
 

 

  
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมยัท่ี 2  ประจ าปี 2564 
วันท่ี  12  พฤษภาคม  ๒๕64  เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น 
  

เข้าประชุม      13 คน 
ลาประชุม        - คน 
ขาดประชุม    1 คน 
เข้าร่วมประชุม   11 คน 
  

 
ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

 

นายประยรู 
นายช านาญ 
นางธิติรัตน์ 
นางบังออน 
นายอนุศักดิ์ 
นางวาสนา 
นางรัตนาภรณ์ 
นางเสงี่ยม 
นางเพชรรัตน์ 
นางสาวปริญญา 
นายอรงณ์กฎ 
นายส าเรจ็ 
นายสุวรรณ  

ดีมา 
ขวานา 
เศวตมาลานนท ์
จันทร์แสนตอ 
บุญพันธ์ 
แก้วพรม 
ทาสิงห ์
ฝั้นฉิม 
วันทา 
ทองสุข 
อินยอด 
รอดฉ่ า 
มีแก้ว 

รองประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
เลขานุการสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

ประยรู  ดีมา 
ช านาญ ขวานา 
ธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ 
บังออน จันทร์แสนตอ 
อนุศักดิ์  บุญพันธ์ 
วาสนา  แก้วพรม 
รัตนาภรณ์  ทาสิงห ์
เสงี่ยม  ฝั้นฉิม 
เพชรรัตน์  วันทา 
ปริญญา ทองสุข 
อรงณ์กฎ อินยอด 
ส าเร็จ รอดฉ่ า 
สุวรรณ มีแก้ว 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

     

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1. นายถิรเจตน์  

 
แก้วใหญ่ชัยพาณิชย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 

 
 

“ขาดประชุม” 
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          ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

 

นางธิติรัตน์ 
นายเอกรฐั  
นางสาวนันทนัช 
นายวิทยา 
นางวรัญญา 
นางภัคจิรา 
สิบเอกชยกร 
นายพงศกร 
นางวันทนา 
นายอภิเชษฐ์ 
นายอธิวัฒน์ 

เศวตมาลานนท ์
แสงทอง 
อินทรห์ม่อม 
วงศ์แช่มช่ืน 
พองาม 
พูลคูณ 
นิคมทัศน์ 
วงษ์ลา 
พิกล 
ติธาดา 
ฟองใหญ ่

ปลัด อบต. ห้วยมุ่น 
ผู้อ านวยการกองคลงั 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองการศึกษา 
นักวิชาการเงินและบญัชี 
นักพัฒนาชุมชน 
พนักงานจ้างทั่วไป 
ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 7 
ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 6 
สารวัตก านันต าบลห้วยมุ่น 

 ธิติรัตน์ เศวตมาลานนท ์
เอกรฐั  แสงทอง 
นันทนัช อินทร์หม่อม 
วิทยา วงศ์แช่มช่ืน 
วรัญญา  พองาม 
ภัคจิรา พูลคูณ 
ชยกร นิคมทัศน์ 
พงศกร  วงษ์ลา 
วันทนา พิกล 
อภิเชษฐ์ ติฐาดา 
อธิวัฒน์ ฟองใหญ ่

 
 

เริ่มประชุม เวลา   09.30 น. 
                    เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น เรียนเชิญประธานในที่
ประชุมสภาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ กล่าวเปิดการประชุม
สภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564                   
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้    
 

ระเบียบวาระที่ 1 
นายประยูร  ดีมา 

(ประธานสภาท้องถิ่น) 
 

ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 
 

ระเบียบวาระที่ 2 
นายประยูร  ดีมา 

(ประธานสภาท้องถิ่น) 
 
 
 

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภาท้องถิ่น) 

ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 

เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
- ขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินทราบ นายถิรเจตน์  แก้วใหญ่ชัยพาณิชย์ ต าแหน่ง 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน หมู่ที่ 2 “ขาดประชุม”  
 
- รับทราบ 
 
รับรองรายงานการประชุม 
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564   
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
- ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกรายงาน           
การประชุมสภาสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 
- มีสมาชิกสภาท้องถ่ินท่านใดพบข้อผิดพลาด หรือต้องการแก้ไขบันทึกรายงานการ
ประชุมสภาสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 หรือไม่                       

- ไม่มีข้อแก้ไขในบันทึกรายงานการประชุมสภาฉบับนี้ 
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นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภาท้องถิ่น) 

นางธิติรัตน์ เศวตมาลานนท์ 
(เลขานุการสภาท้องถิ่น) 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 
นายประยูร  ดีมา 

(ประธานสภาท้องถิ่น) 
 

ระเบียบวาระที่ 4 
นายประยูร  ดีมา 

(ประธานสภาท้องถิ่น) 
 

ระเบียบวาระที่ 5 
นายประยูร  ดีมา 

(ประธานสภาท้องถิ่น) 
 
 
 

นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ 
(เลขานุการสภาฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ถ้าที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม กระผมขอมติที่ประชุมรับรองบันทึกรายงาน
การประชุมสภาสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   

- มติที่ประชุมสภาท้องถ่ินรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564  
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   
- รับรอง          11  เสียง 
- ไม่รับรอง        -    เสียง 
- งดออกเสียง    1    เสียง  ได้แก่ นายประยูร ดีมา ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
 
กระทู้ถาม                        
- ไม่มี 
 
 
เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
- ไม่มี  
 
 
เรื่องท่ีเสนอใหม่  
5.1 ขอความเห็นชอบแก้ไขและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565            
ครั้งท่ี 1/2564 
- ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่นกล่าวระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การก าหนดสมัยประชุมสภาท้องถ่ินให้ที่ประชุมทราบ 
 
- เรียนประธานสภาท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน และสวัสดีผู้เข้ารว่ม
ประชุมทุกท่านดิฉันนางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยมุ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
“แผนพัฒนาท้องถ่ิน” หมายความว่าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์     
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชนอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึน       
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความ
รวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
หมวด ๓ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๑๗ (๔) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่าง
แผนพัฒนาท้องถ่ินและประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถ่ินเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความ
เหน็ชอบ และผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 
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นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ 

(ปลัด อบต. ห้วยมุ่น) 
 

นางสาวนันทนัช อินทร์หม่อม 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
 

 
- รายละเอียดโครงการที่เพิ่มลงในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน นางสาวนันทนัช  อินทร์หม่อม ได้อ่านรายละเอียดแต่ละโครงการให้ที่ประชุมสภาฯ
ได้รับทราบ เพื่อจะได้พิจารณาอนุมัติในล าดับถัดไป 

- เรียนประธานสภาท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน และสวัสดีผู้เข้ารว่ม
ประชุมสภาท้องถ่ินทุกท่าน ดิฉันนางสาวนันทนัช อินทร์หม่อม ต าแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน การแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินในครั้งนี้ คือการแก้ไขเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถ่ินครั้งที่ 1/2564 ขอให้ทุกท่านเปิดเอกสารที่แจกให้ไป  

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น 

 
นางสาวนันทนัช อินทร์หม่อม 

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

นายส าเร็จ รอดฉ่ า 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 8) 

 
 
 

- มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือไม่ 
 

- ขออนุญาตสอบถาม เรียนท่านประธานสภาท้องถ่ิน และสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายส าเร็จ รอดฉ่ า (ส.อบต. หมู่ที่ 8)โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
ประพาย วันทา ถึงบ้านนางนภารัตน์ อังครา หมู่ที่ 6 บ้านธรรมวงศ์ ตั้งงบประมาณ 
550,000 บาท ท าไมถึงตั้งบประมาณไว้สูง โดยเฉลี่ยแล้วโครงการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานจะตั้งไว้ประมาณ 300,000 บาท  

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2564 2565 
แผนงานบริการชุมชน 

1 โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการ - 50,000 กองสวัสดิการฯ 
2 โครงการก่อสร้างห้องน้ าผู้พิการ - 240,000 กองสวัสดิการฯ 
3 โครงการก่อสร้างที่จอดรถผู้พิการ - 100,000 กองสวัสดิการฯ 

4 โครงการจัดท าป้ายและสัญลักษณ์ส าหรับคนพิการ - 3,000 กองสวัสดิการฯ 

5 โครงการจัดท าจุดบริการข้อมูลข่าวสารที่มีความจ าเป็นส าหรับคนพิการ - 10,000 กองสวัสดิการฯ 

 รวม - 403,000 - 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ข้ามล าน้ าสุม (ทางไปบ่อขยะ) หมู่ที่ 5  
บ้านโป่งพาน 

60,000 - กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านส่องสี - 100,000 กองช่าง 
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในหมู่บ้านจุดเดิมถึงบ้านนางปริญญา  

ทองสุข 
250,000 - กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประพาย วันทา  
ถึงบ้านนางนภารัตน์ อังครา หมู่ที่ 6 บ้านธรรมวงศ์ 

- 550,000 กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยมุ่น - 150,000 กองช่าง 
6 โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านมณีแก้ว - 150,000 กองช่าง 
 รวม 310,000 950,000 - 

แผนงานสาธารณสุข 
1 เครื่องพ่นหมอกควัน 59,000 59,000 ส านักปลัด 
 รวม 59,000 59,000  
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นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ 

(ปลัด อบต. ห้วยมุ่น) 
 
 
 

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภาท้องถิ่น) 

ท่ีประชุมฯ 
 

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภาท้องถิ่น) 

นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ 
(เลขานุการสภาฯ) 

 
 
 
 

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภาท้องถิ่น) 

 

 
- ขออนุญาตตอบค าถามค่ะ ในส่วนของโครงการทุกโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ินน้ัน คือการประมาณงบประมาณค่าใช้จ่ายไว้คร่าวๆ ฉะนั้นเราจะตั้งไว้สูงแค่ไหนก็
ได้ แต่ถึงข้ันที่จะน าโครงการนั้นมาด าเนินการ เราก็ต้องก าหนดราคากลางใหม่อีกรอบ 
และต้องดูอีกปัจจัยคืองบประมาณและสภาพปัญหาความเดือดร้อนว่า จะด าเนินการได้
มากน้อยเพียงใด 
- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามอีกหรือไม่ 
 
- ไม่มีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม 
 
- ถ้าทุกท่านไม่มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามแล้ว กระผมขอมติที่ประชุมสภารับรองการแก้ไข
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 1/2564 

- มติที่ประชุมสภาท้องถ่ินรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564  
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   
- รับรอง          11  เสียง 
- ไม่รับรอง        -    เสียง 
- งดออกเสียง    1    เสียง  ได้แก่ นายประยูร ดีมา ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
 
5.2 ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น กล่าวรายละเอียดการโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้ที่ประชุมทราบ 
- ขอให้ทุกท่านดูตามเอกสารรายละเอียดการโอนงบที่แจกให้ค่ะ 

 
รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 
 

 

ที่ โอนลดจาก 
จ านวน 
(บาท) 

โอนเพิ่มใน 
จ านวน 
(บาท) 

1 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเบี้ยกันดาร  
 

48,000 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างแทงก์น้ าเหลี่ยมคอนกรีต แบบมี 
ฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านธรรมวงศ์   

 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน ค่าตอบแทน  ค่าเช่าบ้าน 

25,000 
 

รวมยอดโอนลด 73,000 

เดิมตั้งงบประมาณไว้ 187,000 บาท รวมยอด
หลังโอนงบประมาณเพิ่ม รวมเป็นเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 260,000 บาท  

260,000 
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ที่ โอนลดจาก 
จ านวน 
(บาท) 

โอนเพิ่มใน 
จ านวน 
(บาท) 

2 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 

11,000 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิด  

 

แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 

40,000 

รวมยอดโอนลด 51,000 
เดิมตั้งงบประมาณไว้ 349,000 บาท รวมยอด
หลังโอนงบประมาณเพิ่ม รวมเป็นเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 400,000 บาท 

400,000 

3 แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 

10,000 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล. 
ส ายทา งหล วง ถึ ง อ่ า งห้ ว ย บ งแ ก้ ว  ห มู่ที่  3             
บ้านโป่งปุ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน 

2,500 
 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 

6,500 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
(ปริ้นเตอร์) ขนาดการพิมพ์กระดาษ A3 

5,010 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าใช้
สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดท าแผน
ชุมชน 

5,000 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าใช้
สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้านและเวทีประชาคมต าบล 

5,000 

รวมยอดโอนลด 34,010 
เดิมตั้งงบประมาณไว้ 256,000 บาท รวมยอด
หลังโอนงบประมาณเพิ่ม รวมเป็นเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 290,000 บาท 

290,000 

4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ โครงการร่วมกิจกรรมงานพญาปาด เทศกาล
หอม-กระเทียมและของดี อ. น้ าปาด 

29,000 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ง านก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยสัก สายไร่นายธาวัน       
แสนสุภา ถึงไร่นางแว่น นินเป้า บ้านห้วยพร้าว หมู่ท่ี 4  

 

รวมยอดโอนลด 29,000 
เดิมตั้งงบประมาณไว้ 256,000 บาท รวมยอด
หลังโอนงบประมาณเพิ่ม รวมเป็นเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 285,000 บาท 

285,000 
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นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ 

(ปลัด อบต. ห้วยมุ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ 
(ปลัด อบต. ห้วยมุ่น) 

ท่ีประชุมฯ 

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภาท้องถิ่น) 

- โครงการที่กล่าวมาข้างต้นคือโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี 2564 ก่อนที่จะน าโครงการเข้ามาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายนั้นจะต้องมีการประมาณราคา เขียนแบบแปลน โดยยึดเกณฑ์
การค านวณราคากลางค่าวัสดุก่อสร้างจากกรมบัญชีกลาง แต่ปัจจุบันราคาน้ ามัน
ได้ปรับข้ึน และรัฐบาลได้มีมติให้ยึดราคาน้ ามันจากน้ ามันดีเชลธรรมดา เปลี่ยนมา
ใช้น้ ามันดีเซล B7 ท าให้ราคาน้ ามันต่างกันประมาณ 10 บาทต่อลิตร และได้มี
หนังสือสั่งการจากรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0433.2/ว 545 ลงวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง เกณฑ์การใช้ราคาน้ ามันในการค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง 
สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม ให้ยึดตามรายละเอียดที่แนบท้านหนังสือฉบับนี้ 
ขอบคุณค่ะ 
- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามอีกหรือไม่ 
 

- ไม่มีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม 

- ถ้าทุกท่านไม่มีข้อสงสัยหรอืข้อซักถามแลว้ กระผมขอมติที่ประชุมสภารบัรองการ
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่ โอนลดจาก 
จ านวน 
(บาท) 

โอนเพิ่มใน 
จ านวน 
(บาท) 

5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการร่วมกิจกรรมงาน
พญาปาด เทศกาลหอม-กระเทียม และของดี อ.
น้ าปาด 

2,000 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป้ายดอกบัว         
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโป่ง  

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เงินอุดหนุนส่วน
ราชการโครงการจัดงานพญาปาด เทศกาลหอม-
กระเทียม และของดี อ.น้ าปาด 

25,000 

รวมยอดโอนลด 27,000 
เดิมตั้งงบประมาณไว้ 240,000 บาท รวมยอด
หลังโอนงบประมาณเพิ่ม รวมเป็นเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 267,000 บาท 

267,000 

6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย โครงการ
แข่งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท์และต้ านยา      
เสพติด 

59,000 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนางจันทร์ฉายถึงบ้านนายสุธี จุดที่ 2 
หมู่ที่ 8  บ้านมณีแก้ว 

 

รวมยอดโอนลด 59,000 
เดิมตั้งงบประมาณไว้ 354,000 บาท รวมยอด
หลังโอนงบประมาณเพิ่ม รวมเป็นเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 413,000 บาท 

413,000 
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มติท่ีประชุมฯ 

 

 

 
นายประยูร  ดีมา 

(ประธานสภาท้องถิ่น) 
 

 
นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ 

(ปลัด อบต. ห้วยมุ่น) 
 

 

 
- มติที่ประชุมสภาท้องถ่ินรับรองการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
- รับรอง          11  เสียง 
- ไม่รับรอง        -    เสียง 
- งดออกเสียง    1    เสียง  ได้แก่ นายประยูร ดีมา ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
 
5.3 ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
- ขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณกล่าวรายละเอียดการโอนงบประมาณฯ ให้ที่ประชุม
สภาได้รับทราบ 
- ขออนุญาตท่านประธานสภา เนื่องด้วยมีบางโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติแต่สามารถด าเนินการได้ ด้วยปัจจัยหลายอย่าง จึงมีความจ าเป็น
ที่จะต้องขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอให้ทุกท่านได้ดูตาม
เอกสารที่แจกให้ค่ะ 

รายละเอียดการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 

ที่ โอนลดจาก 
จ านวน 
(บาท) 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน 
(บาท) 

1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการแห่   ต้นผึ้ง 

20,000 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ หน้าที่ท าการ อบต. 
ห้วยมุ่น  

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       
งานกีฬาและนันทนาการ  เงินอุดหนุนส่วน
ราชการโครงการแข่งขันกีฬาห้าเส้า  (เบญจ
สัมพันธ์) 

20,000 

รวม 40,000 รวมยอดตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  40,000 
2 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ วไป

เก่ียวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 

20,000 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ข้ามล าน้ าสุม    
บ้านโป่งพาน หมู่ที่ 5  

 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ วไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้
สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
 

40,000  

รวม 60,000 รวมยอดตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 60,000 
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ที่ โอนลดจาก 
จ านวน 
(บาท) 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน 
(บาท) 

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจก 
 

6,200 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือ
เครื่องปั๊มน้ า จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับ ศพด.
ห้วยมุ่นจ านวน 1 เครื่อง ศพด.โป่งพาน จ านวน 
1 เครื่อง 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่า
ค รุ ภั ณ ฑ์  ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ 
 

1,450 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน 
 

2,350 

รวม 10,000 รวมยอดตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 10,000 

5 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
โต๊ะอาหารส าหรับเด็กพร้อมเก้าอ้ี 
 

8,000 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือ
พัดลมติดผนัง จ านวน 13 ตัว ส าหรับ ศพด. 
ห้วยมุ่น  จ านวน 3 ตัว ศพด.โป่งพาน จ านวน 4 
ตัว ศพดส่องสจ านวน 2 ตัว ศพด.ห้วยโป่ง 
จ านวน 4 ตัว 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน 
 

17,000 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน 
 

1,000 
 

รวม 26,000 รวมยอดตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 26,000 

6. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน โต๊ะท างาน 

5,000 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ จัดซ้ือล าโพงเคลื่อนที่ จ านวน 1 เครื่อง 
ส าหรับ ศพด.โป่งพาน 

 

รวม 5,000 รวมยอดตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 5,000 

7. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 
 

4,500 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือ
เก้าอ้ีบุนวมล้อเลื่อน จ านวน 3 ตัว ส าหรับศพด.
ส่องสีจ านวน 1 ตัว ศพด.ห้วยโป่ง จ านวน 2 ตัว 

 

รวม 4,500 รวมยอดตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 4,500 
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ที่ โอนลดจาก 
จ านวน 
(บาท) 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน 
(บาท) 

8 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 
 

10,000 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ จัดซ้ือเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย 
จ านวน 4 เครื่อง ส าหรับ ศพด.ส่องสี  จ านวน 
1 เครื่อง ศพด.ห้วยโป่ง จ านวน 1 เครื่อง ศพด.
โป่งพาน จ านวน 1 เครื่อง ศพด.ห้วยมุ่น  จ านวน 
1 เครื่อง 

 

รวม 10,000 รวมยอดตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 10,000 

9 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 
 

3,500 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือ
ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก จ านวน 1 หลัง ส าหรับ ศพด.
ห้วยโป่ง 

 

รวม 3,500 รวมยอดตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 3,500 

10 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

6,000 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือกล้อง CCTV 
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จ านวน 2 ตัว 

 

รวม 6,000 รวมยอดตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 6,000 

11 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 
 

2,500 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่า
ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
จัดซ้ือเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จ านวน 1 
เครื่อง 

 

รวม 2,500 รวมยอดตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2,500 

12 แผนงานการพาณิชย์  โครงการขุด เจาะบ่อ
บาดาลพร้อมปั๊มซับเมอร์สในหมู่บ้านส่องสี หมู่ที่ 
7 ตั้งงบประมาณไว้ 200,000 บาท 

200,000 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. สายในหมู่บ้านจากจุดเดิมถึง
บ้านนางปริญญา  ทองสุข หมู่ที่ 7 บ้านส่องสี 

 

รวม 200,000 รวมยอดตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 200,000 

13 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
บุคลากร เงินเดือนฝ่ายการเ มือง เงินเดือน
นายก/รองนายก  59,000 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร จัดชื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 
1 เครื่อง 

 

รวม 59,000 รวมยอดตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 59,000 
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นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ 

(ปลัด อบต. ห้วยมุ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ 
(ปลัด อบต. ห้วยมุ่น) 

นายอนุศักด์ิ บุญพันธ์ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 3) 

 
 

นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ 
(ปลัด อบต. ห้วยมุ่น) 

 
นายประยูร  ดีมา 

(ประธานสภาท้องถิ่น) 

นายส าเร็จ  รอดฉ่ า 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 8) 

 

- แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  
     1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในหมู่บ้าน จากจุดเดิมถึงบ้านนางปริญญา
ทองสุข  บ้านส่องสี  หมู่ที่ 7  
หมายเหตุ สืบเนื่องมาจากโครงการเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมปั้มซับเมิร์ส ในหมู่บ้าน
ส่องสี หมู่ที่ 7 ตั้งงบประมาณไว้ 200,000 บาท  ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ 
โดยปัจจัยสภาพพื้นที่เป็นหินแข็งขนาดใหญ่ และเป็นพื้นที่เนินเขา โดยผู้รับเหมาเข้า
มาขุดเจาะฯ แล้ว แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ เพื่อไม่ให้ผลประโยชน์ของประชาชนบ้าน
ส่องสี หมู่ที่ 7  สูญเสียไป จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณจากโครงการ
เจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมปั้มซับเมิร์ส ในหมู่บ้านส่องสี หมู่ที่ 7 ตั้งงบประมาณไว้ 
200,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในหมู่บ้าน จากจุดเดิมถึงบ้านนาง
ปริญญาทองสุข  บ้านส่องสี  หมู่ที่ 7 
    2) โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ข้ามล าน้ าสุม บ้านโป่งพาน หมู่ที่ 5 จ านวนเงิน 
60,000 บาท 
หมายเหตุ  สืบเนื่องจากโครงการเดิมช่ือโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้น
น้ ากัดเซาะถนน สายทางข้ามน้ าสุมไปบ่อขยะ บ้านโป่งพาน หมู่ที่ 5 บรรจุอยู่ในงบ
จ่ายขาดเงินสะสม ช่วงเกิดอุทกภัย ครั้งที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะ
การประมาณราคาไว้ต่ าไป ท าให้ไม่มีผู้รับเหมาเข้ามารับงานดังกล่าว ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นที่จะตั้งงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อซ่อมแซมให้ถนน
เส้นดังกล่าวสามารถใช้งานได้ปกติ ในระหว่างรองบประมาณจาก อบจ. มาสร้าง
สะพานข้ามล าน้ าสุม 
 
- มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยเกีย่วกับการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจา่ยเปน็รายการ
ใหม่หรือไม่ 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอสอบถาม
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น เหมือน
จะเคยต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปแล้วรึเปล่าครับ แล้วท าไมถึง
ต้องมาต้ังงบประมาณใหม่อีกรอบ 
-  ขอน าเรียนให้ทุกท่านได้ทราบค่ะ เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ พื้นที่ท าการของ อบต.
ห้วยมุ่น ยังไม่เป็นของ อบต.โดยสมบูรณ์ ท าให้การก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าว
จะต้องรอการขออนุญาตใช้พื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน  

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามอีกหรือไม่ 
 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอสอบถาม
ครับว่าตอนนี้การขออนุญาตใช้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น 
ด าเนินการไปถึงข้ันตอนไหนแล้ว  
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นายวิทยา วงศ์แช่มชื่น 
(ผอ.กองช่าง) 

 
 
 
 
 
 

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภาท้องถิ่น) 

 
ท่ีประชุมฯ 

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภาท้องถิ่น) 

 
 

มติท่ีประชุมฯ 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ 6  
นายประยูร  ดีมา 

(ประธานสภาท้องถิ่น) 

นายวิทยา วงศ์แช่มชื่น 
(ผอ.กองช่าง) 

 

 

 

นายประยูร  ดีมา 
(ประธานสภาท้องถิ่น) 

 
ปิดประชุม 

 

- ตามที่เราได้ทราบกัน คือ อบต. ของเราก็ได้มีการด าเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่อยู่ 
แต่ก็มีการโยกย้ายของข้าราชการที่ด าเนินเรื่อง ท าให้การด าเนินการขออนุญาต เกิด
การไม่ต่อเนื่อง และกระผมก็พึ่งย้ายเข้ามาปฏิบัติงานอยู่ที่ อบต. ห้วยมุ่น ก็ ได้รับ
มอบหมายจากท่านนายกฯ และท่านปลัดฯ ให้ด าเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ และ
ผมก็ได้ด าเนินการขอถอนสภาพและขออนุญาตใช้พื้นที่ และตอนน้ีก็ได้ขออนุญาตใช้
เป็นเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถด าเนินการก่อสร้างเสาธง หรือรั้วของ 
อบต. ได้ แต่ส่วนเรื่องของการขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์นั้นเรื่องยั งอยู่ที่
จังหวัด เป็นอ านาจของ ผวจ. ที่จะส่งเข้าไปกระทรวงฯ จึงท าให้เรื่องเกิดการล่าช้า   

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามอีกหรือไม่ 
 
 
- ไม่มีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม 

- ถ้าทุกท่านไม่มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามแล้ว กระผมขอมติที่ประชุมสภารับรอง
รายละเอียดการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 
 
- มติที่ประชุมสภาท้องถ่ินรับรองการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  
- รับรอง          11  เสียง 
- ไม่รับรอง        -    เสียง 
- งดออกเสียง    1    เสียง  ได้แก่ นายประยูร ดีมา ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
 
เรื่องอ่ืนๆ  
- มีสมาชิกท่านใดหรือเจ้าหน้าท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่  
 

- ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบครับ วันก่อนผมได้เข้าร่วมประชุมที่อ าเภอบ้านโคก โดย
แขวงการทางอ าเภอบ้านโคกท่านได้แจ้งมาว่า งบประมาณปี  2565 จะมีการ
ด าเนินการขยายไหล่ทาง บริเวณสามแยกบ้านห้วยมุ่น หมู่ที่ 2  จนถึงบ้านมณีแก้ว 
หมู่ที่ 8 ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ อบต. แจ้งชาวบ้านที่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่ใกล้กับ
ถนน สาย 1268 บริเวณบ้านห้วยมุ่นถึงบ้านมณีแก้ว และรื้อท่อประปาที่อยู่ในแนว
เขตของถนน 
 
- มีท่านใดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ ถ้าที่ประชุมไม่มีเรื่องแจ้งแล้ว กระผม
ขอปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564  
 
- เวลา 12.40 น. 
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      ลงช่ือ                                        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                  (นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น 

      ลงช่ือ                                กรรมการตรวจบันทึกฯ             
                 (นายส าเรจ็  รอดฉ่ า) 
         สมาชิกสภา อบต.ห้วยมุ่น  หมู่ที่  8 
 

 ลงช่ือ                                    กรรมการตรวจบันทึกฯ 
             (นายอนุศักดิ์  บุญพันธ์) 
        สมาชิกสภา อบต.ห้วยมุ่น  หมู่ที่  3 

     ลงช่ือ                                 กรรมการตรวจบันทึกฯ 
              (นางเพชรรัตน์  วันทา) 
        สมาชิกสภา อบต.ห้วยมุ่น  หมู่ที่  6 

   ลงช่ือ                                   กรรมการตรวจบันทึกฯ 
              (นายอรงณ์กฎ  อินยอด) 
         สมาชิกสภา อบต.ห้วยมุ่น  หมู่ที่ 7 

ลงช่ือ                                   ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                  (นายประยูร   ดีมา) 
   ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยมุ่น 


