รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญที่ ๑/25๖4
วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.25๖4 เวลา 0๙.๓0 น.
ณ ห้องประชุมสภาที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
**************************
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชือ่ - สกุล
๑
นายฉวี โสดก
๒
นายคาพา สุวิชัย
๓
นายอุดร จัดนอก
4
นายสันต์ ขอเสริมกลาง
5
นายแสงวิจติ ร ทับอาสา
6
นายพิสิทธิ์ กองทุ่งมน
7
นายสุข ราชตั้งใจ
8
นายสมาน พันธุ์มี
9
นายดาว ผางเวทย์
10 นายชนะชัย วัฒนาพุฒิ
11 นายหนูเพียร โคกสีนอก
12 นายประเสริฐ สาอุตม์
13 นายเสงี่ยม หาชัยอินทร์
14 นางหอมจันทร์ สงสุรีย์
15 นายบุญมี ศรีบุตรศรี
16 นายอาคม พลยางนอก
17 นายวิชิต ศึกษา
18 นางนภาศรี ป้องลอด

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา หมู่ที่๙
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1๒

ลายมือชื่อ
ฉวี โสดก
คาพา สุวิชัย
อุดร จัดนอก
สันต์ ขอเสริมกลาง
แสงวิจิตร ทับอาสา
พิสิทธิ์ กองทุ่งมน
สุข ราชตั้งใจ
สมาน พันธุ์มี
ดาว ผางเวทย์
ชนะชัย วัฒนาพุฒิ
หนูเพียร โคกสีนอก
ประเสริฐ สาอุตม์
เสงี่ยม หาชัยอินทร์
หอมจันทร์ สงสุรีย์
บุญมี ศรีบุตรศรี
อาคม พลยางนอก
วิชิต ศึกษา
นภาศรี ป้องลอด

หมายเหตุ

/ผู้เข้าร่วมประชุม....

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นายสมปอง จันปัญญา
2
นายบุญสวน พลศีรราช
3
นายวิชัย สีบุดศรี
4
นายจิระศักดิ์ วงษ์ชาลี
นางสาวน้าฝน เกษนอก
5
นายสมศักดิ์ จงผาดกลาง
6
นายศราวุฒ ศรีไสย
7
นายสุรศักดิ์ จอดนอก
8
นายสมจิตร วรรณศรี
9
10 นายสุพิน แสงวันดี
11 นายสุขจินดา ฝ่ายเป็น
12 นายประวัติ บุญค้ามูล
13 นายสถาพร โคตะลี
14 นายชุมแพ ทองผดุง
15 นายประวิทย์ อาจจุฬา
16 นายสุบิน จันทะนาม
17 นายอธิภัทร ปุราชะโก
18 นายธีรวัฒน์ ทุดปอ
19 นางกัลยา เรืองรังษี
๒๐ นายประสงค์ เลื่อมใส
๒๑ นางอุทุมพร ชาญชานิ
๒๒ นายโกวิท ลครพล
๒๓ นางสาวสุเนตร ดีสวน
๒๔ นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา
๒๕ นางสมสมร วงษ์จันลา

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานายก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘
ก้านันต้าบลห้วยยาง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒
ปลัด อบต.ห้วยยาง
ผอ.กองช่างโยธา
ผอ.ส่วนการคลัง
นักบริหารงานทั่วไป
ผอ.การเกษตร
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นักบริหารงานทั่วไป

เปิดประชุมเวลา

ลายมือชื่อ
สมปอง จันปัญญา
บุญสวน พลศีรราช
วิชัย สีบุดศรี
จิระศักดิ์ วงษ์ชาลี
ติดภารกิจ
”
”
สุรศักดิ์ จอดนอก
ติดภารกิจ
”
”
”
”
”
”
”
อธิภัทร ปุราชะโก
ธีรวัฒน์ ทุดปอ
กัลยา เรืองรังษี
ประสงค์ เลื่อมใส
อุทุมพร ชาญชานิ
โกวิท ลครพล
สุเนตร ดีสวน
ธัญณิชา อาจจุฬา
สมสมร วงษ์จันลา

หมายเหตุ

0๙.๓0 น.

- เมื่อถึงกาหนดเวลาการประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเข้าห้องประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว
ประธานสภาฯ จึงดาเนินการตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
/ระเบียบวาระที่ ๑ ....

-๓ระเบียบวารที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

เรียนท่านคณะผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก ส.อบต.ทุกท่าน , ท่านผู้นาฝ่ายปกครอง
และเจ้าหน้าทุกท่าน วันนี้เรามาประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1/๒๕๖4 วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖4 ครับในการ
ประชุมสภาฯ วันนี้เพื่อกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.๒๕๖4 กาหนด
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจาปี พ.ศ.๒๕๖4 และกาหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสมัยสามัญ ประจาปี ของปีถัดไป พ.ศ.๒๕๖5 และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจาปีสมัยแรก ของปีถัดไป พ.ศ.๒๕๖5 นะครับ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ สมัยประชุมสมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ 1/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖3

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ตามทีส่ มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญที่
๔ ครั้งที่ 1/25๖3 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
มีรายงานการประชุมสภา
ฯ ที่ต้องรับรองและเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายสาเนารายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา ส่งให้
ท่านสมาชิกไปศึกษาและทาความเข้าใจมาบ้างแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดต้องการจะแก้ไข
หรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาฯ ครั่งที่ผ่านมาเชิญท่านสุข ราชตั้งใจ ส.อบต.หมู่ 5
ครับ

นายสุข ราชตั้งใจ
ส.อบต.หมู่ 5

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนายสุข
ราชตั้งใจ ส.อบต.หมู่ 5 ผมขอแก้ไขรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยยาง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/25๖3 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ตาม
เอกสารหน้า 6 ประโยคที่ท่านคาพา สุวิชัย พิมพ์ ส.อบต.หมู่ 10 เปลี่ยนเป็น ส.อบต.
หมู่ 8 นะครับ ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับขอให้เจ้าหน้าที่แก้ไขรายงานการประชุมฯ ตามที่ท่านสมาชิก อบต.ให้แก้ไขด้วยนะ
ครับๆ ตามที่เราได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ 1/25๖3 เมื่อวันที่ 30
พฤศจิ กายน 2563 มีรายงานการประชุม สภาฯ ที่ต้องรับ รองและเจ้าหน้าที่ ได้ ถ่าย
สาเนารายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา ส่งให้ท่านสมาชิกไปศึกษาและทาความ
เข้ า ใจมาบ้ า งแล้ ว นั้ น มี ส มาชิ ก ท่ านใดต้ อ งการจะแก้ ไขรายงานการประชุ ม สภาฯ
ดังกล่ าวหรื อเพิ่ มเติม ผมก็ ให้ เวลาท่ านสมาชิ กได้ตรวจสอบก่อนประมาณ ๕ นาที
ขอให้ ท่ านสมาชิก อบต.ดู รายละเอียดว่ามีข้อ ความไหนไม่ถูก ต้องหรื อต้องการแก้ไข
เพิ่มเติมอะไรบ้าง แล้วผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครับก็ใช้เวลามา
พอสมควรแล้ว เมื่อท่านสมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบแล้ว ไม่ทราบว่ามี สมาชิก อบต.
ท่านใดที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ ไหมครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ 1/25๖3 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าถูกต้องแล้ว กรุณายกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ ๔
ครั้งที่ 1/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖3 จานวน ๑7 เสียง งดออกเสียง
1 เสียง
/ระเบียบวาระที่ 3 ....

-4ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
3.1 .......................................................-ไม่มี-......................................................

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
4.1 ……………………………..………………….-ไม่ม-ี ......................................................

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ. 25๖4 กาหนดระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.๒๕๖4

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเรียนท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมขอปรึกษาท่านสมาชิกทุก
ท่านนะครับ ว่าเราจะเอารูปแบบเดิม ของปี พ.ศ.๒๕๖3 หรือจะแก้ไขเปลี่ยนแบบใหม่
ครับ ในการกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญครั้งต่อไป เกี่ยวกับการกาหนดจานวนสมัย
ประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.25๖4 กาหนดวันเริ่มต้นและระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖4 ซึ่งได้ถือเอาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 1 - 15 เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๖4 เป็นสมัยที่แรก ขอให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน เสนอนะครับมีสมาชิกท่าน
ใดจะเสนอไหมครับ เชิญท่านคาพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 เสนอครับ

นายคาพา สุวิชัย
ส.อบต.หมู่ 8

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายคาพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 ผมขอเสนอการกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี พ.ศ.25๖4 กาหนดวันเริ่มต้นและระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.
๒๕๖4 ดังนี้
สมัยสามัญที่ 1 วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 25๖4
สมัยสามัญที่ 2 วันที่ 1 – ๑๕ มิถุนายน 25๖4
สมัยสามัญที่ 3 วันที่ 1 – ๑๕ สิงหาคม 25๖4
สมัยสามัญที่ 4 วันที่ 1๖ – ๓๐ พฤศจิกายน 25๖4 ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับตามที่ท่านคาพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 ได้เสนอการกาหนดจานวนสมัยประชุม
สามัญประจาปี พ.ศ.25๖4 กาหนดวันเริ่มต้นและระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจาปี
พ.ศ.๒๕๖4 ผมขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ
ผู้รับรองคนที่ ๑ คือ นายดาว ผางเวทย์ ส.อบต.หมู่ ๖
ผู้รับรองคนที่ ๒ คือ นายพิสิทธิ์ กองทุ่งมน ส.อบต.หมู่ 4
ครับเชิญท่านอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ ๑๐ ครับ

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ ๑๐

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน
ขออนุญ าตครับ ผมนายอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ ๑๐ ครับผมขอสอบถามท่าน
ประธานสภาฯ ครับว่าก่อนที่สมาชิก อบต.เราเสนอท่านประธานสภาฯ ได้สอบถามท่าน
ปลัดและเจ้าหน้าที่หรือยังครับว่าช่วงระยะเวลาเดือนไหนจะทาอะไร ท่านประธานสภาฯ
ได้ป รึกษาหารือเจ้าหน้าที่ไหมครับ แต่ ก็ไม่ใช้ประเด็นหากกาหนดแล้ วจะถูกต้องไหม
ตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามแผนงานไหมในการกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ 1 ,
2 , 3 และ 4 ผมขอฝากท่านประธานสภาฯ ครับ ขอบคุณครับ
/นายฉวี ....

-5นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน เสนอกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี
พ.ศ.25๖4 กาหนดวันเริ่มต้นและระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.๒๕๖4
ครับเพื่อความสะดวกในการพิจารณางานในส่วนต่างๆ เชิญท่านคาพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่
8 ครับ

นายคาพา สุวิชัย
ส.อบต.หมู่ 8

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนาย
คาพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 ครับปกติทุกปี ที่ผ่านมาเรายึดตามกาหนดการเดิมของปีที่
ผ่านมา ส่วนในปีนี้ขอนาเสนอท่านสมาชิก อบต.ทุกท่านอย่างนี้ครับ เดิมการกาหนดสมัย
ประชุม สมั ยสามัญ ประจาปี พ.ศ.2563 ดั งนี้ สมัย สามัญ สมัย ที่ 1 วัน ที่ 1 – 15
กุมภาพันธ์ 2564 , สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2564 ซึ่งผมคิดว่า
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 และสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระยะเวลาห่างกันไปหากจะเลื่อนสมัย
สามั ญ สมั ย ที่ 2 มาเป็ น เดื อ น เมษายน 2564 จะได้ ไหมครั บ ด้ ว ยเหตุ ผ ลช่ ว งนี้
สถานการณ์ทางการเมือง การดารงตาแหน่งของท่านสมาชิก อบต.เราไม่แน่นนอนจะ
หมดวาระวันไหนไม่ทราบซึ่งเราไม่ทราบสถานการณ์ล่วงหน้าได้ ผมจึงขอเสนอแนะตาม
นี้เพื่องานเราจะได้เดินหน้า และจะได้ไม่ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เช่น โครงการบ้านบุ
ไทย หมู่ 8 ผมขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงโครงการ ซึ่งผมได้แจ้งเจ้าหน้าที่กองช่าง
ช่วงก่อนปีใหม่ ขอให้ช่างทาให้จนกระทั่ง ณ วันนี้เราได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ผม
ได้สอบถามอีกช่างบอกว่าทาเอกสารไม่ทัน ทางช่างบอกให้รอเข้าประชุมสมัยสามัญสมัย
ที่ 2 ซึ่งหากเรากาหนดคือเดือนมิถุนายน ซึ่งระยะเวลาการดารงตาแหน่งสมาชิก อบต.
อาจไม่ได้อยู่ในสภาแห่งนี้ หากมีการเลือกตั้งใหม่โครงการที่ผมขอแก้ไขก็จะทาไม่ได้ หรือ
โครงการต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้านก็ไม่สามารถดาเนินการได้ ผมจึงขอเสนอสมัยสามัญ
สมัยที่ 2 เดือน เมษายน 2564 ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับตามที่ท่านคาพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 ได้เสนอกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี พ.ศ.25๖4 กาหนดวันเริ่มต้นและระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.
๒๕๖4 ดังนี้
สมัยสามัญที่ 1 วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 25๖4
สมัยสามัญที่ 2 วันที่ 1 – ๑๕ เมษายน 25๖4 นะครับเป็นการเสนอแนะพร้อมเสนอ
ครับ ตามที่ท่านคาพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 ได้เสนอนั้นมีสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนอ
ไหมครับ เชิญท่านอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน
ผมนายอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ ๑๐ ครับตามที่ท่านคาพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8
ท่านได้เสนอตามตัวอย่างประกาศ อบต.ห้วยยาง เรื่อง กาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจาปี พ.ศ.2563 ซึ่งตามระเบียบกาหนดไม่เกิน 4 สมัย เราก็ตั้ง 4 สมัย ตามที่ท่าน
คาพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 เสนอผมเข้าใจอย่างนี้ครับ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 1-15
กุมภาพันธ์ 2564 , สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1-15 เมษายน 2564 , สมัยสามัญ
สมั ย ที่ 3 วั น ที่ 1-15 สิ ง หาคม 2564 และสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4 วั น ที่ 16 -30
พฤศจิกายน 2564 อย่างนี้หรือไม่ครับขอสอบถามท่านคาพา สุวิชัย ครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านคาพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 ครับ
/นายคาพา ....

-6นายคาพา สุวิชัย
ส.อบต.หมู่ 8

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนาย
คาพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 ครับ ตามที่ผมได้เสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.
2564 คือ ผมเสนอเฉพาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1 – 15 เมษายน 2564 ส่วน
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 , 3 , 4 ผมไม่ได้พูด ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ครับ

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน
ผมนายอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ ๑๐ ครับ ขอเสนอกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจาปี พ.ศ.2564
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1-15 เมษายน 2564
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2564
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2564 ครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับตามที่ท่านอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ได้เสนอกาหนดจานวนสมัยประชุม
สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.25๖4 กาหนดวันเริ่มต้นและระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖4 ดังนี้
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1-15 เมษายน 2564
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2564
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2564 ผมขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ
ผู้รับรองคนที่ ๑ คือ นายดาว ผางเวทย์ ส.อบต.หมู่ ๖
ผู้รับรองคนที่ ๒ คือ นายพิสิทธิ์ กองทุ่งมน ส.อบต.หมู่ 4
ครับมีสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับเชิญท่านนายก อบต.ครับ

นายสมปอง จันปัญญา
นายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมขอ
แสดงความคิดเห็น เรื่อง กาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.25๖4 กาหนด
วันเริ่มต้นและระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.๒๕๖4 สมมุติหากเป็นไปได้ผม
ขอก าหนดจ านวนสมั ย ประชุ ม ดั งนี้ สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 วัน ที่ 1-15 กุ ม ภาพั น ธ์
2564 , สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1-15 เมษายน 2564 หรือ 16-30 เมษายน
2564 ทั้ ง นี้ ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ ท่ า นสมาชิ ก อบต.ทุ ก ท่ า น ครั บ , สมั ย ที่ 3 วั น ที่ 1-15
กรกฎาคม 2564 หรือ วันที่ 16-30 กรกฎาคม 2564 และสมัยที่ 4 วันที่ 1-15
ตุลาคม 2564 หากเราเอาช่วงเดือน พฤศจิกายน ก็จะเป็นปีงบประมาณใหม่ก็ขึ้นอยู่กับ
สมาชิก อบต.ทุกท่าน ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับตามที่ท่านนายก อบต. ได้กาหนดจานวนสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.
2564 กาหนดวันเริ่มต้นและระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ.25๖4 คือ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 , สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1-15
เมษายน 2564 หรือ 16-30 เมษายน2564 สมัยที่ 3 วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564
/หรือ วันที่ ....

-7หรือ วันที่ 16-30 กรกฎาคม 2564 และสมัยที่ 4 วันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 ขอให้
ท่านสมาชิก อบต.ช่วยกันพิจารณา ครับมีสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหม
ครับเชิญท่านอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10
นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน
ผมนายอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ ๑๐ ครับตามที่ท่านนายก อบต.ได้แสดงความ
คิดเห็นต่อสภาว่าการกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.2564 ตามที่ท่าน
นายก อบต.ได้แสดงความคิดเห็ น คือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 1-15 กุมภาพัน ธ์
2564 , สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1-15 เมษายน 2564 หรือ 16-30 เมษายน
2564 ที่ท่านนายก อบต.แสดงความคิดเห็นนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ขึ้นอยู่กับท่าน
สมาชิก อบต.ทุกท่าน แต่สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม ซึ่งทุกปีจะมีการจัดทา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและต้องเสร็จภายในวันที่ 30 สิงหาคม หากจะ
กาหนด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 1-15 สิงหาคม หรือ 15-30 สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วง
ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่จะต้องทาข้อบัญญัติฯ หากท่านนายก อบต.ต้องการจะเลื่อนมา
เป็ น เดื อน กรกฎาคม จะได้ไหมก็ได้ครับหากเจ้าหน้ าที่ท าข้อบัญ ญั ติฯ เสร็จทันสมั ย
ประชุมสภาฯ ซึ่งต้องให้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม และเป็นประเด็นที่สภาเราต้องคิด
ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขาสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับขอน าเรียนภารกิจงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เราต้องดาเนินการและ
เกี่ยวข้องกับการกาหนดสมัยประชุมเพื่อให้สะดวกในการกาหนดสมัยประชุมเรากาหนด
ตามปี พ.ศ. เราไม่ได้กาหนดตามปีงบประมาณ สาหรับสมัยสามัญสมัยที่ 1 วันที่ 1-15
กุมภาพันธ์ 2564 ที่เราประชุมในวันนี้ส่วนวาระงานของ อบต.ปีนี้เนื่องจากแผนพัฒนา
5 ปี จะครบกาหนดในปีนี้ ซึ่งจะต้องจัดทาแผนพัฒนาปี พ.ศ.2565-2570 และจะต้อง
พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาภายในเดือน มิถุนายน จากประเด็นตรงนี้ก็จะเกี่ยวโย่งกับ
การจั ด ท าร่างข้อบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งการจัด ท าร่างข้อบั ญ ญั ติ ฯ
จะต้ อ งใช้ แ ผนพั ฒ นาฉบั บ ใหม่ ในการจัด ท าเพราะข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณจะต้ อ งใช้
รายละเอีย ดโครงการจากแผนพัฒ นา ส่ วนกระบวนการจัดทาแผนพัฒ นามีขั้นตอนมี
ระยะเวลามากพอสมควร โดยเบื้องต้นได้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคือ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ได้ ชี้แจงว่าภายในเดื อนกุมภาพั น ธ์ , มี นาคม เราจะลงประชาคม
หมู่บ้านในการหาข้อมูลและปัญหาด้านต่างๆ ซึ่งเราต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรเพราะอยู่
ในช่ วงสถานการณ์ โควิด 19 จาเป็ น ต้ องใช้ เวลาในการจัดเก็บ ข้อ มูล หลั งจากจัด ท า
ประชาคมหมู่ บ้ า นแล้ ว ช่ ว งเดื อ นเมษายน จะเป็ น การจั ด ท ากรอบแนวทางโดย
คณะกรรมการจัดทากรอบแนวทาง ซึ่งคณะกรรมการจัดทะแผนจะต้องมาประชุมเพื่อ
ก าหนดกรอบแนวทางของแผนเพื่ อ ให้ คณะกรรมการร่ างแผนหรือ คณะกรรมการ
สนั บสนุนร่างแผนมาทาร่างแผน ใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน พอทาร่างแผนเสร็จแล้ว
จะต้องนาเข้าประชุมประชาคมระดับตาบลหรือเรียกว่าประชาคมตาบล
/หากเราประชาคม ....

-8หากเราประชาคมระดับตาบลเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ร่างแผนให้ คณะกรรมการพิ จารณา
เห็นชอบ และท่านนายกนาเข้าสู่สภา ซึ่งจะมีห่วงระยะเวลาของการจัดทาแผนพัฒนา 5
ปี อย่างน้อยประมาณ 3-4 เดือน ซึ่งร่างแผนเราจะต้องทาให้เสร็จภายในห่วงระยะเวลา
และต้องมีการประกาศใช้ จึงขอแจ้งให้ ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่ านทราบว่าช่ว งเดือ น
มิถุนายน แผนพัฒนาต้องประกาศใช้ และเจ้าหน้าที่มีเวลาในการนาแผนพัฒนามาจัดทา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ คือเดือน กรกฎาคม ซึ่งจะต้องมีสถานทางการเงิน การคลัง
เข้ามาประกอบ ซึ่งหัวหน้าส่วน/ผอ.กองทุกส่วน จะต้องเตรียมโครงการเพื่อจัดทาร่าง
ข้อบั ญญัติฯ เพื่อรวบรวมเป็นรูปเล่มแล้วนาให้นายกได้เสนอต่อสภาฯ ก่อนวันที่ 15
สิงหาคม ส่วนสภาฯจะพิจารณาเห็นชอบเสร็จเมื่อไร ตามสมัยประชุมหรือไม่อยู่ที่สภาฯ
ส่ ว นในเรื่ อ งที่ จ ะแจ้ ง ให้ ส ภาทราบหรื อ รายงานให้ ส ภาทราบคื อ รายงานติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานประจาปี ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี จึงขอนาเรียนสภาฯ
เรื่อง กาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจาปี พ.ศ.2564 ให้สอดคล้องหากไม่สอดคล้อง
อาจจะต้องไปขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ซึ่งหากมีเรื่องจาเป็นเร่งด่วนเราสามารถขอเปิด
ประชุมสมัยวิสามัญได้ จึงขอนาเรียนสภาฯ ขอบคุณครับ
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงเกี่ยวกับห้วงระยะเวลา ตามเจ้าหน้าที่จัดทาแผนก็ขอให้ทาง
สภาฯ เราได้พิจารณาว่าเห็นสมควรช่วงเดือนไหน หรือว่าเราจะกาหนดสมัยประชุมสมัย
สามัญ ประจาปี พ.ศ.2564 ตามเดิมของปี พ.ศ.2563 หรือจะกาหนดใหม่ตามที่ท่าน
สมาชิก อบต.เสนอครับมีสมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถามไหมครับ เชิญท่านอาคม พล
ยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ครับ

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน
ผมนายอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ ๑๐ ครับต่อประเด็นซึ่งผมได้สอบถาม ท่านประธานสภาฯ ว่าท่านได้ประสานกับเจ้าหน้าที่หรือไม่ว่าห้วงระยะเวลาเดือนไหนที่มีงานหาก
ท่านได้ประสานแล้วท่านจะให้ รองประธานสภาฯ หรือสมาชิก อบต.ท่านใดเสนอก็ ได้
สะดวกต่อการพิจารณา ซึ่งการกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญแต่ ผมเป็นห่วงเรื่องการ
ทางานของเจ้าหน้าที่ครับ ตามที่ ผมเสนอกาหนดสมัยประชุมสมัย สามัญประจาปี พ.ศ.
2654 ไปนั้นผมขอถอนครับ ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับการกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.2564 เราสามารถปรับเปลี่ยนได้
ครับ เชิญท่านคาพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 ครับ

นายคาพา สุวิชัย
ส.อบต.หมู่ 8

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนาย
คาพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 ครับ ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงไปนั้นผมเข้าใจครับ จริงๆ แล้ว
สมัยประชุมที่เราตั้งมาทุกปีก็รูปแบบเดิมนะครับ ผมขอสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
แผนงานต่างๆ ว่าเหมาะสมหรือไม่ อยากปรับเปลี่ยนตรงไหนหรือไม่ เพื่อจะได้ทางานได้
ง่ายขึ้น ส าหรับเจ้าหน้าที่ส่ วนต่างๆ สาหรับผมไม่มีปัญ หาตามที่ผมเสนอกาหนดสมัย
ประชุ ม สมั ย สามั ญ ประจ าปี พ.ศ.2654 ไปนั้ น ผมขอถอนครั บ และขอสอบถาม
เจ้าหน้าที่ว่าเหมาะสมหรือยัง ขอบคุณครับ

/นายฉวี ....

-9นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับขออนุญาตเรียนถามท่านปลัดและเจ้าหน้าที่ ครับว่าในห้วงระยะเวลากาหนดสมัย
ประชุมสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.2564 ว่าเหมาะสมหรือไม่ในการดาเนิ นการตาม
แผนงานต่างๆ ครับ เชิญท่านปลัดครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขาสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับในห้วงกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานสาหรับการกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจาปี พ.ศ.2564 ตามที่ท่านสมาชิก อบต.ถามว่าเหมาะสมไหมผมคิดว่าเหมาะสม
เช่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 , สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่
1-15 มิ ถุ น ายน 2564 เพราะเจ้า หน้ าที่ ไม่ อ ยากให้ ก าหนดปลายเดื อ น มิ ถุ น ายน
เนื่องจากเราต้องรีบทาให้เสร็จ หากเราทาเสร็จเร็วก็จะมีเวลาในการจัดทาร่างข้อบัญญัติ
ฯ ได้เร็ว ขึ้น หากเราไปอนุมั ติปลายเดือน มิถุน ายน การทาข้อบัญ ญั ติฯ ก็จะช้าและ
กระทบเดือนสิงหาคม ในเดือนสิงหาคมเรากาหนด 1-15 สิงหาคม ท่านสมาชิก อบต.
ถามว่ า เหมาะสมไหมก็ เหมาะสมครั บ ถื อ ว่ า เร็ ว ซึ่ ง โดยปกติ ป ระมาณวั น ที่ 11 -25
สิงหาคมโดยประมาณ ส่ วนสมัยที่ 4 หากเรากาหนดเดือนตุลาคม จะได้ไหมเนื่องจาก
วันที่ 30 กันยายน เป็นวันสิ้นปีงบประมาณเจ้าหน้าที่จะต้ องจัดทางบเพื่อส่ง สตง. ส่วน
ช่วงเดือน พฤศจิกายน โดยปกติ สตง.จะลงมาตรวจงบ โดยใช้เวลาประมาณ 5 วัน ใน
ส่วนของปี นี้อยู่ในช่วงของโควิด 19 ทาให้เข้าตรวจช้ากว่าทุกปี ส่วนเรื่องการนาเงิน
สะสมมาจ่ายขาดในช่วงเดือนตุลาคม , พฤศจิกายน เราจะทาได้ไหมหาก สตง.ยังไม่มา
ตรวจสอบเราไม่ควรทา เพราะเงินงบประมาณก็เข้ามา จึงขอขยับไปเป็น 1-15 ธันวาคม
จะได้สะดวกต่อการพิจารณาหากมีนโยบายเร่งด่วนจากรัฐบาลเราสามารถทาโครงการ
และนาเข้าประชุมในสมัยที่ 4 ได้ทันจึงขอนาเรียนสภา ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน คงเข้าใจนะครับ
ซึ่งสภาฯ ขอให้ เพิ่ มความละเอียดและรอบคอบส าหรับการกาหนดสมัยประชุมสมั ย
สามัญ ประจาปี พ.ศ.2564 ตามท่านปลัดชี้แจง ดังนี้
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2564
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564 เพื่อความสะดวกในการพิจารณางาน
ในเรื่องต่างๆ ครับมีสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ เชิญท่านคาพา
สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 ครับ

นายคาพา สุวิชัย
ส.อบต.หมู่ 8

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนาย
คาพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 ครับ ตามที่ผมได้เสนอกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจาปี พ.ศ.2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เดือน เมษายน ผมขอถอนนะครับ ขอบคุณ
ครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับสาหรับการกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 2 วันที่
1-15 มิถุนายน 2564 ยังคงไว้ตามเดิมนะครับ ส่วนสมัยประชุมสมัยสามัญที่ 4 เดือน
ธันวาคม ตามที่ท่านปลัดชี้แจงให้ท่านสมาชิก อบต.ได้เข้าใจแล้วนะครับ เชิญท่านคาพา
สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 ครับ
/นายคาพา ....

-10นายคาพา สุวิชัย
ส.อบต.หมู่ 8

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนาย
คาพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 ครับ ตามที่เราได้รับฟังตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงท่านเสนอ
แนะให้กาหนดสมัยที่ 4 เดือนธันวาคม ซึ่งเดิมของปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 วันที่ 16-30
พฤศจิกายน 2563 ช่วงนี้ไม่มีเรื่องที่จะนาเข้าระเบียบวาระการประชุมสมาชิกสภาฯ ใน
สมัยที่ 4 นี้ขอให้เจ้าหน้าที่ทารายงานติดตามประเมินผลการดาเนินงานประจาปี ให้สภา
ทราบตามห้วงระยะเวลาว่าการดาเนินงานเป็นอย่างไร ผมขอเสนอแนะและผมขอเสนอ
กาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 4 วันที่ 1-15 ธันวาคม
2564 ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับสาหรับการกาหนดจานวนสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.2564 กาหนด
ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ.2564 ตามที่ท่านคา
พา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 ได้เสนอกาหนดจานวนสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.
2564 ก าหนดระยะเวลา และวัน เริ่มต้ นประชุม สมัย ประชุม สามัญ ประจาปี พ.ศ.
2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564 มีท่านสมาชิก อบต.ท่านใด
จะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ
ผู้รับรองคนที่ ๑ คือ นายแสงวิจิตร ทับอาสา ส.อบต.หมู่ 3
ผู้รับรองคนที่ ๒ คือ นายประเสริฐ สาอุตม์ ส.อบต.หมู่ 8 ครับมีสมาชิก อบต.ท่านใด
จะเสนออีกไหมครับ หากไม่มี แล้ ว ผมขอทวนกาหนดจานวนสมัยประชุม สมัยสามั ญ
ประจ าปี พ.ศ.2564 ก าหนดระยะเวลา และวั น เริ่ม ต้ น ประชุ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ
ประจาปี พ.ศ.2564 ดังนี้
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2564
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564
ครับมีสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผู้เสนอก็ถือว่าสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง เราได้กาหนดจานวนสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี
พ.ศ.2564 กาหนดระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ.
2564 และไม่มีสมาชิก อบต.ท่า นใดเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ขอ
ความกรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาให้กาหนดจานวนสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.2564
กาหนดระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ.2564
ดังนี้
สมัยสามัญที่ 1 วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 25๖4
สมัยสามัญที่ 2 วันที่ 1 – ๑๕ มิถุนายน 25๖4
สมัยสามัญที่ 3 วันที่ 1 – ๑๕ สิงหาคม 25๖4
สมัยสามัญที่ 4 วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2564
ออกเสียง จานวน ๑๘ เสียง

/5.2 กาหนดวัน....

-115.๒ กาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี ของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖5) และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรก ของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖5)
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับลาดับต่อไปกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖5)
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรก ของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖5)
เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ เชิญท่านอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ ๑๐ ครับ

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนาย
อาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ผมขอเสนอกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี
ของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖5) และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรก ของ
ปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖5) สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 และมี
ระยะเวลา ไม่เกิน ๑๕ วัน

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับตามที่ท่านอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ ๑๐ ได้เสนอกาหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สามั ญ ประจ าปี ของปี ถั ด ไป (พ.ศ.๒๕๖5) และระยะเวลาของสมั ย ประชุ ม สามั ญ
ประจ าปี ส มั ย แรก ของปี ถั ด ไป (พ.ศ.๒๕๖5) สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 วั น ที่ ๑ - ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 และมีระยะเวลา ไม่เกิน ๑๕ วัน ครับผมขอผู้รับรอง จานวน ๒ ท่าน
ผู้รับรองคนที่ ๑ คือ นายแสงวิจิตร ทับอาสา ส.อบต.หมู่ 3
ผู้รับรองคนที่ ๒ คือ นายสุข ราชตั้งใจ ส.อบต.หมู่ 5
ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับ หากไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่น
ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ขอความกรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณากาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี ของปีถัดไป พ.ศ.๒๕๖5
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรก ของปีถัดไป พ.ศ.๒๕๖5 สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 และมีระยะเวลา ไม่เกิน ๑๕ วัน
ออกเสียง จานวน ๑๘ เสียง
5.๓ การเสนอตัวแทนเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาตาบลห้วยยาง และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาบลห้วยยาง

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านหัวหน้าสานักปลัด ครับ

นายประสงค์ เลื่อมใส
หัวหน้าสานักปลัด

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะผู้บริหาร ,ท่านสมาชิก อบต. ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับ ตามระเบียบมาใหม่มีกาหนดระยะเวลา 4 ปี ทาให้คณะกรรมการชุ ดเดิม
ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ จึงทาให้ไม่ต้องเสนอขึ้นใหม่ ครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ครับ

/นายอาคม ....

-12นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนาย
อาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ขออนุ ญ าตการเสนอตั ว แทนเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการพั ฒ นาต าบลห้ ว ยยาง และคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นาต าบลห้ ว ยยาง ตามที่ ได้ น าเข้ าระเบี ย บวาระการประชุ ม สภาฯ มาเพื่ อ
พิจารณาตามระเบียบใหม่บอกว่าคณะกรรมการทั้ง 2 ประเภท คาบเกี่ยวอยู่ คือท่านยก
คณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบันให้ดารงตาแหน่งโดยเริ่มจากวันนี้ไป 4 ปี หรือคาบเกี่ยวที่
ผ่ า นมา 2 ปี ตามระเบี ย บฯ มาใหม่ ท่ านควรแจ้ งให้ ส มาชิ ก อบต.ทราบด้ ว ยจะได้
พิจารณาให้ถูกต้อง ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านหัวหน้าสานักปลัด ครับ

นายประสงค์ เลื่อมใส
หัวหน้าสานักปลัด

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะผู้บริหาร ,ท่านสมาชิก อบต. ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับ ตามระเบียบฯ การนับจานวนวาระการดารงตาแหน่งของตัวแทน ที่ทาง
สมาชิก อบต.ได้คัดเลือกก็จะนับต่อเนื่องไปเลย ซึ่งระยะเวลาผ่านมา 2 ปีแล้ว ต้องขอ
อภัยนะครับ

มติที่ประชุม

......................................................... ไม่มี.............................................................

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 รายงานติดตามประเมินผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563 ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับท่านสมาชิกเราเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ รายงานติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ครับจากการประชุมครั้งก่อนนะครับ เชิญเจ้าหน้าที่ ครับ

นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะผู้บริหาร ,ท่านสมาชิก อบต. ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านนะคะสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ จากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คิดเป็นร้อยละงบประมาณที่สามารถนามา
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือจัดทาแผนดาเนินงานได้ที่เป็นร้อยละ 77 %
และงบประมาณที่ ส ามารถน าไปดาเนิ นการได้คิด เป็ นร้อยละ 66.86% โครงการที่
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้สรุปผลการติดตามและประเมินผล
โครงการ จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้คะ

/สรุปผลการ ....

-13สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
งาน

0

0

0

236,300.00

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)
63,700.00

50,000

0

0

0

18,660.00

31,340.00

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

20,000

0

0

0

2,000.00

18,000.00

4

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า
2019(Covid-19)และ
การจัดทาหน้ากาก
อนามัยเพื่อป้องกัน
ตนเอง

0

24,300

0

0

24,300.00

0.00

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

5

โครงการอบรมกฎหมาย
ชาวบ้าน

50,000

0

0

0

19,700.00

30,300.00

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

6

โครงการอบรมเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตยประชาชน
ตาบลห้วยยาง

30,000

0

0

0

27,960.00

2,040.00

หมวด
รายจ่าย

โครงการ

ประเภทรายจ่าย

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

1

โครงการฝึกอบรมทัศน์
ศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ตาบล พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้าง ผู้นา
ชุมชน และผู้
สังเกตการณ์

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

2

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม และพัฒนา
บุคลากร องค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยยาง

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

3

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

งานบริหาร
ทั่วไป

งานบริหาร
ทั่วไป

กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

งบประมาณ
อนุมัติ
(บาท)
300,000

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

/สรุปผลการ ....

-14สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

0

0

0

16,000.00

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)
0.00

17,200

0

0

0

17,200.00

0.00

9,000

0

0

0

9,000.00

0.00

10 โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วย
ยาง
11 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน
จานวน 2 ตู้

50,000

0

0

0

50,000.00

0.00

11,000

0

0

0

11,000.00

0.00

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

12 โครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนตามเทศกาลปี
ใหม่และเทศกาล
สงกรานต์

60,000

0

0

0

16,663.00

43,337.00

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

13 โครงการอบรมและ
รณรงค์ป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติด

20,000

0

0

0

11,940.00

8,060.00

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

14 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบตั ิการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วย
ยาง

0

76,000

0

0

73,540.00

2,460.00

งาน

หมวด
รายจ่าย

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

7

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับสานักงาน

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

8

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(ink Tank printer)

งานบริหาร
ทั่วไป

เงิน
อุดหนุน

อุดหนุนส่วน
ราชการ

9

อุดหนุนโครงการงานรัฐ
พิธีอาเภอบัวใหญ่

งาน
บริหารงาน
คลัง

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

งาน
บริหารงาน
คลัง

ค่า
ครุภัณฑ์

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การรักษา
ความสงบ
ภายใน
งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การรักษา
ความสงบ
ภายใน
งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

โครงการ

ประเภทรายจ่าย

กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ครุภัณฑ์สานักงาน

กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

งบประมาณ
อนุมัติ
(บาท)
16,000

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

/สรุปผลการ ....

-15สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
งาน

หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

โครงการ

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ
ระงับอัคคีภัย

ค่า
ครุภัณฑ์

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

16 โครงการทัศน์ศึกษาศูนย์

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

17 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)
25,000.00

0

0

0 2,475,000.00

20,000

0

0

0

19,200.00

800.00

80,000

0

0

0

79,981.00

19.00

18 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน)

284,200

0

0

0

214,100.00

70,100.00

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

19 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน)

98,600

0

0

0

76,500.00

22,100.00

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

20 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน, ค่าอุปกรณ์การ
เรียน, ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน, ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

65,540

0

0

0

21,470.00

44,070.00

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา

เงิน
อุดหนุน

21 อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)
โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (สพฐ.)
(โรงเรียนบ้านด่านช้าง)

356,000

0

0

0

318,720.00

37,280.00

กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

15 รถบรรทุกน้า
เอนกประสงค์

งบประมาณ
อนุมัติ
(บาท)
2,500,000

พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง

/สรุปผลการ ....

-16สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
งาน

หมวด
รายจ่าย

0

0

0

230,240.00

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)
33,760.00

492,000

0

0

0

447,160.00

44,840.00

24 อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)
โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (สพฐ.)
(โรงเรียนบ้านดงบัง)

452,000

0

0

0

409,640.00

42,360.00

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

25 อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)
โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (สพฐ.)
(โรงเรียนบ้านเก่างิ้ว)

248,000

0

0

0

220,880.00

27,120.00

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

26 อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)
โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (สพฐ.)
(โรงเรียนบ้านหนอง
หญ้าปล้อง)

284,000

0

0

0

246,780.00

37,220.00

ประเภทรายจ่าย

โครงการ

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา

เงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

22 อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)
โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (สพฐ.)
(โรงเรียนบ้านห้วยยาง)

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา

เงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

23 อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)
โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (สพฐ.)
(โรงเรียนบ้านขามเตี้ย

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา

เงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา

เงิน
อุดหนุน

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา

เงิน
อุดหนุน

งบประมาณ
อนุมัติ
(บาท)
264,000

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

/สรุปผลการ ....

-17สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

0

0

0

86,450.00

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)
13,550.00

20,000

0

0

0

20,000.00

0.00

อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

20,000

0

0

0

20,000.00

0.00

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

30 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ

20,000

0

0

0

20,000.00

0.00

เงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

31 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ

20,000

0

0

0

20,000.00

0.00

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา

เงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

32 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ

20,000

0

0

0

20,000.00

0.00

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา

เงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

33 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ

20,000

0

0

0

20,000.00

0.00

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

34 โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED

16,000

0

0

0

16,000.00

0.00

งาน

หมวด
รายจ่าย

โครงการ

ประเภทรายจ่าย

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา

เงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

28 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา

เงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

29

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา

เงิน
อุดหนุน

งานบริหาร
ทัว่ ไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา

กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

27 โครงการพัฒนาศักยภาพ

สภาเด็กและเยาวชนตาบล
ห้วยยาง

เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
บ้านด่านช้าง

เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง(เลี้ยงปลา
ดุก) โรงเรียนบ้านดงบัง

เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง(เลี้ยงปลา
ในกระชังและเลี้ยงกบในบ่อ
ซีเมนต์) โรงเรียนบ้านเก่างิ้ว
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้และอาหาร
กลางวัน โรงเรียนบ้านห้วย
ยาง

เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้และอาหาร
กลางวัน(ปลูกผักสวนครัว,
การเลี้ยงปลา) โรงเรียนบ้าน
ขามเตี้ย
TV)

งบประมาณ
อนุมัติ
(บาท)
100,000

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

/สรุปผลการ ....
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จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

0

0

0

21,990.00

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)
10.00

20,000

0

0

0

20,000.00

0.00

37 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข หมู่ที่ 2
บ้านดอนกระชาย

20,000

0

0

0

20,000.00

0.00

เงินอุดหนุนเอกชน

38 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข หมู่ที่ 3
บ้านห้วยยาง

20,000

0

0

0

20,000.00

0.00

เงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

39 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข หมู่ที่ 4
บ้านขามเตีย้

20,000

0

0

0

20,000.00

0.00

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น

เงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

40 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข หมู่ที่ 5
บ้านห้วยคร้อ

20,000

0

0

0

20,000.00

0.00

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น

เงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

41 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข หมู่ที่ 6
บ้านดงบัง

20,000

0

0

0

20,000.00

0.00

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น

เงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

42 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข หมู่ที่ 7
บ้านเก่างิ้ว

20,000

0

0

0

20,000.00

0.00

งาน

หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

โครงการ

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

35 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น

เงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

36 อุดหนุนโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข หมู่ที่ 1
บ้านด่านช้าง

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น

เงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น

เงิน
อุดหนุน

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น

งานประมวลผล แบบที่ 1

งบประมาณ
อนุมัติ
(บาท)
22,000

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

/สรุปผลการ ....
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งาน

0

0

0

20,000.00

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)
0.00

20,000

0

0

0

20,000.00

0.00

45 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข หมู่ที่ 10
บ้านสระไผ่

20,000

0

0

0

20,000.00

0.00

เงินอุดหนุนเอกชน

46 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข หมู่ที่ 11
บ้านดงสว่าง

20,000

0

0

0

20,000.00

0.00

เงินอุดหนุนเอกชน

47 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข หมู่ที่ 12
บ้านหนองไผ่งาม

20,000

0

0

0

20,000.00

0.00

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

48 โครงการฝึกอาชีพให้กับ

50,000

0

0

0

50,000.00

0.00

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

49 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

40,000

0

0

0

38,000.00

2,000.00

หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

โครงการ

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น

เงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

43 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข หมู่ที่ 8
บ้านบุไทย

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น

เงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

44 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข หมู่ที่ 9
บ้านหนองหญ้าปล้อง

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น

เงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น

เงิน
อุดหนุน

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น

เงิน
อุดหนุน

งาน
สวัสดิการ
สังคมและ
สังคม
สงเคราะห์
งาน
สวัสดิการ
สังคมและ
สังคม
สงเคราะห์

กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ประชาชน ตาบลห้วยยาง

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ตาบลห้วยยาง

งบประมาณ
อนุมัติ
(บาท)
20,000

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

/สรุปผลการ ....
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0

0

0

50,000.00

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)
0.00

16,000

0

0

0

16,000.00

0.00

52 โครงการจัดการน้าตามหลัก

25,000

0

0

0

10,210.00

14,790.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

53 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ

29,500

0

0

0

29,500.00

0.00

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

54 โครงการปลูกหญ้าแฝก

5,000

0

0

0

4,000.00

1,000.00

งานอนุรักษ์
แหล่งน้าและ
ป่าไม้

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

55 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

50,000

25,500

0

0

56,867.00

18,633.00

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
การและการ
โยธา

ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

56 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

9,000

0

0

0

9,000.00

0.00

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ่ง
ค่าที่ดิน
สาธารณูปโภค
และ
สิ่งก่อสร้าง

316,200

0

0

0

315,000.00

1,200.00

งาน

หมวด
รายจ่าย

โครงการ

ประเภทรายจ่าย

งาน
สวัสดิการ
สังคมและ
สังคม
สงเคราะห์

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

50 โครงการพัฒนาคุณภาพ

งาน
สวัสดิการ
สังคมและ
สังคม
สงเคราะห์

ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

51 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

งานส่งเสริม
การเกษตร

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

งานอนุรักษ์
แหล่งน้าและ
ป่าไม้

ค่าใช้สอย

งานอนุรักษ์
แหล่งน้าและ
ป่าไม้

ชีวิตผู้สูงอายุ ตาบลห้วยยาง

สาหรับงานสานักงาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(ธนาคารน้าใต้ดิน)

เกียรติ

พืช อันเนื่องมาจากระราช
ดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี สนอง
พระราชดาริ

57 โครงการก่อสร้างขยายผิว

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 11(วัด
บ้านดงบัง-บ้านนางอมร
ชนะดี)

งบประมาณ
อนุมัติ
(บาท)
50,000

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

/สรุปผลการ ....
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0

0

324,000.00

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)
900.00

334,000

0

0

334,000.00

0.00

60 โครงการก่อสร้างป้ายที่ทา

230,000

0

0

150,000.00

80,000.00

ค่าก่อสร้างสิ่ง
ค่าที่ดิน
สาธารณูปโภค
และ
สิ่งก่อสร้าง

61 โครงการก่อสร้างราง

171,100

0

0

63,000.00

108,100.00

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ่ง
ค่าที่ดิน
สาธารณูปโภค
และ
สิ่งก่อสร้าง

62 โครงการก่อสร้างหอถังสูง

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ่ง
ค่าที่ดิน
สาธารณูปโภค
และ
สิ่งก่อสร้าง

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

งาน

หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ
(บาท)
58 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
0
โครงการ

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ่ง
ค่าที่ดิน
สาธารณูปโภค
และ
สิ่งก่อสร้าง

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ่ง
ค่าที่ดิน
สาธารณูปโภค
และ
สิ่งก่อสร้าง

59 โครงการก่อสร้างถัง

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ่ง
ค่าที่ดิน
สาธารณูปโภค
และ
สิ่งก่อสร้าง

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

บ้านดอนกระชาย หมู่ที่ 2
(สายบ้านดอนกระชายบ้านโนนประดู่ ต.ขุนทอง)
น้าประปาหมู่บ้าน บ้าน
ห้วยยาง หมู่ที่ 3

การองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยยาง

ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านด่านช้าง หมู่ที่ 1
(จากบ้านนายวิรัตน์ ตัว
สระเกษ-บ้านนางลี เกษ
นอก)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

324,900

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

0

334,800

0

0

334,000.00

800.00

63 โครงการขยายท่อเมน

66,300.00

0

0

0

66000

300.00

ค่าก่อสร้างสิ่ง
ค่าที่ดิน
สาธารณูปโภค
และ
สิ่งก่อสร้าง

64 8 โครงการขยายท่อเมน

240,000

0

0

0

240,000.00

0.00

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ่ง
ค่าที่ดิน
สาธารณูปโภค
และ
สิ่งก่อสร้าง

65 โครงการเจาะบ่อน้าระบบ

50,000

0

0

0

48,000.00

2,000.00

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ่ง
ค่าที่ดิน
สาธารณูปโภค
และ
สิ่งก่อสร้าง

66 โครงการติดตั้งระบบเสียง

245,000

0

0

0

195,000.00

50,000.00

แชมเปญและติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(โซลาร์เซลล์)ระบบประปา
หมู่บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3
ระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน
ขามเตี้ย หมู่ที่ 4 (จากบ้าน
นางบุญมี ถมกลาง-บ้าน
นางบัวบาน สุขสร้อย)
ระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน
ห้วยคร้อ หมู่ที่ 5

ประปาหมู่บ้าน บ้านห้วย
ยาง หมู่ที่ 3

ตามสายหมู่บ้าน บ้านเก่า
งิ้ว หมู่ที่ 7

/สรุปผลการ ....
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งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ่ง
ค่าที่ดิน
สาธารณูปโภค
และ
สิ่งก่อสร้าง

67 โครงการเทลานคอนกรีต

งบประมาณ
อนุมัติ
(บาท)
240,700

0

0

0

240,500.00

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)
200.00

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ่ง
ค่าที่ดิน
สาธารณูปโภค
และ
สิ่งก่อสร้าง

68 โครงการวางท่อระบายน้า

317,700

0

0

0

317,000.00

700.00

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ่ง
ค่าที่ดิน
สาธารณูปโภค
และ
สิ่งก่อสร้าง

69 โครงการสร้างรั้วรอบที่ทา

119,300

0

0

0

117,000.00

2,300.00

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าบารุงรักษาและ
ค่าที่ดิน
ปรับปรุงที่ดินและ
และ
สิ่งก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง

70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

96,300

0

0

0

96,000.00

300.00

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าบารุงรักษาและ
ค่าที่ดิน
ปรับปรุงที่ดินและ
และ
สิ่งก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง

71 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

62,100

0

0

0

61,000.00

1,100.00

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าบารุงรักษาและ
ค่าที่ดิน
ปรับปรุงที่ดินและ
และ
สิ่งก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง

72 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

329,300

0

0

0

329,000.00

300.00

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าบารุงรักษาและ
ค่าที่ดิน
ปรับปรุงที่ดินและ
และ
สิ่งก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง

73 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

318,600

0

0

0

318,000.00

600.00

งบกลาง

งบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

74 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

9,553,000

596,800

0

0 10,148,600.00

1,200.00

งบกลาง

งบกลาง

เบี้ยยังชีพคน
พิการ

75 เบี้ยยังชีพคนพิการ

3,206,400

0

296,800

0

2,891,200.00

18,400.00

งบกลาง

งบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์

76 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

36,000

0

0

0

24,000.00

12,000.00

งบกลาง

งบกลาง

รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน

77 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

124,960

4,100

0

0

128,970.00

90.00

งบกลาง

งบกลาง

สารองจ่าย

78 สารองจ่าย

389,500

0

0

0

141,693.00

247,807.00

งาน

หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

โครงการ
หน้าสานักงานหลังใหม่
อบต.ห้วยยาง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดงบัง หมู่ที่ 6(บ้าน
นางอุทิศ-บ้านนายสุพิน
แสงวันดี)
การ อบต.ห้วยยาง ด้านทิศ
ตะวันออก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านบุไทย หมู่ที่ 8 (สาย
หน้าบ้านนางทองใบ จาปา
เล็ก)
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านบุไทย หมู่ที่ 8 (สาย
หน้าบ้านนายกาพล สุ
วิชัย)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 10 (บ้าน
สระไผ่-บ้านขามเตี้ย)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่
9 (สายบ้านนายสถาพร โค
ตะลี)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

/สรุปผลการ ....

-23สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

โครงการ

งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น(กทบ.)

79 เงินสมทบกองทุน

งบกลาง

งบกลาง

รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน

80 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตาบลห้วยยาง

งบกลาง

งบกลาง

รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน

81 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

งาน
งบกลาง

บาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กทบ.)

รวมทั้งหมด

งบประมาณ
อนุมัติ
(บาท)
207,072

0

0

0

207,072.00

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)
0.00

20,000

0

0

0

20,000.00

0.00

30,000

0

0

0

3,342.00

26,658.00

23,253,572 1,386,400 296,800

0

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

23,154,328 1,188,844

โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
งาน

หมวด
รายจ่าย

โครงการ

ประเภทรายจ่าย

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

1

โครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้งทั่วไป

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

2

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ
ระงับอัคคีภัย

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

งบประมาณ
อนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

500,000

0

477,000

0

0.00

23,000.00

โครงการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นตาบล
ห้วยยาง/แผนชุมชน

20,000

0

0

0

0.00

20,000.00

3

โครงการพัฒนาท้องถิ่นร่วม
ใจกาจัดผักตบชวาประชามี
ส่วนร่วม

60,000

0

0

0

0.00

60,000.00

4

โครงการวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

25,000

0

0

0

0.00

25,000.00

/โครงการ ....

-24โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
งาน

หมวด
รายจ่าย

โครงการ

ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

5

โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่
ต้นทาง

60,000

0

60,000

0

0.00

0.00

งานกีฬาและ
นันทนาการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

6

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต้านยาเสพติด

150,000

0

0

0

0.00

150,000.00

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

7

โครงการประเพณีบุญทอด
เทียนโฮม

80,000

0

0

0

0.00

80,000.00

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

8

โครงการประเพณีรดน้าดา
หัวผู้สูงอายุ

120,000

0

0

0

0.00

120,000.00

งานส่งเสริม
การเกษตร

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

9

โครงการส่งเสริมการไถ
กลบตอซังข้าว

25,500

0

25,500

0

0.00

0.00

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

10

โครงการส่งเสริมว่านเมล็ด
พันธุ์พืชทาปุยสด

25,500

0

0

0

0.00

25,500.00

งานกีฬาและ
นันทนาการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

11

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประชาชนต้านยาเสพ
ติด

150,000

0

0

0

0.00

150,000.00

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

12

ครงการประเพณีบุญทอด
เทียนโฮม

80,000

0

0

0

0.00

80,000.00

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

13

โครงการประเพณีรดน้าดา
หัวผู้สูงอายุ

120,000

0

0

0

0.00

120,000.00

/โครงการ ....

-25โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
งาน

หมวด
รายจ่าย

โครงการ

ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งานส่งเสริม
การเกษตร

ค่าใช้สอย

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

14

โครงการรณรงค์ส่งเสริม
การไถกลบตอซังข้าว

25,500

0

25,500

0

0.00

0.00

งานส่งเสริม
การเกษตร

ค่าใช้สอย

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

15

โครงการส่งเสริมว่านเมล็ด
พันธุ์พืชทาปุยสด

25,500

0

0

0

0.00

25,500.00

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสา
ธารณูประโภค

16

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บ้านดอนกระชาย หมู่ที่
2(สายบ้านดอนกระชายบ้านโนนประดู่ ต.ขุนทอง)

324,900

0

324,900

0

0.00

0.00

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสา
ธารณูประโภค

17

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. หมู่ที่
1(จากศาลากลางหมู่บ้าน
หนองไผ่งาม-ศาลาทางเข้า
หมู่บ้าน)

164,800

0

164,800

0

0.00

0.00

0 1,077,700

0

0.00

879,000

รวมทั้งหมด

1,956,700

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
จากจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางอาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการก่อสร้าง

งบประมาณ
(บาท)

เบิกจ่าย

1.

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 1

224,600.-

224,000.-

2.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนกระชาย หมู่ที่ 2 ดอนกระชายเพียไซ

265,900.-

265,500.-

3.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3

265,900.-

265,900.-

4.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงพื้นทางผิวจราจรเสริมเหล็ก บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 4
(บ้านนางสมัย-บ้านนายทองพูน)

288,200.-

288.200.-

/สรุปผลการ ....

-26สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
จากจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางอาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการก่อสร้าง

งบประมาณ
(บาท)

เบิกจ่าย

5.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงพื้นทางผิวจราจรหินคลุก บ้านห้วยคร้อ
(ห้วยคร้อ-ดงสว่าง)

268,800.-

268,800.-

6.

โครงการขุดลอกอ่างตลุกหินตอนบน บ้านดงบัง หมู่ที่ 6

338,200.-

338,000.-

7.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงพื้นทางผิวจราจรเสริมเหล็ก บ้านเก่างิ้ว หมู่ที่ 7
(หน้าสหกรณ์-แยกไปบ้านกะพี้)

235,900.-

235,900.-

8.

โครงการวางท่อระบายน้า คสล.บ้านบุไทย หมู่ที่ 8 (ศาลากลางหมู่บ้าน-บ้านนาย
จรัส นุเสน)

302,100.-

300,000.-

9.

โครงการขุดลอกบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9

338,200.-

334,000.-

10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงพื้นทางผิวจราจรหินคลุก บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 10
(สระไผ่-บ้านหนองหญ้าปล้อง)

235,200.-

235,200.-

11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงพื้นทางผิวจราจรหินคลุก บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 11
(นานายทองจันทร์-ลาห้วยยาง)

235,200.-

235,200.-

12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงพื้นทางผิวจราจรเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่งาม หมู่
ที่ 12 (บ้านนางนวล-บ้านนายบุญเทียม)

296,400.-

296,000.-

13. โครงการเจาะบ่อน้าบาดาล พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์
เซลล์) ระบบประปาหมู่บ้านและก่อสร้างระบบหอถัง บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 1

222,700.-

222,500.-

14. โครงการเจาะบ่อน้าบาดาล พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์
เซลล์) ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนกระชาย หมู่ที่ 2

110,500.-

110,000.-

15. โครงการขุดลอกฝายลาห้วยยาง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3

325,500.-

290,000.-

16. โครงการขุดลอกฝายทาเลป่าช้า บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 4

352,400.-

315,000.-

17. โครงการย้ายหอถังระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 4

350,000.-

138,000.-

18. โครงการเจาะบ่น้าบาดาล พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) 110,500.ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยคร้อ หมู่ที่ 5

110,000.-

19. โครงการเจาะบ่อน้าบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยคร้อ หมู่ที่ 5

45,000.-

45,500.-

/สรุปผลการ ....

-27สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
จากจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางอาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ลาดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

เบิกจ่าย

20. โครงการขุดลอกอ่างตลุกหินตอนบน บ้านดงบัง หมู่ที่ 6

316,600.-

276,000.-

21. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่บ้าน บ้านดงบัง
หมู่ที่ 6 (อ่างตลุกหินตอนบน)

65,000.-

65,000.-

22. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านเก่างิ้ว หมู่ที่ 7

65,000.-

64,500.-

23. โครงการขุดลอกสระประปาเก่า บ้านเก่างิ้ว หมู่ที่ 7

304,300.-

00.-

24. โครงการเจาะบ่อน้าบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์
เซลล์) ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบุไทย หมู่ที่ 8

221,000.-

220,000.-

25. โครงการเจาะบ่อน้าบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบุไทย หมู่ที่ 8

45,500.-

45,000.-

26. โครงการเจาะบ่อน้าบาดาล พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์
เซลล์) และก่อสร้างระบบหอถังน้าประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9

222,700.-

222,500.-

27. โครงการเจาะบ่อน้าบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์
เซลล์) ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 10

110,500.-

110,000.-

28. โครงการขุดลอกอ่างตลุกหินตอนล่าง บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 11

316,600.-

276,000.-

29. โครงการเจาะบ่อน้าบาดาล พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์
เซลล์) และปรับปรุงหอถังระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 11

140,000.-

140,000.-

30. โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 12

224,680.-

224,000.-

31. โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเก่างิ้ว หมู่ที่ 7 จากบ้านนางเขียว
หมั่นกิจ-นานางละมุล เชิดโกทา)

79,100.-

79,000.-

ชื่อโครงการก่อสร้าง

รวมทั้งสิ้น

6,723,108.- 5,951,000.-

คะก็ ข อรายงานสรุ ป สรุ ป ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการ จากข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563 และเงิน จ่ายขาดสะสมที่ ได้
ดาเนินการไปแล้วคะ เชิญท่านประธานสภาฯ ขอบคุณคะ
/นายฉวี ....

-28นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับในการสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ จากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นาเรียนกับท่านสมาชิก
อบต.ทุกท่าน ทุกโครงการซึ่งเราได้รับรู้ร่วมกันว่าองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง เรา
นั้นได้ดาเนินงานกิจการต่างๆ ตามแผนงานรายละเอียดตามที่เจ้าหน้าที่ได้อ่านเพื่อแจ้ง
ให้ท่านสมาชิก อบต.ได้รับทราบร่วมกันนะครับ เชิญท่านสมาน พันธุ์มี ส.อบต.หมู่ 6
ครับ

นายสมาน พันธุ์มี
ส.อบต.หมู่ 6

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะผู้บริหาร ,ท่านสมาชิก อบต. ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่ าน ผมนายสมาน พั น ธุ์มี ส.อบต.หมู่ 6 ขอสอบถามว่าโครงการที่ ไม่ได้ท า เช่ น
โครงการล าดั บ ที่ 23 โครงการขุ ด ลอกสระประปาเก่ า บ้ านเก่ า งิ้ว หมู่ 7 ยั ง ไม่ ได้
ดาเนินการ งบประมาณตั้งไว้ 304,300.- บาท สอบถามเหตุผลเป็นอย่างไรถึงไม่ได้
ดาเนินการ ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับผมก็ได้นาเรียนสอบถามซึ่งท่านชนะชัย วัฒนาพุฒิ ส.อบต.หมู่ 7 ได้ฝากผมสอบถาม
ก็ขอให้ท่านนายก อบต.ได้ตอบข้อสอบถามเชิญท่านนายก อบต.ครับ

นายสมปอง จันปัญญา
นายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะผู้บริหาร ,ท่านสมาชิก อบต. ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ครับเป็นการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2564 ซึ่งถือ เป็นสมัยแรกในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
นะครับ ตามที่ท่านสมาน พันธุ์มี ส.อบต.หมู่ 6 ได้สอบถามเหตุผลว่าทาไมโครงการขุด
ลอกสระประปาเก่า บ้านเก่างิ้ว หมู่ 7 ยังไม่ได้ดาเนินการ ด้วยเหตุผลเพราะช่วงที่เรา
ดาเนินการเป็นช่วงฝนตกหนักน้ามากจึงไม่สามารถดาเนินการโครงการดังกล่าวได้ ซึ่งใน
ปี นี้ จ ะด าเนิ น การให้ อ ยู่ เพราะยั ง มี เวลาในการด าเนิ น การส่ ว นงบประมาณยั งคงอยู่
ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ครับ

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนาย
อาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ครับตามที่เจ้าหน้าที่ได้ รายงานติดตามประเมินผล
การดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 30 กันยายน 2563 ทางเจ้าหน้าที่
ได้มารายงานวันนี้ ผมมีข้อสงสัยอยากสอบถามตามเอกสารหน้า 58 งบกลาง หมวด
รายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่ ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลาดับที่ 74 งบประมาณอนุมัติ
9,553,000.- บาท โอนเพิ่ม 596,800.-บาท รวมเป็นเงิน 10,148,600.- บาท
เหตุผลการโอนเพราะงบประมาณที่เราตั้งไว้ไม่พอจ่าย ผมขอสอบถามที่โอนเพิ่มจาก
หมวดไหนครับ หากโอนลดจากประเภทรายจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 296,800.- บาท
สรุปยอดรวมโอนเพิ่ม 1,386,400.- บาท ขอสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับ ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับตามท่านอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 สอบถามตามเอกสารหน้า 58 งบกลาง
หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลาดับที่ 74 ท่านสมาชิก
อบต.ได้สอบถามการโอนเงินว้าโอนมาจากหมวดไหนเพื่อท่านสมาชิก อบต.จะได้ทราบ
ร่วมกันเชิญเจ้าหน้าที่ครับ
/นางสาวธัญณิชา ....

-29นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน คะขอ
อนุ ญ าตชี้ แ จงตามที่ ท่ า นอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ได้ ส อบถามการโอน
งบประมาณเบี้ยยังชีพผู้ พิการที่โอนเพิ่ม 296,800.- บาท โดยโอนลดจากโครงการ
เลือกตั้ง 300,000.- บาท และโอนลดจากเบี้ยยังชีพผู้พิการ 296,800.- บาท

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขาสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน
ครับขอนาเรียนท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน นะครับตามแผนดาเนินงานในส่วนของการ
ติดตามและประเมินแผนโดยหลักโครงการที่เข้าสู่ระบบการติดตามประเมินแผนจะเป็น
เรื่องของค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมถึงสิ่ งก่อสร้าง ส่วนที่ไม่เข้าในระบบแผนการดาเนินงาน
คือเรื่อง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ซึ่งท่านจะเห็นได้ว่า สรุปงบประมาณยอดรวมทั้งหมด
23,253,572.- บาท ทั้งที่งบประมาณ 49,086,870.- บาท หากท่านไปดูในแผนจะ
ไม่มีเรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทน ในส่วนที่ไปหักลดจากเรื่องของเงินเดื อน ค่าตอบแทน
จะนามาเพิ่มในส่วนของค่าวัสดุ ค่าใช้สอย จะไม่มาปรากฏซึ่งมีความแตกต่างจะเห็นได้
ว่าโอนเพิ่ม 1,386,400.- บาท แต่โอนลด 296,800.- บาท จะเห็นว่ายอดไม่สมดุล
กั น จึ งต้ อ งน าเรี ย นท่ า นสมาชิ ก อบต.ทุ ก ท่ า น ก่ อ นว่ า ส่ ว นที่ โ อนลดมาจากหมวด
เงิน เดือ นในแต่ ล ะกอง เช่น กองการศึก ษา ต าแหน่ ง ผอ.กองการศึก ษา ยั งไม่ มีก าร
โอนย้ายเข้ามา เวลาจัดทาข้อบัญญัติฯจะต้องตั้งงบประมาณไว้ตามกรอบอัตรากาลัง ซึ่ง
หากรายจ่ายในหมวดไหนไม่พอจ่ายก็สามารถโอนงบประมาณได้ จึงขอนาเรียนท่าน
สมาชิก อบต.ทุกท่าน ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านนายก ครับ

นายสมปอง จันปัญญา
นายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะผู้บริหาร ,ท่านสมาชิก อบต. ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ครับสาหรับเงินจ่ายขาดเงินสะสมปี 2563 ที่ผ่านมาก็ได้ดาเนินการ และงานใน
ข้อบัญญั ติฯ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยยาง ที่ได้ดาเนินการเพื่อบรรเทาทุกข์
บารุงสุขให้กับประชาชนตาบลห้วยยาง มีหลายโครงการที่ได้ ดาเนินการส่วนโครงการ
อื่นๆ ต้องดูงบประมาณด้วยว่าจะเข้ามาในช่วงไหนก็ปรึกษากันอยู่กับท่านปลัด และส่วน
กองคลั ง ว่ า ช่ ว งไหนที่ ง บประมาณเข้ า มาพอที่ จ ะด าเนิ น การได้ ก็ จ ะท าให้ เสร็ จ ทุ ก
โครงการทุกหมู่บ้านเพื่อประโยชน์ของประชาชนตาบลห้วยยางเรา ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่าน ผอ.กองช่าง.ครับ

นายธีรวัฒน์ ทุดปอ
ผอ.กองช่าง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะผู้บริหาร ,ท่านสมาชิก อบต. ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ครับขออนุญาตชี้แจงเรื่อง ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในเขตตาบลห้วยยาง
นะครับ ที่ผ่านมาผมได้ให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าออกไปดาเนินการซ่อมแซมจุดที่ชารุดเสียหาย
ไปแล้ว เช่น บ้านขามเตี้ย หมู่ 4 , บ้านห้วยคร้อ หมู่ 5 , บ้านบุไทย หมู่ 8 , บ้านสระไผ่
/หมู่ 10 และ ....

-30หมู่ 10 และบ้านหนองไผ่งาม หมู่ 12 ในส่วนที่ยังไม่ได้ดาเนินการซ่อมแซมจะเหลือ
บ้านด่านช้าง หมู่ 1 , บ้านดอนกระชาย หมู่ 2 , บ้านห้วยยาง หมู่ 3 และบ้านเก่างิ้ว หมู่
7 ซึ่งเราก็จะรีบดาเนินการให้เสร็จ ขอบคุณครับ
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่าน คาพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 ครับ

นายคาพา สุวิชัย
ส.อบต.หมู่ 8

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนาย
คาพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 ครับ ตามที่ท่าน ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงเรื่อง ไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะไปนั้น พอดีเมื่อคืนมีรถบรรทุกฟางเกี่ยวสายไฟฟ้า ทาให้ไฟฟ้าแสงสว่างที่บ้าน
บุไทย ซึ่งทางสมาชิก อบต.ได้แจ้งเรื่องกับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแล้ว และเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าได้
อธิบายว่าไม่เป็นหน้าที่ อบต.ที่จะซ่อม แต่เป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอบัว
ใหญ่ ผมจึงขอสอบถามท่านเจ้าหน้าที่ผู้ที่สามารถชี้แจงให้ผมเข้าใจนะครับว่า อบต.เรา
สามารถซ่อมได้ไหม ขอบคุณครับ
ครับเชิญท่าน ผอ.กองช่าง.ครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ
นายธีรวัฒน์ ทุดปอ
ผอ.กองช่าง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะผู้บริหาร ,ท่านสมาชิก อบต. ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ครับถ้าเป็นวัสดุอุปกรณ์ เช่น หลอดไฟ ทาง อบต.สามารถซ่อมได้ แต่ถ้าเป็น
สายไฟฟ้าแรงต่าจะเป็นหน้าที่ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอบัวใหญ่ ซึ่งผมคิดว่าใน
กรณีเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นให้ผู้นาหมู่บ้านพูดคุยกับคู่กรณีก่อนว่าเขาจะยอมชดเชยค่าเสียหาย
เกี่ยวกับการซ่อมไฟเพราะต้องจ่ายค่าตอบแทนน้าใจ ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่าน คาพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 ครับ

นายคาพา สุวิชัย
ส.อบต.หมู่ 8

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนาย
ค าพา สุ วิ ชั ย ส.อบต.หมู่ 8 ครับ ผมก็ ได้ พู ด คุ ย กั บ เจ้ าของรถบรรทุ ก เขาบอกว่ าเขา
รับผิดชอบให้ขอให้ทาง อบต.เราไปซ่อมเขาจะดูแลเรื่องอาหาร น้าดื่ม เขาพูดประมาณนี้
ซึ่งผมคิดว่า อบต.เราน่าจะซ่อมได้หากทาได้ก็ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะครับ ขอบคุณ
ครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านนายก ครับ

นายสมปอง จันปัญญา
นายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะผู้บริหาร ,ท่านสมาชิก อบต. ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ครับการดาเนินงานในข้อบัญญัติรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 ก็ได้ดาเนินการ
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ส่ ว นในเรื่ อ งการศึ ก ษาดู ง านในปี นี้ ท างท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
นครราชสีมา ได้กาหนดให้ศึกษาดูงานในเขตจังหวัดนครราชสีมา ตามแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผมได้คุยกับเจ้าหน้าที่ ว่าเราจะไปในช่วงเดือนไหน ส่วนตัว
ผมคิดว่าน่ าจะเป็นช่วงเดือนมีนาคม ส่ วนจะวันที่เท่าไรนั้นก็ขอให้ ท่านสมาชิก อบต.
ช่วยกันพิจารณา ขอปรึกษาหารือ ขอบคุณครับ
/นายฉวี ....

-31นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ครับ

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนาย
อาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ครับตามที่ท่านนายกได้ปรึกษาหารือ เรื่องการศึกษา
ดูงาน ท่านนายกบอกว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ว่าได้กาหนด ซึ่งปกติผู้ว่า
ไม่ได้กาหนดให้เราแต่ให้เป็นแนวทาง เพราะเป็นช่วงโรคโควิด 19 จึงเป็นแนวทางของ
ท่านผู้ว่าหากจะศึกษาดูงานก็ขอให้ช่วยอยู่ในเขตพื้นที่ เพราะหากไปต่างจังหวัด ก็ต้องดู
สถานการณ์โรคโควิด 19 ซึ่งผมเห็นด้วยเพราะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด
เราด้วย ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับผมเห็นด้วยกับท่านนายก เชิญท่านนายก ครับ

นายสมปอง จันปัญญา
นายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะผู้บริหาร ,ท่านสมาชิก อบต. ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ครับผมต้องขอบคุณท่านอาคม พลยางนอก ครับ จริงๆ แล้วผมก็อยากจะพูด
เหมือนกับท่านแต่ผมพูดไม่เก่ง ซึ่งเบื้องต้นก็อยากกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด ผมจึง
ขอปรึกษาท่านสมาชิก อบต.ทุกท่านนะครับ สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา ก็
จะเป็น เขาใหญ่ , วังน้าเขียว ซึ่งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ก็ไม่ได้นิ่งเฉยเราก็อยากไป
ครับ แต่ด้วยสถานการณ์โรคโควิด 19 และนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ จะได้เตรียมเอกสาร
ส่วนเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมของปี 2564 ก็ขอให้ท่านสมาชิก อบต.แต่ละหมู่ได้เสนอ
โครงการที่มีอยู่ในแผน เพื่อจะได้ดูแลพี่น้องประชาชนตาบลห้วยยางโดยเน้นงานถนน
น้าประปา เช่น ถนนสายบ้านห้วยยาง – บ้านดอนกระชาย ครับหากมีเรื่องผมจะแจ้งให้
ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ทราบอีกครั้ง นะครับขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ครับ

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนาย
อาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ครับตามที่ท่านนายกได้ปรึกษาหารือ เรื่องการจ่าย
ขาดเงินสะสมของปี 2564 และท่านนายกได้เสนอต่อสภาว่ามีงบประมาณที่พอจ่ายเงิน
สะสม ซึ่งผมขอเสนอแนะถ้าหมู่บ้านไหนเดือดร้อนก็ให้ท่านส่งโครงการเข้ามา เช่น ถนน
ชารุดเสียหาย น้าประปาเสียหาย ก็ขอให้ส่งโครงการเข้ามาทุกหมู่บ้านซึ่งโครงการที่ ส่ง
เข้ามาต้องมีในแผน ให้ท่านนายกพิจารณา กองช่างพิจารณา งบประมาณโครงการที่
ท่านส่งเข้ามางบเท่าไรจะได้ประมาณการ ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับท่านสมาชิก อบต.ทุกท่านคงเข้าใจนะครับ เชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขาสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน
ครับขอชี้แจงเงินสะสมที่เราสามารถนามาใช้ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากว่าต้องทาในรูปแบบนี้ซึ่งบางท่านอาจจะถามว่ามีเงินสะสม
/12,000,000.- บาท ....

-32ท าไมใช้ ได้ 5,000,000.- บาท คื อ ระเบี ย บก าหนดเพราะหลายแห่ งไม่ ได้ ท าตาม
ระเบียบ ครับตามที่ท่านอาคม พลยางนอก ได้เสนอนะครับคือเราต้องทาโครงการที่อยู่
ในแผน และเป็นเรื่องปรับปรุงซ่อมแซม ไม่ใช่เรื่องโครงการก่อสร้าง ซึ่งเบื้องต้นท่าน
จะต้องทาหนังสือร้องทุกข์เข้ามาก่อน เพราะที่ผ่านมาท่านนาโครงการเข้ามาแล้วมาทา
หนังสือร้องทุกข์ภายหลัง ส่วนเรื่องงบประมาณแต่ละบ้านได้เท่ากันไหมขึ้นอยู่กับงานแต่
ละโครงการนะครับ ขอให้ท่านทาเรื่องส่งเข้ามาก่อนนะครับ ขอบคุณครับ
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านคาพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 ครับ

นายคาพา สุวิชัย
ส.อบต.หมู่ 8

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนาย
คาพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 ครับขอสอบถามเรื่องรถอเนกประสงค์/ดับเพลิง รูปแบบการ
ทางานซึ่งทราบว่า อบต.ห้วยยาง เรารับพนักงานจานวน 2 ท่าน หากเหตุเกิดในนอก
เวลาราชการ และเป็ น วัน หยุด ราชการ เหตุ สุ ดวิสั ยเกิ ดไฟไหม้ อาจจะเกิด เหตุ เวลา
กลางวัน หรือ กลางคืน เจ้าหน้าที่ประจารถไม่ได้มาทางาน หรือประจาที่ อบต.เจ้าหน้าที่
อยู่ที่บ้านกว่าจะติดต่อได้ก็จะใช้เวลานาน จึงอยากทราบรูปแบบการทางานจากผู้บริหาร
ว่าจัดเวรกันอย่างไร เพราะมีเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน ไม่ได้ทางานเป็นกระ จึงขอทราบแนวทาง
ที่ท่านวางไว้ขอสอบถาม ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขาสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน
ครับในส่วนของรถดับเพลิงที่เรามีอยู่จริงๆ รถเราไม่ใช่รถดับเพลิงเขาเรียกรถบรรทุกน้า
อเนกประสงค์ จะต่างจากรถดับเพลิงส่วนเรื่องของการป้องกันภัยจริงๆในเรื่องของสา
ธารณภัยเราไม่ได้ทางานท้องถิ่นเดียวแต่เราทางานร่วมกันกับหลายท้องถิ่น ซึ่งสมาชิก
อบต.หลายท่านอาจจะมองว่า ไปไม่ทันเหตุการณ์บ้านเรือนไฟไหม้หมด หลั กของการสา
ธารณภัย คือเราไปบรรเทาเราไม่ได้ไปท าให้ ไฟดั บได้เลย เช่น ไฟไหม้บ้าน 3 หลั ง ที่
อบต.บัวใหญ่ ซึ่งมีรถดับเพลิงแต่ไฟยังไหม้เสียหายทั้ง 3 หลัง ทั้งที่รถจากเทศบาลก็ไป
ช่วย คือชาวบ้านเขาไม่เข้าใจ ส่วนของเราผมให้เจ้าพนักงานป้องกันฯ เสนอแผนเข้ามา
ว่าเราจะดาเนินการอย่างไร ซึ่งยอมรับว่าบุคลากรเราไม่พอจะแตกต่างจากเทศบาลเมือง
บั ว ใหญ่ มีร ถดั บเพลิ งหลายคันและอยู่เวรเป็ นประจา หากเราเอาพนักงานมาเข้าเวร
ประจาภาระค่าใช้จ่ายก็ต้องมี เช่น การจ้างเหมาเพิ่มเติม เพื่อให้คนมาอยู่ประจารถทั้ง
เวลากลางวัน และกลางคืน ทั้ง 24 ชั่วโมง ก็ได้ปรึกษาหารือกันครับเพราะประเด็นคือ
งบประมาณเราจะเอามาจากไหน ช่วงนี้ก็จะให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ซักซ่อมให้เจ้าหน้าที่
สามารถช่วยเหลือในกรณีที่สามารถช่วยเหลือได้ เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
เราเสียหายน้อยที่สุด ซึ่งปัจจุบันเรายังไม่มีศูนย์แต่เราใช้อาคารหลังเก่า พร้อมเตรียม
อุปกรณ์ พนักงานก็ช่วยกัน ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านสมาน พันธุ์มี ส.อบต.หมู่ 6 ครับ
/นายสมาน ....

-33นายสมาน พันธุ์มี
ส.อบต.หมู่ 6

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนาย
สมาน พันธุ์มี ส.อบต.หมู่ 6 ครับ ผมขอเรียนถามท่านประธานสภาฯ ช่วงที่ผ่านมามีฝน
ตกทาให้ถนนชารุด และยังทาให้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วย
ยาง ตรงทางเข้าบ้านดงบัง , ดงสว่าง ได้ล้มลงซึ่งยังไม่ได้รับการซ่อมแซม หรือจะให้ท่าน
ผู้นาหมู่บ้าน ทาหนังสือร้องทุกข์เข้ามายัง อบต.หรือว่า อบต.เราจะดาเนินการซ่อมแซม
เองครับ ซึ่งทางผู้บริหารบอกว่าจะไปทาให้เพราะจะต้องขุดท่อระบายน้า และวางท่อ
ระบายน้าใหม่ ผมขอสอบถามความคืบหน้าว่าเป็นอย่างไร ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับก็ต้องสอบถามสาเหตุกันในการซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ตรงทางเข้าบ้านดงบัง ,
ดงสว่าง ขอสอบถาเจ้าหน้าที่ครับ เชิญท่านปลัดครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขาสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน
ครับในเรื่องของป้ายประชาสัมพันธ์ตรงทางเข้าบ้านดงบัง,ดงสว่าง ซึ่งจริงแล้วไม่ได้พัง
ชารุดเสียหายครับ แต่เราต้องเอาป้ายลงก่อนส่วนการซ่อมแซมท่านสมาชิก อบต.ไม่ต้อง
ท าหนั งสื อ ร้องทุ ก ข์ค รับ เพราะทาง อบต.เราจะด าเนิ น การซ่อ มแซมเองเพราะเป็ น
ทรัพย์สินของทาง อบต.ครับขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมในส่วนของพนักงานจ้างที่ อบต.จ้าง
เข้ามาใหม่มี 3 ท่าน อยู่ในสังกัด สานักปลัด อบต.ห้วยยาง จานวน 2 ท่าน คือ นาย
ณรงค์ ศรีกุศล ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และ นายปฏิญญา พรมซา
ตาแหน่ง คนงานประจารถบรรทุกน้า และสังกัด กองช่าง อบต.ห้วยยาง จานวน 1 ท่าน
คือนางปารมี บุตรชานนท์ ตาแหน่ง คนงานทั่วไป ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านสุข ราชตั้งใจ ส.อบต.หมู่ 5 ครับ

นายสุข ราชตั้งใจ
ส.อบต.หมู่ 5

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนาย
สุข ราชตั้งใจ ส.อบต.หมู่ 5 ครับ ชาวบ้านฝากสอบถามท่านนายก เรื่อง ค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง บ้านห้วยคร้อ หมู่ 5 ไม่เคยได้สักครั้งหรือหมู่บ้านอื่นๆ
ได้รับไหมครับ ชาวบ้านฝากมาถาม ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

เชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขาสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน
ครับ ขอชี้แจงเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ซึ่งจริงๆ แล้วเรา
ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด แต่เราจ่ายโดยการโอนเข้าบัญชี หากท่านไหนที่มีการเปลี่ยนบัญชี
เงินก็จะตีกับมายังบัญชี อบต.ซึ่งไม่แน่ใจว่าท่านได้ปรับสมุดบัญชีไหม หากท่านไม่ได้รับ
จริงๆ ผมจะให้เจ้าหน้าที่กองคลังตรวจสอบให้ว่ามีท่านใดบ้างที่เงินไม่เข้า ฝากท่าน ผอ.
กองคลัง ด้วยนะครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

เชิญท่าน ผอ.กองคลัง ครับ

นางกัลยา เรืองรังษี
ผอ.กองคลัง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน
คะ ท่านสุข ราชตั้งใจ ส.อบต.หมู่ 5 หลังจากประชุมสภาฯ เสร็จท่านลงไปห้องกองคลัง
นะคะจะให้เจ้าหน้าที่เช็คให้ ขอบคุณคะ
/นายฉวี ....

-34นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านพิสิทธิ์ กองทุ่งมน ส.อบต.หมู่ 4 ครับ

นายพิสิทธิ์ กองทุ่งมน
ส.อบต.หมู่ 4

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ผมนายพิสิทธิ์ กองทุ่งมน ส.อบต.หมู่ 4 ครับเรื่อง การศึกษาดูงานผมขอให้เป็น
วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2564 การดาเนินการจะทันไหมครับ ขอสอบถามครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับตามที่ท่านพิสิทธิ์ กองทุ่งมน ส.อบต.หมู่ 4 ได้สอบถามเรื่องการศึกษาดูงาน
เชิญท่านนายก ครับ

นายสมปอง จันปัญญา
นายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะผู้บริหาร ,ท่านสมาชิก อบต. ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ครับในเรื่องการศึกษาดูงานผมจะรีบดาเนินการนะครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนอหรือปรึกษาหารือระเบียบวาระอื่นๆ อีกไหมครับ
เมื่อไม่มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถามอีกผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
และเสี ย สละเวลามาประชุม สมาชิก สภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลห้ ว ยยาง ในครั้งนี้
ขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ผมขอปิดประชุม ครับ
ปิดประชุมเวลา ๑๒.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกการประชุม
(นายอธิภัทร ปุราชะโก)
ปลัด อบต./เลขาสภาฯ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายฉวี โสดก)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
๑. นายฉวี โสดก
๒. นายสันต์ ขอเสริมกลาง
๓. นายแสงวิจิตร ทับอาสา
- สภาองค์การบิหารส่วนตาบลห้วยยาง ได้ทาการรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง สมัยสามัญสมัยที่ 1/๒๕๖4 เมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๖4
(ลงชื่อ)

(คราวถัดไป)

(นายฉวี
โสดก)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง

