
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 

อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖4  
วันที่ 15 มิถุนายน 25๖4  เวลา  0๙.00น. 

ณ  ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
 

************************** 
      ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายฉวี   โสดก ประธานสภาฯ ฉวี  โสดก  
2 นายค าพา  สุวิชัย รองประธานสภาฯ ค าพา  สุวิชัย  
๓ นายอุดร  จัดนอก สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 อุดร  จัดนอก  
4 นายสันต์ ขอเสริมกลาง สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 สันต์  ขอเสริมกลาง  
๕ นายแสงวิจิตร       ทับอาสา สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 แสงวิจิตร   ทับอาสา  
๖ นายพิสิทธิ์  กองทุ่งมน สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ พิสิทธิ์  กองทุ่งมน  
๗ นายสุข  ราชตั้งใจ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 สุข  ราชตั้งใจ  
๘ นายดาว  ผางเวทย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 ดาว  ผางเวทย์  
๙ นายหนูเพียร โคกสีนอก สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 หนูเพียร  โคกสีนอก  

๑๐ นายชนะชัย  วัฒนาพุฒิ สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 ชนะชัย  วัฒนาพุฒิ  
๑๑ นายประเสริฐ     สาอุตม์ สมาชิกสภา หมู่ที่8 ประเสริฐ  สาอุตม์  
๑๒ นางหอมจันทร์  สงสุรีย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 หอมจันทร์  สงสุรีย์  
๑๓ นายอาคม  พลยางนอก สมาชิกสภา หมู่ที่ 1๐ อาคม  พลยางนอก  
๑๔ นายบุญมี  ศรีบุตรศรี สมาชิกสภา หมู่ที่ 1๐ บุญมี  ศรีบุตรศรี  
๑๕ นายวิชิต  ศึกษา สมาชิกสภา หมู่ที่ 1๑ วิชิต  ศึกษา  
๑๖ นางนภาศรี    ป้องลอด สมาชิกสภา หมู่ที่ 12 นภาศรี  ป้องลอด  

     
     
     
     

 

     ผู้ไม่ข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมาน  พันธุ์มี สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 -ลาฉีดวัคซีนโควิด 19-  
2 นายเสงี่ยม  หาชัยอินทร์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 -ลาป่วย-  
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    ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมปอง  จันปัญญา นายก อบต. สมปอง  จันปัญญา  
2 นายบุญสวน  พลศรีราช รองนายก อบต. บุญสวน  พลศรีราช  
3 นายวิชัย  สีบุดศร ี รองนายก อบต. วิชัย  สีบุดศร ี  
4 นายจีระศักดิ์  วงษ์ชาลี เลขานุการนายก     จีระศักดิ์  วงษ์ชาลี  
5 นางสาวน้ าฝน  เกษนอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่1 ติดภารกิจ  
6 นายสมศักดิ์  จงผาดกลาง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ติดภารกิจ  
7 นายศราวุฒิ  ศรีไสล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่3 ติดภารกิจ  
8 นายหนูแดง  จ้ านอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ หนูแดง จ้ านอก  
9 นายสมจิตร วรรณศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่5 ติดภารกิจ  

10 นายสุพิน แสงวันดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่6 ติดภารกิจ  
11 นายสิขจินดา   ฝ่ายเป็น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่7 ติดภารกิจ  
12 นายประวัติ  บุญค ามูล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่8 ติดภารกิจ  
13 นายสถาพร  โคตะลี ก านนัต าบลห้วยยาง ติดภารกิจ  
14 นายชุมแพ  ทองผดุง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ติดภารกิจ  
15 นายประวิทย์  อาจจุฬา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่11 ติดภารกิจ  
16 นายสุบิน จันทะนาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่12 ติดภารกิจ  
17 นายอธิภัทร  ปุราชะโก ปลัด อบต.ห้วยยาง อธิภัทร  ปุราชะโก  
1๘ นายธีรวัฒน์  ทุดปอ ผอ.กองช่าง ธีรวัฒน์  ทุดปอ  
1๙ นางกัลยา  เรืองรังษี ผอ.กองคลัง ติดภารกิจ  
๒๐ นายประสงค์  เลื่อมใส นักบริหารงานทั่วไป ประสงค์  เลื่อมใส  
๒๑ นายโกวิท  ลครพล ผอ.กองสวัสดิการสังคม ร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพฯ  
๒๒ นางอุทุมพร  ชาญช านิ ผอ.งานการเกษตร อุทุมพร  ชาญช านิ  
๒๓ นางสาวสุเนตร  ดีสวน นักวิชาการศึกษา สุเนตร ดีสวน  
๒๔ นางสาวธัญณิชา  อาจจุฬา นักวิเคราะห์นโยบายฯ ธัญณิชา  อาจจุฬา  
๒๕ นางสมสมร  วงษ์จันลา นักจัดการงานทั่วไป สมสมร  วงษ์จันลา  

     
     
     
     

 
 

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.00 น. 
 

เมื่อถึงก าหนดเวลาการประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง     
ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าห้องประชุมสภาฯ เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานสภาฯ จึงขอด าเนินการตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวารที่  1  เรื่อง ทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายฉวี  โสดก   เรียนท่านคณะผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก ส.อบต.ทุกท่าน , ท่านผู้น าฝ่ายปกครองทุกท่าน และ 
ประธานสภาฯ เจ้าหน้าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เรามาประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยยาง สมัยสามัญ ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖4 ครับ
ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่านทราบในการประชุมสภาฯ วันนี้มีท่านสมาชิก อบต. 
คือ นายสมาน  พันธุ์มี ส.อบต.หมู่ 6 ลาฉีดวัคซีนโควิด 19 และนายเสงี่ยม หาชัยอินทร์    
ส.อบต.หมู่ 9 ลาป่วย นะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

 ๒.๑  สมัยประชุมสมัยวิสามัญท่ี 1/2564 เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2564 
 

นายฉวี  โสดก ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
ประธานสภาฯ ห้วยยาง สมัยวิสามัญที่  1/2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 มีรายงานการประชุมที่ต้อง

รับรองและเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายส าเนารายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาส่งให้ท่านสมาชิก 
อบต.ทุกท่านไปศึกษาและท าความเข้าใจมาบ้างแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดต้องการจะแก้ไข
รายงานการประชุมสภาฯ หรือเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญท่านวิชิต  ศึกษา ส.อบต.หมู่ 11 ครับ 

 

นายวิชิต  ศึกษา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต. ผู้น าฝ่ายปกครอง และ   
ส.อบต.หมู่ ๑1 เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวิชิต  ศึกษา ส.อบต.หมู่ ๑1 ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยวิสามัญที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 
2564 ตามเอกสารรายงานการประชุมสภาฯ หน้า 11 โครงการที่ 12. โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงสว่าง หมู่ 11 จากหน้าบ้านนายอุดม ลางไชย
ขอแก้ไขเป็น จากหน้าบ้านนายทองอาน ลางไชย ขอบคุณครับ  

 

นายฉวี  โสดก ครับขอให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดท ารายงานการประชุมสภาฯ แก้ไขให้ถูกต้องนะครับ มีสมาชิก อบต.  
ประธานสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขอีกไหมครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เพ่ือรับรองรายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง สมัยวิสามัญที่   1/2564 เมื่อวันที่ 9 
เมษายน 2564 ท่านสมาชิก อบต.ท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมสภาฯ ถูกต้องแล้ว 
กรุณายกมือด้วยครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสมัยวิสามัญ ที่ 1/2564     
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564  จ านวน 15 งด 1  เสียง (สมาชิก อบต.ลาจ านวน 2 ท่าน
คือ นายสมาน พันธุ์มี ส.อบต.หมู่ 6 และนายเสงี่ยม หาชัยอินทร์ ส.อบต.หมู่ 9) 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง กระทู้ถาม 
๓.๑  .......................................................... ไม่มี ............................................................. 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

 4.1  .......................................................... ไม่มี ............................................................. 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
 5.1  .......................................................... ไม่มี ............................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ 
 6.1  โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วประจ าปี 2564 (ไตรมาสที่ 3) 
 

นายฉวี  โสดก ครับเชิญท่านนายก ครับ 
ประธานสภาฯ 
  

นายสมปอง จันปัญญา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับโครงการที่ได้ 
นายก อบต. ด าเนินการไปแล้วประจ าปี 2564 (ไตรมาสที่ 3)  ดังนี้ 

1. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเก่างิ้ว หมู่ 7 งบประมาณ 498,500 บาท 
2. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเก่างิ้ว หมู่ 7 งบประมาณ 331,200 บาท 
3. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยคร้อ หมู่ 5 งบประมาณ 498,500 บาท 
4. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่งาม หมู่ 12 งบประมาณ 498,500 

บาท 
5. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยาง หมู่ 3 งบประมาณ 498,500 บาท 
6. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู ่9 งบประมาณ 498,500 

บาท 
7. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระไผ่ หมู่ 10 ด้านทิศใต้ งบประมาณ 

199,000 บาท 
8. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระไผ่ หมู่ 10 ด้านทิศเหนือ 

งบประมาณ 299,000 บาท 
9. โครงกาปรับปรุงซ่อมแซมท่ีจอดรถที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง

งบประมาณ 33,500 บาท 
10. โครงกาปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอาคารเอนกประสงค์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วย

ยาง งบประมาณ 118,000 บาท 
ครับส าหรับโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ไตรมาสที่ 3 ขอบคุณครับ 
  

นายฉวี  โสดก ครับส าหรับการด าเนินการโครงการฯ ไตรมาสที่ 3 ที่ อบต.ห้วยยาง เราได้ด าเนินการไปแล้ว 
ประธานสภาฯ และท่านนายกได้อ่านรายละเอียดให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่านได้รับทราบไปแล้วนั้นมีสมาชิก 

อบต.ท่านใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือไหมครับ เชิญท่านค าพา สุวิชัย ครับ 
 

นายค าพา สุวิชัย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ท่านผู้น าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ ทุก 
ส.อบต.หมู่ 8 ท่าน ผมนายค าพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 ครับตามที่ท่านนายกได้อ่านผลการด าเนินงาน

โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วในประจ าปี 2564 ไตรมาสที่ 3 ผมดีใจด้วยส าหรับหมู่บ้านที่
ได้ท าโครงการ และขอเรียนถามท่านนายกส าหรับหมู่บ้านอ่ืนๆ ที่ยังไม่ได้ท าโครงการใน
รายจ่ายตามข้อบัญญัติฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ไม่ทราบว่าท่านได้ด าเนินการหรือยัง
ครับ ผมเป็นห่วงกลัวไม่ทันระยะเวลาก าหนดด้วยสถานการทางการเงิน เห็นได้ว่าเงินที่
รัฐบาลจัดสรรให้ไม่เพียงพอ ซึ่งหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ด าเนินการโครงการ จึงขอสอบถามท่าน
นายกว่างบประมาณทางรัฐบาลได้จัดสรรให้หรือยัง ขอบคุณครับ 

/นายฉวี...... 
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นายฉวี  โสดก ครับเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสมปอง จันปัญญา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต. ท่านผู้น าฝ่ายปกครอง ที่ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต. ครับ ส าหรับโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีโครงการที่เราได้

ด าเนินการไปแล้ว และยังมีเหลือโครงการที่เรายังไม่ได้ด าเนินการ เช่น โครงการก่อสร้างหอ
ถังสูงแชมเปญและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เลล์) ระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านบุไทย หมู่ 8 จ านวน 498,400 บาท , โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 
1 บ้านด่านช้าง จ านวน 439,300 บาท และโครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ 11 บ้านดงสว่าง จ านวน 448,100 บาท ในเรื่องงบประมาณที่เราได้รับการจัดสรรจาก
รัฐบาลก็เข้ามาบ้างแล้วเป็นบางส่วน จึงขอชี้แจงให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่านทราบ ขอบคุณ
ครับ 

 

นายฉวี  โสดก ครับตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจงนั้นเรื่องการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลในแต่ละไตรมาส 
ประธานสภาฯ เราได้รับการจัดสรรเป็นไตรมาส ส่วนการด าเนินการโครงการ อบต.เราได้ด าเนินการโครงการ

ต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตามล าดับต่อไป ครับมีสมาชิก อบต.ท่านใดสอบถามอีกไหม
ครับ เชิญท่านอาคม พลยางนอก ครับ 

 

นายอาคม พลยางนอก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต. ท่านผู้น าฝ่ายปกครอง ที่ทรงเกียรติทุกท่าน 
ส.อบต.หมู่ 10 ครับ   ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน  ครับตามที่ท่านนายก     ได้ชี้แจงโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 

ประจ าปีประจ าปี 2564 (ไตรมาสที่ 3)  ผมมีข้อสงสัยจะสอบถาม ดังนี้ 1. โครงการที่ท่า
นายกได้ด าเนินการไปแล้วปี 2564 เป็นโครงการที่ตั้ งไว้ในข้อบัญญัติฯ 2564 หรือเป็น
โครงการเงินสะสมมารวมด้วย เพราะตามที่ผมดูมีหลายโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติฯ 2564 
แต่ท่านน ามารายงานในไตรมาส ที่ 3 ซึ่งตามที่ผมดูโครงการที่มีในข้อบัญญัติฯ 2564 ยัง
เหลือโครงการที่ยังไม่ได้ท าเยอะ ส่วนโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วก็มี และมีบางโครงการที
ท าแล้วแต่ไม่มีในข้อบัญญัติฯ ขอสอบถามครับ 2. โครงการที่ 7.  โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระไผ่ หมู่ 10 ด้านทิศเหนือ งบประมาณ 199,000 บาท และ
โครงการที่ 8. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระไผ่ หมู่ 10 ด้านทิศเหนือ 
งบประมาณ 299,000 บาท ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 111 เมตร เป็นโครงการที่ไม่มีใน
ข้อบัญญัติฯ ขอบคุณครับ  

 

นายฉวี  โสดก ครับเชิญท่านนายก ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสมปอง จันปัญญา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต. ท่านผู้น าฝ่ายปกครอง ที่ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต. ครับผมจะให้เจ้าหน้าที่กองคลังตรวจสอบให้นะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายฉวี  โสดก ครับเชิญท่านสันต์ ขอเสริมกลาง ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 

/นายสันต์...... 
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นายสันต์ ขอเสริมกลาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ท่านผู้น าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที ่ทุก 
ส.อบต.หมู่ 2  ท่าน ผมนายสันต์ ขอเสริมกลาง ส.อบต.หมู่ 2 ครับผมขอสอบถามผู้บริหาร เรื่องการจัดซื้อ

จัดจ้างโครงการต่างๆ โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการเกี่ยวกับเงินจ่ายขาดไหมครับ เช่น 
โครงการบ้านดอนกระชาย หมู่ 2 ขอสอบถามครับ 

 

นายฉวี  โสดก  ครับเชิญท่านนายก ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสมปอง จันปัญญา ครับในส่วนของเงินสะสม ปี 2564 โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ คือเราได้ท าสัญญาไปแล้ว 
นายก อบต.  เช่น โครงการของบ้านดอนกระชาย หมู่ 2 ท าสัญญาแล้วแต่ผู้รับเหมายังไม่ได้ลงด าเนินการ 

ส่วนโครงการขยายเขตไฟฟ้าก็ได้ด าเนินการให้ไฟฟ้าอ าเภอบัวใหญ่ประมาณราคาเรียบร้อย
แล้ว ส่วนหมู่บ้านที่เหลือผมจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้นะครับ ขอบคุณครับ 

   

นายฉวี  โสดก  ครับส าหรับโครงการต่างๆ คงได้ด าเนินการไปเลื่อยๆ ส่วนงบประมาณท่ีจะได้รับการจัดสรร 
ประธานสภาฯ  จากรัฐบาลจะได้รับเป็นไตรมาส ครับระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิก อบต.ท่านใด

สงสัยและจะสอบถามหรือไหมครับ เชิญท่านอาคม พลยางนอก ครับ 
 

นายอาคม พลยางนอก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต. ท่านผู้น าฝ่ายปกครอง ที่ทรงเกียรติทุกท่าน 
ส.อบต.หมู่ 10 ครับ   ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ครับสืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัย 
    วิสามัญ ที่ 1/2564 วันที่ 9 เมษายน 2564 ครั้งที่ผ่านมาผมไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ซ่ึง 

สภาฯ มีการอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 หลายโครงการและมี
โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ผมขอชี้แจงหากเป็นงบเงินสะสมที่สภาฯ อนุมัติแล้วไม่ต้องรอ
งบประมาณ จะไม่เหมือนกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โครงการตามข้อบัญญัติฯงบประมาณ
เข้ามาเมื่อไรขึ้นอยู่กับนายกจะพิจารณาว่าจะท าโครงการไหนก่อน หากเป็นเงินสะสมเงินเรา
มีอยู่แล้วไม่ต้องรอการจัดสรรงบประมาณ จึงขอชี้แจงว่าเงินสะสมเรามีแล้ว และพ่ีน้อง
ประชาชนแต่ละหมู่ได้รับความเดือดร้อนจึงได้เสนอโครงการเข้ามา ถึงผู้บริหารได้เสนอสภาฯ 
เพ่ือขออนุมัติแล้ว โครงการไหนที่พ่ีน้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนให้ด าเนินการได้เลย 
โดยไม่ต้องรอการจัดสรรจากรัฐบาล เพราะเป็นเงินสะสมที่เรามีอยู่แล้ว ส่วนเงินอุดหนุน
รัฐบาลโครงการตามข้อบัญญัติฯ ปี 2564 มีหลายโครงการที่ยังไม่ด าเนินการต้องรอ
งบประมาณจากการจัดสรรจัดสรรจากรัฐบาลซึ่งท่านนายกได้ชี้แจงไปแล้ว ส่วนเงินสะสมหาก
พ่ีน้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนเราสามารถด าเนินการได้เลยเพียงแต่ว่าเราจะ
ด าเนินการโครงการไหนก่อน ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร ขอชี้แจงให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่านทราบ 
และขออนุญาตปรึกษาท่านประธานสภาฯ เรื่องการประชุมสภาฯ เราในแต่ละสมัยได้ก าหนด
ไว้แล้ว 4 สมัย ขอฝากสมาชิก อบต.ทุกท่าน การประชุมสภาฯครั้งต่อไปคือ สมัยสามัญที่ 3 
ซึ่งเราจะต้องท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สมาชิก 
อบต.เราต้องเตรียมโครงการไว้ จึงขอปรึกษาฝ่ายบริหารและหัวหน้าส่วนทุกส่วน แต่ล่ะส่วน/
กอง ต้องมองเห็นถึงความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก เช่น กองเกษตร ,กอง
การศึกษาฯ หรือทุกส่วนทุกกองก็ขอให้ท่านจัดเตรียมโครงการ และผมขอย้ าว่าอย่าเสนอ
โครงการเก่าๆ ที่ท าแล้วแบบเดิมๆ ผมขอโครงการใหม่ๆ มีหลายโครงการหากท่านคิดไม่ออก
ให้บอกสภาฯ เราจะได้ช่วยคิด ขอฝากท่านประธานสภาฯ ขอบคุณครับ 
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นายฉวี  โสดก  ครับระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิก อบต.ท่านใดสงสัยและจะสอบถามหรือไหมครับ 
ประธานสภาฯ  หากไม่มีต่อไปข้อ 6.2 นะครับ 
 

 6.2  จัดเตรียมโครงการเพื่อจัดท าข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2565 เชิญท่านปลัด ครับ 

 

นายอธิภัทร  ปุราชะโก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต. ผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วม 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ประชุมสภาฯ ทุกท่าน การจัดเตรียมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 เนื่องจากกรมส่งเสริมฯ ได้ก าหนดรูปแบบใหมม่ีขั้นตอนการจัดท าที่ชัดเจนรูปแบ
การเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ของแต่ละกองจะอยู่ในข้อมูลระบบ e-laas โดยเสนอแบบต่างๆ ซึ่ง
มีทั้งหมด 3 แบบ คือ แบบ งป.1 , งป.2 และงป.3 จะเสนอเป็นขั้นตอนให้กับเจ้าหน้าที่
จัดท างบประมาณ ซึ่งผมได้ก าหนดแนวทางเบื้องต้น คือ ให้ทุก ส านัก/กอง เสนอรายละเอียด
ตามแบบ งป.1 , งป.2 และงป.3 ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เราได้ก าหนดสมัย
ประชุม สมัยสามัญที่ 3 คือ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2564 ในการเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
จะต้องเสนอก่อนที่จะเปิดประชุมสภาฯ เพราะในการพิจารณาจะพิจารณา 3 วาระ และต้อง
ใช้เวลาพอสมควรในการพิจารณาวาระที่ 1 , 2 และ 3 ในส่วนของการแปรญัตติใช้เวลา 3-4 
วัน ก่อนที่จะประชุมในวาระที่ 2 แลวาระที่ 3 เห็นชอบ ซึ่งได้ก าหนดเบื้องต้นคือ ให้ทุก
ส านัก/กอง ส่งแบบ งป.1 , งป.2 และงป.3 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เพ่ือ
เจ้าหน้าที่งบประมาณหรือผู้รับผิดชอบจะได้ท าในระบบ e-laas ต่อไป และเสนอฝ่ายบริหาร
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 จากนั้นฝ่ายบริหารก็จ าน าเสนอท่านประธานสภาฯ เพ่ือ
จะได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ทันในสมัยสามัญที่ 3 ส่วนเรื่องที่ท่านสมาชิก 
อบต.ได้เสนอแนะฝากไว้นั้น ทางส านัก/กอง ต่างๆ ต้องไปพิจารณาท าให้ดีที่สุด ส่วนเรื่อง
โครงการก็ขอให้เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านจริงๆ 
และในวันนี้ก็ขอให้ท่านสมาชิก อบต.แต่ละหมู่บ้านได้พิจารณาโครงการเร่งด่วนที่จะ
ด าเนินการภายในหมู่บ้านของตัวเองเพราะหากเป็นโครงการก่อสร้างจะต้องมีการด าเนินการ
ตรวจสอบพ้ืนที่ รังวัด ให้เรียบร้อยเพ่ือจะได้รู้ความกว้าง ความยาว เท่าไร พื้นที่ท าได้หรือไม่ 
โครงการมีในแผนฯ หรือไม่ต้องใช้เวลา จึงขอให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน พิจารณาว่าใน
หมู่บ้านของท่านมีโครงการไหนที่เร่งด่วนมีอยู่ในแผนฯ แล้ว เพ่ือน ามาจัดท าร่างข้อบัญญัติฯ 
ส่วนกองช่าง จะได้ออกไปส ารวจและท าการประมาณราคา ให้นักวิเคราะห์ฯ ชี้แจงอีกครั้งว่า
จะให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ส่งโครงการวันไหนเพ่ือประกอบการจัดท าร่างข้อบัญญัติฯ 
2565 ขอชี้แจงเบื้องต้นขอบคุณครับ 

 

นายฉวี  โสดก  ครับเชิญนักวิเคราะห์ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต. ผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ประชุมทุกท่าน คะตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงไปนะคะการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณพ.ศ.2565 จะเริ่มจัดท าร่างฯ ประมาณกลางเดือน กรกฎาคม 2564 ขอให้แต่
ละส านัก/กอง ส่งรายละเอียดที่จะท าร่างฯ มาเพ่ือพิจารณา ส าหรับวันนี้ได้แจ้งให้กับสมาชิก  

 
/อบต.แต่ละหมู.่..... 
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อบต.แต่ละหมู่บ้านให้เตรียมโครงการของแต่ละหมู่บ้านเข้าบรรจุในร่างฯข้อบัญญัติฯ 2565 
และขอให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ตรวจสอบว่าโครงการของท่านอยู่ในแผนฯ หรือไม่ ส่วน
โครงการไหนที่ไม่ถูกต้องก็จะท าการแก้ไข ซึ่งการแก้ไขจะเป็นอ านาจของนายก ส่วนการ
เพ่ิมเติมจะเป็นอ านาจของสภาฯ มีขั้นตอนเยอะเราต้องท าให้ทันก่อนวันจัดท าร่างฯ ขอให้
ท่านตรวจสอบโครงการในแผนฯ หากเป็นไปได้ก็ขอให้เป็นโครงการที่อยู่ในแผนฯ เราจะได้ไม่
ต้องเพ่ิมเติมหรือแก้ไขเพราะเวลาการจัดท าร่างฯ ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงว่า เรามีการจัดท า
ร่างข้อบัญญัติฯ แบบใหม่เพราะรายละเอียดขั้นตอนจะเพ่ิมข้ึนใช้เวลามากข้ึน ขอบคุณคะ 

 

นายฉวี  โสดก  ครับเป็นเรื่องของสมาชิก อบต.ทุกท่าน โครงการที่เราจะน ามาจัดท าร่างข้อบัญญัติฯ  
ประธานสภาฯ  ปี 2565 เราต้องดูว่าโครงการเราอยู่ในแผนฯ เพราะโครงการของแต่ละบ้านมีหลาย

โครงการเพ่ือความสะดวกในการจัดท าร่างข้อบัญญัติฯ และขอให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน 
ปรึกษาหารือกับท่านผู้น าหมู่บ้านด้วยนะครับเพื่อความถูกต้องนะครับ เชิญท่านนายก ครับ 

 

นายสมปอง จันปัญญา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต. ท่านผู้น าฝ่ายปกครอง ที่ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต. ครับขออนุญาตเพ่ิมเติมเรื่องการจัดท าร่างข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ส าหรับโครงการต่างๆ ที่จะ

น ามาบรรจุในร่างข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ขอให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน เสนอโครงการเข้า
มาทั้ง 12 หมู่บ้าน และทางกองช่างจะได้ออกส ารวจสถานที่ให้ชัดเจนว่าโครงการของแต่ละ
หมู่บ้านมีลักษณะ ความกว้าง ความยาว เท่าไร เรียงล าดับโครงการที่ 1,2,3.... เพ่ือให้
คณะกรรมการฯ เห็นความจ าเป้นของโครงสร้างพ้ืนฐานเราจะใช้งบประมาณเท่าไร เพื่อความ
สะดวกและทันเวลา ขอบคุณครับ 

 

นายฉวี  โสดก  ครับเชิญท่านค าพา สุวิชัย ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายค าพา สุวิชัย  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต. ผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วม 
ส.อบต.หมู่ 8 ประชุม ทุกท่าน ผมนายค าพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 ตามที่เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์ฯ ได้ให้เวลา 

2 วัน ก็ขอฝากท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ด้วยนะครับ ขอให้ท่านตรวจโครงการที่มีอยู่ในแผน
ฯ ส าหรับบ้านบุไทย หมู่ 8 ผมกลัวโครงการจะไม่มีในแผนฯ ที่เราท าไว้เพราะความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องประชาชน มีทุกวันทุกเวลา ซึ่งแผนฯ นั้นเราได้ท าไว้นานแล้ว ส่วนโครงการที่เราได้
จัดท าก็ได้ท าไปเยอะพอสมควร ผมจึงขอเวลาเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์ฯ ให้เผื่อเวลาประมาณ 
2-3 วัน เพ่ือให้สมาชิก อบต.ทุกท่าน ได้ปรึกษาหารือกับทางผู้น าหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน 
หากไม่มีโครงการตามแผนฯ ก็คงจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมนะครับ ผมอยากให้มีเพ่ิมเติมด้วย 
เพราะว่าอดีตกับปัจจุบันนั้นเหตุการณ์ หรือสถานการณ์จะไม่เหมือนกันความต้องการของพ่ี
น้องประชาชนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งแผนฯ ฉบับเดิมที่เราจัดท าไว้ไม่ตรงกับความ
ต้องการของพ่ีน้องประชาชน แต่ถ้าโครงการใหม่ๆ ก็ไม่เป็นไรก็ขอฝากด้วยนะครับ ขอบคุณ
ครับ 

 

นายฉวี  โสดก  ครับขอให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ขอให้ท่านรีบด าเนินการนะครับ เชิญเจ้าหน้าที่ 
ประธานสภาฯ  นักวิเคราะห์ ครับ 
 

 
/นางสาวธัญณิชา...... 
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นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต. ผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ประชุม ทุกท่าน คะขอให้ท่านส่งเอกสารในวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 นะคะส่วนเรื่อง

การเพ่ิมเติมแผนฯ ถึงอย่างไรเราก็คงได้เพ่ิมเติมแผนฯ นะคะเพราะทางส านักงาน อบต.เราใน
ส่วนของแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ จะขอเพ่ิมเติมแผนฯ โครงการ
ก่อสร้างอาคารป้องกัน ขอให้ท่านสมาชิก อบต.ไปพิจารณาและปรึกษาหารือกับทางผู้น า
หมู่บ้านว่าจะท าโครงการอะไร ขอให้ท่านรับส่งเพราะทางกองช่าง จะได้ออกไปส ารวจ และ
คณะกรรมการจัดท าแผนฯ จะได้มาประชุมอีกครั้งเพ่ือจะได้เพ่ิมเติม และขอแจ้งในปีนี้การ
จัดท างบประมาณน่าจะลดลง เช่น ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 ประมาณการไว้ 45,800,000 
บาท ส่วนในปี 2565 ประมาณการน่าจะลดลง สืบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 
ซึ่งรัฐบาลอาจจัดสรรงบประมาณได้ไม่ตรงกับที่เราตั้งไว้ จึงขอปรึกษากับท่านปลัดว่าเราจะ
ลดงบประมาณลงหรือจะตั้งไว้เท่าเดิม ซึ่งต้องดูรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนมาว่ามีประมาณเท่าไร 
คิดว่างบประมาณน่าจะลดลง ขอบคุณคะ 

 

นายฉวี  โสดก  ครับส าหรับการส่งเอกสารเป็นวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 นะครับ เพื่อให้ท่านสมาชิก 
ประธานสภาฯ  อบต.ได้มีเวลาปรึกษาหารือกันถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับ มีสมาชิก อบต.ท่านใดสงสัยจะสอบถาม

ไหมครับ เชิญท่านอาคม พลยางนอก ครับ 
 

นายอาคม พลยางนอก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต. ท่านผู้น าฝ่ายปกครอง ที่ทรงเกียรติทุกท่าน 
ส.อบต.หมู่ 10   ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ผมขอสอบถามและปรึกษาหารือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นที 
    มีปัญหาอยากสอบถามและขอเสนอแนะให้ไปในแนวทางเดียวกัน ประเด็นที่ 1 ขอสอบถาม 

ท่านายก เมื่อประมาณ 8-9 ปีก่อนเราอยู่ส านักงานหลังเก่า และได้สร้างอาคารหลังใหม่ข้ึนมี
การบริหารจัดการบุคลากร ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายก , รองนายก  2 ท่าน และเลขา
นายก ท่านนายกเลือกเข้ามาเพ่ือท างาน พอมีส านักงานใหม่หลังใหญ่โอ่โถง มีห้องท างาน
นายก 1 ห้อง ส่วนห้องท างานรองนายก และห้องท างานเลขานายก หายไปไหนท่านสมาชิก 
อบต.ทุกท่านคงเห็นแต่ท่านไม่พูด ผมจึงขออนุญาตท่านนายกพูดถึงนะครับ ทีมงานของท่าน
มี 3 ท่าน ซึ่งท่านทั้ง 3 ไม่มีที่นั่งท างานผมขอฝากท่านนายกนะครับเพราะ 8 ปีแล้ว ผมว่า
จะไม่พูดแต่ผมจ าเป็นต้องพูดครับ ประเด็นที่ 2 ผมฝากท่านนายกถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่า
จะเป็นท่านปลัด เรื่องการรับพนักงานจ้างเข้ามาท างานแต่ละส่วน/กอง เพ่ือให้คนมาท างาน
ในส่วนนั้นๆ ท่านพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็น จึงปรึกษาท่านนายกเพ่ือสอบสรรหา 
ด้วยสาเหตุอะไรก็ว่าไป ขอให้ท่านวิเคราะห์ด้วย ฝากท่านปลัดขอให้ท่านวิเคราะห์การจ้าง
พนักงานจ้างทุกส่วน ท่านอาจจะคิดว่างบยังไม่เกิน 40% สามารถจ้างพนักงานได้ซึ่งผมไม่
ทราบว่าขณะนี้เรามีพนักงานทั้งหมดกี่คนประจ าอยู่ในส่วนไหนบ้าง ส่วนที่จ าเป็นมีและส่วนที่
ไม่จ าเป็นรับเข้ามาเพ่ือมาท าอะไร หรือต าแหน่งขาดแต่งานไม่มี จ้างมาเป็นจ้างเหมาบริการ 
เพ่ือมาท างานตรงนั้นตรงนี้ โดยระบุไปว่าเป็นการจ้างมาเป็นพนักงานแต่ให้เงินเดือนๆ มา
จากไหนก็คงมาจากเงินงบประมาณ ซึ่งท่านจะจ้างใครก็ไม่เป็นไรขอให้ท่านคิดถึงสถานการ
ทางการคลัง ซึ่งวันนี้ ผอ.กองคลัง ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ก็ขอฝากท่านปลัดถึง ผอ.กอง
คลัง ซึ่งผมเป็นตัวแทนพ่ีน้องประชาชนสามารถตรวจสอบได้ สอบถามได้ซึ่งอาจบอกว่างาน
มากงานอาจจะมากเป็นช่วงๆ เวลามาท างานก็มาสายเลิกงานเที่ยงหรือบ่ายสองไปแล้วก็มี นี้
คือการท างานราชการของเรา ผมขอฝากท่านนายก ท่านปลัด เรื่องการบริหารงานบุคลากร 
 

/ภายในส านักงาน...... 
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ภายในส านักงาน หน้าที่คือหน้าที่ ไม่ใช่ต าแหน่งพนักงานขับรถ มีหน้าที่ขับรถอย่างเดียว 
เวลาว่างไม่ได้ขับรถก็สามารถไปช่วยงานหรือท างานอื่นได้ ไม่ใช่ท าหน้าที่ใครหน้าที่มันซึ่งบาง
ที่พนักงานเรามีต าแหน่งรับผิดชอบโดยตรงแต่งานไม่มี จะมีเป็นโอกาสมีเป็นช่วงๆ ขอฝาก
ท่านนายก ท่านปลัดด้วยนะครับ ประเด็นที่ 3 เรื่องสถานการณ์คลัง ทุกวันนี้ท่านก็ทราบ
งบประมาณส่วนใหญ่ท้องถิ่นเราได้รับเงินจัดสรรมาจากรัฐบาลอุดหนุนให้ และให้เราน ามา
บริหารซึ่งเรารับมาจากส่วนกลาง ส่วนรายได้เราจากการจัดเก็บภาษีได้นิดเดียว สถานการณ์
ทางการคลังเป็นอย่างไร ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงไปนั้น โครงการตามข้อบัญญัติฯ 2564 
และปัจจุบันนี้มีเงินจัดสรรเข้ามาหรือยังเราจะท าโครงการได้ไหม ก็ฝากท่านปลัดฝากท่าน 
ผอ.กองคลัง การประชุมแต่ละครั้งเข้าประชุมสภาฯ ด้ วย เพ่ือชี้แจงงบประมาณว่าเป็น
อย่างไร เงินงบประมาณมีเท่าไรเราจะท าโครงการทันไหม คือผมเป็นห่วงและขอสอบถามทั้ง 
3 ประเด็น ขอบคุณครับ 

 

นายฉวี  โสดก   ครับเชิญท่านหัวหน้าส านักปลัด ครับ  
ประธานสภาฯ    
 

นายประสงค์  เลื่อมใส  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ครับตามท่ีท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด  สมาชิก อบต.ได้สอบถามเก่ียวกับการบริหารงานบุคลากรของ อบต.เรื่องข้าราชการกับ 
    พนักงานจ้าง มีจ านวนเท่าไรนั้น ขอน าเรียนรายละเอียด ดังนี้  

1. ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง  
- พนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย 
1.1  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.2  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
1.3  ต าแหน่ง นิติกร 
1.4  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
1.5  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1.6  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.7  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 
- ลูกจ้างประจ า ดังนี้ 
1.1 ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
- พนักงานจ้าง ดังนี้ 
1.1 ต าแหน่ง ยาม (พนักงานจ้างทั่วไป)  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1.2 ต าแหน่ง พนักงานขับรถ (พนักงานจ้างทั่วไป)  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1.3 ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1.4 ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานจ้างทั่วไป)               
จ านวน 1 ต าแหน่ง 
-     จ้างเหมาบริการ ดังนี้ 
1.1 คนท าความสะอาด จ านวน 1 ต าแหน่ง (เนื่องจากโครงสร้างของส่วนราชการขยาย    
      ขึ้น) 

/กองคลัง...... 
 



-11- 
 

2. กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
- พนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย 
1.1  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
1.2  ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
1.3  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
1.4  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 
1.5  ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
- พนักงานจ้าง ดังนี้ 
1.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จ านวน 1 
ต าแหน่ง 
- จ้างเหมาทัว่ไป ดังนี้ 
1.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยพัสดุ จ านวน 1 ต าแหน่ง 

    3. กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
         -   พนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย 
          1.1 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
          1.2 ต าแหน่ง นายช่างโยธา 
         -   พนักงานจ้าง ดังนี้ 
          1.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จ านวน 1 ต าแหน่ง 
          1.2 ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) จ านวน 1 ต าแหน่ง 
    4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
          - พนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย 
           1.1 ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 ต าแหน่ง 
           1.2 ต าแหน่ง ครู (คศ.1) จ านวน 1 ต าแหน่ง 
           1.3 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
           - พนักงานจ้าง ดังนี้ 
           1.1 ต าแหน่ง ผู้ดูแลเดก็ (ผู้มีทักษะ) จ านวน 3 ต าแหน่ง 
           1.2 ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน 2 ต าแหน่ง 
    5. กองส่งเสริมการเกษตร 
            - พนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย 
            1.1 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการเกษตร จ านวน 1 ต าแหน่ง 
            - พนักงานจ้าง ดังนี้ 
             1.1 ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 
    6. กองสวัสดิการสังคม 
            - พนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย 
             1.1 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม จ านวน 1 ต าแหน่ง  
             1.2 ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 ต าแหน่ง 
             - จ้างเหมาทั่วไป ดังนี้ 
              1.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
 

/หน่วยตรวจ...... 
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    7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
     - พนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย 
             1.1 ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จ านวน 1 ต าแหน่ง  
 

    ครับเนื่องด้วยการบริหารงานด้านบุคคลงบประมาณท่ีจ่ายไป ด้วยความเป็นห่วงของท่าน 
สมาชิก อบต.เรื่องการมาท างานสายและเลิกงานก่อนเวลาราชการ ในระยะเวลาของการ
ท างานได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับ การประเมินงานมาประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบว่าด้วยการมาสายและเลิกงานก่อนเวลา     ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยเช็คเพ่ือดูพฤติกรรม 

    การท างานของเจ้าหน้าที่และมีบทลงโทษซึ่งมาตรการนี้เราใช้อยู่แล้วนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายฉวี  โสดก   ครับตามท่ีท่านหัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงไปเป็นเรื่องบุคลากร และเวลาการปฏิบัติงานนะ  
ประธานสภาฯ   ครับท่านอาคม พลยางนอก ได้รับทราบแล้วนะครับถือเป็นสิ่งดี เชิญท่านปลัดครับ 
 

นายอธิภัทร ปุราชะโก  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ขอชี้แจงในส่วน 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ของงบการเงินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาผมได้แจ้งที่ประชุมทุกครั้งในการประชุม 
    สภาฯ เพื่อท่านจะได้ทราบสถานการเงินการคลังเป็นอย่างไร    ในรูปแบบของเงินรายได้เรามี 
    เงินทุนส ารองที่ไม่เก่ียวกับเงินอุดหนุน     ส าหรับเงินทุนส ารองมีทั้งหมด 16,597,597.97  
    บาท ส่วนเงินสะสมก็ตามที่เราอนุมติจ่ายไป    ในส่วนของงบประจ าเดือนพฤษภาคม 2564  

รายได้ 31,738,982.97 บาท จ่ายไปแล้ว 21,937,639.39 บาท ซึ่งขณะนี้มีเงิน
ระหว่างรายรับกับรายจ่ายประมาณ 8,000,000-9,000,000 บาท ส าหรับโครงการที่อยู่
ในข้อบัญญัติฯ เหลือประมาณ 4 โครงการ งบประมาณไม่เกิน 2,000,000 บาท ที่เหลือ
เป็นการบริหารในส่วนของงบด าเนินงานต่างๆ เช่น งบบุคลากร ซึ่งคาดว่าอีก 4 เดือน งบที่
ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีโอกาสที่จะเข้ามาน่าจะใกล้เคียงในช่วงปลายปี ส่วนเรื่อง
การเงินขอชี้แจงให้สภาฯ ทราบว่าเงินมีจ านวนเท่านี้ท่านถามว่าเพียงพอไหมเพราะขณะนี้เรา
มีงบประมาณอยู่ที่ 32,300,000 บาท งบขาดประมาณ 13,000,000 บาท ซึ่งเราจะ
ได้รับการจัดสรรมาประมาณเดือนละ 2,000,000-3,000,000 บาท ระยะเวลาเหลือ 4 
เดือน คิดว่าก็น่าจะเพียงพอ เช่น เงินอุดหนุนเข้ามา 2 งวดๆ แรกเข้ามา 3,400,000 บาท 
และงวดที่ 2 เข้ามา 1,800,000 บาท งวดที่ 2 ปกติจะเข้ามามากกว่าแต่ด้วยสถานการณ์
ตามที่ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่านทราบ ส่วนงวดที่ 3 จะมีหรือไม่เราไม่รู้ก็ติดตามข่าวสารว่า
จะมีงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร ขอแจ้งให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่านทราบ ขอบคุณ
ครับ 
 

นายฉวี  โสดก   ครับส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์คลังท่านปลัดก็ได้ชี้แจงไปแล้วท่านสมาชิก อบต.  
ประธานสภาฯ ทุกท่านคงรับทราบแล้วนะครับมีสมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือไหมครับ 

เชิญเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์ฯ ครับ 
 

นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา คะขออนุญาตฝากท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ในช่วงที่ได้ออกไปประชาคมหมู่บ้านจากผู้น า 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ หมู่บ้านเรื่อง การน าโครงการมาบรรจุในข้อบัญญัติฯ ขอให้ท่านสมาชิก อบต.แต่ละหมู่บ้าน

แจ้งให้ผู้น าหมู่บ้านทราบด้วยนะคะ ซึ่งผู้น าหมู่บ้านบางหมู่บ้านไม่รู้ เรื่อง ขอให้ท่าน
ปรึกษาหารือกันก่อนจะได้ไม่มีปัญหาในครั้งต่อไป ขอบคุณคะ 

 
 

/นายฉวี...... 
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นายฉวี  โสดก   ครับตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ฝากมาก็ขอให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ปรึกษาหารือกับท่านผู้น าหมู่ 
ประธานสภาฯ บ้านด้วยนะครับๆ มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถาม หรือปรึกษาหารือในระเบียบวารที่ 6 

เรื่องอ่ืนๆ อีกไหมครับหากไม่มีท่านสมาชิก อบต.จะสอบถามแล้ว วันนี้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยางเรา ได้มีตัวแทนประชาชนจากบ้านห้วยคร้อ หมู่ 5 นายสงวน สิทธิดา ได้
ยื่นหนังสือลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยาง ซึ่งจริงๆ แล้วจะเป็นเรื่องขออนุญาตเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ ซึ่งเป็น
การสอบถามจะต้องอยู่ในกรอบเชิงสร้างสรรค์ไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย ท่านผู้บริหารท่าน
จะตอบหรือไม่ก็ได้ จึงจอแจ้งให้ผู้ขออนุญาตเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ การสอบถามของ
ท่านเป็นเรื่องดีครับเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของต าบลห้วยยางเรา เชิญท่านสงวน สิทธิดา ครับ 

 

นายสงวน สิทธิดา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต. ที่เคารพทุกท่าน กระผมนายสงวน สิทธิดา 
ชาวบ้าน หมู่ 5 ตัวแทนพ่ีน้องประชาชนต าบลห้วยยาง ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตามหนังสือที่ผมได้ส่ง

มานั้น ซึ่งต าบลห้วยยางเรามีปัญหาเกี่ยวกับการท างานของท่านนายก ท่านปลัด ซึ่งเป็น
เจ้าของงบประมาณเป็นเงินภาษีพ่ีน้องประชาชนและงบประมาณของรัฐ ผมในฐานะตัวแทน
พ่ีน้องประชาชนต าบลห้วยยาง มีข้อสงสัยสอบถามการท างานเพ่ือความโปร่งใสถูกต้อง 
บริสุทธิ์ยุติธรรมเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแผ่นดิน แต่ท่านนายกจะตอบหรือไม่ก็ขึ้นอยู่
กับท่าน ผมขอสอบถาม ด้านที่ 1 ด้านการบริหาร การช่วยเหลือประชาชนต าบลห้วยยาง 
ครั้งที่ผ่านมาชาวบ้านได้ดูการท างานของท่านนายกตลอด แต่ชาวบ้านไม่กล้าเข้าร่วมประชุม
สภาฯ แต่ชาวบ้านได้คุยกับผมในฐานะที่ผมเคยท างานมาก่อน ว่าระเบียบเป็นอย่างไร การ
ท างานตรงตามที่พ่ีน้องประชาชนต้องการ ซึ่งครั้งก่อนผมก็ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ 
มาแล้วและได้น าวัตถุของโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เช่น ปูนขี้ นก ก้อนดินลูกรัง แต่มา
ครั้งนี้ผมได้เตรียมเอกสารรูปถ่ายมาด้วย ผมขอสอบถามดังนี้ 1. เรื่องการจัดซื้อต้นมะนาว 
ต้นละ 500 บาท 2. เรื่องการจัดซื้อรถยกหรือรถกระเช่า ท่านได้ท าสัญญากับผู้ประกอบการ
หรือผู้รับจ้าง การจัดซื้อของทางราชการในราคาขนาดนี้มีเอกสารครบไหมครับ เช่น เลขคัสซี 
คู่มือ 3. เรื่องเอกสารส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ว่าจะมีของมาให้พ่ี
น้องประชาชน ท่านให้ผู้น าหมู่บ้านรวบรวมเอกสารดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบให้ชาวบ้านเสีย
ความรู้สึกได้ว่าถูกหลอก เพราะท่านรับเอกสารมาแล้ว แต่ท่านไม่มีอะไรให้กับเขา และท่าน
ผู้น าหมู่บ้านได้ขอเอกสารคืนแต่ท่านก็ไม่ให้คืน 4. เรื่องการจัดซื้อรถน้ าเอนกประสงค์ ก่อนที่
จะจัดซื้อท่านได้ชี้แจงต่อสภาฯ ด้วยความจ าเป็น เพ่ือน ามาป้องกันเหตุเพลิงไหม้ เหตุอุทกภัย 
วาตภัย เพ่ือใช้ในต าบลห้วยยาง หากมีเหตุฉุกเฉินสามารถน ามาใช้ได้ทัน เช่น คืนที่เกิดเหตุไฟ
ไหม้บ้านชาวบ้านด่านช้าง รถก็ไม่ได้จอดที่ส านักงานแต่ไปจอดที่หน้าโรงเรียนบ้านหนองหญ้า
ปล้อง แต่เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนท่านก็ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลา 
ซึ่งท่านไม่ได้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เช่นเดียวกับการจ้างพนักงานลูกจ้างท่านไม่ได้แบ่ง
หน้าที่ให้เขารับผิดชอบแบ่งช่วงระยะเวลากลางวัน 24 ชั่วโมง และกลางคืน24 ชั่วโมง จาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าการท างานของท่านไม่ได้คุ้มครองทรัพย์สินของประชาชน
ต าบลห้วยยาง ด้านที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ท่านท าเอกสารสัญญาออกมาดี มีเอกสารประกอบ
ครบ แต่พอท าสัญญากับผู้ประกอบการหรือผู้รับเหมาท างานจริงๆ ไม่เป็นไปตามแบบ จากที่
ผมได้ท าหนังสือมายังท่านเพ่ือขอส าเนาสัญญา รายงานการประชุมสภาฯ เพ่ือตรวจสอบแต่ 
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การท างานของท่านไม่ได้เป็นไปตามนั้น เช่น ช่างควบคุมงาน ที่ท่านแต่งตั้งโครงการทุก
โครงการเวลาผู้รับเหมาไปลงงานท่านไม่ได้ไปตรวจสอบพัสดุ ผมจึงขอฝากท่านนายกครับ 
ด้านที่ 3 การจ้างพนักงานจ้าง มีจ านวนมากเกินไปชาวบ้านเดินผ่านไปผ่านมาเห็น แม้กระ
ทั้งตัวผมเองผมก็สงสัยว่าท่านจ้างพนักงานจ้างมาท าไม่เยอะ การเปิดกรอบ ต าแหน่งอยู่ส่วน
ไหน มีความจ าเป้นขนาดไหนถึงจ้างมาแล้วไม่มีงานท า ความจ าเป็นของท่านมีเท่าไรเมื่อมี
งบประมาณแล้วการบริหารก็ขอให้ท่านคิดถึงพ่ีน้องประชาชนต าบลห้วยยาง ขอให้ท่านท าให้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ผมขอสอบถามท่านนายก 
ขอบคุณครับ 

 

นายฉวี  โสดก   ครับเชิญท่านายก ครับ 
ประธานสภาฯ    
 

นายสมปอง จันปัญญา  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต. และท่านสงวน สิทธิดา ตามที่ท่านได้ยื่น 
นายก อบต.   หนังสือต่อประธานสภาฯ เพ่ือเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ ในวันนี้ผมนายสมปอง จันปัญญา 

นายก อบต.ห้วยยาง ตามที่ท่านได้สอบถามด้านต่างๆ ทั้ง 3 ด้าน เช่น เรื่องการช่วยเหลือพ่ี
น้องประชาชน , การบริหารงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ระเบียบ กฎหมายฉบับใหม่
ออกมาทุกปี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การจัดท างบประมาณ การช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปี 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ช่วยเหลือประชาชร ฉบับที่ 2 ระเบียบก็ออกมาใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องต่อการใช้
งาน ปี 2562 ระเบียบใหม่ออกมาอีกเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนผู้ประสบภัยหรือกรณีอ่ืนๆ  และในปี 
2563 ปีที่ผ่านมาการท างานเราก็ยึดระเบียบ กฎหมาย เป็นเกณฑ์ เช่น ระเบียบพัสดุการ
จัดซื้อจัดจ้างออกมาใหม่ อบต.ห้วยยางเราก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม ซึ่งเป็นระเบียบใหม่ที่เรา
ต้องรู้ ส าหรับการบริหารงานด้านต่างๆ ก็เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนต าบลห้วยยางเรา 
ส่วนเรื่องการรับพนักงานจ้าง ด้วยโครงสร้างงานเพ่ิม ปริมาณงานเพ่ิมขึ้น เจ้าหน้าที่ทุก
คนท างานตามหน้าที่และงานที่ได้รับการมอบหมาย ท่านสมาชิก อบต.ถามว่าเกินไปไหมผม
คิดว่าไม่เกินไปนะครับเรามีความจ าเป็น ส่วนเรื่องงบประมาณตามที่รัฐบาลจัดสรรมาจากเงิน
ภาษีของพ่ีน้องประชาชนนั้น เราก็น ามาช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบาย
ในด้านต่างๆ นะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายฉวี  โสดก   ครับเชิญท่านสงวน สิทธิดา ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสงวน สิทธิดา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต. ที่เคารพทุกท่าน ครับตามท่ีท่านนายกได้ 
ชาวบ้าน หมู่ 5   ตอบค าถามของผมทั้ง 3 ด้านแล้วนั้น ผมขอสอบถามและปรึกษาหารือ เรื่อง โรคระบาลสัตว์

ชนิดลัมปี สกิน ระบาดในต าบลห้วยยางเรา ซึ่งขณะนี้วัวชาวบ้านได้เจ็บป่วย และล้มตายไป
หลายตัวแล้ว เช่น วัวของชาวบ้านดงบัง หมู่ 6 , บ้านดงสว่าง หมู่ 11 , บ้านห้วยคร้อ หมู่ 5
และหมู่บ้านอ่ืนๆ ท่านนายกพอมีงบประมาณ หรือแนวทางในการช่วยเหลือประชาชน
อย่างไร ส่วนวัวตัวที่ตายแล้วท่านนายกพอมีงบประมาณช่วยเหลือชาวบ้าน ไหมครับ และวัว
ที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านนายกพอมีงบประมาณในการจัดหาวัคซีนฉีดป้องกันการแพร่ระบาดเพ่ือ 
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    ไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้ ขอให้ท่านนายกช่วยพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือชาวบ้าน

ด้วยนะครับๆ ในการสอบถามหรือปรึกษาหารือของผมก็ไม่คิดจะจับผิดท่านายกนะครับแต่
เป็นสอบถามเพ่ือจะได้น าไปแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนต าบลห้วยยางเราได้ทัน
เหตุการณ์ ผมขอบคุณสภาฯ ที่เปิดโอกาสให้ผมได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยางในวันนี้ ขอบคุณครับ 

 

นายสมปอง จันปัญญา  ครับส าหรับโรคระบาลสัตว์ชนิดลัมปี สกิน ได้ระบาดในต าบลห้วยยางเรา ผมได้ปรึกษาหารือ 
นายก อบต.   กับท่านปลัด ท่าน ผอ.กองคลัง แล้วนะครับ ทาง อบต.ห้วยยาง จะจัดซื้อยาพ่นทุกหมู่บ้าน

โดยการจ้างเหมาคนมาฉีดพ่น และให้เจ้าหน้าที่ก ากับควบคุมการใช้เครื่องเพราะเป็นเรื่อง
ใหม่ๆ ขอบคุณครับ 

  

นายฉวี  โสดก ครับมีสมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ อีก 
ประธานสภาฯ ไหมครับ ซึ่งเราก็ได้สอบถาม อภิปราย กันมาเป็นเวลานานพอควร เราก็ได้แรกเปลี่ยนความรู้ 

และท าความเข้าใจกันแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม อภิปราย ต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณคณะท่านผู้บริหาร 
ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ  เสียสละเวลามาประชุม
ในครั้งนี้จนจบ ขอขอบคุณทุกท่านครับผมขอปิดประชุมสภาฯ ครับ 

 

ปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
         

 (ลงชื่อ)              ผู้บันทึกการประชุม 
                     (นายอธิภัทร  ปุราชะโก) 
                   ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ 
 

 

(ลงชื่อ)                           ผู้ตรวจรายงานประชุม 
               (นายฉวี         โสดก) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง  
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

๑. นายฉวี  โสดก  
 

๒. นายสันต์ ขอเสริมกลาง  
 

๓. นายแสงวิจิตร ทับอาสา  
 
- สภาองค์การบิหารส่วนต าบลห้วยยาง ได้ท าการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัย    
ที่ ๒ /๒๕๖4 เมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖4 

 

  
(ลงชื่อ)                                         (คราวถัดไป) 

                       (นายฉวี           โสดก) 
                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


