได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
 

นายกฯ        มอบหมายนายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจง
      รายละเอียดต่อสภาฯ 
 

นายวินัย  พวงจันทร์  บันทึกหลักการและเหตุผลขออนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

หลักการ  
   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหาร
  ส่วนต าบลห้วยบง เพื่อโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
  งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและขอ 
 

//เปลี่ยนแปลงงบ… 
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  เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
  โอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
  รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

   เหตุผล 
                   การนี้ จึงมีความประสงค์ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
                   1. โต๊ะหน้าสแตนเลสขาพับ  จ านวน 70,000 บาท 
   เพ่ือจัดซื้อโต๊ะหน้าสแตนเลสขาพับ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x150x75 ซม. (กว้างxยาวxสูง)  
   จ านวน 20 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท  (โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็น  
   ครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็น
   รายการใหม่ โอยโอนลดจาก แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน  
   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 900,000 บาท 
   ใช้ไป 587,054 บาท คงเหลือ 312 ,946 บาท โอนลด 70,000 บาท คงเหลือ 
   242,946 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
       1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 10,000 บาท 
     เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)  
     จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท  

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
 -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
 -มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
 -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
 -มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
 -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
 ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง และสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
 802.11b, g,n) ได ้
 -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
 -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

   (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
   ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ) 

  โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารทั่วไป 
 

//งานบริหารทั่วไป… 
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   งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่าย 
   ในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 900,000 บาท คงเหลือ 242,946 โอนลด 10,000 บาท 
   คงเหลือ 232,946 บาท 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
   1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน นม.3165 ถึง คุ้มตะวันตก)  
   บ้านซับพลูน้อย หมู่ที่ 14 ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา   
   งบประมาณ 431,000 บาท รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
   กว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า  
   815 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 
   (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ล าดับที่ 59 หน้า 64) 
   2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากบ้านนางบ่าย ถึง บ้านนายเสริม บ้านห้วยโปร่ง  
   หมู่ที่ 24 ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 41,300 บาท  
   รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
   ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
   ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 เมตร  
   พร้อมงานตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 
   (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ล าดับที่ 22 หน้า 4 
   โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณคงเหลือจากวิธีจ้าง E – bidding  
   จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
   1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นไร่นายหวน  ยินดี บ้านซับพลู หมู่ที่ 6   
   งบประมาณ 1,911,000 บาท ผู้รับจ้างเสนอราคา 1,240,000 บาท คงเหลือ 
   งบประมาณ 671,000 บาท 
   2. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านศิลาร่วมสามัคคี หมู่ที่ 4 งบประมาณ   
   1,142,000 บาท ผู้รับจ้างเสนอราคา 913,600 บาท คงเหลืองบประมาณ 228,400 บาท 
  

ประธานสภาฯ      ตามทีน่ักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ 
      ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

นายกฯ        ชี้แจงเพ่ิมเติม ค่าครุภัณฑ์สองรายการโอนจากงบเลือกตั้งซึ่งตั้งไว้ จ านวน
      900,000 บาท มีงบคงเหลือ 242 ,946 บาท และงบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ ่ง
      สาธารณูปการ จ านวนสองโครงการโอนมาจากงบประมาณที่เหลือจากวิธีจ้าง E – 
      bidding ซึ่งการโอนตั้งจ่ายในลักษณะนี้จะเป็นโครงการที่ไม่ได้ตั ้งรายการไว้ใน
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565 แต่เป็นโครงการที่มีใน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านขั้นตอนการแก้ไขแผนแล้ว 
    

//นายมงคล...   
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นายมงคล  โกลนโคกกรวด   งบประมาณที่โอนจากงบที่เหลือจากการเลือกตั้ง มีข้อสงสัยว่าการโอนไป
      จัดซื้อครุภัณฑ์จะใช้จากเงินสะสมไม่ได้ ต้องเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเท่านั้นที่
      สามารถใช้จ่ายจัดซื้อครุภัณฑ์ และโต๊ะจ านวน 20 ตัวที่จะซื้อ ราคาตัวละ 3,500 บาท 
      จะน าไปใช้ประโยชน์ด้านใด การใช้งบประมาณส่วนนี้จะใช้ได้หรือไม่ 
 

นายกฯ        จ านวน 4 รายการที่ตั ้งเป็นรายการใหม่ ไม่ได้ใช้จ่ายจากเงินสะสม  
      เป็นการน าเอางบประมาณที่ เหลือจากโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย            
      ที่ด าเนินการแล้วมีเงินเหลือมาโอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด   ผมทราบว่าไม่ได้ใช้จ่ายจากเงินสะสม แต่อยากให้มั่นใจว่า ครุภัณฑ์จ านวนสอง
      โครงการนี้สามารถจัดซื้อได้ไหมในลักษณะการโอนงบประมาณเช่นนี้   
    

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยหรือจะเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี
      จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเรื่อง พิจารณาโอนและเปลี่ยนแปลง
      งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณรายจ่ายในงบ
      ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
 

เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 19 คน  ครบองค์ประชุม   
 

มติที่ประชุม        เห็นชอบ (เห็นชอบ 18 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

      

 6.4 เรื่อง พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 
จ านวน 12 โครงการ จ านวนเงิน 6,694,000 บาท  

 

ประธานสภาฯ   เชิญผู้บริหารชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทราบ  
 

นายก        มอบหมายนายช านาญ  จิณารักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
      ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายช านาญ  จิณารักษ์     บันทึกหลักการและเหตุผล 
    ประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 

    หลักการ 
    ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
 ส่ วนต าบล  ตามมาตรา  66  มาตรา  67  และมาตรา  68  และ ระเบี ยบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
 การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
 2561 ข้อ 89 
         เหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง มีความประสงค์ใช้จ่ายเงินสะสมให้เป็นไป
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้อกฎหมาย ดังกล่าว เกิดประโยชน์สูงสุด และรักษาไว้ซึ่ง
 วินัยทางการเงินการคลัง เพ่ือบริการชุมชนและสังคม บ าบัดความเดือดร้อนของ 
 

//ประชาชน… 
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 ประชาชน จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง เพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 จ านวน 12 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
 ๖,๖๙๔,๐๐๐.00 บาท (หกล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้ 
   1. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลาร่วมสามัคคี หมู่ที่ ๔ ต าบล
   ห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๒,๒๘๒,๐๐๐ บาท 
   รายละเอียดโครงการ ดังนี้  
                ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ไม่มีทางเท้า ช่วงสะพาน(๔+๒๔๕-๔+๒๖๕) 
   รวมความยาว ๒๐ เมตร  
               ก่อสร้างถนน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่
   น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบ
   ก าหนด(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ ล าดับที่ ๑ หน้า ๓) 

  2. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับพลู หมู่ที่ ๖ ต าบลห้วยบง 
   อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด
   โครงการ ดังนี้  
               ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตรไม่มีทางเท้า ช่วงสะพาน(๑+๒๔๐-๑+๒๕๐) 
   รวมความยาว ๑๐ เมตร   
                ก่อสร้างถนน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่
  น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบ
  ก าหนด(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ ล าดับที่ ๒ หน้า ๓) 

  3. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ า(Box Culvert) บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 
  ๑๕ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๓๐๒,๐๐๐ บาท 
  รายละเอียดโครงการ ดังนี้  

                ขนาด 2 ช่อง ๒.๔๐ x ๒.๑๐ เมตร ความยาว ๔.๐๐ เมตร ท ามุม 0 องศากับ 
   แนวตั้งฉากทาง พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 

  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ ล าดับที่ ๔ หน้า ๓) 
  4. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ า(Box Culvert) บ้านซับพลูน้อย หมู่ที่ ๑๔ 

   ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๓๘๑,๐๐๐ บาท 
   รายละเอียดโครงการ ดังนี้  
                 ขนาด 2 ช่อง ๒.๔๐ x ๒.๑๐ เมตร ความยาว ๖.๐๐ เมตร ท ามุม ๐ องศากับ 
   แนวตั้งฉากทาง พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 

  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ ล าดับที่ ๓ หน้า ๓) 
  5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางปราณี ถึงบ้านนายสาม)

   บ้านหนองกราดน้อย หมู่ที่ ๒ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
   งบประมาณ ๒๐๓,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
                 กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตรวมไม่น้อย 
   กว่า 396 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
   รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 

     (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ล าดับที่ ๒๓ หน้า ๕)     
//6. โครงการก่อสร้าง...  
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  6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางเสงี่ยมถึงบ้านนางลัดดา)
   บ้านหนองใหญ่   หมู่ที่ ๘ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
   งบประมาณ ๒๑๒,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
                 กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตรวมไม่น้อย
   กว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
   รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 

     (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ 1/2565  ล าดับที่ 1  หน้า 2) 
  7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนน นม.3165 ถึงบ้านนางบุญเรือน 

   บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๕ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
   งบประมาณ ๔๕๔,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการ ดังนี้  
                ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร 
   พ้ืนที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๐ เมตร 
   พร้อมงานตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบ
   ก าหนด(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑  ล าดับที่ ๓ หน้า ๑) 

  8. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนน นม.3165 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 
   หมู่ที่ ๑๕ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท 
   รายละเอียดโครงการ ดังนี้  
                ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พ้ืนที่
   แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๑๐๑.๕๐ ตารางเมตร 
                ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่
   แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตรพร้อมงานตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
   รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
   เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ ล าดับที่ ๕ หน้า ๔) 

  9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้านหินเพิงถึงบ้านวังไทรงาม บ้านหินเพิง หมู่ที่ ๙ 
   ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๒๗๑,๐๐๐ บาท 
   รายละเอียดโครงการ ดังนี้  
                งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ขุดรื้อ
   คันทางเดิมแล้วบดทับไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
   รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
   แก้ไขครั้งที่ 1/2565  ล าดับที่ 3 หน้า 4) 

  10. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านคุ้มนายวันแรก บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๑ ต าบล
   ห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๔๒๑,๐๐๐ บาท  
   รายละเอียดโครงการ ดังนี้  
                  ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
   รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
   เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ล าดับที่ ๑๑0 หน้า ๑๙) 
 

//11. โครงการขุดเจาะ… 
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  11. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บ้านวังผาแดง 
  หมู่ที่ ๑๑ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๔๐๙,๐๐๐ บาท 
  รายละเอียดโครงการ ดังนี้  

                   ก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5,๐๐๐ วัตต์  พร้อมป้าย
   โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
   ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ล าดับที่ ๑๒๓ หน้า ๒๑) 

  12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เริ ่มจากบ้านนายสมชาย  
   ตอบสันเทียะถึงบ้านนายคีรี  เชิดสูงเนิน บ้านซับเจริญ หมู่ที่ ๒๕ ต าบลห้วยบง อ าเภอ
   ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๑๔๔,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการ ดังนี้  
                  ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดปากกว้าง ๑.๐๕ เมตรก้นกว้าง ๐.๓๕ เมตรลึกไม่น้อยกว่า 
   ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร  พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตาม
   แบบก าหนด(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ 1/2565 ล าดับที่ 
   2 หน้า 3) 
        

ประธานสภาฯ      ตามที่รองนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะ 
      สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด   ขอให้กองคลังชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับยอดเงินสะสม 
 

เลขานุการสภาฯ      รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
2,237,6470.12 บาท รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตาม
รายงานการเงิน (ระหว่างปี) หัก ส ารองตามระเบียบฯ 9,980,850.00 บาท คงเหลือ
เงินสะสมตามบัญชี เงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ หลักหักส ารองตามระเบียบ 
12,395,620.12 บาท รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม 
29 ,250.16 บาท คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ 
12,424,870.28 บาท  

 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด   โครงการใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ แบบโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตน่าจะ
มีความหนา 0.15 เมตร ความหนาตามแบบของกรมทางหลวงชนบท มีมาตรฐานการ
รับน้ าหนักเท่าไหร่ ระยะห่างเสาตอม่อต้องห่างระดับไหนการรับพ้ืนคอนกรีต และใน
แบบไม่มีป้ายจ ากัดน้ าหนัก หากมีการบรรทุกน้ าหนักเกินอาจท าให้เกิดความเสียหาย 
โครงการหมู่ที่ 11 การก่อสร้างระบบน้ าประปาใต้ดินจะมีปัญหาเรื่องปั๊มดึงไม่ขึ้นเวลา
จะซ่อมบ ารุง การก่อสร้างระบบประปาอยากให้เจาะบ่อขนาดความกว้าง 5 – 6 นิ้วได้
หรือไม่ เพ่ือความสะดวกในการซ่อมบ ารุงปั๊ม  

 

สิบเอกไชยา  เป้าสร้อย   แบบก่อสร้างสะพานเป็นแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบทออกแบบ
ส าหรับส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียดต่างๆ ในแบบอยู่ และการก่อ
ก่อสร้างจะมีการทดสอบการรับน้ าหนัก ซึ่งมีรายละเอียดเยอะมาก หากท่านสงสัยขอให้
สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่กองช่าง 

 

//นายมงคล...  
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นายมงคล  โกลนโคกกรวด   ประเด็นที่สงสัยคือว่า ท าไมในแบบไม่มีป้ายบอกจ ากัดน้ าหนัก ติดแจ้งเตือนที่
คอสะพาน 

 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ   การพิจารณาการใช้เงินเงินสะสมในวันนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
มีความประสงค์ใช้จ่ายเงินสะสมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ดังกล่าว เกิดประโยชน์สูงสุด และรักษาไว้ซึ่ง วินัยทางการเงินการคลัง เ พ่ือบริการ
ชุมชนและสังคม บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ประเด็นคือ เพ่ือบริการชุมชน
และสังคม บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ถามผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงท่าน
นายกฯ ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้าง เพราะในความคิดของผมความเดือดร้อน 
ความจ าเป็นของประชาชน มีความเดือดร้อนและความจ าเป็นที่แตกต่างกันมากน้อย 
แตกต่างกันไป แต่ท่านนายกจะตอบหรือไม่ตอบผมไม่คัดค้านในเรื่องการใช้จ่ายเงิน
สะสมทั้ง 12 โครงการ ในการเสนอเพ่ือพิจารณาในวันนี้ แต่กระผมจะพูดให้ท่านทราบ
ว่าหมู่ที่ 18 ซึ่งเป็นหมู่บ้านล้าหลัง เรื่องถนน ผมเป็นสมาชิสภา อบต.ห้วยบง ช่วงปี 
พ.ศ. 2544 และเคยเสนอเรื่องการท าถนนขึ้นมอญี่ปุ่นระยะทาง 3 กิโลเมตร เป็น
ถนนเส้นหลักระยะทางขึ้นเขาประมาณ 4 ชั้น ช่วงฝนตกขึ้น - ลง ไม่ได้ จากปี พ.ศ. 
2544 จนถึงขณะนี้เป็นเวลายี่สิบกว่าปี ถนนยังเหลือที่ไม่ได้ด าเนินการอีก 800 เมตร 
ไม่ว่าจะเสนอโครงการมาตามปกติ หรือโครงการที่ขอใช้เงินสะสมก็ตาม นี่คือความ   
ล้าหลังของหมู่ที่ 18 อย่างไรก็แล้วแต่จึงต้องเรียนให้ท่านทราบ แต่ถ้าท่านจะอธิบายว่า
มันไม่มีจ าเป็นหรือมีความจ าเป็นน้อยอย่างไรกระผมพร้อมรับฟัง เพียงแต่ให้กระผมได้
แจ้งให้ท่านทราบเท่านั้น แต่หมู่ที่ 18 ก็ยังได้รับความกรุณาจากฝ่ายบริหารที่ได้ดูแลใน
ส่วนอื่น เช่น เรื่องน้ าก็ดี เรื่องไฟฟ้าก็ดี แต่ถือว่าเรื่องน้ า และถนน ล้าหลังที่สุด ขอฝาก
ท่านนายกด้วย ท่านจะตอบหรือไม่ตอบก็เป็นสิทธิของท่าน 

 

นายกฯ        หมู่ที่ 18 ปีที่แล้วได้ 3 โครงการ มีโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต และก าลังท าสัญญาอีกหนึ่ง
โครงการ หมู่ที่ 18 จะได้โครงการเกือบทุกปีถือว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณเยอะ
พอสมควร ส่วนถนนที่ยังไม่ด าเนินการอีก 800 เมตร บริเวณนั้นมีจ านวนบ้านอยู่ไม่กี่
หลังคาเรือน ถามว่าการบริหารงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรทางผู้บริหารก็ไม่ ได้นิ่งนอนใจ 
ทั้งที่มีจ านวนครัวเรือนน้อยแต่ก็ได้จัดสรรงบประมาณจ านวนไม่น้อย ต าบลห้วยบงมี 
25 หมู่บ้าน การจัดสรรงบประมาณแต่ละปีอาจจะยังไม่ครบทุกหมู่บ้านก็ต้องรอเวลา 
ประชาชนจะมากจะน้อยก็ต้องดูแลเท่ากันหมด ส่วนการบริหารงบประมาณหรือเงิน
สะสม ข้อบัญญัติ จะด าเนินการอย่างไร ที่ผ่านมาผู้บริหารก็จะพิจารณาจากเรื่อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น เรื่องความต้องการของชาวบ้าน ชุมชน และเรื่องจ านวนงบประมาณใน
อนาคตด้วย 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ   ประเด็นที่กระผมพูดมีสองประเด็น ประเด็นที่หนึ่งคือ ยี่สิบปีกว่ากับถนน
ระยะทาง 3 กิโลเมตร ฝากให้ท่านได้พิจารณา ส่วนที่ผ่านมาหมู่บ้านได้โครงการต่างๆ ก็
ขอขอบคุณท่านนายก ประเด็นที่สอง ตรรกะของผมคือ คนเสมอกัน คนที่มอญี่ปุ่นอยู่
มาก่อนที่ อบต.ห้วยบงจะตั้ง เพราะฉะนั้นหน้าที่ของรัฐต้องมีหน้าที่ดูแลคุณภาพชีวิต
ของคนเหล่านั้นให้อยู่ดีกินดี เสมอภาคกันด้วย 

 

//นายสายัณห์...   
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นายสายัณห์  ผลยวง    โครงการหมู่ที่ 9 โครงการซ่อมแซมถนน ระยะทาง 3 กิโลเมตร สองแสน
กว่าบาท ผู้รับเหมาเข้าไปด าเนินการสองวันเสร็จเอารถไถไปเกรดข้างๆ ระยะทาง 3 
กิโลเมตร พอฝนตกมาก็เสียหายเหมือนเดิม ผมว่ารื้อดินเก่ามาท าเพราะดินลูกรังหาย
หมดแล้ว ไมคุ่้มค่ากับงบประมาณ 

 

นายกฯ        โครงการนี้ให้กองช่างพูดคุยกับทางสมาชิสภาฯ ว่าจะด าเนินการหรือไม่
ด าเนินการ แต่ทางสมาชิกสภาฯ ยืนยันว่าให้ด าเนินการ 

 

นายสายัณห์  ผลยวง    ผู้รับเหมาจะท าตามแบบเท่านั้น สมาชิกสภาฯ บอก ก็คงไม่ท าตาม ฝากกอง
ช่างได้พูดคุยกับผู้รับเหมาด้วย 

นายจ าเนียร  แสนขุนทด   โครงการที่ 11 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรพร้อมติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์ บ้านวังผาแดง หมู่ที่ ๑๑ แต่ในแบบเป็นถังน้ าประปาที่ติดตั้งภายในหมู่บ้าน จึงอยาก
ทราบว่าถูกต้องตามความต้องการหรือไม่ 

 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด   ถ้าดูตามแบบก่อสร้าง ในการเชื่อมต่อระบบพลังงานแสงอาทิตย์กับระบบประปา
หมู่บ้าน ในการออกแบบก่อสร้างอาจจะใช้ระบบก่อสร้างแบบนี้เพราะไม่ใช่การออกแบบของ 
อบต.ห้วยบง 

 

นายวินัย  พวงจันทร์     โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์  
บ้านวังผาแดง หมู่ที่ ๑๑ เป็นโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านเสนอบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แต่แบบที่ท าเป็นแบบระบบประปาหมู่บ้าน ก็ต้องดูที่วัตถุประสงค์ในแผนเป็นหลักคือเพ่ือให้
ประชาชนมีแหล่งน้ าในการท าการเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด    ขอเสนอแนะในภาพรวม วันนี้เป็นการพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม 12 โครงการ
ก็ถือว่างบประมาณเยอะ เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่วนใหญ่ แต่ส าหรับหมู่บ้านที่ยังไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณก็ต้องรอ ซึ่งความเดือดร้อนก็ไม่แตกต่างกัน การพิจารณาความ
เดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้านต้องพิจารณาด้วยว่าเดือดร้อนอย่างไร เช่น ถนนหมู่ที่ 10 จาก
ปากทาง ถึงบ้านไทยสงบ ระยะทาง 3 กิโลเมตร แต่ด าเนินการแค่ 100 เมตร ปีนี้
ด าเนินการ กว่าจะท าต่ออีกครั้ง อันเดิมก็ช ารุดเสียหายอีก ต้องท า ต้องซ่อมแซม
สลับกันไปแบบนี้เรื่อยไป ไม่เกิดความคุ้มค่า อย่างน้อยระยะทาง 3 กิโลเมตร 
ด าเนินการให้ซัก 2.5 กิโลเมตร หรือ 1 กิโลเมตรก็ยังดี โครงการประปาพลังงาน
แสงอาทิตย์หากเป็นไปได้อยากให้มีทุกหมู่บ้าน เพ่ือลดต้นทุนไฟฟ้า 

 

สิบเอกไชยา  เป้าสร้อย   ขอแก้ไข โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนาง
เสงี่ยมถึงบ้านนางลัดดา) บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๘ เดิม พร้อมลงไหล่ลูกรัง แก้ไขเป็น พร้อม
ลงไหล่ทางหินคลุก 

 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด   เห็นด้วยการลงไหล่ทางหินคลุก เพราะว่าการกัดเซาะไหล่ทางของถนนคอนกรีต 
บางที่ถนนคอนกรีตอยู่สูงกว่าไหล่ทาง บางพ้ืนที่อยู่เท่าพ้ืนปกติ ถ้าไหล่ทางเป็นหินคลุกจะ
ป้องกันการกัดเซาะได้ดีกว่า ในการท าแผนของหมู่บ้านท่านสมาชิกสภาฯ ต้องดูด้วยว่าเวลา
ประชาคมมีการเสนอแผนหรือไม่ ถ้าไม่มีเสนอโครงการเข้าแผนคณะผู้บริหารก็ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการให้กับหมู่บ้านท่านได้   

 

              //ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแนะหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
จึงขอมติที่ประชุม อนุมัติหรือไม่อนุมัติ  เรื่อง พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 จ านวน 12 โครงการ จ านวนเงิน 6,694,000 บาท   

 

เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 21 คน  ครบองค์ประชุม   
 

มติที่ประชุม        อนุมัติ (อนุมัติ 20 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 
 

นายกฯ   ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และขอฝากเรื่อง ให้ช่วยดูโครงการในแผนที่
จะท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566 แยกออกเป็นสองประเด็น 
ประเด็นที่หนึ่งการท างบประมาณในข้อบัญญัติ ประเด็นที่สองการใช้งบประมาณจาก
เงินสะสม หลังวันที่ 30 กันยายน ไปแล้ว บางโครงการต้องตั้งในข้อบัญญัติถึงจะ
ด าเนินการได้ บางโครงการต้องใช้จ่ายจากเงินสะสม การก่อสร้างลานเอนกประสงค์
ขอให้ดูเรื่องแผนกับสถานที่ที่จะก่อสร้าง ส่วนการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่ที่ไม่มีจะ
ก่อสร้างหรือไม่ก็ต้องดูในแผน สถานที่เหมาะสมหรือไม่  

  

ระเบียบวาระท่ี  7    เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

นายสายัณห์  ผลยวง   ถามท่านนายกว่าได้รับเอกสาร เรื่องไฟไหม้บ้านนางแดง  ค าสระ หมู่ที่ 9 
 บ้านหินเพิง ได้ยื่นเรื่องเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ไม่ทราบว่าเรื่องถึงนายกแล้วหรือยัง  

 

นายกฯ    ได้รับแล้วและได้แจ้งในหนังสือไปว่าท าไมถึงส่งเรื่องล่าช้า ท าไมเพ่ิงส่งมา 
 เหตุเกิดตั้งแต่เม่ือไหร่ ท าไมไม่ท าเรื่องมาตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ ต้องศึกษาดูว่ากรณีเหตุเกิด
 นานมาแล้วจะสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่อย่างไร กรณีนี้ต้องผ่านการกลั่นกรองจาก
 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ฝากสมาชิกสภาฯ กรณีเกิดเหตุอย่างให้ยื่นเรื่องมาท่ี 
 อบต.ได้เลย ไม่ต้องรอพิสูจน์หลักฐาน เพราะไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใด อบต.ก็สามารถให้
 ความช่วยเหลือได้ตามระเบียบฯ 

 

นายสายัณห์  ผลยวง   ที่ล่าช้าเพราะเจ้าของบ้านบอกว่าต้องรอกองพิสูจน์หลักฐาน กว่าจะเข้ามา
 ตรวจสอบก็ใช้เวลาสองถึงสามเดือน และช่วงนั้นสมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร อบต.ห้วยบง 
 หมดวาระด้วย จึงด าเนินการส่งเรื่องล่าช้า  

 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด   เรื่องการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาฯ ไม่ทราบว่าด าเนินการถึงไหนแล้ว 
 อยากเสนอว่าหากมีการอบรมให้เลขานุการสภาแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาฯ ทุกคน
 ต้องไปอบรม และเรื่องการศึกษาดูงาน จะจัดโครงการช่วงไหน 

 

เลขานุการสภาฯ    เรื่องอบรมช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 ก็ยังมีอยู่หลายโครงการ 
 หลายรุ่น  

 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ   ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง  องค์การ
 บริหารส่วนต าบลห้วยบงได้รับเกียรติบัตร องค์การบริหารส่วนต าบลจัดการอนามัย 

 
//สิ่งแวดล้อมเพ่ือ… 
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  สิ่งแวดล้อมเพ่ือท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่  ผมถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับผู้บริหาร 
 สิ่งที่จะเพ่ิมเติมคือว่า ฝากประธานถึงผู้บริหารว่าการที่ได้รับรางวัลนี้ ทางกรมอนามัยมี
 ตัวชี้วัดอะไรบ้าง ไม่ต้องตอบวันนี้ก็ได้ ค่อยตอบในการประชุมคราวต่อไป เพ่ือให้
 สมาชิกสภาฯ ได้เอาตัวชี้วัดไปเป็นโมเดลท าอาชีวะอนามัยสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่
 ของแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ 

 

นายกฯ    เรื่องศึกษาดูงานสอบถามทัวร์ที่เคยไปประจ า บอกว่าไปช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 
 เพราะเดือนมิถุนายนทัวร์ไม่ว่างจนถึงสิ้นเดือน ก็แล้วแต่สมาชิกสภาฯ ว่าจะไปที่ไหน เรื่อง
 ที่ได้รับเกียรติบัตรมีทั้งหมด 16 อบต.ที่ท าเรื่องเสนอไป แต่ได้ 3 อบต. อย่างไรก็จะให้
 ปลัด อบต.ได้มาชี้แจงเพ่ิมเติมในการประชุมคราวต่อไป  

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี 
 ก่อนปิดประชุมขอฝากเรื่อง สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 24 นายสุเมธี  จันทสิทธิ์ ชาวบ้านใน
 หมู่บ้านท่านได้ประสานผมมาขอถังขยะผมได้แนะน าให้ไปติดต่อที่ท่านแล้ว ที่ท าการ
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง มีมูลนกพิราบเยอะมากจะมีวิธีการป้องกันอย่างไร
 เพ่ือให้ อบต.ห้วยบงมีความสะอาด เป็นที่น่าติดต่อราชการของผู้มาใช้บริการ จะใช้
 ตาข่ายหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อป้องกันนกพิราบมาอาศัยอยู่และเรื่องถนนของบ้าน
 น้อยพัฒนาที่เสียหายตรงสามแยกจะเข้าศูนย์มันส าปะหลัง  รถบรรทุกขนดินวิ่งผ่าน
 ได้รับความเสียหายอาศัยอยู่วันนี้ขอปิดประชุม ฝากท่านนายกไปตรวจสอบให้ด้วย
 ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอบคุณรองประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร ปลัด 
 หัวหน้าส านักปลัด เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และขอนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 20 มิถุนายน 
 2565 ขอปิดประชุม  

 

ปิดประชุมเวลา  13.0๐ น.  
 

                                       ลงชื่อ      จีระประภา เฉลิมชาติ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
        (นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ)    
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 
     
    ลงชื่อ   มงคล  โกลนโคกกรวด  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายมงคล  โกลนโคกกรวด) 
     
 ลงชื่อ     รุ่งทิพย์  ม าขุนทด     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                               (นางสาวรุ่งทิพย์  ม าขุนทด) 
 
 ลงชื่อ   กรองกาญจน์  มีอิสระ   เลขานุการตรวจรายงานการประชุม  
                                               (นางกรองกาญจน์  มีอิสระ)  
 

//สภาองค์การ... 
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 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่ว น
ต าบลห้วยบง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 
 
 ลงชื่อ      ไทยรัตน์  หงษ์ทอง   
            (นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง)  
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  
 
 ลงชื่อ     จีระประภา  เฉลิมชาติ 
                                               (นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ) 
                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง                                                                


