
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจ าปี  2563 

วันที่ 9  ธันวาคม  2563 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

……………………………………………………………………… 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.  

นายไพรฑูรณ์  ชัยยา 
เลขานุการสภาฯ 

บัดนี้สมาชิกสภาฯ  จ านวนทั้งหมด ๒๑  ท่าน  ลากิจ ๑ ท่าน คือ 
๑.นายปัญญา  มารัตตะ             สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ 
       ขาดประชุม ๓ ท่าน คือ 
๑.นางสุรัสวดี  เรืองจาบ            สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ 
๒.นายสุเทพ  ทองเสนา            สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ 
๓.นายคนึง  เกลี้ยงจิตแผ้ว         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ 
เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทั้งหมด   ๑๗  ท่าน  ครบองค์ประชุมแล้ว  เรียนเชิญท่าน
ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

เรียนท่านรองนายก อบต., ปลัด อบต., หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 วันที่ 9  ธันวาคม  2563 เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการต่างๆ       
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง และขอเปิดการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี  2563   
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  2563   
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563  ขอให้ทุกท่านได้ตรวจทานรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
เพ่ือความถูกต้อง หากเห็นว่าข้อความใดไม่ถูกต้อง  ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมก็ให้เสนอขอแก้ไข
เพ่ิมเติม  เพ่ือที่จะได้น าไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอขอแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอแก้ไข เพ่ิมเติม  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุม  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  2563        
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี 1 ประจ าปี  2563  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 
เห็นชอบ   ๑๖  เสียง  ไม่เห็นชอบ - เสียง   งดออกเสียง  ๑ เสียง (นายอนันท์  ด่าน
ตระกูล สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๑ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมครั้งที่แล้ว) 
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ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 

นายอนันท์  ด่านตระกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนินทอง หมู่ที่ 11 
ได้ตั้งกระทู้ถามต่อ คณะผู้บริหาร,กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เรื่อง 
ติดตาม สอบถามความเป็นไปของโครงการเรียงหินตามแนวถนนริมคลองบ้านเนินทอง 
เชื่อมบ้านหนองจอก   

นายเกษม  โมราบุตร 

ประธานสภาฯ 

เรียนเชิญนายอนันท์  ด่านตระกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนินทอง หมู่ที่ 
11 ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายอนันท์  ด่านตระกูล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรอง นายก อบต., ปลัด อบต., และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  ผมนายอนันท์  ด่านตระกูล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ ผมขอติดตามสอบถามความ
เป็นไปของโครงการเรียงหินตามแนวถนนริมคลองบ้านเนินทอง เชื่อมบ้านหนองจอก ตามที่
ส่งหนังสือมา ตอนนี้มีการช ารุดเพ่ิมเติม ผมอยากให้ท่านได้ตอบแนวทางในการแก้ไข 
ระยะเวลาในการแก้ไขเบื้องต้น หากในกรณีที่ติดขัด เพ่ือความชัดเจนเพ่ิมขึ้น เพราะว่าตาม
เอกสารที่ส่งมา ผมเคยส่งมาแล้ว ซึ่งไม่ได้พ่ึงเกิดขึ้น เกิดมาตั้งแต่ประมาณปี ๒๕๕๑  มีการ
ช ารุด มีแนวถนนเสียหาย โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ผมก็ส่งมาแล้ว แต่ตอนนี้ก็เหลื่อมปี
แล้ว ผมก็เลยส่งกระทู้ถามเพ่ือให้เกิดความชัดเจน ว่ามีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรต่อไป 
เพราะว่าถ้าเกิดการบาดเจ็บ หรือมีการเสียชีวิต ก็จะเป็นปัญหาขึ้นมา ผมเคยเข้าร่วม
ประชุมกับทางหัวหน้าเกษตร แม้แต่สุนัขไปกัดนกกระจอกเทศ เรายังต้องจ่ายค่าเสียหายให้
เขาเลย แล้วในกรณีนี้ถ้าเกิดมีคนบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตขึ้นมา ก็จะเกิดผลเสียต่อองค์กรของ
เรา ซึ่งโครงการนี้การประมาณราคาก็ท ากันหมดแล้ว แต่ยังหาผู้รับเหมาไม่ได้  ทีนี้เราจะหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นอย่างไร เพราะว่าถนนเส้นนี้มีทั้งรีสอร์ท มีทั้งศูนย์
ศึกษาดูงานของตาวีฟาร์ม ที่รู้จักกันผ่านทางโซเซียล ถ้าเขาเข้ามาเห็นสภาพถนนของเรา
อย่างนี้ ก็จะส่งผลเสียต่อองค์กรของเรา  ก็เลยจะปรึกษาว่าจะหาแนวทางในการแก้ไข
อย่างไร เพราะว่าเกิดมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ แล้วมาถึงตอนนี้ก็ยังอยู่ในสภาพเดิม ยังไม่ได้รับ
การแก้ไข ผมเคยขอมาครั้งนึงแล้วเป็นโครงการร่วมกับหมู่ที่ ๖ บ้านหนองจอก แต่ก็ถูก
เปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างถนน หินกันแนวก็ได้มานิดหน่อย  ทีนี้ตรงที่มีน้ ามาแรง ก็กัด
เซาะเข้าริมถนนเลย ผมเคยสอบถามเข้ามาครั้งนึงแล้วแต่ไม่เป็นกระทู้  แต่ครั้งนี้ขอให้เป็น
ทางการ และถ้าท่านตอบก็ขอให้ตอบเป็นหนังสือ เพ่ือจะได้ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับ
ทราบ เพราะว่าข้อมูลโครงการต่างๆ ผ่านมาทางการประชาคมของประชาชน เราขอมาใน
นามของประชาชน ก็ต้องตอบค าถามประชาชน สมาชิกสภาฯเปรียบเสมือนคนน าสาร  
การสื่อสารจะได้ชัดเจนมากขึ้น และในการขอความร่วมมือในการประชาคมหมู่บ้านในครั้ง
ต่อไป ก็เท่ากับว่าจะต้องรับผิดชอบโครงการที่เขาขอมาด้วย ไม่อยากให้คนเพียงไม่กี่คนมา
รับผิดชอบ มาแก้ไขปัญหาทุกเรื่อง เราอยากให้ประชาชนรับรู้ด้วยว่าเราก าลังท าอยู่ แต่ยัง
ท าไม่ได้ เป็นเพราะสาเหตุอะไร อยากให้ทางผู้บริหาร หรือทางกองช่างได้ชี้แจงเป็นหนังสือ 
เพ่ือแจ้งให้กับประชาชนได้รับรู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร งบประมาณไม่พอ หาผู้รับเหมา
ไม่ได้ หรือว่าเป็นเพราะอะไร จะได้แจ้งประชาชนได้ ไม่ใช่ให้ประชาชนมาพูดว่า สมาชิก
สภาฯ หรือผู้ใหญ่บ้านไม่สนใจ เราจะได้หาแนวทางในการแก้ไขให้ตรงจุด ส าหรับผมขอน า
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เรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายอนันท์  ด่านตระกูล  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ ที่ได้ตั้งกระทู้ถามต่อ คณะ
ผู้บริหาร,กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เรื่อง ติดตาม สอบถามความเป็นไป
ของโครงการเรียงหินตามแนวถนนริมคลองบ้านเนินทอง เชื่อมบ้านหนองจอก และต่อไป
ขอเรียนเชิญนางสุทธิ์นัชชา  ซวาร์ช  ผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้รับทราบเรียนเชิญครับ 

นางสุทธิ์นัชชา  ซวาร์ช  
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรอง นายก อบต., ปลัด อบต., และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ดิฉันนางสุทธิ์นัชชา  ซวาร์ช  ผู้อ านวยการกองช่าง ขอน าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับ
โครงการเรียงหินตามแนวถนนริมคลองบ้านเนินทอง เชื่อมบ้านหนองจอก ตามที่นายอนันท์  
ด่านตระกูล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ ได้น าเรียนสอบถามมา ซึ่งในส่วนของโครงการนี้ได้มี
การออกแบบไว้แล้ว และได้ส่งให้วิศวกรระดับสามัญในหลายๆที่ เซ็นรับรองแบบให้ถูกต้อง
ตาม พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม แต่ทีนี้มีการท้วงติงว่าที่ออกแบบไว้ไม่มีคานรองรับ อาจเกิด
ความเสียหายต่อความมั่นคงแข็งแรงได้ ก็เลยยังไม่มีวิศวกรเซ็นรับรองให้  ท าให้ไม่เป็นไป
ตามระเบียบของ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ที่ก าหนดให้มีวิศวกรลงนามในแบบด้วย ซึ่งท าให้
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าวสูงขึ้น จึงไม่สามารถด าเนินการได้  ส าหรับดิฉันขอน า
เรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รองนายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์  
รองนายก อบต. ผมขอน าเรียนเพิ่มเติมเก่ียวกับโครงการเรียงหินตามแนวถนนริมคลองบ้าน
เนินทอง เชื่อมบ้านหนองจอก ตามที่นายอนันท์  ด่านตระกูล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑       
ได้น าเรียนสอบถามมา ซึ่งในเรื่องของแนวทางในการแก้ไข ในเรื่องของการท าโครงการเรียง
หินตามแนวถนนริมคลองจะต้องมีการเสริมคานเข้าไป เพ่ือความมั่นคงและแข็งแรง เพ่ือให้
ทางวิศวกรได้รับรองงานให้ ในกรณีนี้ผมขอให้ทางหมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินทองนั้นเขียนโครงการ
เข้ามาใหม่เพ่ือที่จะได้มีการออกแบบที่เพ่ิมคานเสริมเข้าไป ให้สอดคล้องกับแนวทาง        
ที่ถูกต้อง ส่วนรายละเอียดต่างๆที่เพ่ิมเติมจากนี้ก็จะให้ช่างแจ้งรายละเอียดเป็นหนังสือ     
ให้ท่านได้ไปแจ้งกับประชาชนอีกครั้ง ส าหรับผมขอเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นางสุทธิ์นัชชา  ซวาร์ช  ผู้อ านวยการกองช่าง และนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ ์
รองนายก อบต. ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเรียงหินตามแนวถนนริมคลองบ้าน
เนินทอง เชื่อมบ้านหนองจอก ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

4.1  รายงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
เรียนเชิญ  นายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้ชี้แจง
รายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  เรียนเชิญครับ 
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นายณวัชร์  นิลพฤกษ์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรอง นายก อบต., ปลัด อบต., และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ผมนายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการขออนุญาต
ชี้แจงเกี่ยวกับรายงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้สมาชิก  
สภาฯ ได้รับทราบดังต่อไปนี้ 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการด าเนินงานประจ าปี  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวน
โครงการ 
ท่ีด าเนิน 

การ 

คิดเป็นร้อย
ละของ 

โครงการ
ท้ังหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา     
1.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
         รวม 

 
 
14 
 
1 
 
15 

 
 
6.51 
 
0.47 
 
6.98 

 
 
11,329,800 
 
800,000 
 
12,129,800 

 
 
19.63 
 
1.39 
 
21.01 

 
 
อบต.โป่งตาลอง 
 
อบต.โป่งตาลอง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารการจัดการน้ าตาม
แนวทางพระราชด าร ิ
ไม่มีโครงการด าเนินการใน
ยุทธศาสตร์นี ้
รวม 

 
- 
 
 
 
0 

 
- 
 
 
 
0 

 
- 
 
 
 
0 
 

 
- 
 
 
 
0 

 
- 
 
 
 
0 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
3.1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
รวม 

 
 
15 
 
15 

 
 
6.98 
 
6.98 

 
 
2,340,000 
 
2,340,000 

 
 
4.05 
 
4.05 

 
 
อบต.โป่งตาลอง 
 

4.ยุทธศาสตร์ทาง
เศรษฐกิจเพื่อบรรเทา
ปัญหาความยากจน 
4.1 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

 4.2 แผนงานสาธารณสุข 
4.3 แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน 
4.4 แผนงานงบกลาง 
รวม 

 
 
 
8 
 
8 
12 
 
3 
31 

 
 
 
3.72 
 
3.72 
5.58 
 
1.40 
14.42 

 
 
 
690,000 
 
895,000 
580,000 
 
8,584,800 
10,749,800 

 
 
 
1.20 
 
1.55 
1.00 
 
14.87 
18.62 

 
 
 
อบต.โป่งตาลอง 
 
อบต.โป่งตาลอง 
อบต.โป่งตาลอง 
 
อบต.โป่งตาลอง 

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 
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5.1  แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
รวม 

6 
 
6 

2.79 
 
2.79 

420,000 
 
420,000 

0.73 
 
0.73 

อบต.โป่งตาลอง 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา 
6.1 แผนงานการศึกษา 
รวม 

 
 
16 
16 

 
 
7.44 
7.44 

 
 
4,785,063 
4,785,063 

 
 
8.29 
8.29 

 
 
อบต.โป่งตาลอง 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 
7.1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รวม 

 
 
 
 
6 
 
6 

 
 
 
 
2.79 
 
2.79 

 
 
 
 
530,000 
 
530,000 

 
 
 
 
0.92 
 
0.92 

 
 
 
 
อบต.โป่งตาลอง 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ 
8.1 แผนงานการเกษตร 
รวม 

 
 
2 
2 

 
 
0.93 
0.93 

 
 
60,000 
60,000 

 
 
0.10 
0.10 

 
 
อบต.โป่งตาลอง 

9. บัญชีครุภัณฑ์ 
9.1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
9.2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
9.3 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
9.5 แผนงานการศึกษา 
รวม 

 
13 
 
1 
 
2 
 
1 
17 
 

 
6.05 
 
0.47 
 
0.93 
 
0.47 
7.91 

 
249,400 
 
14,500 
 
33,000 
 
18,000 
314,900 

 
0.43 
 
0.03 
 
0.06 
 
0.03 
0.55 

 
อบต.โป่งตาลอง 
 
อบต.โป่งตาลอง 
 
อบต.โป่งตาลอง 
 
อบต.โป่งตาลอง 

10. บัญชีรายจ่ายประจ า 
10.1 แผนงานงบกลาง 
10.2 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
10.3 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  
10.4 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
10.5 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
10.6 แผนงานการศึกษา 
รวม 

 
6 
50 
 
4 
 
2 
 
22 
 
23 
107 

 
2.79 
23.26 
 
1.86 
 
0.93 
 
10.23 
 
10.70 
49.77 
 

 
1,364,021 
16,098,216 
 
105,000 
 
300,000 
 
5,308,000 
 
3,216,000 
26,391,237 

 
2.36 
27.89 
 
0.18 
 
0.52 
 
9.20 
 
5.57 
45.72 

 
อบต.โป่งตาลอง 
อบต.โป่งตาลอง 
 
อบต.โป่งตาลอง 
 
อบต.โป่งตาลอง 
 
อบต.โป่งตาลอง 
 
อบต.โป่งตาลอง 
 
 

รวมทั้งสิ้น 215 100.00 57,720,800 100.00  
ซึ่งรายละเอียดต่างๆ มีอยู่ในเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว หากมีข้อ
สงสัยในส่วนไหนขอให้สอบถามได้ ถ้าไม่มีผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร ขอขอบคุณนายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ที่ได้รายงาน
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ประธานสภาฯ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ 
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
รับทราบรายงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ด้วยครับ 

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

4.2 รายงานผลการติดตามและประมาณผลแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ.2563           
(1 ตุลาคม 2562-  30 กันยายน 2563) 
         เรียนเชิญ  นายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้
ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  เรียนเชิญครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

         เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรอง นายก อบต. , ปลัด อบต., และสมาชิกสภาฯ      
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับรายงานผลการติดตามและประมาณผลแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ.
2563 (1 ตุลาคม 2562-  30 กันยายน 2563)ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบดังต่อไปนี้ 
ความหมายของการติดตามและประมาณผลการติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรม   
ที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งก าหนดไว้ในแผนงาน 
การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งท าให้เห็นความจ าเป็นใน
การด าเนินการแก้ไขการประมาณผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการ
ติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพ่ือประมาณว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ)      
ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประมาณอาจยืนยัน
ว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ก าหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความ
ล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน การติดตามและประมาณผล จึงเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา    
ซึ่งผลจากการติดตามและประมาณผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหาร
จะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
ความส าคัญของการติดตามและประมาณผล 
การติดตามและประมาณผลเป็นที่เรื่องที่ส าคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทาง     
เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่องการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้ 
1) สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้      
ในแผน 
2) สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพ่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และให้หลัก
ส าหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 
3) สามารถจัดท าระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
4) มีข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประมาณว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผน
หรือไม่ส าหรับการประมาณผลที่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพ้ืนฐาน ซึ่งจะท าให้
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการด าเนินงาน โดยการประมาณผลจะเป็นการเปิด



7 
 

โอกาสให้ทบทวนว่า 
1) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่ 
2) วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้แต่แรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่ 
3) สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย 
4) ตัวชี้วัดที่น ามาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร 
5) มีเรื่องอะไรที่ประสบความส าเร็จและควรสานต่อบ้าง 
6) ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต 
7) ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร 
           ยุทธศาสตร์การพัฒนา 8 ด้าน ได้แก่  
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน้ าตามแนวทางพระราชด าริ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน 
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
ส่งผลให้การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง สามารถตอบสนองภารกิจใน
ด้านต่าง ๆ และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหนึ่ง โดยสามารถให้บริการประชาชนใน
พ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.
2561-2564)  เชื่อมโยงมาถึง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลองไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถน าโครงการ / กิจกรรมไป
ปฏิบัติได้สรุปดังนี้ 
          เปรียบเทียบ จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ไม่รวมงบครุภัณฑ์ และรายจ่ายประจ า 

(1) 
โครงการ 
ในแผนฯ 
พ.ศ. 
2561 -
2565 

(2) 
โครงการ 
ในแผนฯ 
พ.ศ. 
2563 

(3) 
ข้อบัญ
ญัติ 63 
ปฏิบัติ
จริง 

(4) 
จ่ายขาด 
เงินสะสม 
ปฏิบัติจริง 

(5) 
เงิน
อุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

(6) 
โครงการ 
ท่ีปฏิบัติ
จริง 
(3) + (4) 
+ (5) 

(7) 
คิดเป็น
ร้อยละของ
โครงการ
ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
พ.ศ. 
2563 

(8) 
คิดเป็น
ร้อยละ
ของ
โครงการ
ใน
แผนพัฒน
าท้องถิ่น 
พ.ศ. 
2561-
2565 

2,123 532 33 12 1 46 8.65 2.17 
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เปรียบเทียบ จ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   
ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ไม่รวมงบครุภัณฑ์ และรายจ่ายประจ า 

งบประมาณในแผนปี 2563  (บาท) งบประมาณในแผนปี 2561 - 2565  (บาท) 
330,761,300 1,323,345,200 

 

(1) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
ในข้อบัญญัติ 

63 
(บาท) 

(2) 
จ่ายขาด 
เงินสะสม 

(บาท) 

(3) 
เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป

ก าหนด
วัตถ ุ

ประสงค์ 
(บาท) 

(4) 
โครงการ 
ที่จ่ายจริง 

(บาท) 
(1) + (2) + (3) 

(6) 
คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

งบประมา
ณใน

แผนพัฒน
า พ.ศ. 
2563 
(เฉพาะ
เงิน ข้อ 
(1) ) 

(7) 
คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

งบประมา
ณใน

แผนพัฒน
า พ.ศ. 
2563 
(รวม 

(1)+(2)+
(3)) 

(8) 
คิดเป็นร้อยละ

ของ
งบประมาณ

ในแผนพัฒนา 
พ.ศ. 2561-
2565 (รวม 
(1)+(2)+(3)) 

12,797,259 15,731,000 18,993 28,547,252 3.87 8.63 2.16 
 

เปรียบเทียบ งบประมาณโครงการที่จ่ายจริงในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปี พ.ศ. 2563  กับ งบครุภัณฑ์  

ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 อุดหนุน พ.ศ.
2563 และงบจ่ายขาดเงินสะสม ปี พ.ศ. 2563 

งบครุภัณฑ์ 

28,547,252 779,091 
 

รวมงบประมาณท่ีจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 / งบจ่ายขาดเงินสะสม ปี พ.ศ. 2563 / 
อุดหนุนเฉพาะกิจงบครุภัณฑ์ 

29,326,343 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประมาณผลแผนฯ 
1.  คณะกรรมการให้ข้อสังเกตการด าเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งเป็นโครงการฯ ที่ไม่ ได้
รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19 มากนัก ท าไมโครงการฯ จึงไม่บรรลุความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งในส่วนของข้อบัญญัติประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.  คณะกรรมการให้ข้อสังเกต ในส่วนของการด าเนินการตามแผนฯ ตามที่ได้มีการก าหนด
กรอบระยะเวลาในการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมไว้ ซึ่งบางครั้งก็มีข้อจ ากัด ที่ท าให้ไม่
สามารถจัดท าโครงการได้ตรงตามกรอบเวลา ซึ่ งอาจจะมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น 
งบประมาณทั้งจากรายได้จัดเก็บเอง หรือที่รัฐบาลอุดหนุนให้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่
คาดการณ์ว่าจะได้รับ จึงอยากให้ทางฝ่ายคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลอง จัดล าดับความส าคัญของโครงการฯ ความจ าเป็น รวมทั้งค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ   ในการจัดท าโครงการฯ ก่อนหรือหลัง 
ซึ่งรายละเอียดต่างๆ มีอยู่ในเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว หากมีข้อ
สงสัยในส่วนไหนขอให้สอบถามได้ ถ้าไม่มีผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ 
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นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ที่ได้รายงาน
ผลการติดตามและประมาณผลแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562-  30 
กันยายน 2563) ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัย
จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับทราบรายงานผลการติดตามและ
ประมาณผลแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562-  30 กันยายน 2563)
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการติดตามและประมาณผลแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ.2563 
(1 ตุลาคม 2562-  30 กันยายน 2563) 

 
4.3  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง    
ประจ าปี  2563      

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

เรียนเชิญ  นายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้ชี้แจง
รายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  เรียนเชิญครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรอง นายก อบต., ปลัด อบต., และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  ผมนายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ขออนุญาต
ชี้แจงเกี่ยวกับการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย องค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง ประจ าปี  2563 
ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบดังต่อไปนี้                                                                                            

โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 

ที่ โครงการ ( ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2563 ) 
จ านวนงบประมาณ 
ในข้อบัญญัติ (บาท) 

จ านวนงบประมาณ 
จ่ายจริง (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน(ซอยบ้านนายจันปี ไพรศรี)   หมู่ที่  1  บ้าน
โป่งตาลอง 

319,000 กันเงินเบิกเหลื่อมปี 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทาง
หมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม)  
หมู่ที่  3 บ้านโป่งไทร 

1,778,000 กันเงินเบิกเหลื่อมปี 

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล 
(ซอยบ้านนางอารีย์  มีศรีสงค์) หมู่ที่  4  บ้านปอหู 

537,000 กันเงินเบิกเหลื่อมปี 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน (ซอยสุขสวัสดิ์)  หมู่ที่  7  บ้านสระน้ าใส 

515,000 กันเงินเบิกเหลื่อมปี 

5 โครงการก่อสร้างที่จอดรถภายในที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

180,000 กันเงินเบิกเหลื่อมปี 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
(ระบบประปาหมู่บ้านเดิม)  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองซ่อม 

500,000 กันเงินเบิกเหลื่อมปี 

7 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic concrete  หมู่ที่  6  บ้านหนองจอก 
เช่ือม หมู่ที่ 7 บ้านสระน้ าใส 

973,000 กันเงินเบิกเหลื่อมปี 

8 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic concrete  หมู่ที่  9  บ้านมอตะเคียน 

736,000 กันเงินเบิกเหลื่อมปี 
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9 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic concrete (บริเวณกลุ่มบ้านนายเลิศ ทอง
จุล) หมู่ที่  11  บ้านเนินทอง 

1,023,000 กันเงินเบิกเหลื่อมปี 

1
0 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic concrete  หมู่ที่  13  บ้านโป่งฉนวน 
เช่ือม หมู่ที่ 8 บ้านตะเคียนงาม 

1,936,000 กันเงินเบิกเหลื่อมปี 

1
1 

โครงการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองหลังเก่า 

1,200,000 กันเงินเบิกเหลื่อมปี 

1
2 

อุดหนุนการด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าหรือติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลโป่งตาลอง 

800,000 727,356 

 รวมทั้งสิ้น 10,497,000 727,356 

  
                          โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ที่ โครงการ ( ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2563 ) 
จ านวนงบประมาณ 

จ่ายขาด (บาท) 
จ านวนงบประมาณ 

จ่ายจริง (บาท) 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมู่บ้าน   
หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง (ซอยวังตะเข้)  

1,000,000 699,999 

2 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม   
(สายทางหมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม เช่ือม หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง
ตาลอง) 

195,000 183,500 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
บ้านหนองคุ้ม เช่ือม หมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร  

1,578,000 1,028,000 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านโป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม  

1,770,000 1,154,000 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 บ้านปอหู (ซอยภาวนา) 

331,000 331,000 

6 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  
บ้านปอหู  

715,000 ก าลังด าเนินการ 

7 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
บ้านหนองซ่อม 

740,000 ก าลังด าเนินการ 

8 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  
บ้านหนองจอก 

740,000 ก าลังด าเนินการ 

9 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
บ้านสระน้ าใส 

299,000 278,000 

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
บ้านสระน้ าใส  

638,000 ก าลังด าเนินการ 

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  
บ้านตะเคียนงาม 

758,000 ก าลังด าเนินการ 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 8  
บ้านตะเคียนงาม  

270,000 241,000 

13 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านมอตะเคียน 
เช่ือม หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม (ซอยศาลเจ้า)  

874,000 ก าลังด าเนินการ 

14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านมอตะเคียน 
เช่ือม ต าบลวังกะทะ 

581,000 478,000 

15 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
10 บ้านหนองกรวด  
 

863,000 ก าลังด าเนินการ 
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16 โครงการเรียงหินตามแนวถนนริมคลอง หมู่ที่ 11 บ้าน
เนินทอง เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก  

423,000 ก าลังด าเนินการ 

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11  
บ้านเนินทอง 

643,000 ก าลังด าเนินการ 

18 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านเทพนิมิต 
เช่ือม  
หมู่ที่ 8 บ้านตะเคียนงาม  

292,000 275,000 

19 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
13 บ้านโป่งฉนวน 

493,000 474,000 

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  
บ้านโป่งตาลอง (บริเวณซอยข้างโรงพยาบาลมกุฎคีรี
วัน)   

391,000 ก าลังด าเนินการ 

21 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
บ้านหนองซ่อม 

493,000 475,000 

22 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
บ้านสระน้ าใส  

493,000 475,000 

23 โครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7  
บ้านสระน้ าใส 

181,000 ก าลังด าเนินการ 

24 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12  
บ้านเทพนิมิตร (บริเวณกลุ่มบ้านนางหนูทอง  อนุ
รักษา)   

492,000 ก าลังด าเนินการ 

25 โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์(คลองปลากั้ง
ใต้) หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง 

215,000 ก าลังด าเนินการ 

26 โครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 
บ้านหนองซ่อม  

263,000 ก าลังด าเนินการ 

 รวมทั้งสิ้น 15,731,000 6,092,499 

ซึ่งรายละเอียดต่างๆ มีอยู่ในเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว หากมีข้อ
สงสัยในส่วนไหนขอให้สอบถามได้ ถ้าไม่มีผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ที่ได้รายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ประจ าปี  
2563 ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะ
สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย องค์การบริหารส่วนต าบล 
โป่งตาลอง    ประจ าปี  2563  ด้วยครับ 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย องค์การบริหารส่วนต าบล 
โป่งตาลอง ประจ าปี  2562 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

และต่อไปขอเรียนเชิญ นางสุทธิ์นัชชา  ซวาร์ช  ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการอุดหนุนไฟฟ้าสาธารณะ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้สมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านได้รับทราบครับ 

 



12 
 

นางสุทธิ์นัชชา  ซวาร์ช 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรอง นายก อบต., ปลัด อบต., และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ดิฉันนางสุทธิ์นัชชา  ซวาร์ช  ผู้อ านวยการกองช่าง ขอน าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับ
โครงการอุดหนุนไฟฟ้าสาธารณะ ให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เราได้ตั้ งงบประมาณโครงการอุดหนุนไฟฟ้าสาธารณะไว้    
๘๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หรือติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบล
โป่งตาลองทั้งหมด งบประมาณที่ตั้งไว้  ๘๐๐,๐๐๐  บาทได้สรุปการเบิกจ่ายไปทั้งหมด  
๗๒๗,๓๕๖.๗๒  บาท มี หมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณ ดังนี้ 
๑.หมู่ที่ ๒  บ้านหนองคุ้ม จ านวน ๑  งาน รวมทั้งหมด ๖  จุด คือ 
          (๑) กลุ่มร้านงานปัก  จ านวนงบประมาณ  ๗๒,๖๖๙.๐๘  บาท 
          (๒) กลุ่มบ้านนายดอน  จันทร์สุข  จ านวนงบประมาณ  ๗๐,๗๒๔.๗๐ บาท 
๒.หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งไทร จ านวน ๔ งาน รวมทั้งหมด ๑๔  จุด คือ 
          (๑) กลุ่มศาลพ่อปู่มีทรัพย์    จ านวนงบประมาณ  ๗๒,๙๔๙.๐๗ บาท 
          (๒) กลุ่มซอยโป่งไทร        จ านวนงบประมาณ ๒ ๕,๔๒๔.๑๘ บาท 
          (๓) กลุ่มซอยโป่งไทร๒    จ านวนงบประมาณ  ๑๗,๓๓๖.๕๐ บาท 
          (๔) กลุ่มบ้านเรือ ๘๒ รีสอร์ท  จ านวนงบประมาณ  ๑๐,๓๐๙.๘๗ บาท 
๓.หมู่ที่ ๔ บ้านปอหู  จ านวน ๑ งาน รวมทั้งหมด   ๗  จุด คือ 
          (๑) กลุ่มองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จ านวนงบประมาณ  ๕๘,๕๖๓.๗๙ 
บาท 
๔.หมู่ที่ ๕ บ้านหนองซ่อม  
          (๑) กลุ่มซอยหนองขยอง   จ านวนงบประมาณ  ๙๔,๙๓๘.๕๕ บาท 
          (๒) ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ ากลุ่มบ้านนายสมศักดิ์  กันทโร   จ านวนงบประมาณ       
๙๕,๓๙๘.๖๑ บาท 
๕.หมู่ที่ ๘ บ้านตะเคียนงาม  
          (๑) กลุ่มบ้าน นายมนัส  อินทร์คุ้ม จ านวนงบประมาณ  ๒๕,๔๒๔.๑๘ บาท 
          (๒) กลุ่มบ้านนายเหี่ยวจ านวนงบประมาณ  ๑๐,๑๗๓.๕๘  บาท 
          (๓) ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ ากลุ่มซอยวัดหนองซ่อม  จ านวนงบประมาณ  
 ๓๐,๓๘๙.๑๖ บาท 
๖.หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกรวด 
         (๑) กลุ่มบ้านผู้ช่วย จ านวนงบประมาณ  ๓๘,๔๖๔.๐๙ บาท 
         (๒) กลุ่มบ้านนายประยูร  วรรณแก้ว จ านวนงบประมาณ  ๖๑,๑๕๒.๓๖ บาท 
๗.หมู่ที่ ๑๒ บ้านเทพนิมิต 
          (๑) ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ ากลุ่มบ้านไร่ทศพล  ฉิมพาลี   จ านวนงบประมาณ  
๔๓,๔๓๘.๔๐ บาท 
รวมค่าก่อสร้างในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเงินจ านวน 
๗๒๗,๓๕๖.๗๒  บาท   ทีนี้ทางกองช่างได้แจ้งให้ทางหมู่บ้านได้ส่งโครงการไฟฟ้าสาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  พร้อมกับแนบวาระการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และจัดส่ง
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ภายในวันที่ ๑๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ทีนี้ดูโครงการที่ส่งมาแล้วยังไม่ครบ ก็เลยก าหนดมา
เกือบเดือนแล้ว ถ้าหมู่บ้านไหนที่ยังไม่ส่งโครงการมาก็ขอให้รีบน าส่งด้วย เพ่ือจะได้ให้ทาง
ช่างลงไปส ารวจพื้นที่ ส่วนหมู่บ้านไหนที่ไม่ต้องการขอโครงการไฟฟ้าสาธารณะ ก็รบกวนให้
แจ้งด้วยจะได้ไม่ต้องรอ  อย่างเช่น หมู่ที่  ๑๑ บ้านเนินทอง ก็แจ้งมาแล้วว่าไม่เสนอ
โครงการไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนหมู่บ้านอ่ืนๆ ก็ขอให้แจ้งด้วยนะคะ ส าหรับดิฉันมีเรื่องชี้แจง
เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ    

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นางสุทธิ์นัชชา  ซวาร์ช   ผู้อ านวยการกองช่าง  ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ
อุดหนุนไฟฟ้าสาธารณะ ให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบครับ   แล้วต่อไปขอท าการพัก
เพ่ือรับประทานอาหารกลางวันครับ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

5.1 ขอความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ เพื่อสร้างโรงเรียน
สอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา จ านวนเนื้อที่ 12-3-49 ไร่ พร้อมขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

เรียนเชิญ นางภัทราพร  ก่อเกิด ปลัด อบต.โป่งตาลอง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภา
ทุกท่านได้รับทราบครับ 

นางภัทราพร  ก่อเกิด  
ปลัด อบต.โป่งตาลอง 

เรียนท่านประธานสภาฯ   ท่านรอง นายก อบต.  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉันนางภัทราพร  ก่อเกิด ปลัด อบต.โป่งตาลอง ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการขอ
ขอความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ เพ่ือสร้างโรงเรียนสอนคน
ตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน
เนื้อท่ี 12-3-49 ไร่ พร้อมขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  
ซึ่งเรื่องนี้เคยน าเข้าสภาฯไปแล้วเมื่อการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี 
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ซึ่งได้มีตัวแทน มาชี้แจงโดยมี ๒ เรื่องที่น าเข้าสภาฯ 
ในครั้งนั้นก็คือ เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอด และเรื่องการจัดตั้งโรงพยาบาลมกุฎ
คีรีวัน ตอนนั้นได้น าเรื่องส่งไปป่าไม้แล้ว ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลมกุฎคีรีวันได้มีราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์  ได้รับเรื่องไปก็ไม่มีปัญหาแล้ว  แต่ในส่วนของโรงเรียนสอนคนตาบอด
ได้ขอความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรเขาใหญ่ ในนามของมูลนิธิสมเด็จ
พระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) มกุฎคีรีวัน แต่ทางกรมป่าไม้ได้แจ้งมาว่า เรื่อง
ดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์ไม่เป็นไปตามความในหมวด 1 (การขออนุญาต) ข้อ 5 ตาม
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558 เพราะว่า
เรื่องนี้หน่วยงานที่จะขออนุญาตได้ก็คือหน่วยงานราชการที่อยู่ในพ้ืนที่ เช่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลอง เป็นผู้ขออนุญาต ถ้าขอในนามมูลนิธินั้นผิดวัตถุประสงค์ โดยทางท่าน     
สุวิทย์  คุณกิตติ ได้น าเรื่องนี้ปรึกษากับท่านเจ้าคุณพระญาณดิลก เจ้าอาวาสวัดมกุฎคีรีวัน 
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และได้เชิญ นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ รองนายก อบต.โป่งตาลอง และปลัด อบต.โป่งตาลอง  
เข้าร่วมรับฟังและปรึกษาถึงแนวทางในการด าเนินการ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีจะหมดวันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ นี้ ในกรณีที่มีการด าเนินการก่อสร้างไปแล้ว แต่ไม่ได้ด าเนินการขอ
อนุญาตจากกรมป่าไม ้ต้องรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นี้ โดย
ทางป่าไม้จังหวัด ซึ่งในวันนั้นมาทั้งหมด ๗ ท่าน ก็ได้น าค าร้องมาให้เขียนและน าส่งไปแล้ว 
เพ่ือให้ทันระยะเวลาขอผ่อนผัน ถ้าเลยระยะเวลาขอผ่อนผันไปแล้วก็จะมีความผิดตาม
กฎหมาย ซึ่งในตอนนี้ได้มีก่อสร้างโดยที่ยังไม่ได้มีการขออนุญาตจากป่าไม้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ตอนนี้ก็เลยต้องท าให้ถูกต้องตามล าดับขั้นตอนต่อไป โดยในวันนี้ก็เลยต้องน า
เรื่องนี้เข้าสภาฯ เพื่อให้สภาฯพิจารณาเห็นชอบ เพราะว่าพ้ืนที่ของโรงเรียนสอนคนตาบอด
นั้นอยู่ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
ส าหรับดิฉันขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนางภัทราพร  ก่อเกิด ปลัด อบต.โป่งตาลอง ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับขออนุญาตเข้า
ท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ เพ่ือสร้างโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน 
(เขาใหญ่) ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวนเนื้อที่ 12 -3-49 
ไร่ พร้อมขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลองของเรานั้น เป็นผู้รับรับผิดชอบด าเนินการในการขออนุญาตเข้า
ท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ เพ่ือสร้างโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน 
(เขาใหญ่) ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวนเนื้อที่ 12-3-49 
ไร่ พร้อมขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และขอมติ
เห็นชอบจากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร  
ป่าเขาใหญ่ เพื่อสร้างโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) ต าบลโป่งตาลอง 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวนเนื้อที่ 12-3-49 ไร่ พร้อมขอผ่อนผันตาม
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2563  
เห็นชอบ ๑๗  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 

 
5.2 มอบหมายให้มูลนิธิมกุฎคีรีวัน เพื่อคนตาบอดเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดหา
งบประมาณและบริหารจัดการโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน(เขาใหญ่) ต าบล    
โป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย         

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

เรียนเชิญนางภัทราพร  ก่อเกิด ปลัด อบต.โป่งตาลอง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภา
ทุกท่านได้รับทราบครับ 

นางภัทราพร  ก่อเกิด  
ปลัด อบต.โป่งตาลอง 

เรียนท่านประธานสภาฯ   ท่านรอง นายก อบต.  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉันนางภัทราพร  ก่อเกิด ปลัด อบต.โป่งตาลอง ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการ
มอบหมายให้มูลนิธิมกุฎคีรีวัน เพ่ือคนตาบอดเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดหางบประมาณ                                   
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และบริหารจัดการโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน(เขาใหญ่) ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในส่วนนี้ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลองก็ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการทางด้าน
บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จึงขอมอบหมายให้มูลนิธิมกุฎคีรีวัน เพ่ือคนตาบอดเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดหางบประมาณและบริหารจัดการโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรี
วัน(เขาใหญ่) ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย   ส าหรับดิฉันขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนางภัทราพร  ก่อเกิด ปลัด อบต.โป่งตาลอง ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการมอบหมาย
ให้มูลนิธิมกุฎคีรีวัน เพ่ือคนตาบอดเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดหางบประมาณและ
บริหารจัดการโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน(เขาใหญ่) ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปาก
ช่อง  จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอมติเห็นชอบจากสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบมอบหมายให้มูลนิธิมกุฎคีรีวัน เพื่อคนตาบอดเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดหา
งบประมาณและบริหารจัดการโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน(เขาใหญ่) ต าบลโป่ง
ตาลอง อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เห็นชอบ ๑๗  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 

 
5.3  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ 2 
บ้านหนองคุ้ม) หมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร งบประมาณ 1,778,000 บาท 
จากเดิม  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ 2 
บ้านหนองคุ้ม) งบประมาณ 1,778,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม) หมู่ที่ 
3 บ้านโป่งไทร  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 460 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร  ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 -2565 แผนปี 63 หน้า 49 
โครงการที่ 48) 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ 2 
บ้านหนองคุ้ม) งบประมาณ 1,778,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม) หมู่ที่ 
3 บ้านโป่งไทร  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 460 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัว
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ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร  ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 -2565 แผนปี 63 หน้า 49 
โครงการที่ 48) 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

เรียนเชิญนางสุทธิ์นัชชา  ซวาร์ช  ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภา
ฯ ทุกท่านได้รับทราบครับ 

นางสุทธิ์นัชชา  ซวาร์ช  
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรอง นายก อบต., ปลัด อบต., และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ดิฉันนางสุทธิ์นัชชา  ซวาร์ช  ผู้อ านวยการกองช่าง ขอน าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านหนอง
คุ้ม) หมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร ดังนี้ค่ะ 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านหนอง
คุ้ม) หมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร งบประมาณ 1,778,000 บาท 
จากเดิม  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ 2 
บ้านหนองคุ้ม) งบประมาณ 1,778,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม) หมู่ที่ 3 
บ้านโป่งไทร  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 460 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร  ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
ช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 แผนปี 63 หน้า 49 โครงการที่ 48) 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ 2 
บ้านหนองคุ้ม) งบประมาณ 1,778,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม) หมู่ที่ 3 
บ้านโป่งไทร  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 460 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2 ,760 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัวไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร  ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
ช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 แผนปี 63 หน้า 49 โครงการที่ 48) ดิฉันขอน า
เรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนางสุทธิ์นัชชา  ซวาร์ช  ผู้อ านวยการกองช่าง ที่ได้ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านหนอง
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คุ้ม) หมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร และขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ 2 
บ้านหนองคุ้ม) หมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร 
เห็นชอบ ๑๗  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับเรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดจะน าปรึกษา หารือหรือเสนอแนะ
เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอให้น าเสนอและน าเรียนปรึกษาได้ เชิญครับ 

นางภัทราพร  ก่อเกิด  
ปลัด อบต.โป่งตาลอง 

เรียนท่านประธานสภาฯ   ท่านรอง นายก อบต.  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉันนางภัทราพร  ก่อเกิด ปลัด อบต.โป่งตาลอง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะ
มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.ที่จะถึงนี้ 
หากท่านใดที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ขอให้ไปแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ท้องถิ่น 
ภายใน 7วันก่อนการเลือกตั้ง(วันที่ 13-19 ธ.ค.63) หรือภายใน 7 วันหลังจากวันเลือกตั้ง
(วันที่ 21-27 ธ.ค.63) ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีการเลือกตั้งนอกเขต ถ้าไม่ไป
เลือกตั้งก็จะเสียสิทธิหลายๆอย่างตามมา โดยทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 
2563 เห็บชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นอันดับแรก  คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดการการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย
พ้ืนที่อ าเภอปากช่อง จะมีสมาชิกสภาฯ ได้จ านวนทั้งสิ้น 4 คน แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 4 
เขต ดังนี้ 
1.เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย เทศบาลเมืองปากช่อง   ต าบลปากช่อง  (ยกเว้นหมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 4 
 และหมู่ท่ี 16) 
2.เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย ต าบลจันทึก และต าบลหนองสาหร่าย 
3.เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย เทศบาลต าบลกลางดง  เทศบาลต าบลสีมามงคล 
เทศบาลต าบลหมูสี  ต าบลหนองน้ าแดง ต าบลพญาเย็น  ต าบลปากช่อง  (เฉพาะหมู่ที่1 
หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 16) 
4.เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย เทศบาลต าบลวังไทร ต าบลคลองม่วง ต าบลโป่งตาลอง 
ต าบลวังกระทะ และต าบลขนงพระ 
ซึ่งเวลาเข้าคูหาจะได้บัตรเลือกตั้ง ๒ ใบ ขอให้ดูให้ดี  และมีอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) 
มาคอยคัดกรองผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งด้วย ส าหรับดิฉันขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ
ค่ะ 

นายเกษม  โมราบุตร ขอขอบคุณ นางภัทราพร  ก่อเกิด ปลัด อบต.โป่งตาลอง ที่ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
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ประธานสภาฯ เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะ
มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่จะถึงนี้ และต่อไปมีท่านใดมีเรื่อง
ปรึกษาหารือ หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นายไพรฑูรณ์  ชัยยา  
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ   ท่านรอง นายก อบต.  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ าน 
ผมนายไพรฑูรณ์  ชัยยา  เลขานุการสภาฯ ขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลองที่ได้ไปด าเนินการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเสียหาย เส้นทางไปหมู่บ้านสระน้ าใส และขอ
ติดตามงานเรื่องน้ าไหลหลากตรงถนนพนาลัยท่อน้ าที่ล้นมาตรงเขตถนนสาธารณะ ซึ่งผม
จะขอสอบถามว่าการด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ เพราะว่าทางช่างก็ได้มีการรับปากแล้ว
ว่าจะมีการด าเนินการให้ โดยทางชาวบ้านได้มีการสอบถามมาหลายครั้งแล้ว ผมจึงน าเรื่อง
นี้มาสอบถามทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งนึงว่าจะมีการด าเนินการอย่างไรต่อไปครับ  
ผมขอน าเรียนสอบถามแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นางสุทธิ์นัชชา  ซวาร์ช  
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ   ท่านรอง นายก อบต.  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉันนางสุทธิ์นัชชา  ซวาร์ช  ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตตอบค าถามตามที่  นายไพร
ฑูรณ์  ชัยยา  เลขานุการสภาฯ ได้น าเรียนสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องน้ าไหลหลากตรงถนน
พนาลัยท่อน้ าที่ล้นมาตรงเขตถนนสาธารณะ ในส่วนนี้ดิฉันขอลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจดูอีกครั้งว่า
จะด าเนินการอย่างไร ถ้าสามารถด าเนินการแก้ไขได้ก็จะด าเนินการแก้ไขให้เลย แต่ถ้าท า
ไม่ได้ก็ให้ท าหนังสือร้องเรียนมาเพ่ือจะได้น าส่งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ส าหรับดิฉัน
ขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนางสุทธิ์นัชชา  ซวาร์ช  ผู้อ านวยการกองช่าง ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับน้ าไหลหลาก
ตรงถนนพนาลัยท่อน้ าที่ล้นมาตรงเขตถนนสาธารณะ ตามที่นายไพรฑูรณ์  ชัยยา 
เลขานุการสภาฯ ได้น าเรียนสอบถามมา  และต่อไปมีท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือสอบถาม
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้า
ร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ และขอถือโอกาสนี้ ปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๓๐   น. 
 
 

   

ลงชื่อ........................ ....................................ผู้บันทึกการประชุม 
                                                                  (นายไพรฑูรณ์  ชัยยา) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   
 
                                                    ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                             (นายสมหมาย  คงเพียรธรรม) 
                                                    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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                                                   ลงชื่อ................................ ......................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                               (นายสุวรรณ์  ประดิษฐ์ภูมิ) 
                                                       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
                            ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                  (นายสมพงษ์  ชุพยัศ) 
                                                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
                      ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                (นางขันเทียง  แสงรัตน์) 
                                              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
                     ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                          (นางสุรัสวดี  เรืองจาบ) 
                                             เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   
 
                                            ลงชื่อ....................... ..............................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                 (นายเกษม  โมราบุตร) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

 
 


