
                                                               -สำเนา-   
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
เมื่อ วันจันทร์ที่ 28  ธันวาคม  2563 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่   
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเหิม           พาทา ประธานสภา อบต.       -ลา- 
2 นายสุภาพ        อุดอาจ รองประธานสภา อบต. สุภาพ  อุดอาจ  
3 นายชัยรัตน์       ทวีทรัพย์ เลขานุการสภา อบต. ชัยรัตน์  ทวีทรัพย์  
4 นายเสลี่ยง         เป้งทา ส.อบต. ม. 1 เสลี่ยง  เป้งทา  
5 นายทองพูล         ปาบุ ส.อบต. ม. 1 ทองพูล  ปาบุ  
6 นายบัวรอง      คุณนะ ส.อบต. ม. 2 บัวรอง  คุณนะ  
7 นายคนึง      หาญรักษ์ ส.อบต. ม. 3 คนึง  หาญรักษ์  
8 นายพงศธร     คำก่อ ส.อบต. ม. 3 พงศธร  คำก่อ  
9 นางบานพับ       สุกพุด ส.อบต. ม. 4 บานพับ  สุกพุด  

10 นายประยูร      มารอด ส.อบต. ม. 4 ประยูร  มารอด  
11 นางสนิท        ชัยเชิด ส.อบต. ม. 5 สนิท  ชัยเชิด  
12 นายเปล่ง      เพลียปลัด ส.อบต. ม. 5 เปล่ง เพลียปลัด  
13 นายพูน            กาวะดี ส.อบต. ม. 6 พูน กาวะดี  
14 นายภูมิศักดิ์       จันสา ส.อบต. ม. 6 ภูมิศักดิ์ จันสา  
15 นายสมัคร         สุนทร ส.อบต. ม. 7        -ลา- 
16 นางคำหล้า       แถวภาพ ส.อบต. ม. 7 คำหล้า  แถวภาพ  
17 นายมนเทียน      แร่นาค ส.อบต. ม. 8 มนเทียน  แร่นาค  
18 นางนิตยา          มาจุ่ม ส.อบต. ม. 8 นิตยา  มาจุ่ม  
19 นางอุบล      ปาศรี ส.อบต. ม. 9 อุบล ปาศรี  
20 นายอนัน       ยอดคำ ส.อบต. ม. 9 อนัน  ยอดคำ  
21 นายถ้วน          พาทา ส.อบต. ม. 10 ถ้วน  พาทา  
22 นายปัญญา      ฆ้องวงศ์ ส.อบต. ม. 11 ปัญญา ฆ้องวงศ์  
23 นายคอวิน      อินปาน ส.อบต. ม. 12 คอวิน  อินปาน  
24 นายบุญมี         พุ้ยชัย ส.อบต. ม. 13 บุญมี  พุ้ยชัย  
25 นายละมุด        กาศรี ส.อบต. ม. 13 ละมุด  กาศรี  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรสิทธิ์         เมืองลี นายก อบต. สุรสิทธิ์  เมืองลี  
2 นางเอกกัญญา      ผดุงพล รองนายก อบต. เอกกัญญา  ผดุงพล  
3 นายสวัสดิ์         คำสุข รองนายก อบต. สวัสดิ์ คำสุข  
4 นายประมวล   คำโฉม เลขานุการนายก อบต. ประมวล คำโฉม  
5 นางวิจิตรา รัตนอุไร รองปลัด อบต. วิจิตรา  รัตนอุไร  
6 นางอังคณา  สุวรรณมา หัวหน้าสำนักปลัด อังคณา  สุวรรณมา  
7 นางชีวานันท์ หมื่นสาย ผู้อำนวยการกองคลัง ชีวานันท์ หมื่นสาย  
8 นายสยาม จันทร์แปลก ผู้อำนวยการกองช่าง สยาม จันทร์แปลก  
9 นายชูเกียรติ  พรมเมือง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ชูเกียรติ  พรมเมือง  
10 นางสาวฐิติรัตน์  ชาอุ่น ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ฐิติรัตน์ ชาอุ่น  
11 นางกุณฑิกา  โสดบ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กุณฑิกา  โสดบ้ง  
     
     
     
     

     

เริ่มประชุมเวลา    08.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ -กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายสุภาพ อุดอาจ (รองประธานสภาฯ) ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ.2554 ข้อ 17 รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วย
ประธานสภาท้องถิ่นในกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่นหรือปฏิบัติการ
ตามท่ีประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย   
ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่
ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น 

    -แจ้งการลาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 2 คน 
    1.นายเหิม  พาทา  ส.อบต.หมู่ที่ 2 (ประธานสภาฯ) 
    2.นายสมัคร  สุนทร  ส.อบต.หมู่ที่ 7 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ห้วยไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖3 เมื่อวันพุธที่  
26  สิงหาคม  2563 ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึก 
รายงานการประชุม ว่าจะได้มีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ  ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่     
 ครั้งนี้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖3  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม  (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 ๕.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 

- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 29 (3)  
และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ 
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
2.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
รายละเอียดรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563  

ขอให้นักวิเคราะห์ฯชี้แจงรายละเอียดให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ทราบต่อไป 

นางกุณฑิกา  โสดบ้ง  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(นักวิเคราะห์ฯ)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565) 

คำขวัญประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ “ห้วยขอนแก่นน้ำมากมี  
บึงหนองฮีใสสะอาด ตักบาตรเทโวสุขใจ หน่อไม้ฝรั่งเขียวขจี สืบสานประเพณี 
บุญบั้งไฟ” 
ก.วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 
“ชุมชนพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ทุกปัญหาได้รับการแก้ไข ความยากจนหมดไป ดำรงไว้
วัฒนธรรมประเพณี ปลูกฝังคุณธรรมที่ดีแก่เยาวชน ราษฎรทุกคนสุขใจ” 
ข.พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 

    1.ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน 
    2.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การกีฬา วัฒนธรรมประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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    3.ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    4.ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ 
    5.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีมาตรฐานและเพียงพอ 
    6.การป้องกันและแก้ไขสาธารณภัย และปัญหายาเสพติด 
    7.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองการปกครอง 
    8.พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและการให้บริการประชาชน 

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย 
    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 
    4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการกีฬา 
    5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
    6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
    7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟ้ืนฟูจารีตประเพณี  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม ท้องถิ่น รวมถึงงานพิธีวันสำคัญต่างๆ ตาม 
หลักสากล 

    8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ง.การวางแผน 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน ประชาคมตำบล เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน 
พ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รวม  236  โครงการ 
(เฉพาะปี 2563)  แยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย   จำนวน  10 โครงการ 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
จำนวน  10 โครงการ 

    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน    จำนวน   27  โครงการ 
    4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการกีฬา    จำนวน   5   โครงการ  
    5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ   จำนวน   46  โครงการ 
    6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม     จำนวน    84  โครงการ  
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    7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟ้ืนฟูจารีตประเพณี  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม ท้องถิ่น รวมถึงงานพิธีวันสำคัญต่างๆ ตาม 
หลักสากล  จำนวน   17   โครงการ 

    8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา     จำนวน    16  โครงการ 
    9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม     จำนวน   15  โครงการ 
    10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      จำนวน   6   โครงการ 
 

จ.การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหาร อบต.ห้วยไร่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 2563  เมื่อวันที่ 16   
กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 64 โครงการ 
งบประมาณ 23,024,000.00 บาท  
-จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 22 โครงการ งบประมาณ 6,196,500 บาท  
วันที่ 28 ตุลาคม 2562  
-จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 182,000 บาท วันที่ 28 
พฤศจิกายน 2562  
-ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 39 โครงการ งบประมาณ 5,029,200 บาท  
วันที่ 13 มีนาคม 2563 
รวมทั้งหมด 126  โครงการ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย   จำนวน  3 โครงการ 

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
   จำนวน  2 โครงการ 

    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน    จำนวน   19  โครงการ 
    4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการกีฬา    จำนวน   1   โครงการ  
    5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ   จำนวน   20  โครงการ 
    6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม     จำนวน    63  โครงการ  
    7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟ้ืนฟูจารีตประเพณี  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงงานพิธีวันสำคัญต่างๆ ตาม 
หลักสากล  จำนวน   11  โครงการ 

    8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา     จำนวน    3  โครงการ 
    9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม     จำนวน   4  โครงการ 
    10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      จำนวน   0   โครงการ 

ฉ.การใช้จ่ายงบประมาณ 
อบต.ห้วยไร่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
พ.ศ.2563 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 119 โครงการ จำนวนเงิน  
18,094,044  บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 119 โครงการ จำนวนเงิน  
18,094,044  บาท รายละเอียดโครงการที่มีการ 
ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  
เงินงบประมาณ 
1.โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  งบประมาณ  
27,918  บาท 
2.ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก    
พิษสุนัขบ้า งบประมาณ 9,000 บาท 
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3.โครงการปลอดสารเคมีชีวปีลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 18,000บาท 
4.โครงการลดใช้ถุงพลาสติกลดโลกร้อน  งบประมาณ  18,000 บาท 
5.โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)   
งบประมาณ 19,345 บาท 
6.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ 53,250 บาท 
7.วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   งบประมาณ  100,000 บาท 
8.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  งบประมาณ 97,200 บาท 
9.อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน  งบประมาณ  1,070,000 บาท 
10.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเด็กและเยาวชน  งบประมาณ  
50,000 บาท 
11.โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร  งบประมาณ 50,000 บาท 
12.โครงการปรับปรุงบ่อบาดาล หมู่ 6 งบประมาณ 69,500 บาท 
13.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 1 งบประมาณ 199,300 บาท 
14.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 2 งบประมาณ 198,300 บาท 
15.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 3 งบประมาณ 198,000 บาท 
16.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 4 จุดที่ 1 งบประมาณ 100,800 บาท 
17.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 4 จุดที่ 2 งบประมาณ 100,800 บาท 
18.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 5  งบประมาณ 199,100 บาท 
19.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 6 จุดที่ 1 งบประมาณ 100,800 บาท 
20.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 6 จุดที่ 2 งบประมาณ 94,000 บาท 
21.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 6 จุดที่ 3 งบประมาณ 396,500 บาท 
22.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 6 จุดที่ 4 งบประมาณ 20,000 บาท 
23.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 7  งบประมาณ 198,600 บาท 
24.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 8 งบประมาณ 198,300 บาท 
25.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 9 จุดที่ 1  งบประมาณ 199,300 บาท 
26.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 9 จุดที่ 2 งบประมาณ 393,600 บาท 
27.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 10  งบประมาณ 198,200  บาท 
28.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 11 จุดที่ 1 งบประมาณ 198,200 บาท 
29.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 11 จุดที่ 2 งบประมาณ 395,400 บาท 
30.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ 12  งบประมาณ 198,300 บาท 
31.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 13 จุดที่ 1 งบประมาณ 199,300 บาท 
32.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 13 จุดที่ 2 งบประมาณ 464,400 บาท 
33.โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอหล่มสัก (สถานที่กลาง) อบต.บ้านไร่   งบประมาณ  15,000 บาท 
34.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหล่มสัก    งบประมาณ  20,000 บาท 
35.อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก  งบประมาณ  10,000 บาท 
36.อุดหนุนในการจัดงานวันเด็ก   งบประมาณ  20,000 บาท 
37.โครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์   งบประมาณ  30,000 บาท 
38.อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดอำเภอหล่มสัก  
งบประมาณ   45,000 บาท 
39.โครงการก่อสร้างพ้ืน ค.ส.ล.หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้างและศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านวังร่อง งบประมาณ 109,500 บาท 
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40.ค่าก่อสร้างหลังคาคุมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง  งบประมาณ 
128,000 บาท 
41.ค่าติดตั้งอ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังร่องและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านท่าช้าง งบประมาณ 28,600 บาท 
42.ค่าปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังร่องและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง  
งบประมาณ   93,000 บาท 
43.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนของ 
อบต.ห้วยไร่ งบประมาณ 114,008 บาท 
44.ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 13000 BTU งบประมาณ  56,000บาท 
45.ค่าเครื่องปรับอากาศ    งบประมาณ  42,000 บาท 
46.ค่าเก้าอ้ีทำงาน  งบประมาณ   1,000 บาท 
47.ค่าชั้นวางเอกสาร  งบประมาณ  2,000 บาท 
48.ค่าตู้กดน้ำดื่ม  งบประมาณ   10,000 บาท 
49.ค่าโต๊ะทำงาน  งบประมาณ   1,200  บาท 
50.ค่าตู้เหล็ก  2 บาน  งบประมาณ   11,000 บาท 
51.ค่าอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)  งบประมาณ  
1,400 บาท 
52.ค่าพัดลมโคจรแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 4 ตัว  งบประมาณ  
6,400 บาท 
53.ค่าชุดทดสอบคอนกรีต (SLUMP TEST)  งบประมาณ  7,000 บาท 
54.ค่าเทปวัดระยะแบบแสตนเลส 2 ตัว  งบประมาณ  9,600 บาท 
55.ค่าแบบหล่อคอนกรีต  2 ชุด  งบประมาณ  17,000 บาท 
56.ค่าล้อวัดระยะทางแบบตัวเลข  งบประมาณ  13,000 บาท 
57.ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์   งบประมาณ  22,000 บาท 
เงินสะสม 
1.โครงการย้ายและติดตั้งหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 งบประมาณ  
141,523  บาท 
2.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 3  งบประมาณ  488,500  บาท 
3.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 4 สาย 1  งบประมาณ  335,900  บาท 
4.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 4 สาย 2 งบประมาณ  126,000 บาท 
5.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 5  งบประมาณ  473,500 บาท 
6.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 6 งบประมาณ  488,500  บาท 
7.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 7   งบประมาณ  488,000 บาท 
8.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 8  งบประมาณ  490,000 บาท 
9.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 9 งบประมาณ 489,900  บาท 
10.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 10  งบประมาณ  474,000  บาท 
11.โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.หมู่ 11 งบประมาณ 490,000 บาท 
12.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 13  งบประมาณ 489,000 บาท 
13.โครงการวางท่อ ค.ส.ล.หมู่ 8 งบประมาณ 11,000 บาท 
14.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 4  งบประมาณ  26,000 บาท 
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15.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 5  งบประมาณ  62,000 บาท 
16.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6  งบประมาณ  40,000 บาท 
17.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 7  งบประมาณ  46,500  บาท 
18.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9  งบประมาณ  8,000  บาท 
19.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 10  งบประมาณ 86,000  บาท 
20.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ 12  งบประมาณ 14,000 บาท 
21.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 1  งบประมาณ 488,000 บาท 
22.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 2  งบประมาณ  69,800  บาท 
23.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 12  งบประมาณ  488,000 บาท 
24.โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 งบประมาณ 
480,000 บาท 

 
เงินทุนสำรองเงินสะสม 
1.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 9     งบประมาณ  84,000 บาท 
2.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ 4     งบประมาณ 68,800 บาท 
3.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ 13  งบประมาณ 88,800  บาท  
4.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 7      งบประมาณ 26,000 บาท 
5.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 8      งบประมาณ 22,000 บาท 
6.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9      งบประมาณ 22,000 บาท 
7.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 11   งบประมาณ  90,200 บาท 
8.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 12   งบประมาณ    4,000 บาท 
9.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 13    งบประมาณ   104,000 บาท 
10.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 3  งบประมาณ 33,000 บาท 
11.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 6  งบประมาณ 473,500 บาท 
12.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 8  งบประมาณ 443,500 บาท 
13.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 9  งบประมาณ 487,500 บาท 
14.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 10 สายที่ 1 งบประมาณ 488,000 บาท 
15.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 10 สายที่ 2 งบประมาณ 315,500 บาท 
16.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 11 งบประมาณ  488,000 บาท 
17.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 13 สายที่ 1 งบประมาณ 487,000 บาท 
18.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 13 สายที่ 2 งบประมาณ 409,500 บาท 
19.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 10  งบประมาณ 49,500 บาท 
20.โครงการขยายเขตประปาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11  งบประมาณ  
29,700 บาท 
21.โครงการปรับปรุงบ่อบาดาล หมู่ 5  งบประมาณ 94,900 บาท 
22.โครงการเปลี่ยนสารกรองเครื่องกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 13 งบประมาณ 
22,200 บาท 
23.โครงการวางท่อ ค.ส.ล.หมู่ 2   งบประมาณ 11,000 บาท 
24.โครงการวางท่อ ค.ส.ล.หมู่ 3  งบประมาณ  10,000 บาท 
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25.โครงการวางท่อ ค.ส.ล.หมู่ 4  งบประมาณ 10,000 บาท 
26.โครงการวางท่อ ค.ส.ล.หมู่ 6 จุดที่ 1 งบประมาณ 3,800 บาท 
27.โครงการวางท่อ ค.ส.ล.หมู่ 6 จุดที่ 2 งบประมาณ 12,500 บาท 
28.โครงการขุดลอกเหมือง หมู่ 4 เหมืองแยกกกทอง งบประมาณ 2,000 บาท 
29.โครงการขุดลอกเหมือง หมู่ 6 เหมืองกางนา  งบประมาณ  8,000 บาท 
30.โครงการขุดลอกเหมือง หมู่ 6 เหมืองไส้ไก่น้อย 1  งบประมาณ 17,700 บาท 
31.โครงการขุดลอกเหมือง หมู่ 6 เหมืองไส้ไก่น้อย 2  งบประมาณ  8,800 บาท 
32.โครงการขุดลอกเหมือง หมู่ 10 เหมืองบ้าน  งบประมาณ  36,100 บาท 
33.โครงการวางท่อ ค.ส.ล.หมู่ 1   งบประมาณ  12,500 บาท 
34.โครงการก่อสร้างราวกั้นข้างทาง หมู่ 13  งบประมาณ  129,000 บาท 
35.โครงการวางท่อ ค.ส.ล.หมู่ 8  งบประมาณ  14,000 บาท 
36.โครงการขุดลอกเหมือง หมู่ 8 เหมืองไฮผึ้ง   งบประมาณ  18,400 บาท 
37.โครงการขุดลอกเหมือง หมู่ 8 เหมืองไส้ไก่  งบประมาณ  15,600 บาท 
38.โครงการวางท่อ ค.ส.ล.หมู่ 11  งบประมาณ   12,500 บาท 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เฉพาะปี  2563 จำนวน 236 โครงการ  นำเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2563  จ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม รวมทั้งหมด  126   
โครงการ ลงนามสัญญาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 
รวมทั้งหมด 119 โครงการ   ซึ่งถือว่าสำเร็จ   ร้อยละ 50.42  

ที่ประชุม   รับทราบ  

ประธานสภาฯ 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3/2563 

 ขอเชิญเลขานุการสสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ   - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่   

๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และ 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 22 ข้อ 22/1 และ ข้อ 22/2 

๒) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
ในส่วนรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563 
ขอให้นักวิเคราะห์ชี้แจงรายละเอียด 

นางกุณฑิกา  โสดบ้ง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  
นักวิเคราะห์ฯ  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ และผู้เข้าประชุมทุกท่าน  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยต้องมีการประชาคมเพ่ือพิจารณา 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ซึ่งอาจทำให้ประชาชนในพื้นท่ีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเกิดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ประกอบกับหลายจังหวัดได้มีการประกาศห้ามเข้าพ้ืนที่เสี่ยงใน 
หลายพื้นท่ีทำให้ผู้แทนประชาคมไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมประชาคมได้ กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด อาศัยอำนาจ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 วรรคสอง ในการยกเว้น 
การจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางท่ีปลอดภัย ตามหนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1140 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 
เรื่องแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)  

    1.จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
    2.จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมเสนอเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ 

3.สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นทีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย 

    4.จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
    5.จัดทำประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
    6.จัดส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้ คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบ 

บูรณาการ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสภาท้องถิ่น 
  รายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  

 ครั้งที่ 3/2563  
  1.โครงการขุดลอกเหมือง หมู่ที่ 1  งบประมาณ   23,900 บาท 
  ขุดลอกเหมืองน้ำทิ้ง หู่ที่ 1 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร 

ยาว 600 เมตร ปริมาตรดินขุด 850 ลบ.ม. 

  2.โครงการขุดลอกเหมือง หมู่ที่ 3   งบประมาณ  9,000 บาท 
  ขุดลอกเหมืองมะนาว หมู่ที่ 3 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 3.20 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 270 เมตร ปริมาตรดินขุด 320 ลบ.ม. 
  3.โครงการขุดลอกเหมือง หมู่ที่ 3   งบประมาณ  33,500 บาท 
  ขุดลอกเหมืองร่องแซง หมู่ที่ 3 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.80 

เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 950 เมตร ปริมาตรดินขุด 1,190 ลบ.ม. 
 4.โครงการขุดลอกเหมือง หมู่ที่ 5 งบประมาณ  42,300 บาท 
  ขุดลอกเหมืองขอนเปลือย หมู่ที่ 5 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 

เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 800 เมตร ปริมาตรดินขุด 1,500 ลบ.ม. 
 5.โครงการขุดลอกเหมือง หมู่ที่ 5   งบประมาณ  33,500 บาท 
 ขุดลอกเหมืองบ้านน้อย หมู่ที่ 5 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.80 

เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 800 เมตร ปริมาตรดินขุด 1,190 ลบ.ม. 
 6.โครงการขุดลอกเหมือง หมู่ที่ 6 งบประมาณ  47,700 บาท 

ขุดลอกเหมืองกลาง หมู่ที่ 6 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.80 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร ยาว 875 เมตร ปริมาตรดินขุด 1,690 ลบ.ม. 
7.โครงการขุดลอกเหมือง หมู่ที่ 7 งบประมาณ  18,900 บาท 
ขุดลอกเหมืองร่องแซง หมู่ที่ 7 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร ยาว 350 เมตร ปริมาตรดินขุด 670 ลบ.ม 
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8.โครงการขุดลอกเหมือง หมู่ที่ 8  งบประมาณ 14,600 บาท 
ขุดลอกเหมืองแบ่ง หมู่ที่ 8 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร ปริมาตรดินขุด 520 ลบ.ม. 
9.โครงการขุดลอกเหมือง หมู่ที่ 10 งบประมาณ 105,800 บาท 
ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.70 ม.ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.80 ม.   
ยาว 550 ม. ปริมาตรดินขุด 1,050 ลบ.ม.  
ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.00 ม.ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.80 ม. 
ยาว 1,500 ม. ปริมาตรดินขุด 2,700 ลบ.ม.  
10.โครงการวางท่อ ค.ส.ล.หมู่ที่ 10  งบประมาณ  15,300 บาท 
วางท่อ ค.ส.ล.หมู่ที่ 10 โดยวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน  
พร้อมกลบดินลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ 
11.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4 สายที่ 1 งบประมาณ  235,000 บาท 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  140 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 420 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 
12.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4 สายที่ 2 งบประมาณ 285,000 บาท 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  170 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 510 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 
13.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7  งบประมาณ  344,000 บาท 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  205 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 615 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 
14.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 งบประมาณ  486,500 บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  220 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 880 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 
15.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 11  งบประมาณ  486,500 บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  220 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 880 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 
16.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 13  งบประมาณ  398,000 บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  180 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 720 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 
17.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3  งบประมาณ  8,000 บาท 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว  200 ม. ปริมาตรลูกรัง 60 ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 
18.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5  งบประมาณ  24,400 บาท 
สายที่1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว  190 ม. ปริมาตรลูกรัง  
57 ลบ.ม. 
สายที่2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 200 ม. ปริมาตรลูกรัง  
60 ลบ.ม. 
สายที่3 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 220 ม. ปริมาตรลูกรัง  
66 ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 
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19.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 งบประมาณ  26,000 บาท 
สายที่1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว  320 ม. ปริมาตรลูกรัง  
96 ลบ.ม. 
สายที่2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 330 ม. ปริมาตรลูกรัง  
99 ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 
20.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  7   งบประมาณ  38,900 บาท 
สายที่1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว  220 ม. ปริมาตรลูกรัง  
66 ลบ.ม. 
สายที่2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 300 ม. ปริมาตรลูกรัง  
90 ลบ.ม. 
สายที่3 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 450 ม. ปริมาตรลูกรัง 135 ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 
21.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8  งบประมาณ  24,000 บาท 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 600 ม. ปริมาตรลูกรัง 180 ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 
22.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9  งบประมาณ 56,800 บาท 
สายที่1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว  500 ม. ปริมาตรลูกรัง 200  
ลบ.ม. 
สายที่2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 750 ม. ปริมาตรลูกรัง 225 ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 
23.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10   งบประมาณ   84,600 บาท 
สายที่1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว  1,400 ม. ปริมาตรลูกรัง 420 
ลบ.ม. 
สายที่2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 250 ม. ปริมาตรลูกรัง  
75 ลบ.ม. 
สายที่3 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 300 ม. ปริมาตรลูกรัง 
90 ลบ.ม. 
สายที่4 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 160 ม. ปริมาตรลูกรัง  
48 ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 
24.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 11  งบประมาณ  58,100 บาท 
สายที่1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว  120 ม. ปริมาตรลูกรัง  
36 ลบ.ม. 
สายที่2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 250 ม. ปริมาตรลูกรัง  
75 ลบ.ม. 
สายที่3 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 100 ม. ปริมาตรลูกรัง 
30 ลบ.ม. 
สายที่4 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 180 ม. ปริมาตรลูกรัง  
54 ลบ.ม. 
สายที่5 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 800 ม. ปริมาตรลูกรัง 240 ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 
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25.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12  งบประมาณ  32,100  บาท 
สายที่1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว  400 ม. ปริมาตรลูกรัง 120 
ลบ.ม. 
สายที่2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 50 ม. ปริมาตรลูกรัง  
15 ลบ.ม. 
สายที่3 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 350 ม. ปริมาตรลูกรัง 105 ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 
26.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13   งบประมาณ  62,700 บาท 
สายที่1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว  1,000 ม. ปริมาตรลูกรัง 400 
ลบ.ม. 
สายที่2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 230 ม. ปริมาตรลูกรัง  
69 ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 

  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สภาองค์การ  
            บริหาร สว่นตำบลพิจารณา ตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล 

  และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
                 มีท่านใดจะสอบถามหรือแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

นางคำหล้า  แถวภาพ              สอบถามโครงการระหว่างปรับปรุงถนน กับซ่อมแซม ต่างกันอย่างไร 
(ส.อบต.หมู่ที่ 7)     

นายสยาม  จันทร์แปลก ความแตกต่างระหว่างซ่อมแซม/ปรับปรุง 
(ผอ.กองช่าง)   ซ่อมแซม มีของเดิม ชำรุด ซ่อมเฉพาะที่ชำรุด 
     ปรับปรุง มีของเดิม ไม่จำเป็นต้องชำรุด ทำให้ดีกว่าเดิม 

นางกุณฑิกา  โสดบ้ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548  
(นักวิเคราะห์ฯ)   แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 22  
              สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติ 
    สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  

   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา  
    ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน 
    ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ประธานสภา ฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติต่อที่ประชุมว่าเห็นชอบกับ 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่  3/2563 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ๒1 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง 

ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๒1 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง  
  สรุปได้ว่า คะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด เห็นชอบ 

กับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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ประธานสภาฯ ๕.3 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ(ตั้งเป็นรายการใหม่)  

หมวดครุภัณฑ์ 

 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย  

เลขานุการสภาฯ   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
          ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้  
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติ 
ของสภาท้องถิ่น  
ข้อ 32 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 38 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายเมื่อได้รับ 
อนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้ง 
การประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ  
รายละเอียดการโอนงบประมาณ (ตั้งเป็นรายการใหม่) หมวดครุภัณฑ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
กองสาธารณสุข 
โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข   
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
งบดำเนินงาน  
หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ  
ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
งบประมาณก่อนโอน 100,000 บาท  โอนลด  7,600 บาท งบหลังโอน 92,400 บาท 
โอนเพิ่ม 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน  
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
โครงการ/รายการ  เครื่องวัดความดันโลหิต 
งบประมาณก่อนโอน 0.00 บาท  โอนเพิ่ม 7,600 บาท งบหลังโอน 7,600 บาท 
หมายเหตุ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องวัดความดันโลหิต  
จำนวน 2 เครื่องๆละ 3,800 บาท -ทีร่ัดแขนแบบใหม่ วัดได้ 360 องศา  
-มาพร้อมกับ    ผ้าพันแขนแบบ Intelli Wrap TM สวมใส่ง่ายวัดได้รอบทิศทาง  
ที่มีความแม่นยำ 360 องศา 
กองคลัง 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบดำเนินงาน 
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หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ 
ประเภทรายจ่าย วัสดุสำนักงาน 
งบประมาณก่อนโอน  154,318.10  โอนลด 4,000 บาท งบหลังโอน  
150,318.10 บาท 
โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โครงการ/รายการ  เก้าอ้ีทำงาน 
งบประมาณก่อนโอน  0.00 บาท  โอนเพิ่ม 4,000 บาท งบหลังโอน 4,000 บาท 
หมายเหตุ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 2 ตัว -พนักพิงหลัง 
เป็นตาข่าย -ปรับระดับสูง-ต่ำได้  -ขนาดกว้าง 64 x ลึก 53 x สูง 93-105 ซม. 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดการโอนงบประมาณ                       
(ตั้งเป็นรายการใหม่) หมวดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือไม่ 
ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณ (ตั้งเป็นรายการใหม่) 
หมวดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๒1 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง 

ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๒1 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง  
  สรุปได้ว่า คะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด เห็นชอบ 

การโอนงบประมาณ (ตั้งเป็นรายการใหม่) หมวดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ   5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุญาตใช้สถานที่โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ 
เป็นที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.ห้วยไร่ 
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 

เลขานุการสภาฯ  ตามหนังสือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ที่พิเศษ/2562 ลงวันที่ 14 ธันวาคม    
                                          2563 เรื่อง ขออนุญาตใช้สถานที่โรงเรียนบ้านวังขอนดู่เป็นที่ทำการกองทุน    
                                          หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.ห้วยไร่ ซึ่งในปัจจุบันทางกองทุนหมู่บ้านยังไม่มีที่ทำการกองทุน    

                               หมู่บ้านเป็นของตนเอง ดังนั้นทางกองทุนจึงได้มีการประชุมประชาคมและเห็นชอบ 
ร่วมกันในการขอใช้สถานที่โรงเรียนบ้านวังขอนดู่เป็นที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
ต.ห้วยไร่ เนื่องจากโรงเรียนบ้านวังขอนดู่อยู่ในเขตพ้ืนที่ตำบลห้วยไร่  
จึงต้องนำเข้าสภาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พิจารณาอนุญาตให้ใช้ 
สถานที่โรงเรียนบ้านวังขอนดู่เป็นที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.ห้วยไร่ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้สถานที่โรงเรียน 
บ้านวังขอนดู่เป็นที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ต.ห้วยไร่ หรือไม่                       
ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้สถานที่โรงเรียน 
บ้านวังขอนดู่เป็นที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ต.ห้วยไร่ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๒1 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 
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ประธานสภาฯ ๕.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
เลขานุการสภาฯ  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน           
                                       การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  
  พ.ศ.2561 
 “ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับ 

รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็น 
ทุนสำรองเงินสะสม 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม  

ณ วันที่ 1 ตุลาคม  
ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

(2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกิน 
ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วน 
ที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 

    ข้อ 89 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ  
    เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความ 
    เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 
    สำหรับโครงการการใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม ขอให้ท่านนายก ชี้แจงรายละเอียด 

           นายสุรสิทธิ์  เมืองลี หลักการและเหตุผล ที่ต้องดำเนินโครงการเพ่ือใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม 
           (นายก อบต.)            เนื่องจากประชาชนในตำบลห้วยไร่ มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และใช้เส้นทาง

สัญจรไปมาตลอด ทำให้ถนนชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ สร้างความเสียหายและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงต้องมีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้านให้ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน ประชาชนก็ต้องใช้น้ำเพ่ือการเกษตรมากขึ้นทุกปี 
ต้องขุดลอกเหมืองเพื่อเก็บกักน้ำให้มีน้ำใช้ตลอดปี และประชาชนได้ใช้สาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน  
ซ่ึงในขณะนี้ อบต.ห้วยไร่ มียอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๒๓  
ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน 11,075,727.68 บาท  
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ 3,644,727.68 บาท 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 256๔ ตั้งไว้ 4๗,200,000 บาท  
ดังนั้นจึงขอเสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ ดังนี้ 
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   รายละเอียดการใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

        1.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ตั้งไว้ 235,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 4 สายที่ 1  ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก  
จ.เพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  140 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 
ตามแบบ อบต.กำหนด 
2.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ตั้งไว้ 285,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 4 สายที่ 2  ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก  
จ.เพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  170 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง  
ตามแบบ อบต.กำหนด 
3.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ตั้งไว้ 344,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 7  ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  205 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 615 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.กำหนด 
4.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ตั้งไว้     486,500  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 9  ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  220 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 880 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.กำหนด 
5.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ตั้งไว้     486,500  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 11  ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  220 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 880 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.กำหนด 
6.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ตั้งไว้     398,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 13  ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  180 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 720 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.กำหนด 
7.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว้ 8,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว  200 ม. ปริมาตรลูกรัง 60 ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ตามแบบ อบต.กำหนด 
8.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว้ 24,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
สายที่1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว  190 ม. ปริมาตรลูกรัง 57 ลบ.ม. 
สายที่2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 200 ม. ปริมาตรลูกรัง 
60 ลบ.ม. 
สายที่3 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 220 ม. ปริมาตรลูกรัง  
66 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ตามแบบ อบต.กำหนด 
 
 
 
 
 



 
   -18- 
9.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว้ 26,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
สายที่1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว  320 ม. ปริมาตรลูกรัง 96 ลบ.ม. 
สายที่2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 330 ม. ปริมาตรลูกรัง  
99 ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ตามแบบ อบต.กำหนด 
10.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว้ 38,900 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
สายที่1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว  220 ม. ปริมาตรลูกรัง 66 ลบ.ม. 
สายที่2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 300 ม. ปริมาตรลูกรัง 
90 ลบ.ม. 
สายที่3 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 450 ม. ปริมาตรลูกรัง 135 ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ตามแบบ อบต.กำหนด 
11.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว้ 24,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว  600 ม. ปริมาตรลูกรัง  
180 ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ตามแบบ อบต.กำหนด 
12.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว้ 56,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
สายที่1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว  500 ม. ปริมาตรลูกรัง 200 ลบ.
ม. 
สายที่2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 750 ม. ปริมาตรลูกรัง 225 ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ตามแบบ อบต.กำหนด 
13.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว้ 84,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
สายที่1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว  1,400 ม. ปริมาตรลูกรัง 420 
ลบ.ม. 
สายที่2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 250 ม. ปริมาตรลูกรัง  
75 ลบ.ม. 
สายที่3 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 300 ม. ปริมาตรลูกรัง 
90 ลบ.ม. 
สายที่4 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 160 ม. ปริมาตรลูกรัง  
48 ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ตามแบบ อบต.กำหนด 
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14.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว้ 58,100 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
สายที่1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว  120 ม. ปริมาตรลูกรัง 36 ลบ.ม. 
สายที่2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 250 ม. ปริมาตรลูกรัง 
75 ลบ.ม. 
สายที่3 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 100 ม. ปริมาตรลูกรัง  
30 ลบ.ม. 
สายที่4 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 180 ม. ปริมาตรลูกรัง  
54 ลบ.ม. 
สายที่5 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 800 ม. ปริมาตรลูกรัง 240 ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ตามแบบ อบต.กำหนด 
15.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว้ 32,100 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
สายที่1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว  400 ม. ปริมาตรลูกรัง 120  
ลบ.ม. 
สายที่2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 50 ม. ปริมาตรลูกรัง  
15 ลบ.ม. 
สายที่3 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 350 ม. ปริมาตรลูกรัง 105  
ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ตามแบบ อบต.กำหนด 
16.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว้ 62,700 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
สายที่1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว  1,000 ม. ปริมาตรลูกรัง 400 
ลบ.ม. 
สายที่2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 230 ม. ปริมาตรลูกรัง  
69 ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ตามแบบ อบต.กำหนด 
17.โครงการขุดลอกเหมือง  ตั้งไว้ 23,900 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองน้ำทิ้ง    หมู่ที่ 1  ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.00 ม.ก้นกว้างเฉลี่ย 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม.  
ยาว 600 ม. ปริมาตรดินขุด 850 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด 
18.โครงการขุดลอกเหมือง  ตั้งไว้ 9,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองมะนาว    หมู่ที่ 3  ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 3.20 ม.ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม.  
ยาว 270 ม. ปริมาตรดินขุด 320 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด 
19.โครงการขุดลอกเหมือง  ตั้งไว้ 33,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองร่องแซง    หมู่ที่ 3  ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.00 ม.ก้นกว้างเฉลี่ย 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม.  
ยาว 950 ม. ปริมาตรดินขุด 1,190 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด 
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20.โครงการขุดลอกเหมือง  ตั้งไว้ 42,300 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองขอนเปลือย    หมู่ที่ 5  ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก  
จ.เพชรบูรณ์ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย  
2.00 ม. ยาว 800 ม. ปริมาตรดินขุด 1,500 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด 
21.โครงการขุดลอกเหมือง  ตั้งไว้ 33,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองบ้านน้อย    หมู่ที่ 5  ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก  
จ.เพชรบูรณ์ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.50 ม.ก้นกว้างเฉลี่ย 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย  
1.50 ม. ยาว 800 ม. ปริมาตรดินขุด 1,190 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด 

     22.โครงการขุดลอกเหมือง  ตั้งไว้ 47,700 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองกลาง    หมู่ที่ 6  ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.80 ม.ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.80 ม.  
ยาว 875 ม. ปริมาตรดินขุด 1,690 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด 
23.โครงการขุดลอกเหมือง  ตั้งไว้ 18,900 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองร่องคู    หมู่ที่ 7  ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.30 ม.ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.80 ม.  
ยาว 350 ม. ปริมาตรดินขุด 670 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด 
24.โครงการขุดลอกเหมือง  ตั้งไว้ 14,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองแบ่ง    หมู่ที่ 8  ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.80 ม.  
ยาว 300 ม. ปริมาตรดินขุด 520 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด 
25.โครงการขุดลอกเหมือง  ตั้งไว้ 105,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองไฮผึ้ง    หมู่ที่ 10  ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.70 ม.ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.80 ม. ยาว 
550 ม. ปริมาตรดินขุด 1,050 ลบ.ม.  
ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.00 ม.ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.80 ม. ยาว 
1,500 ม. ปริมาตรดินขุด 2,700 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด 
26.โครงการวางท่อ ค.ส.ล.  ตั้งไว้ 15,300 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อ ค.ส.ล.  หมู่ที่ 10 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสกั จ.เพชรบูรณ์ 
โดยวางท่อ ค.ส.ล.ขนาดØ 1.00 ม.  จำนวน  6  ท่อน พร้อมกลบดินลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ   
ตามแบบ อบต.กำหนด 

รวมเป็นเงิน 2,995,100 บาท 
 
นางคำหล้า  แถวภาพ  ขอแก้ไขโครงการขุดลอกเหมืองหมู่ที่ ๗ เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองร่องแซง  
(ส.อบต.หมู่ที่ ๗)   หมู่ที่ ๗ แก้ไขเป็นขุดลอกเหมืองร่องคู หมู่ ๗  
ประธานสภา ฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม  
 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติต่อที่ประชุมว่าอนุมัติการใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.256๔  

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒1 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 

ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมมีมตอินุมัต ิ๒1 เสียง ไม่อนุมัต ิ– เสียง งดออกเสียง - เสียง สรุปได้ว่า  
 คะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด อนุมัติการใช้เงินทุนสำรอง 
  เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 

ที่ประชุม  รับทราบ 



    -21- 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายก อบต. ๑. กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ทุกท่านที่ให้ 

          ความร่วมมือในการจัดงานบุญเจดีย์ข้าว เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ประธานสภา ฯ ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการ
ประชุมครับ 

 
เลิกประชุม  เวลา 1๒.๐๐ น. 
 
 

ลงชื่อ      ชัยรัตน์   ทวีทรัพย์      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                        (นายชัยรัตน์  ทวีทรัพย์)                          

        เลขานุการสภา อบต.ห้วยไร่ 
 
 

 
                    ลงชื่อ          สุภาพ  อุดอาจ    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

                                    ( นายสุภาพ  อุดอาจ ) 
          รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ปฏิบัติราชการแทน 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 
       
 
       
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       พงศธร  คำก่อ 
     (นายพงศธร  คำก่อ) 
                                   เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
       บานพับ  สุกพุด 
                                                    (นางบานพับ  สุกพุด) 
                                  รองประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
          อุบล  ปาศรี 
                                                      (นางอุบล  ปาศรี) 
                                    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


