
รายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2565 ครั้งท่ี 1 

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 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. 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   



ผู้มาประชุม  
  

ที ่ ชื่อ – นามสกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

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

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

ผู้ไม่มาประชมุ 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายสายัณห์  ผลยวง สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  9  ลา 

2. นายจ าเนียร  แสนขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  23 ลา 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
          

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายเจริญ  บัวหลวงงาม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง เจริญ  บัวหลวงงาม  

๒. นายรุ่งเรือง  ภูพิชิต รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  รุ่งเรือง  ภูพิชิต   

๓. นายช านาญ  จิณรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ช านาญ  จิณรักษ์  

๔. นางปราณี  เฉลิมชาติ หัวหน้าส านักปลัด   ปราณี  เฉลิมชาติ   

๕. นางร าเพย  ชัยสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง ร าเพย  ชัยสิทธิ์  

๖. สิบเอกไชยา  เป้าสร้อย ผู้อ านวยการกองช่าง ไชยา  เป้าสร้อย  

๗. นางสาวสิริอร  จิณรักษ์ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการกองการศึกษาฯ สิริอร  จิณรักษ์  

๘. นายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วินัย  พวงจันทร์  

๙. นายอ านาจ  โตรักษา เจ้าหน้าที่บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง  อ านาจ  โตรักษา  

๑๐. นายกันต์ภวัฐ  ศรีทิพย์ เจ้าหน้าที่บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง  กันต์ภวัฐ  ศรีทิพย์ 

๑๑. นายจิตรนาถ  อัครธนานพ เจ้าหน้าที่บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จิตรนาถ  อัครธนานพ  

๑๒. นายเจษฎา  พิทยาภรณ์ สมาชิกสภาฯ อบจ.นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด เขต 1 เจษฎา  พิทยาภรณ์  

๑๓. นายประเสริฐ  พลกลาง นิติกร ประเสริฐ  พลกลาง  

๑๔. นางสาวดวงสุดา  เผือดนอก พนักงานจ้างเหมา ดวงสุดา  เผือดนอก  

๑๕. 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 23 คน ไม่มาประชุม ๒ คน เลขานุการสภาฯ จ านวน  1  คน     ครบองค์
ประชุม 

 “ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามส าหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง 
มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม” 

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9   ใน พิธีพระราชทานปริญญาบั ตรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25 มิถุนายน 2496 

                 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้จัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
บุคลากรท้องถิ่นและผู้น าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือเพ่ิมความรู้ 
พัฒนาการปฏิบัติงานในรูปแบบบูรณาการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนได้รับประโยชน์ เพ่ือได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ร่วมกัน 
ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2565  ณ จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี 

                                                                                           

 1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่ม
 อาชีพต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ 
 และทัศนคติที่ดี ความสามารถ ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการงาน มีความรู้ความ
 เข้าใจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน เพื่อมีความรู ้ความเข้าใจ 
 ทักษะต่างๆ และทัศนคติที่ดี น าความรู้ประสบการณ์จากการอบรมศึกษาดูงานไป
 พัฒนาคุณภาพสินค้าในชุมชน เพื่อมีส่วนร่วม รับผิดชอบ มีจิตส านึกในบทบาท
 หน้าที่ของตนเองและครอบครัว เป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเอง และสามารถ
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มอื่นๆ ในชุมชน ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 
 2565 ณ จังหวัดจันทบุรี 

 

1.3 กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ชมกังหันลมที่ด่านขุนทด ครั้งที่ 1 เดินวิ่งปั่นเพ่ือวันที่ดีกว่า    
ณ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด วันที่  20 สิงหาคม 2565 ด าเนินการโดย
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอด่านขุนทดร่วมกับชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ท้องถิ่น ท้องที่อ าเภอด่านขุนทด ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และ
ประชาชน วัตถุประสงค์ เพ่ือและกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรม ด้านการออก
ก าลังกายอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละสามวัน วันละ 30 นาที เพ่ือการมีสุขภาพที่ดี 
ลักษณะกิจกรรมเดินระยะทาง 5 กิโลเมตร วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร ปั่นจักรยาน
ระยะทาง 30 กิโลเมตร โดยไม่เสียค่าสมัคร ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ผู้น าหมู่บ้าน รพ.สต.ใน
พ้ืนที่ โดยจ าหน่ายเสื้อเดิน วิ่ง ปั่น ตัวละ 180 บาท รายได้หักค่าใช้จ่ายเป็นกองทุน
ส าหรับผู้ป่วยทุพพลภาพที่ยากไร้ บริการอาหารว่าง น้ าดื่มฟรีตลอดงาน ก าหนดการวัน
ศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 18.00 น. ผู้สมัครที่มาจากต่างพ้ืนที่
ลงทะเบียนและรับเสื้อกรณีสั่งเสื้อ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 05.00 – 06.30 น. 

                                                                                                                                                                                                     //ลงทะเบียน... 
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 ลงทะเบียนหน้างานและรับเสื้อกรณีสั่งเสื้อ เวลา 07.00 น. พิธีเปิดงาน เวลา 07.30 – 
08.30 น. ปล่อยตัวนักปั่น นักวิ่ง นักเดิน 
 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ   ในการด าเนินโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรท้องถิ่นและ
 ผู้น าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีกระผมและสมาชิกสภาฯ บางท่าน  
 ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอเรียนว่าไม่ได้ไม่เห็นด้วยในการจัดโครงการครั้งนี้ แต่
 ขอสนับสนุนในการจัดโครงการนี้ เพ่ือไปเรียนรู้น าประสบการณ์ความรู้ที่ได้มาพัฒนา
 ท้องถิ่นของเรา 
 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด   ถือว่าเป็นโอกาสอันดีส าหรับสมาชิกสภาฯ ผู้น า บุคลากรท้องถิ่น ที่องค์การ
 บริหารส่วนต าบลได้จัดโครงการนี้ เพราะท้องถิ่นบางแห่งอยากจัดโครงการเช่นนี้ แต่ก็
 ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ   โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ ่มอาชีพต่างๆ หลังจากเสร็จสิ้น
 การศึกษาดูงานแล้วกลุ่มอาชีพได้ผลิตสินค้าต่างๆ อยากให้ผู้บริหารช่วยส่งเสริมด้าน
 การตลาดและงบประมาณเพ่ือต่อยอดให้กับกลุ่มอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง 

                            

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 2  เม่ือวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565      
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

ประธานสภาฯ    ตามเอกสารรายงานการประชุมสภาฯ ที่สมาชิกสภาฯ ได้รับ และตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข เพ่ิมเติมหรือไม่ 

 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ    แก้ไขหน้าที่ 7 ข้อความนายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ กล่าว บรรทัดที่สาม 
เพ่ิมเติมข้อความ...โครงสร้างพื้นฐานตามหลักวิชาการและวิชาชีพ... และแก้ไขหน้าที่ 2 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอใหม่ 6.1 ...จ านวนเงิน 5ม303 ,000 แก้ไขเป็น 
5,303,000    

 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข เพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดแก้ไข เพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบง สมยัวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 2  เมื่อวันจันทร์
ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 23 คน  ครบองค์ประชุม  
 

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

 

ระเบียบวาระท่ี  3         กระทู้ถาม 
  -ไม่มี 
 

//ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี  4         เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
   -ไม่มี 
    

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 6.1 เรื่อง พิจารณาบริษัท ด่านขุนทด วินด์ ทู จ ากัด ขอความเห็นชอบอนุญาตให้ท า

ประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เพื่อ
พัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 

 

ประธานสภาฯ  เชิญนิติกร ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
 

นายประเสริฐ  พลกลาง  ตามท่ีบริษัท ด่านขุนทด วินด์ ทู จ ากัด ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า
ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เพ่ือพัฒนาและศึกษาความ
เป็นไปได้ในการด าเนินกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เพ่ือศึกษาศักยภาพลมและ
เก็บข้อมูลส าหรับการด าเนินการพัฒนาโครงการตามวิธีการและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ใน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการขอเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ได้มีกฎกระทรวงการ
ขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 อาศัยความในมาตรา 
54 วรรคสอง มาตรา 58 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 1 การขออนุญาต ข้อ 5 การขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า
ต้องมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) เพ่ือการส ารวจแร่ การท าเมืองแร่
การขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่ การสร้างทางขนแร่ออกจากพ้ืนที่ประทานบัตร
หรือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการท าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ (2) เพ่ือการ
ส ารวจปิโตรเลียม การผลิตปิโตรเลียม การเก็บรักษา การขนส่ง หรือกิจการอัน
เกี่ยวเนื่องกับการส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม (3) เพ่ือ
การขุด เก็บ ซึ่งทราย ลูกรัง หรือดิน ที่มิใช่การท าเหมืองแร่หรือการขุดหาแร่รายย่อย
และการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ (4) เพ่ือการอยู่อาศัย หรือประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม (5) เพื่อการปลูกป่าหรือการท าสวนป่า (6) เพ่ือจัดเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
(7) เพ่ือการเพาะเลี้ยงหรือขยายพันธ์สัตว์ป่า (8) เพ่ือสร้างศาสนสถาน  (9) เพ่ือ
การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ (10) เพื่อประโยชน์ในทางราชการ ส าหรับในกรณีของ
บริษัท ด่านขุนทดวินด์ ทู จ ากัด ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าเพ่ือการศึกษา
หรือวิจัยทางวิชาการ ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า ให้ยื่นค า
ขออนุญาตต่ออธิบดีกรมป่าไม้ โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตให้ชัดเจน
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ยื่นแบบมา
พร้อมและกรอกข้อมูลไปบ้างแล้ว ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ ดูแล รักษา 
คุ้มรองทรัพยากรธรรมชาติ ก็จะมีอ านาจพิจารณาในส่วนนี้ 

 

ประธานสภาฯ  เชิญตัวแทนบริษัท ด่านขุนทด วินด์ ทู จ ากัด ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมให้
สมาชิกสภาฯ ทราบ 

 

//นายกันต์ภวัฐ  ศรีทิพย์... 
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นายกันต์ภวัฐ  ศรีทิพย์  เนื่องจากบริษัทฯ ได้ท าโครงการเดิมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้จะขยายเขต
โครงการเพ่ิมขึ้นด้านข้างโครงการเดิม ขั้นตอนอยู่ในการขออนุญาตการส ารวจพ้ืนที่
เบื้องต้น ซึ่งอยู่ในเขตของพ้ืนที่ป่าไม้ ลักษณะการใช้งานจริงอาจจะปรับเปลี่ยนตาม
สภาพพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม หรือว่าป่าสงวน ในลักษณะนี้ทางป่าไม้แจ้งว่าเป็นป่าตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 ต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบง ซึ่งหลังจากได้เอกสารจากสภาฯ ยื่นต่อกรมป่าไม้ และอธิบดี
กรมป่าไม้อนุญาตเรียบร้อยแล้วเราจึงจะท าการติดตั้งเสาวัดแรงดันลม ส ารวจข้อมูล 
และประชาคมร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่ หลังจากนั้นจะน าเรื่องเข้าสภาฯ เพ่ือขอความ
เห็นชอบในการใช้พื้นที่เพ่ือด าเนินโครงการอีกครั้งหนึ่ง   

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ    ในขั้นตอนนี้ บริษัท ด่านขุนทด วินด์ ทู จ ากัด ขอความเห็นชอบจากสภา
      องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง เพ่ือประกอบในการเข้าไปศึกษา ส ารวจ การเข้า
      ศึกษาส ารวจนี้ ถ้าผลออกมาเป็นประการใด ถ้าพ้ืนที่มีความเหมาะสมด าเนินการได้ ก็
      เป็นเรื่องของบริษัทที่ต้องเข้าไปท าความเห็นหรือประชาคมกับประชาชนในพ้ืนที่ต่อไป 
      ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เข้าสู่การขออนุญาตจากสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือน ามติสภาฯ ไป
      ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างเสากังหันลมต่อไป   
 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด   ตามท่ีนิติกรได้ชี้แจง ตามหนังสือของบริษัทฯ ที่แนบมานี้ เอกสารมีอ้างอิงแค่
      มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 แต่ไม่มีเอกสารแสดงรายละเอียด
      เนื้อหาของมาตร 54 แนบมาด้วย เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆ 
      ในการด าเนินโครงการ จึงขอให้ประธานสภาฯ แจ้งบริษัทเพ่ือขอเอกสารดังกล่าวเพ่ิมเติม 
      ก่อนที่จะมีการลงมติให้ความเห็นชอบ  
 

ประธานสภาฯ       ตามท่ีสมาชิกสภาฯ ได้ขอเอกสารเพ่ิมเติม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้อ่าน
      รายละเอียดแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี 
      จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ เรื่อง เรื่อง พิจารณาบริษัท ด่านขุนทด 
      วินด์ ทู จ ากัด ขอความเห็นชอบอนุญาตให้ท าประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตามมาตรา 54 แห่ง
      พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เพ่ือพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนิน
      กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม  
 

เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 22 คน  ครบองค์ประชุม   
 

มติที่ประชุม        เห็นชอบ (เห็นชอบ 20 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง) 
 

  6.2 เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 
 1/2565 

 

ประธานสภาฯ       เชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
 

//นายกฯ... 
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นายกฯ       มอบหมายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
 

นายวินัย  พวงจันทร์    บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565  

 หลักการ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น เพ่ือให้
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จึงมีความจ าเป็น
ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2565 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอและ
จังหวัดทราบด้วย และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจในการแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ใน “ราคากลาง” แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ การแก้ไข 
“แผนงาน” ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการแก้ไขปีที่จะด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน   

 

 เหตุผล  เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ถูกต้องและมีความสอดคล้องใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จึงด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ (1) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 บ้านหนอง
ใหญ่ คุ้มนายสงกา  -เส้นบ้านนางส าราญ  จ าปี ถึงบ้านนายสงกา  ชิดสูงเนิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งไว้ 400 ,000 บาท แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 8บ้านหนองใหญ่ คุ้มนายสงกา -เส้นบ้านนางส าราญ  จ าปี 
ถึงบ้านนายสงกา  ชิดสูงเนิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งไว้ 436 ,000 บาท       
(2) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านน้อยพัฒนา -เริ่มจากบ้านนางบุญเรือน 
ถึงบ้านนาย   สุชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งไว้ 247,000 บาท แก้ไขเป็น 

  
//ปีงบประมาณ … 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งไว้ 500,000 บาท (3) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง  
หมู่ที่ 13 บ้านไทยสงบ -เริ่มจากบ้านไทยสงบ ถึงบ้านภูผาทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ตั้งไว้  5 ,563 ,000 บาท แก้ไขเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งไว้ 
5,563,000 บาท 

 

ประธานสภาฯ    ชี้แจงเพ่ิมเติมส าหรับโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 เดิมท าไปแล้ว 
334 เมตร ก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณสามร้อยกว่าเมตร เพ่ืออ านวยความสะดวกให้พ่ี
น้องตลอดเส้นทาง ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ที่ได้สนับสนุนโครงการนี้    
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่  

 

นายมงคล  โกลนโคกรวด    การประการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 
1/2565 จ านวน 3 โครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น 
กว่าจะด าเนินโครงการได้อาจต้องใช้เวลานาน ประมาณช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม  
ปี 2566 ไม่เหมือนโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม 

 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ    เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝน ในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนน การแก้ไขแผน
ย้ายปีจากปี 2567 มาท าในปี 2566 ตามระเบียบฯ ก็จะรวดเร็วขึ้น ประโยชน์ก็เกิด
กับพ่ีน้องประชาชน อาจจะไม่ได้ทุกหมู่บ้าน ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามระเบียบฯ 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ รายงาน
เพ่ือทราบ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 
1/2565    

 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

 6.3 เรื่อง พิจารณาการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ประธานสภาฯ    เชิญผู้บริหารได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
 

นายกฯ    มอบหมายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
 

นายวินัย  พวงจันทร์    บันทึกหลักการและเหตุผลขออนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 หลักการ  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยบง เพ่ือโอนและเปลี่ยนแปลงงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 เหตุผล  การนี้จึงมีความประสงค์ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
 

//งบลงทุน... 
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 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
ประเภทค่าต่อเติม หรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 1. โครงการติดตั้งฝ้า
เพดานหอประชุมส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง บ้านทรัพย์สมบูรณ์      
หมู่ที่ 15 ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 55,900 บาท 
รายละเอียดโครงการ ดังนี้ –ติดตั้งฝ้าเพดาน ขนาดพ้ืนที่ 13.50 x 7.00 เมตร –งาน
ระบบไฟฟ้า โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากงบกลางส ารองจ่าย 

 

ประธานสภาฯ    ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ 

 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด   การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการติดตั้งฝ้าเพดาน
หอประชุมส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง สามารถด าเนินการได้หรือไม่
เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

นายวินัย  พวงจันทร์    สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากโครงการติดตั้งฝ้าเพดานหอประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบง เป็นโครงการที่ไม่เกี่ยวกับบริการสาธารณะ จึงไม่ต้องบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจึง
ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติหรือไม่อนุมัติ เรื่อง พิจารณาการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน  22 คน  ครบองค์ประชุม  
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ (อนุมัติ 21 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 
 

ประธานสภาฯ  พักการประชุม รับประทานอาหารกลางวัน 
 

เวลา 13.00 น.  เริ่มประชุม 
 

 6.4 เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2566 (วาระท่ี ๑ รับหลักการ) 
 

ประธานสภาฯ   ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้เสนอญัตติ ร่าง ข้อบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เชิญผู้บริหารแถลงงบประมาณ
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  

 

นายกฯ  มอบหมายนายช านาญ  จิณรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
เป็นผู้แถลงงบประมาณ 

 

นายช านาญ  จิณรักษ์  ขอให้ท่ านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านดูรายละเอียด ร่าง ข้อบัญญัติ  เรื่ อง 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 และค าแถลงงบประมาณ
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 //ท่านประธานสภาฯ... 



   
 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
          

 บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
  

1. สถานะการคลัง 
    

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 

 
      

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้ 

 

      

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 82,441,091.50 บาท 
      

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 78,868,019.81 บาท 
      

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 35,873,403.05 บาท 
      

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 7 โครงการ รวม 
855,313.72 บาท 

      

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 4 โครงการ รวม 60,993.60 บาท 
 

    

    1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 

  

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    

2.1 รายรับจริง จ านวน 69,083,167.23 บาท ประกอบด้วย 
 

      

หมวดภาษีอากร จ านวน 524,718.83 บาท 
      

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 825,912.10 บาท 
      

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 375,845.91 บาท 
      

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
      

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 349,976.67 บาท 
      

หมวดรายได้จากทุน จ านวน 2,500.00 บาท 
      

หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 26,111,967.03 บาท 
      

หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 40,892,246.69 บาท 
 

    

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 322,768.00 บาท 
 

    

2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 45,225,418.84 บาท ประกอบด้วย 
 

    

 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 367,168.00 บาท 
 

    

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 12,687,731.00 บาท 
 

    

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
 

    

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 

//ค าแถลงงบ... 
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                                                  ค าแถลงงบประมาณ 
    

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
        

1. รายรับ 
      

 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง 
      

  

หมวดภาษีอากร 524,718.83 535,000.00 2,000,000.00 
  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 825,912.10 698,500.00 563,200.00 
  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 375,845.91 400,000.00 385,000.00 
  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 349,976.67 201,000.00 50,700.00 
  

หมวดรายได้จากทุน 2,500.00 0.00 1,000.00 
  

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,078,953.51 1,834,500.00 2,999,900.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  

หมวดภาษีจัดสรร 26,111,967.03 24,165,500.00 25,705,100.00 
  

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

26,111,967.03 24,165,500.00 25,705,100.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  

หมวดเงินอุดหนุน 40,892,246.69 40,000,000.00 40,295,000.00 
  

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

40,892,246.69 40,000,000.00 40,295,000.00 

รวม 69,083,167.23 66,000,000.00 69,000,000.00 
  

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

//2. รายจ่าย… 
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2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ       

งบกลาง 16,305,858.30 17,456,592.00 19,584,570.00 

งบบุคลากร 14,338,825.58 17,654,372.00 16,267,794.00 

งบด าเนินงาน 9,648,814.14 16,974,436.00 17,490,436.00 

งบลงทุน 120,500.00 8,374,600.00 10,117,200.00 

งบเงินอุดหนุน 4,811,420.82 5,520,000.00 5,520,000.00 

งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 20,000.00 

รวมจ่ายจาก
งบประมาณ 

45,225,418.84 66,000,000.00 69,000,000.00 

        
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
        

 
ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,047,215 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 910,680 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 12,966,225 
  แผนงานสาธารณสุข 6,217,090 
  แผนงานเคหะและชุมชน 700,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 680,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,165,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,152,760 
  แผนงานการเกษตร 576,460 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

//แผนงานงบกลาง... 



  แผนงานงบกลาง 19,584,570 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 69,000,000 
 
นายกฯ    รายละเอียดประมาณการรายจ่าย มอบหมายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   อ่านรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
 

นายวินัย  พวงจันทร์  อ่านรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปแต่ละแผนงาน 
หน้าที่ 1/140 – 140/140 

 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ อภิปรายร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด อภิปรายโครงการแต่ละแผนงาน ทั้ ง 10 แผนงาน แต่ละแผนงานตั้ ง
งบประมาณไว้เพียงพอหรือไม่อย่างไร 

      

 ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย ซักถาม เสนอแนะอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติ
   ที่ประชุมรับหลักการ หรือไม่รับหลักการ  แห่งร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
   ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 

เลขานุการสภาฯ   ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน ๒๒ คน ครบองค์ประชุม 
 

มติทีป่ระชุม   รับหลักการ (รับหลักการ ๒๑ เสียง ไม่รับหลักการ - เสียง งดออกเสียง 1  
                              เสียง) 
 

ประธานสภาฯ                             มติที่ประชุมสภาฯ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย                        
                                  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๑ รับหลักการ  เวลา ๑๕.๐0 น. อย่างเป็นเอกฉันท์ 
                                  ต่อไปจะได้พิจารณาก าหนดจ านวนและเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ   
                               เชิญเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบฯ  
 

เลขานุการสภาฯ              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๑๐๕ (3) จึงต้องมีการพิจารณา
คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  ให้ที่ประชุมพิจารณาว่าควรก าหนด
คณะกรรมการแปรญัตติจ านวนเท่าใด และขอผู้รับรอง 2 คน 

                                                 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่11 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน 

  ผู้รับรอง ๑. นายสุคนธ์  ชอนขุนทด สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่10 
 ๒. นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่18 

 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  เมื่อไม่มี  ตามที่เสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน ขอมติที่ประชุม  

 

เลขานุการสภาฯ   ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 22 คน ครบองค์ประชุม 
 

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

 
//ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 และผู้รับรอง 2 คน 
          

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 ขอเสนอ นายมงคล  โกลนโคกกรวด สมาชิกสภาฯ    
หมู่ที่ 11 เป็นกรรมการแปรญัตต ิคนที่ 1 

   

นายมงคล  โกลนโคกกรวด ไม่สามารถท่ีจะเป็นกรรมการแปรญัตติได้ 
 

ประธานสภาฯ   เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 และผู้รับรอง 2 คน 
 

นายนเรตร  ทับขุนทด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  22 ขอเสนอ นายสุคนธ์  ชอนขุนทด สมาชิกสภาฯ       
   หมู่ที่ 10 เป็นกรรมการแปรญัตต ิคนที่ 1 
    ผู้รับรอง 1. นายเม้า  หาญคงนอก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
      2. นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ สมาชิกสภาฯ หมูที่ 18   
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ   ท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่  1  อีกหรือไม่ 
เมื่อไม่มี นายสุคนธ์  ชอนขุนทด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 
1 และให้เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 และผู้รับรอง 2 คน  

 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 ขอเสนอ นายณัฐพล  อาจวิชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21  
เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2   

  ผู้รับรอง ๑. นายบรรเลิง  ทุมจันทึก สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่16  
 ๒. นายเทพพิทักษ์  ทองสง่า สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่5 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 อีกหรือไม่ 
เมื่อไม่มี    นายณัฐพล  อาจวิชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 
2 และให้เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 และผู้รับรอง 2 คน   

 

นางพัณณิตา  หร่ายขุนทด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ขอเสนอ นายสุเมธี  จันทสิทธิ์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 24 
เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  

  ผู้รับรอง  ๑. นายวิชล  พันธ์แน่น  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
  ๒. นายแหลม  กลางจอหอ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่14 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 อีกหรือไม่ เมื่อไม่
มี   นายสุเมธี  จันทสิทธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 24 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3  

 และขอมติที่ประชุมรับรองคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน ดังนี้ 
    1. นายสุคนธ์  ชอนขุนทด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 

2. นายณัฐพล  อาจวิชัย   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21 
3. นายสุเมธี  จันทสิทธิ์   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 24    

เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 22 คน ครบองค์ประชุม 
 

มติที่ประชุม   เห็นด้วย (เห็นด้วย 21 เสียง  ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 
 

//เลขานุการสภาฯ... 
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เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๔๕ ข้อ ๔๙ เมื่อสภาท้องถิ่นรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ แล้ว 
ต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมี
มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

                                                                     

ประธานสภาฯ  ตามที่ เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งแล้ว ให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  

 

นายมงคล  โกลนโคกรวด  ขอเสนอให้มีการยื่นค าเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ 
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – ๑6.30 น. วันที่ 23 สิงหาคม 2565 
เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.      
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

  ผู้รับรอง  1. นางพัณณิตา  หร่ายขุนทด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
     2. นายนเรตร  ทับขุนทด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 22 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
เห็นด้วยให้มีการยื่นค าเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ตั้งแต่วันที่ 
22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – ๑6.30 น. วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 
08.30 – 16.30 น. และวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

                        

เลขานุการสภาฯ   ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 22 คน ครบองค์ประชุม 
 

มติที่ประชุม   เห็นด้วย (เห็นด้วย 21 เสียง  ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 
                                                                           

ประธานสภาฯ   ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาฯ ก าหนดนั้น ผู้บริหารหรือสมาชิก
สภาฯ ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายก็ให้เสนอค าแปร
ญัตติล่วงหน้า เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ เป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  กรณีที่สมาชิกสภาฯ  เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาฯ 
รับรองสองคน และการแปรญัตติจะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลด
จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย 
หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรอง
จากผู้บริหาร หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารเป็นผู้แปรญัตติ ตามข้อ ๖๐ และข้อ ๖๑  
ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงิน ซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
ดอกเบี้ย และเงินส่งใช้ต้นเงินกู้รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลขานุการสภาฯ   ขอนัดหมายคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 ท่าน เลิกประชุมสภาฯ  ขอเชิญ
 ประชุมเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ณ ห้องกิจการสภา
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

//ระเบียบวาระท่ี 7... 
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ระเบียบวาระท่ี  7    เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด   โครงการใช้จ่ายเงินสะสมที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ แล้ว ไม่ทราบ
 ว ่าด า เน ินการถ ึงขั ้นตอนไหน และฝาก เสนอผู ้บ ร ิห าร ไว ้อ ีก  2  โครงการ           
 1. คอนกรีตจากถนนด า ถึงบ้านนางระเบียบ 2. โครงการก่อสร้างประปาคุ้ม
 ปรางค์แจ้ง  

 

นายเทพพิทักษ์  ทองสง่า   ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ อยากได้ยางมะตอยมาซ่อมแซม และใกล้ช่วงจัด
 กิจกรรม เดิน วิ่งปั่น เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ปั่นจักรยาน และอยากให้มีการจัดสรร
 งบประมาณในการบ ารุงรักษาภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งถนน นม.3165 ระยะทาง 14 
 กิโลเมตร 

 

นายแหลม  กลางจอหอ   ถนนเสียหายหลายจุด จุดที่หนึ่ง บริเวณถนนคอนกรีตน้ าไหลกัดเซาะ จุดที่สอง 
 ถนนบริเวณโค้งคุ้มตะวันตกไปโนนสะอาด น้ ากัดเซาะถนนหายไปแล้วครึ่งเลนจุดที่สาม 
 ถนนบริเวณหน้าวัดซับพลูน้อยถึงสะพานบล็อกคอนเวิร์ส 

 

นายมงคล  โกลนโครกรวด   ฝากถึงสมาชิกสภาฯ ที่จะยื่นแปรญัตติ จะต้องมีผู้รับรองสองคน แปรลดได้
 แต่จะแปรเพ่ิมไม่ได้ โครงการซ่อมแซมสะพานบ้านวังผาแดงที่ผ่านมาไม่มีผู้รับจ้าง 
 เรียนถึงผู้บริหารให้เร่งด าเนินการให้ด้วยเนื่องจากชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องน้ าท า
 การเกษตร 

 

ประธานสภาฯ    เชิญนายกฯ ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
 

นายกฯ    โครงการหมูที่ 10 ก าลังด าเนินการ และโครงการสะพาน โครงการบล็อก
 คอนเวิร์ส ต้องรอให้ผ่านช่วงหน้าฝนไปก่อนถึงจะประกาศหาผู้รับจ้ าง เรื่องถนน
 คอนกรีตก็ทยอยประกาศหาผู้รับจ้างแล้ว เรื่องถนนลาดยางอาจจะชะลอไว้ก่อน
 เนื่องจากฝนมาน้ าหลากอาจจะด าเนินการไม่ได้  เพราะเป็นโครงการจากเงินสะสม
 สามารถกันเงินไว้ได้ ช่วงนี้ต้องอดทนรอไปก่อนเพราะฝนตกชุกมาก หมู่ที่ 5 ถนนที่จะ
 จัดโครงการ วิ่ง เดิน ปั่น วันที่ 20 สิงหาคม 2565 นี้ ได้แจ้งเจ้าหน้าที่น าหินคลุกไป
 ซ่อมแซมแล้ว ส่วนยางมะตอยยังไม่มีงบจัดซื้อ ต้องรอปีงบประมาณใหม่จึงจะจัดซื้อได้ 
 ส าหรับหมู่ที่ 14 นายกฯ เข้าไปดูมาแล้ว ถนนเพ่ิงท าเสร็จใหม่ ฝนมาก็ได้รับความ
 เสียหาย เรื่องถนนหน้าฝนก็ต้องทน ถ้าผู้รับรับเหมาท าวันนี้ฝนตกมาก็เสียหายอีก    
 หมู่ที่ 11 สะพาน ปี 2566 นี้ต้องด าเนินการได้แน่นอน แต่ขอให้หมดหน้าฝนไปก่อน 
 ต้องตั้งงบประมาณให้มากกว่า 70 ,000 หมื่น น้อยกว่านั้นหาผู้รับจ้างยาก ถนน
 คอนกรีต หมู่ที่ 18 ตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ให้ความ
 เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 วาระที่ ๑ รับหลักการ จะใช้งบประมาณให้เกิด ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด   ขอหารือว่าจะก าหนดวันประชุมข้ันแปรญัตติกับลงมติในวันไหน 
 
   

//ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   สภาฯ ได้ขออนุญาตขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  
                                สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕  นับตั้งแต่วันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕  
                                เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  ๑๕  วัน  บัดนี้ นายอ าเภอด่านขุนทดได้อนุญาตเรียบร้อย 
                                แล้ว และได้หารือกับเลขานุการสภาฯ  แล้ว  จึงขอนัดประชุมในวันที่ 29 สิงหาคม  
                                2565 สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี   
                                ขอขอบคุณรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
                                เจ้าหน้าที ่ทุกท่าน ขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา  16.30 น.  
 
                                       ลงชื่อ      จีระประภา เฉลิมชาติ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
        (นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ)    
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  
 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 
     
    ลงชื่อ   มงคล  โกลนโคกกรวด      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายมงคล  โกลนโคกกรวด) 
     
 ลงชื่อ       รุ่งทิพย์  ม าขุนทด         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                (นางสาวรุ่งทิพย์  ม าขุนทด) 
 
 ลงชื่อ    กรองกาญจน์  มีอิสระ        เลขานุการตรวจรายงานการประชุม  
                                                (นางกรองกาญจน์  มีอิสระ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-16- 
 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริ หารส่วน
ต าบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
 
 ลงชื่อ     ไทยรัตน์  หงษ์ทอง      
            (นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง)  
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  
 
 ลงชื่อ     จีระประภา  เฉลิมชาติ  
                                               (นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ) 
                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง                                                                


