
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี ๑/๒๕๖๔  

เม่ือวันท่ี    ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง    

------------------------ 
สมาชิกผูมาประชุม 
 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายเซ็น 
๑ นายสำเนา  เตีย้งสูงเนิน ประธานสภา อบต. สำเนา  เตี้ยงสูงเนิน 
๒ นายชำนาญ  บัวไผ รองประธานสภา อบต. ชำนาญ บัวไผ 
๓  นางสมจิตร  ธรรมมา เลขานุการสภา อบต. สมจิตร  ธรรมมา 
๔ นางชวยชอบ ครจำนงค สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ ชวยชอบ ครจำนงค 
๕ นางมะราวรรณ  ทบแกว สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ มะราวรรณ  ทบแกว 
๖ นางพุมพวง ฉัตรสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู ๒ พุมพวง  ฉัตรสูงเนิน 
๗ นางสาวมณนิชา   เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู ๔ มณนิชา   เคลื่อนสูงเนิน 
๘ นายประสงค   ยุนสูงเนิน   สมาชิกสภา อบต. หมู ๔ ประสงค   ยุนสูงเนิน   
๙ นายมานัด  เตี้ยงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ มานัด  เตี้ยงสูงเนิน 

๑๐ นายสมศักดิ์  สิทธิ์สูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ สมศักดิ์  สิทธิ์สูงเนิน 
๑๑ นายประสิทธิ์  คลังสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ ประสิทธิ์  คลังสูงเนิน 
๑๒ นายแตม  เรงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ แตม  เรงสูงเนิน 
๑๓ นางลักษิกา   โฮ สมาชิกสภา อบต. หมู ๗ ลักษิกา   โฮ 
๑๔ นางทวี  หวัดสูงเนิน   สมาชิกสภา อบต. หมู ๗ ทวี  หวัดสูงเนิน   
๑๕ นายประมวล   แสงรัศมีเพ็ญ สมาชิกสภา อบต. หมู ๘ ประมวล   แสงรัศมีเพ็ญ 
๑๖ นายประเทือง  กรึมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู ๘ ประเทือง  กรึมสูงเนิน 

 
ผูไมมาประชุม     - 
  

ผูเขารวมประชุม 
 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายเซ็น 
๑ นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน นายก อบต. ณรงค  เตี้ยงสูงเนิน 
๒ นายสมศักดิ์   ถีสูงเนิน เลขานุการนายก อบต. สมศักดิ์   ถีสูงเนิน 
๓ นายฟุต  เนมขุนทด รองนายก อบต. ฟุต  เนมขุนทด 
๔ นายประกอบ  ถินสูงเนนิ รองนายก อบต. ประกอบ  ถินสูงเนิน 
๕ นางสาวรัตนา  จิรลานนท หัวหนาสำนักปลัด รัตนา  จิรลานนท 
๖ นางสาวนิภา  มาปะโท ผูอำนวยการกองคลัง นิภา  มาปะโท 
๗ นายสมรรถชัยวัฒน วิลาบุตร ผูอำนวยการกองการศึกษา สมรรถชัยวัฒน วิลาบุตร 
๘ นายพีรพงษ  ชาญพล ผูอำนวยการกองชาง พีรพงษ  ชาญพล 

 
 

/เริ่มประชุม…. 
 
 



 ๒ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
นางสมจิตร  ธรรมมา บัดนี้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง มาประชมุพรอมกัน จำนวน    
เลขานุการสภา  ๑๔ คน  ถือวาครบองคประชุมแลว จึงขอเชญิทานประธานสภาองคการบริหารสวน  

ตำบลโคงยาง นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน  จุดธูปเทียน กลาวคำบูชาพระรัตนตรัย 
พรอมเปดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน กลาวเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  
ประธานสภา                ประจำป ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน ๑.๑ ขอเชิญรวมพิธีเปดโรงเรียนผูสูงอายปุระจำตำบลโคงยาง ในวัน 
ประธานสภา พฤหัสบดี ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมองคการ

บริหารสวนตำบลโคงยาง 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  เม่ือวันท่ี   
 ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๓  

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกสภาทานใดจะแกไขรายงานการประชุมหรือไมครับ 
ประธานสภา 

ท่ีประชุมสภา      ไมมี    
นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน  ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมสภา รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแลว ครับ 
ประธานสภา 

มตท่ีิประชุมสภา      รับรอง     ๑๔  เสียง    
     งดออกเสียง               ๑   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๓.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔(กอง
การศึกษา) 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน ขอเชิญ ผอ.กองการศึกษา ชี้แจงใหท่ีประชุมทราบ ครับ  
ประธานสภา    
นายสมรรถชัยวัฒน  วิลาบุตรเรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาทุกทาน ผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน  
ผอ.กองการศึกษาฯ ผมขอชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ       

พ.ศ. ๒๕๖๔ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หมวดครุภัณฑ ประเภทคา
ครุภัณฑสำนักงาน เพ่ือจัดซ้ือตูเหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง  ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งไว ๕,๕๐๐ บาท หลังการประกาศใชบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ทำใหราคาเพ่ิมข้ึนจากเดิม ๔๐๐ บาท เปนราคา 
๕,๙๐๐ บาท ทำใหงบประมาณท่ีตั้งไวไมพอจาย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 โอนลด 
     แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด         

คาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืน ๆ  หนา ๑๓๘ โครงการวันเด็กแหงชาติ ต้ังไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปน   
คาดำเนินการโครงการวันเด็กแหงชาติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายพิธีทาง 

/ศาสนา คารับรอง... 



 ๓ 

 ศาสนา คารับรองผูท่ีมารวมงานและผูท่ีมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค 
ไดแก  อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใชจาย
เก่ียวกับสถานท่ีและคาใชจายอ่ืนท่ีจำเปนและเก่ียวของ ไดแก คาสถานท่ีจัดงาน เชน
คาเชาหรือคาบำรุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณืท่ีจำเปนในการจัดงานรวมท้ัง     
คาติดตั้งและคารื้อถอน ฯลฯ งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๑๐,๐๐๐ บาท โอนลด  
๔๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๙,๖๐๐ บาท 

 โอนเพ่ิม 
     แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด         

คาครุภัณฑ ประเภทคาครุภัณฑสำนักงาน หนา ๑๔๕  ตั้งไว ๕,๕๐๐ บาท เพ่ือ       
จายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง งบประมาณคงเหลือกอนโอน 
๕,๕๐๐ บาท ขอโอนเพ่ิม ๔๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนเพ่ิม ๕,๙๐๐ บาท ซ่ึงการโอน
งบประมาณในครั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔  ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม       ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน ผอ.กองการศึกษาฯ ก็ไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบแลว มีสมาชิกสภาทานใดจะสอบ  
ประธานสภา ถามเพ่ิมเติมหรือไม ครับ 
ท่ีประชุมสภา ไมมี 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน ถาไมมี ผมขอมติท่ีประชุมสภา เห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภา งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองการศึกษา) ครับ 
มติท่ีประชุมสภา  เห็นชอบ     ๑๔  เสียง 
  งดออกเสียง  ๑   เสียง 
 ๓.๒ ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔(กองการศึกษา) 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน    ขอเชิญ ผอ.กองการศึกษา ชี้แจงใหท่ีประชุมทราบ  

ประธานสภา 

นายสมรรถชัยวัฒน  วิลาบุตรเรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาทุกทาน ผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน  
ผอ.กองการศึกษาฯ       ผมขอชี้แจงรายละเอียดการแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย 

                              ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งาน 

                              ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 

                                เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กแบบ   ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง ตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ เนื่องจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช ๒๒  ธันวาคม ๒๕๖๓ ทำใหราคาตูเหล็กแบบ ๒ บาน 
เปลี่ยนแปลงจากเดิม ๕,๕๐๐ บาท เปนราคาใหม ๕,๙๐๐  บาท  จึงขอแกไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดในขอบัญญั ติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 
ขอความเดิม 
 แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 

1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ 
/ขอความใหม... 



 ๔ 

ขอความใหม 
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 

1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเดือนธันวาคม  ๒๕๖๓ 
  การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔       
ในครั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ขอ ๒๙ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจายในงบลงทุนท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน ผอ.กองการศึกษาฯ ก็ไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบแลว มีสมาชิกสภาทานใดจะสอบ  
ประธานสภา ถามเพ่ิมเติมหรือไม ครับ 
ท่ีประชุมสภา ไมมี 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน ถาไมมี ผมขอมติท่ีประชุมสภา เห็นชอบแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ   
ประธานสภา รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (กองการศึกษา) 
มติท่ีประชุมสภา  เห็นชอบ     ๑๔  เสียง 
  งดออกเสียง  ๑   เสียง 

๓.๓  เรื่องพิจารณากำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป ๒๕๖๔ 
ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปของแตละสมัยในป
นั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบใหท่ีประชุมทราบ ขอเชิญครับ 
ประธานสภา   
นางสมจิตร ธรรมมา เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาทุกทาน ขอนำเรียนระเบียบกระทรวง 
เลขานุการสภา มหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ ขอ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป 
ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปของแตละสมัยในปนั้น 
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนำปรึกษาในท่ีประชุม
สามัญประจำปสมัยแรกของแตละป โดยใหนำความในขอ ๑๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม วรรคสอง เม่ือสภาทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถ่ินทำเปนประกาศ
ของสภาทองถ่ินพรอมท้ังปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สำนักงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน วรรคสาม ในกรณีท่ีไมไดกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปไว หรือ
ไมไดกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปสมัยแรกในปถัดไปไว หรือมีความ
จำเปนตองเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำป หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจำปท่ีกำหนดไวแลว ใหประธานสภาทองถ่ินนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญ
ประจำปอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน เลขานุการสภาไดชี้แจงขอระเบียบใหท่ีประชุมสภาทราบแลว ตอไปขอเชิญทาน 
ประธานสภา สมาชิกสภาไดเสนอการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป ๒๕๖๔ 

ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปของแตละสมัยในปนั้น  
                     วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม

สามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป  ขอเชิญครับ 
/นางสาวมณนิชา... 



 ๕ 

นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางสาวมณนิชา  เคลื่อน 
สมาชิกสภา หมูท่ี ๔    สูงเนิน สมาชิกสภา หมูท่ี ๔  ขอเสนอ ๒ สมัย คะ 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน ขอผูรับรอง ๒ ทาน ครับ  
ประธานสภา          

นายประสงค  ยุนสูงเนิน      เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภา   ผมนายประสงค  ยุนสูงเนิน 
สมาชิกสภา หมูท่ี ๔      สมาชิกสภาหมูท่ี ๔ ขอรับรองครับ 
นายประเทือง  กรึมสูงเนิน     เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายประเทือง   
สมาชิกสภา หมูท่ี ๘      กรึมสูงเนิน สมาชิกสภาหมูท่ี ๘ ขอรับรองครับ 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน      มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนออีกหรือไม   
ประธานสภา 
ท่ีประชุมสภา      ไมมี  
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน      ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมสภาเห็นชอบกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ   
ประธานสภา ประจำป  ๒๕๖๔  ของสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จำนวน            

๒ สมัย   ครับ   

มติท่ีประชุมสภา       เห็นชอบ      ๑๔  เสียง 
       งดออกเสียง        ๑  เสียง   

นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน เปนอันวามติท่ีประชุมสภา เห็นชอบกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภา  
ประธานสภา สามัญประจำป ๒๕๖๔ ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จำนวน  

๒ สมัย ตอไปขอเชิญสมาชิกสภา  กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มประชุม
สมัยประชุมสามัญประจำปของแตละสมัยในปนั้น ขอเชิญครับ 

นางพุมพวง  ฉัตรสูงเนิน             เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางพุมพวง 
สมาชิกสภา หมูท่ี  ๒             ฉัตรสูงเนิน สมาชิกสภา หมูท่ี ๒ ขอเสนอ  ดังนี้ 

  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ระหวางวันท่ี ๑-๑๕ มิ.ย.๖๔ 
  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ระหวางวันท่ี ๑-๑๕ ส.ค.๖๔  
  และมีระยะเวลา  ๑๕ วัน   

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน ขอผูรับรอง ๒ ทานครับ  
ประธานสภา    

นางชวยชอบ ครจำนงค  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางชวยชอบ 
สมาชิกสภา หมูท่ี ๑  ครจำนงค   สมาชิสภา หมูท่ี ๑  ขอรับรอง คะ 

นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน  ดิฉันนางสาวมณนิชา 
สมาชิกสภา หมูท่ี ๔  เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภา หมูท่ี ๔ ขอรับรอง คะ 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ 
ประธานสภา 

ท่ีประชุมสภา   ไมมี 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมสภา ใครเห็นชอบตามท่ีคุณพุมพวง ฉัตรสูงเนิน  
ประธานสภา  เสนอ  

  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ระหวางวันท่ี ๑-๑๕ มิ.ย.๖๔ 
  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ระหวางวันท่ี ๑-๑๕ ส.ค.๖๔  

/และมีระยะเวลา... 



 ๖ 

   และมีระยะเวลา  ๑๕ วัน   

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   ๑๔  เสียง 

     งดออกเสียง  ๑  เสียง 

 
นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน  เปนอันวามติท่ีประชุมสภาเห็นชอบ กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มตน  
ประธานสภา ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปของแตละสมัยและมีระยะเวลา       

๑๕ วัน ดังนี้ 
  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ระหวางวันท่ี ๑-๑๕ มิ.ย.๖๔ 
  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ระหวางวันท่ี ๑-๑๕ ส.ค.๖๔  

 ตอไปขอเชิญสมาชิกสภากำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปของป
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป   

นางมะราวรรณ  ทบแกว เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางมะราวรรณ   
สมาชิกสภา หมูท่ี ๑ สทบแกว สมาชิกสภาหมูท่ี ๑ ขอเสนอ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำป

ของ       ปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรก
ของปถัดไป (๒๕๖๕) ดังนี้ คือวันท่ี ๑-๑๕ ก.พ.๒๕๖๕ และมีระยะเวลา 
๑๕ วัน 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน ขอผูรับรอง ๒ ทาน ครับ 

ประธานสภา 

นางชวยชอบ  ครจำนงค เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางชวยชอบ  คร 

สมาชิกสภา หมูท่ี ๑ จำนงค สมาชิกสภาหมูท่ี ๑ ขอรับรองคะ 

นางลักษิกา  โฮ เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางลักษิกา  โฮ 

สมาชิกสภา หมูท่ี ๗               สมาชิกสภาหมูท่ี ๗ ขอรับรองคะ 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ 

ประธานสภา 

ท่ีประชุมสภา ไมมี 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมสภา เห็นชอบวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำป 

ประธานสภา ของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของป
ถัดไป (๒๕๖๕) ดังนี้คือวันท่ี ๑-๑๕ ก.พ.๒๕๖๕ และมีระยะเวลา ๑๕ วัน 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ     ๑๔  เสียง 

  งดออกเสียง    ๑ เสียง 
๓.๔ เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน     ขอเชิญหัวหนาสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมครับ 

ประธานสภา   

นางสาวรัตนา  จิรลานนท เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง และสมาชิกสภา 

หัวหนาสำนักปลัด ทุกทาน ดิฉันนางสาวรัตนา  จิรลานนท  หัวหนาสำนักปลัด สำหรับใน
ระเบียบวาระนี้ เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ 

/แผนพัฒนาของ... 



 ๗ 

 แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๒ เพ่ือประโยชนของประชาชน การ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการ 
ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ี เพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจำเปนเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(๒)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณาราง
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงราง
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณา
ตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสง
แผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาสใช พรอมท้ังปด
ประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ี
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  

ซ่ึงจากการท่ีองคการบริหารสวนตำบลโคงยางไดดำเนินการตาม
โครงการ อบต.พบประชาชนประจำป  ๒๕๖๔ ทำใหทราบปญหาความ
ตองการเรงดวนของพ่ีนองประชาชน ท่ีตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน 
ผูบริหารจึงไดนำมาจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ ดังรายละเอียด ดังนี้ 

๑.  โครงการซอมแซมถนนหินคลุกบานตะคลองแลง หมูท่ี ๑ 
ตำบลโคงยาง อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา (สายสะพานใหม) 
แบงเปน   ๒ ชวง ชวงท่ี ๑  โดยมีขนาดความกวาง  ๓.๕๐ เมตร ยาว 
๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชวงท่ี ๒ มีขนาดความกวาง ๓.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไมนอยกวา 
๑๖๔.๘๕ ลูกบากศเมตร และปายโครงการจำนวน ๑ ปาย  ตามแบบท่ี           
อบต.โคงยางกำหนด  งบประมาณ  ๑๓๒,๖๐๐.-  บาท  ป ๒๕๖๔ 

๒.โครงการกอสรางถนน คสล.บานตะคลองแลง หมูท่ี ๑ ตำบล
โคงยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (สายเลียบคลอง ม.๑)  โดยมี
ขนาดความกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๑.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๙๘๕.๒๕ ตารางเมตร พรอมปายโครงการ จำนวน     
๑ ปาย ตามแบบท่ี อบต.โคงยางกำหนด  งบประมาณ ๔๒๙,๘๐๐  บาท  
ป  ๒๕๖๔ 

๓.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขอนสะตือ 
หมูท่ี ๒ ตำบลโคงยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา กวาง ๔.๕๐ 
เมตร ยาว  ๔๓๕  เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
๑,๙๕๗.๕๐ ตารางเมตร องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  อำเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา ๑ สายทาง ตามแบบท่ี อบต.โคงยางกำหนด   
งบประมาณ  ๑,๒๔๐,๐๐๐  บาท  ป  ๒๕๖๔ 

/๔.  โครงการกอสราง... 



 ๘ 

๔.โครงการกอสรางบล็อกทอเหลี่ยม บานขอนสะตือ  หมูท่ี ๒ ตำบลโคง
ยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีขนาดความกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๗ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร จำนวน  ๒ ชอง พรอมปายโครงการจำนวน ๑ ปาย ตาม
แบบท่ี อบต.โคงยางกำหนด  งบประมาณ  ๔๖๖,๘๐๐  บาท  ป ๒๕๖๕ 

๕.โครงการซอมแซมถนน คสล. บานคลองพุดซา หมูท่ี ๔  ตำบลโคงยาง
อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  (นม.ถ.๑๒๐-๒๒)  โดยมีขนาดความกวาง 
๓.๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๖๒ ตาราง
เมตร ตามแบบท่ี อบต.โคงยางกำหนด งบประมาณ  ๔๐,๓๐๐  บาท  ป  ๒๕๖๔ 
  ๖.โครงการปรับระดับถนน คสล. บานเกาะ  หมูท่ี ๕  ตำบลโคงยาง 
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  (สาย นม.ถ.๑๒๐-๑๙)  โดยมีขนาดความกวาง 
๓.๑๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔๖๕ 
ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ำจำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๔ ทอน และปายโครงการ 
จำนวน ๑ ปาย ตามแบบท่ี อบต.โคงยางกำหนด  งบประมาณ  ๑๙๓,๐๐๐  บาท  
ป ๒๕๖๔ 
  ๗.โครงการซอมแซมถนนหินคลุก บานขอนไทร หมูท่ี ๖ ตำบลโคงยาง 
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (สายคุมวัดโพธิ์) โดยมีขนาดความกวาง ๒.๕๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา ๗๕        
ลูกบากศเมตร ตามแบบท่ี อบต.โคงยางกำหนด  งบประมาณ  ๖๐,๖๐๐  บาท     
ป ๒๕๖๔ 
  8.โครงการซอมแซมถนน คสล. บานคลองพุดซา หมูท่ี 4  -  บานขอนสะตือ 
หมูท่ี 2 ตำบลโคงยาง อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา (สาย นม.ถ. 120-13 
(สายทางเขา ม.4) โดยซอมแซมจำนวน 3 ชวง ชวงท่ี 1 กม. 0+00 - 0+027   
มีขนาดความกวาง 4 เมตร  ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร  ชวงท่ี 2 กม. 
0+055 - 0+125 มีขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา  0.15 เมตร 
และชวงท่ี 3กม. 0+163 - 0+213   มีขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 588  ตารางเมตร และปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบท่ี อบต.โคงยางกำหนด   งบประมาณ  
418,900  บาท ป 2564 
  9.โครงการซอมแซมถนน คสล.บานเหมืองลี่ หมูท่ี 7 – บานคลองพุดซา 
หมูท่ี ๔ ตำบลโคงยาง อำเภอสูงเนิน (สาย นม.ถ.120-16 (สายทางออก ม.7) 
โดยซอมจำนวน 11 ชวง ชวงท่ี 1  กม. 0+036 - 0+107  มีขนาดความกวาง  
4 เมตร ยาว 71 เมตร  หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 2  กม. 0+347 - 0+377       
มีขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร  ชวงท่ี 3  กม. 
0+416 - 0+462มีขนาด ความกวาง 4  เมตร  ยาว 46 เมตร หนา 0.15 
เมตร ชวงท่ี  4  กม.0+535 - 0+574  มีขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว 39 
เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 5  กม. 0+748 - 0+830  มีขนาดความกวาง    
4 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 6  กม. 0+835 - 0+875 มี
ขนาดความกวาง 4 เมตร  ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร  ชวงท่ี 7  กม. 
0+914 - 1+137 มีขนาดความกวาง 4 เมตร  ยาว 223 เมตร หนา 0.15 
เมตร ชวงท่ี 8  กม.1+190 - 1+200 มีขนาดความกวาง 4 เมตร  

/ยาว 10 เมตร... 



 ๙ 

ยาว 10 เมตร  หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 9  กม.1+277 - 1+371.5 มีขนาด
ความกวาง 4 เมตร  ยาว 94.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  ชวงท่ี  10 กม 
1+514 - 1+549 มีขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ชวงท่ี 11 กม. 1+642 - 1+729  มีขนาดความกวาง  4  เมตร  ยาว 87 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 3,030 ตารางเมตร  และปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย  ตามแบบท่ี อบต.โคงยางกำหนด  งบประมาณ  
2,144,300  บาท  ป 2564 
  10.โครงการซอมแซมถนน คสล.บานเหมืองลี่ หมูท่ี 7  – บานคลองพุดซา 
หมูท่ี ๔ ตำบลโคงยาง อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  (สาย นม.ถ.120-
15(สายทางเขา ม.7) โดยซอมแซมจำนวน 19 ชวง ชวงท่ี 1 กม.0+082 - 
0+097 โดยมีขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 
2 กม.0+110 - 0+135  มีขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 
0.15 เมตร ชวงท่ี 3  กม. 0+158 - 0+197 มีขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว 
39 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 4  กม. 0+233 - 0+253  มีขนาดความ
กวาง 4 เมตร  ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี  5  กม. 0+258 -
0+463.5 มีขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว 205.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ชวงท่ี 6  กม.0+468 - 0+666.5  มีขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว 203.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 7 กม. 0+686 - 0+735 โดยมีขนาดความกวาง 
4 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 8 กม.0+776 - 0+806 มี
ขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร ชางท่ี 9 กม. 0+997 
- 1+022.5  มีขนาดความกวาง 3.50 เมตร ยาว 25.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร ชวงท่ี 10 กม. 1+049 - 1+069 มีขนาดความกวาง 3.50 เมตร       
ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 11  กม. 1+220 - 1+230  มีขนาด
ความกวาง 3.50 เมตร  ยาว 10 เมตร  หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 12  กม. 
1+248 - 1+299 มีขนาดความกวาง   3.50 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 
เมตร  ชวงท่ี 13  กม.1+456 - 1+532.4 มีขนาดความกวาง 3.50 เมตร  
ยาว76.40 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี  14  กม.1+551 -1+576.5          
มีขนาดความกวาง3.50 เมตร ยาว 25.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 15  
กม.1+605-1+615.5  มีขนาดความกวาง 3.50 เมตร ยาว 10.50 เมตร    
หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 16  กม.1+630 - 1+655 มีขนาดความกวาง 3.50 
เมตร  ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 17  กม.1+661 - 1+710        
มีขนาดความกวาง  3.50 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 18  กม.
1+723 - 1+750 มีขนาดความกวาง 3.50 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 
เมตร และชวงท่ี  19 กม.1+750 - 1+990  มีขนาดความกวาง 4 เมตร       
ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 4,427 ตาราง
เมตร และปายโครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบท่ี อบต.โคงยางกำหนด 
งบประมาณ  3,139,200  บาท  ป  2564 
  ๑๑.โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ บานเหมืองลี่ หมูท่ี ๗ ตำบลโคงยาง 
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  (สายสามแยกหนาศาลาประคม) โดยวางทอ
ระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒๒ ทอน  และบอพัก คสล. ขนาดความกวาง 

/๑  เมตร ยาว... 



 ๑๐ 

๑ เมตร ยาว  ๑ เมตร ลึก ๑ เมตร จำนวน ๓ บอพัก และตัด คสล. จำนวน ๑๐  
ตรม. ตามแบบท่ีอบต.โคงยางกำหนด งบประมาณ  ๗๒,๕๐๐  บาท ป ๒๕๖๕ 
  ๑๒.โครงการกอสรางถนน คสล. บานกุดโคลน หมูท่ี ๘ ตำบลโคงยาง 
อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา (สายบานนายหลอด นอดีสูงเนิน ไป           
นานางรำพึง ถีสูงเนิน) โดย มีขนาดความกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร      
หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๓๘๑ ตารางเมตร พรอมปายโครงการ
จำนวน ๑ ปาย ตามแบบท่ี อบต.  โคงยางกำหนด  งบประมาณ  ๒๓๐,๐๐๐  
บาท  ป ๒๕๖๕ 
  ๑๓.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานกุดโคลน หมูท่ี ๘ ตำบลโคงยาง        
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (สายหลังประปา) โดยมีขนาดความกวาง 
๓.๕๐  เมตร ยาว ๑๗๗  เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุก           
ไมนอยกวา  ๙๓  ลูกบากศเมตร ตามแบบท่ี อบต.โคงยางกำหนด  งบประมาณ 
๙๔,๒๐๐ บาท ป ๒๕๖๕ 
  ๑๔.โครงการกอสรางดาดคอนกรีตคลองเหมืองหวา ตำบลโคงยาง  
อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  แบงออกเปน  ๓  ชวง ชวงท่ี ๑ มีขนาดความ
กวางปากคลองบน ๑๑ เมตร ยาว ๕ เมตร ชวงท่ี ๒ มีขนาดความกวางปากคลอง
บน  ๑๔.๔๐  เมตร ยาว ๒๐ เมตร และชวงท่ี ๓ ขนาดความกวางปากคลองบน 
๗.๔๐ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร พรอมปายโครงการจำนวน ๑ ปาย  ตามแบบท่ี 
อบต.โคงยางกำหนด งบประมาณ  ๔,๙๗๘,๐๐๐ บาท  ป ๒๕๖๔ 
  ๑๕.โครงการกอสรางโดมกีฬาอเนกประสงคองคการบริหารสวนตำบลโคง
ยาง ตำบลโคงยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขนาดความกวาง ๓๒ เมตร 
ยาว ๖๐ เมตร พรอมปายโครงการจำนวน ๑ ปาย  ตามแบบท่ี อบต.โคงยาง
กำหนดงบประมาณ ๖,๔๑๒,๐๐๐  บาท ป ๒๕๖๔ 
  ๑๖.โครงการขุดขยายสระน้ำ บานคลองพุดซา หมูท่ี ๔ ตำบลโคงยาง  
อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา โดยมีขนาดความกวางปากบน ๑๕ เมตร      
ยาว ๔๘ เมตร ลึก ๔ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา ๓๐๐ ลูกบากศเมตร  
ตามแบบท่ี อบต.โคงยางกำหนด  งบประมาณ  ๑๓,๐๐๐  บาท ป ๒๕๖๔ 
  ๑๗.โครงการอุดหนุนการบริหารกิจการประปาหมูบานคลองพุดซา       
หมูท่ี ๔ ตำบลโคงยาง  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน ๑ แหง   ตาม
แบบท่ี อบต. โคงยางกำหนด งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ป ๒๕๖๔ 
๑๘.โครงการกอสรางอาคารเก็บพัสดุองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ตำบลโคง
ยาง อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา   โดยมีขนาดความกวาง ๔ เมตร ยาว 
๑๐ เมตรและปายโครงการจำนวน ๑ ปาย  ตามแบบท่ี อบต.โคงยางกำหนด 
งบประมาณ ๔๙๕,๗๐๐  บาท  ป  ๒๕๖๔ 
บัญชีครุภัณฑ ผ.๐๓ 
สำนักปลัด อบต. 
๑.โตะทำงานระดับ ๓-๖ จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท ป ๒๕๖๔ 
๒.พัดลมตั้งพ้ืน จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ  ๒,๕๐๐  บาท  ป ๒๕๖๔ 
๓.เครื่องพิมพ แบบฉีดหมึกพรอมติดต้ัง ถังหมึกพิมพ (Inktank Printer) จำนวน 
๒ เครื่อง งบประมาณ ๘,๖๐๐ บาท ป ๒๕๖๔ 
 

/กองคลัง... 



 ๑๑ 

กองคลัง 
๑.พัดลมติดผนัง ๑๘ นิ้ว แบบรีโมท จำนวน ๑ เครื่อง  งบประมาณ  ๒,๓๐๐  
บาท ป ๒๕๖๔ 
๒.ตูเหล็กแบบ ๒ บาน (มอก) จำนวน ๒  ตู งบประมาณ  ๑๑,๐๐๐  บาท ป 
๒๕๖๕ 
๓.เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๓๖ ,๐๐๐  บีทียู จำนวน ๑  เครื่อง 
งบประมาณ ๔๗,๐๐๐  บาท 
๔.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  สำหรับประมวลผล  จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ  
๒๒,๐๐๐ บาท ป ๒๕๖๕ 
๕.เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA  จำนวน ๑ เครื่อง  งบประมาณ  ๒,๕๐๐ 
บาท ป ๒๕๖๕ 
กองชาง 
๑.ตูเก็บแฟม ๔ ชั้น ๔๐ ชอง จำนวน ๑ ตู งบประมาณ  ๕,๕๐๐  บาท ป ๒๕๖๕ 
๒.เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ 
นิ้ว) จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๑๗,๐๐๐  บาท ป ๒๕๖๕ 
๓.กลองดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ป ๒๕๖๕ 
๔.เทปวัดระยะ จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท ป ๒๕๖๕ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑.ชั้นไม ๖ ชอง จำนวน ๒ ตัว งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ป ๒๕๖๕ 
๒.ตูเหล็กแบบ ๒ บาน (มอก) จำนวน ๑ ตู  งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท  ป ๒๕๖๕ 
 กองสงเสริมการเกษตร 
๑.เครื่องพิมพ แบบฉีดหมึกพรอมติดต้ัง ถังหมึกพิมพ (Inktank Printer) จำนวน 
๑ เครื่อง งบประมาณ ๘,๖๐๐  บาท  ป ๒๕๖๔ 

                                รายละเอียดตามเอกสารท่ีทุกทานไดรับ 

นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน หัวหนาสำนักปลัดก็ไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมรับทราบแลว  มี 

ประธานสภา   สมาชิกสภาทานใดมีขอซักถามหรือไมครับ 

นางพุมพวง  ฉัตรสูงเนิน เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน  ดิฉันนางพุมพวง   

สมาชิกสภา หมูท่ี ๒        ฉัตรสูงเนิน สมาชิกสภา หมูท่ี ๒ ขอสอบถามโครงการอุดหนุนการบริหารกิจการ
ประปาทำไมถึงตั้งไวอุดหนุนกิจการประปาบานคลองพุดซา  หมูท่ี ๔ แคหมูเดียว 

นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน  ดิฉันนางสาวมณนิชา 

สมาชิกสภา หมูท่ี ๔         เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภา หมูท่ี ๔ มีขอสงสัยเหมือนคุณพุมพวงในเม่ือประปา 

ตำบลโคงยางมี ๓ แหง ทำไมถึงเขาแผนแหงเดียว 

นางสมจิตร  ธรรมมา เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาทุกทาน ทานผูบริหารและผูเขารวม 

ปลัด อบต. ประชุมทุกทาน ขอเรียนใหท่ีประชุมทราบวา กิจการประปาในตำบลมี ๓ แหงก็
จริ ง แต กิจการประปาบ าน กุดโคลนสามารถบริหารกิจการประปาดวย
คณะกรรมการได ไมประสงคขอรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตำบล 
สวนในภาพรวมท้ังตำบลนั้นมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ แลว 
คือ โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบานภายในเขตตำบลโคงยาง อำเภอสูงเนิน  

/จังหวัดนครราชสีมา... 



 ๑๒ 

 จั งห วั ด น ค ร ร าช สี ม า  แ ต จ ะ ต อ งด ำ เนิ น ก าร ให เป น ไป ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา
หมูบาน พ.ศ. ๒๕๔๘  

นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน  ดิฉันนางสาวมณนิชา 

สมาชิกสภา หมูท่ี ๔       เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภา หมูท่ี ๔ อยากทราบวาจะใสรายละเอียดโครงการ
อุดหนุนกิจการประปาใหครอบคลุมท้ังหมดไดหรือไม 

นางสาวรัตนา  จิรลานนท  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน  ดิฉันขอเรียนใหท่ี 

หัวหนาสำนักปลัด          ประชุมทราบวา การท่ีจะอุดหนุนใหกลุมใดจะตองดำเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยกลุมท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนตองจัดทำรายละเอียดโครงการ
ตามแบบคำขอรับเงินอุดหนุน พรอมท้ังรายละเอียดคาใชจายวาจะนำงบประมาณ
ท่ีไดรับไปทำอะไรบาง ซ่ึงโครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการประปา หมูท่ี ๔      
ท่ีเสนอไวในรางแผน ไดทำรายละเอียดจัดสงให อบต.พิจารณา ซ่ึงกิจการประปาได
มีการจัดทำรายงานรายรับ – รายจาย ท่ีไดดำเนินกิจการแนบมาใหพิจารณา      
ซ่ึง ผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ไดปรึกษาหารือแลวแตยังติดขัดในเรื่องของ
การอุดหนุนวาจะสามารถใหการสนับสนุนไดหรือไม เพราะตามหนังสือสั่งการ    
การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจะใหในระหวางปงบประมาณไดหรือไม และ
รายละเอียดท่ีจะนำไปใชจายตามโครงการสามารถดำเนินการไดหรือไม ซ่ึงตอนนี้
ยังตอบไมไดวาสามารถอุดหนุนไดหรือไม ตองศึกษาระเบียบใหดีเสียกอน หากยัง
ไมชัดเจนคงตองหารือจังหวัดเสียกอน 

นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ครับ 
ประธานสภา  
ท่ีประชุมสภา  ไมมี 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน   ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
ประธานสภา ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ       ๑๔   เสียง 
 งดออกเสียง     ๑   เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
   ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยางรายงานผลการปฏิบัติงาน  
ประธานสภา    ตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญครับ 
นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน เรียนประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลโคงยาง และสมาชกิสภาองคการบรหิาร 
นายก อบต.โคงยาง  โคงยางทุกทาน  ผม นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน  นายกองคการบริหารสวนตำบล    

โคงยาง ไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ในการประชุมสมัย

สามัญ สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ และไดบริหารงาน

องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ตามนโยบายท่ีแถลงตอองคการบริหารสวน

ตำบลโคงยาง ตั้งแตวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ท่ีผานมา นั้น เพ่ือใหการปฏิบัติ

เปนไปตามตามบทบัญญัติในมาตรา ๕๘/๕ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติสภา

ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี ๗ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีกำหนดใหนายกองคการบริหารสวนตำบลจัดทำรายงานแสดงผล 

/การปฏิบัติงาน... 



 ๑๓ 

 การปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตำบลเปน

ประจำทุกป ผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงาน

องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓  (ในชวงระหวาง

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ท่ีผานมา ดังนี้ 

๑)  นโยบายดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑.๑ สนับสนุนสงเสริมใหเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีเขาถึง

แหลงเรียนรู  ท้ังจากแนวนโยบายภาครัฐโดยตรง  และการสมัครใจอีกท้ัง 
สนับสนุนการเรียนรูท่ีเกิดจากการสืบคนขอมูลจากระเบียบเครือขาย  อันเปนทำ
ใหประชาชนไดรับรูขาวสารท่ีกวางไกล  และทันตอเหตุการณ 

๑.๒ ในดานการสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการสืบสาน
มรดก  ทางภูมิปญญา  ประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนตลอดจน
วัฒนธรรม  การแสดงออกซ่ึงความกตัญูตอบุพการีและสูงอายุ 

๑.๓ ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีราชการ
กำหนด 
โครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการ  

๑.โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลโคงยาง ตามโครงการอาหาร
กลางวัน  งบประมาณ  ๔๖๘,๐๐๐  บาท 

๒.โครงการอาหารเสริม (นม) ให กับโรงเรียนในเขตตำบลโคงยาง   
งบประมาณ  ๒๒๕,๐๐๐  บาท 

๓ .โครงการอาห ารกลางวัน ศูน ย พัฒ น าเด็ ก เล็ กต ำบล โค งยาง   
งบประมาณ   ๑๒๒,๕๐๐   บาท  

๔.โครงการอาหารเสริม  (นม) ศูนย พัฒนาเด็ก เล็กตำบลโค งยาง  
งบประมาณ  ๔๘,๐๐๐  บาท 

๕.โครงการวันเด็กแหงชาติ   งบประมาณ  ๙,๕๒๐  บาท 
๖.โครงการจัดซ้ือวัสดุ  ครุภัณฑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคงยาง   

งบประมาณ  ๕๑,๐๐๐  บาท 
๗.โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี เพ่ือพัฒนาการสมวัย  

งบประมาณ   ๕,๒๙๕  บาท 
๘.โครงการอบรมปฐมนิเทศกผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคงยาง  

งบประมาณ   ๑,๔๙๕  บาท 
๙.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.โคงยาง งบประมาณ  ๔๒,๐๐๐  บาท 
๑๐.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลท่ี ๙  ๑๒ สิงหา มหาราชินี  งบประมาณ  ๕,๐๐๐   บาท 
๒)  ดานสาธารณสุข 

๒.๑ สงเสริม สนับสนุนและใหความสำคัญตอกระบวนการและวิธีการ
ดานสาธารณสุข 

๒.๒ ดำเนินการใหมีกิจกรรมเพ่ือสนองนโยบายของรัฐ อันจะกอใหเกิดสุข
ภาวะท่ีดีตอประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
/๒.๓  ใหความรูความ... 



 ๑๔ 

๒.๓ ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับพิษภัยและโทษของสารเสพติด 
สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพ่ือการออกกำลังกาย  การเลนกีฬาของ 
เด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป  เพ่ือเปนการทอนโอกาสและลดความเสี่ยงใน
การใชสารเสพติดและในขณะเดียวกันก็เปนการทำใหมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง
สมบูรณข้ึน 

๒.๔ ดำเนินการและระงับโรคติดตอ 
   โครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

๑.โครงการอบรมสงเสริมอนามัยเจริญพันธุปองกันแกไขปญหาเอดส  
และการตั้งครรภในกลุมวัยรุน  งบประมาณ  ๙,๑๒๐   บาท 

๒.  โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคงยาง   
งบประมาณ   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

๓.  จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย งบประมาณ  ๓๓,๕๐๐   บาท 
๔.  โครงการสนับสนุนการสำรวจขอมูลจำนวนสัตว และข้ึนทะเบียนสัตว

ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา งบประมาณ  
๔,๐๖๕ บาท 

๕.  โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา งบประมาณ  ๕,๐๐๐ บาท 

๖.  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูนำชุมชนแกนนำสุขภาพในการ
ควบคุมและปองกันโรค  งบประมาณ  ๑๗,๕๐๐  บาท 

๗.  โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก งบประมาณ  ๑๒,๔๙๙ บาท 
๘.  โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา  งบประมาณ  ๙,๗๗๗  บาท 
๓)  ดานเศรษฐกิจและการเกษตร 
๓.๑ สนับสนุน สงเสริมและใหความรูการเกษตรแบบผสมผสานเกษตร

ทางเลือก  และเกษตรอินทรียรวมท้ังสงเสริมกระบวนการเรียนรูแกเกษตรโดย    
ยึดหลักแนวทางพระราชดำริ “เกษตรพอเพียง” 

๓.๒ สงเสริมใหประชาชนไดนำภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน  
เพ่ือการลดรายจายและลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

๓.๓ สงเสริมกลุมอาชีพใหเติบโต  และแข็งแรง  และพัฒนาศักยภาพของ
กลุมได 

   โครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

๑.โครงการอบรมและศึกษาดูงานดานเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ  
๖๐,๓๙๕  บาท 

๒.โครงการอบรมเยาวชนเกษตร  งบประมาณ   ๑๐,๓๗๐   บาท 
๓. โครงการอบรมเพ่ิมผลผลิตในการปลูกมันสำปะหลัง  งบประมาณ  

๑๖,๕๓๕  บาท 
๔.โครงการจัดทำแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ  

งบประมาณ   ๓๒,๘๘๐   บาท 
๕. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งบประมาณ  ๑๑,๘๘๐  
บาท๕.โครงการอบรมสงเสริมการเพาะเห็ด ประจำป ๒๕๖๒ งบประมาณ 
๑๒,๗๓๐  บาท 

/๖.  โครงการอบรม... 



 ๑๕ 

๖.โครงการอบรมสงเสริมการเพาะเห็ด  งบประมาณ ๑๔,๔๕๐  บาท 
๗.โครงการรณรงคการไถกลบตอซังขาว งบประมาณ  ๑,๙๘๐ บาท 

๔)  ดานส่ิงแวดลอม 
๔.๑ จัดใหมีการปรับปรุง  แกไขสภาพสิ่งแวดลอม  สถานท่ีสาธารณะ     

ในพ้ืนท่ีใหมีความสะอาดเรียบรอย ท้ังแมน้ำลำคลองและทางสัญจรตาง ๆ  
๔.๒ สงเสริมใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการอนุรักษและรักษา

สภาพแวดลอมรวมถึงความรูเก่ียวกับการดูแลเรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       
อันเปนผลกระทบตอชุมชนโดยรวม 

   โครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

๑. โครงการกำจัดขยะอินทรียโดยใชไสเดือนดิน งบประมาณ  ๔,๒๓๐  บาท 
๒.  โครงการคัดแยกขยะตนทาง  งบประมาณ  ๒๘,๐๔๕  บาท 
๓.  โครงการคลองสวยน้ำใส  งบประมาณ  ๔๙,๐๐๐  บาท 
๔.   โครงการรักษสิ่งแวดลอม ๑๒ สิงหาคม งบประมาณ  ๘,๒๗๕ บาท 
๕.  โครงการวันตนไมแหงชาติ  งบประมาณ  ๒,๔๔๕  บาท 

๕)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๕.๑ ดำเนินการกอสราง  ซอมแซม  ปรับปรุงถนนและเสนทางสัญจรใน

พ้ืนท่ี  เพ่ืออำนวยความสะดวกในการเดินทาง  และขนสงสินคาของประชาชน 
๕.๒ ดำเนินการติดตั้งซอมแซม  ปรับปรุงระบบไฟฟาในสวนท่ีใหบริการ

ไมท่ัวถึงและสวนท่ีชำรุดเสียหาย 
๕.๓ สนับสนุนจัดหาแหลงน้ำอุปโภค  บริโภคใหเพียงพอตอความตองการ

ของชุมชน 
๕.๔ พัฒนาอาคาร  สถานท่ีและกอสรางลานกีฬาเพ่ือบริการใหชุมชน

อยางท่ัวถึง 
   โครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

๑.  โครงการตอเติมอาคารท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
งบประมาณ ๕๙๔,๕๐๐  บาท 
๒.  โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค งบประมาณ   ๑,๓๙๔,๕๐๐   

บาท 
๓.  โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโซลาเซลล งบประมาณ ๒๙๙,๘๐๐ บาท 
๔.  โครงการวางทอระบายน้ำ คสล.บานโคงยาง หมูท่ี ๓(สายบานนาง

สุนันท มาตราช – บานนางศรีจันทร  แกวคำ)  งบประมาณ   ๓๕๘,๐๐๐   บาท 
๕.  โครงการซอมแซมถนน คสล.บานเกาะ หมูท่ี ๕ (สายบานนางปลาบู 

ทักสูงเนิน – ทางแยกบอพักน้ำประปา หมูท่ี ๕)  งบประมาณ  ๔๗๘,๐๐๐   บาท 
๖.  โครงการซอมแซมถนน คสล.บานตะคลองแลง  หมูท่ี ๑ สายบานนาง

อารมณ  รวยสูงเนิน – สะพาน ๒)     งบประมาณ   ๔๔๒,๐๐๐   บาท 
๗.  โครงการซอมแซมถนน คสล.  บานขอนไทร  หมูท่ี ๖ (สายบานขอน

ไทย – หลังวัดมะรุม)งบประมาณ   ๕๙๙,๐๐๐   บาท 
๘.  โครงการวางทอระบายน้ำ คสล. บานเหมืองลี่ หมูท่ี ๗ (จาก ม.๖ –

คลองลำเหมืองหวา)  งบประมาณ  ๙๑๘,๐๐๐  บาท 
๙.   โครงการวางทอระบายน้ำ คสล. บานคลองพุดซา หมูท่ี ๔ (สายบาน

นางเลี่ยม ใหญสูงเนิน) งบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐ บาท 
/๑๐.  โครงการวางทอ... 



 ๑๖ 

๑๐.  โครงการวางทอระบายน้ำพรอมบอพักระบายน้ำ บานกุดโคลน       
หมูท่ี ๘  งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐  บาท 
๖)  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๖.๑ สนับสนุนการจัดตั้งกลุมกิจกรรมตามกฎหมาย  อันจะมีผลตอความ
ปลอดภัยของประชาชน เชน อสตร. อปพร. ฯลฯ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวก
และเพ่ิมความม่ันใจในดานความปลอดภัยแกประชาชนในพ้ืนท่ี 

๖.๒ สงเสริมมาตรการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   โครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

๑.โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตาง ๆ  
งบประมาณ   ๑๙,๐๓๐  บาท 

๒.โครงการซักซอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   งบประมาณ   
๗,๓๖๐   บาท 

๓.โครงการอบรมสงเสริมความรูเก่ียวกับสาธารณภัยและการปองกันภัย 
กับประชาชนตำบลโคงยาง งบประมาณ  ๑๓,๓๖๕  บาท 

หมายเหตุ  โครงการจายขาดเงินสะสมท่ีอยูระหวางดำเนินการ 
1. โครงการขยายไหลทางถนน คสล.บานตะคลองแลง หมูท่ี ๑ 

งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐ บาท 
2. โครงการซอมแซมถนน คสล.บานขอนสะตือ หมูท่ี ๒ งบประมาณ  

๒๖๖,๔๐๐ บาท 
3. โครงการกอสรางถนน คสล.บานกุดโคลน หมูท่ี ๘ (เลียบคลองลำ

เหมืองกลาง) งบประมาณ   ๑}๕๘๒}๒๐๐  บาท 
4. โครงการถนนหินคลุก บานโคงยาง หมูท่ี ๓ งบประมาณ  

๑๑๑,๒๐๐  บาท 
๗)  ดานสังคม  การเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน 

๗.๑ สงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความรูความเขาใจศึกษาบทบาท  
หนาท่ีของตนเอง  เก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองในทุกระดับ เพ่ือใหมีความ
เขาใจถึงผลตาง ๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบโดยตรงตอตนเองและชุมชน 

๗.๒ รับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการมากข้ึน  โดยการเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นรวมท้ังเปด
โอกาสใหมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๗.๓ บริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีหรือหลัก
ธรรมาภิบาล  ประกอบดวย  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  
หลักการมีสวนรวม  สำนึกรับผิดชอบและหลักความคุมคา 

   โครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

๑.  โครงการ อบต. พบประชาชน  งบประมาณ  ๒,๕๒๐  บาท 

๒.  โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ หมูท่ี ๑ - ๘   งบประมาณ    
๒,๓๑๐,๑๐๐  บาท 

๓.  โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ หมูท่ี ๑ – ๘  งบประมาณ 
๓๗๔,๖๐๐ บาท 

๔ .  โค รงการส งเคราะห เบี้ ย ยั งชี พผู ป วย เอดส   ห มู ท่ี  ๑  – ๘  
งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐ บาท 

/๕.  โครงการโรงเรยีน... 



 ๑๗ 

๕.   โครงการโรงเรียนผูสงูอายุ  งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
๖.  โครงการอบรม สงเสริม สนับสนุนอาชีพใหกับประชาชนตำบลโคง

ยาง  งบประมาณ   ๑๙,๘๓๐   บาท 
๗.   โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดประจำป ๒๕๖๓ งบประมาณ  

๑๑๘,๙๐๕  บาท 
๘.    โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด งบประมาณ ๖,๖๗๐  บาท 

๘)  ดานการบริหารจัดการ 
๘.๑ สงเสริมแนวทางตามพระราชดำริ 
๘.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสำนักงานใหทันสมัย  และใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล 
๘.๓ สงเสริมการพัฒนาการใหบริการแกประชาชนอยางท่ัวถึง 

   โครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

๑.โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานตามหลกัเกณฑการบริหารจัดการ
ท่ีดี งบประมาณ  ๑๘,๐๐๐  บาท 

๒.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของ อบตเพ่ือการสื่อสาร.  งบประมาณ   ๕,๐๐๐  บาท 
๓.โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานสวนตำบล   ลูกจาง คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.และผูนำชุมชน   งบประมาณ   
๑๒๕,๐๔๐   บาท 

๔.โครงการเตรียมความพรอมประชาชนตำบลโคงยางเขาสูประชาคม
อาเซียน  งบประมาณ   ๘,๓๐๕   บาท 

๕.โครงการจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
รายงานการเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  โดยกองคลังไดประกาศแสดงรายงาน

การรับ – จายเงินประจำปงบประมาณท่ีสิ้นสุด (ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๓) เพ่ือใหประชาชนทราบตามแบบท่ีกรมการปกครองกำหนดตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ แลว ดังนี้ 

งบรายรับ – รายจายตามงบประมาณ  ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

            รายรับตามประมาณการรายได ประมาณการ รายรับจริง 

+ สูง 

 - ต่ำ 

ภาษีอากร ๑๖,๔๐๐.๐๐ ๕.๘๒๕.๓๕ - ๑๐,๕๗๔.๖๕ 

คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ๕๗,๖๐๐.๐๐ ๑๐๘,๐๐๒.๐๐ + ๕๐,๔๐๒.๐๐ 

รายไดจากทรัพยสิน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙๙,๖๙๒.๒๕ + ๔๙,๖๙๒.๒๕ 

รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - - - 

รายไดเบ็ดเตล็ด ๓๐,๕๐๐.๐๐ ๑๔,๒๗๐.๐๐ - ๑๖,๒๓๐.๐๐ 

รายไดจากทุน - ๓,๕๘๕.๐๐ + ๓,๕๘๕.๐๐ 

ภาษีจัดสรร ๑๓,๕๑๔๐,๗๑๖.๒๗ ๑๓,๕๑๔,๗๑๖.๒๗ - ๔๓๕,,๒๘๓.๗๓ 

เงินอุดหนุน ๑๐,๕๔๕,๕๐๐.๐๐ ๑๐,๒๘๒,๖๘๕.๐๐ - ๒๖๒,๘๑๕.๐๐ 

รวมเงินตามประมาณการรายรับท้ังสิ้น ๒๔,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๒๒๘,๗๗๕.๘๗ + ๘๒๘,๕๘๒.๖๓ 

 
/เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาล... 



 ๑๘ 
 
เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  -   

เงินอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาประเทศ -   

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจอ่ืนๆ   ๑๐๙ล๓๙๑.๐๐-   

เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  -   

รวมรายรับท้ังสิ้น  ๒๔,๓๓๘,๑๖๖.๘๗   

 

          รายจายตามงบประมาณรายจาย งบประมาณ รายจายจริง 

+ สูง 

 - ต่ำ 

งบกลาง ๖,๖๙๓,๙๓๐.๐๐ ๖,๔๓๐,๗๕๑.๙๐ - ๒๖๓,๑๗๘.๑๐ 

เงินเดือนฝายการเมือง 

เงินเดือนฝายประจำ 

๒,๒๒๕,๕๒๐.๐๐ 

๖,๓๕๑,๕๖๐.๐๐ 

๒,๑๓๙,๑๒๐.๐๐ 

๕,๘๖๖,๐๓๘.๐๐ 

- 

- 

๘๖,๔๐๐.๐๐ 

๔๘๕,๕๒๒.๐๐ 

คาตอบแทน ๑,๑๕๕,๕๖๔.๐๐ ๑,๑๐๕,๓๔๖.๒๕ - ๕๐,๒๑๗.๗๕ 

คาใชสอย ๒,๙๕๐,๑๓๑.๐๐ ๑,๓๙๕,๖๐๖.๓๖ - ๑,๕๕๔,๓๙๓.๖๔ 

คาวัสดุ ๑,๒๗๑,๐๐๐.๐๐ ๖๘๖,๓๓๑.๓๘ - ๕๘๔,๖๖๘.๖๒ 

คาสาธารณูปโภค ๑๗๘,๐๐๐.๐๐ ๑๒๔,๓๔๘.๘๖ - ๕๓,๖๕๑.๑๔ 

คาครุภัณฑ ๕๖๗,๕๐๐.๐๐ ๑๘๗,๘๓๒.๓๓ - ๓๗๙,๖๖๗.๖๗ 

คาที่ดินและส่ิงกอสราง ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๒๐,๕๒๙.๐๐ - ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ 

รายจายอื่น ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ - ๒,๐๐๐.๐๐ 

เงินอุดหนุน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ๔๖๖,๐๐๐.๐๐ - ๒๔,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายจายตามประมาณการรายจายทั้งส้ิน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๘๔๖,๑๔๑.๙๓ - ๔,๑๕๓,๘๕๘.๐๗ 

จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยวัตถุประสงค  -   

รวมรายจายทั้งส้ิน  ๑๗,๘๔๖,๑๔๑.๙๓   

รวมรายรับสูงกวารายจายจริง  ๕,๐๕๙,๐๐๘.๕๕   

 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน    ทานนายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดรายงานผลการปฏิบัติงานตาม  
ประธานสภา           นโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีสมาชิกทานใดจะสอบถาม หรือไมครับ  
ท่ีประชุมสภา  ไมมี /รับทราบ 
นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน    มีสมาชิกสภา หรือผูเขารวมประชุมทานใดมีเรื่องจะสอบถามในท่ีประชุม  
ประธานสภา           หรือไมครับ  
นางพุมพวง  ฉัตรสูงเนิน    ฝากใหชางออกไปดูตะแกรงบอพักน้ำ หนาบานผูชวยเกษม หมูท่ี ๒ ดวย มีการชำ   
สมาชิสภา หมูท่ี  ๒ รุดอาจเกิดอันตรายได 
นางลักษิกา  โฮ ฝากใหชางไปดูไฟฟา ๓ จุดใหดวย ดับบอยเหลือเกิน 
สมาชิกสภา หมูท่ี ๗ 
นางชวยชอบ   ครจำนงค     ฝากชางเวลาออกไปซอมไฟใหประสานสมาชิกดวย 
สมาชิกสภา  หมูท่ี ๑ 
นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน     มีสมาชิกสภา หรือผูเขารวมประชุมทานใดมีเรื่องจะสอบถามในท่ีประชุม  
ประธานสภา            หรือไมครับ 
ท่ีประชุมสภา      ไมมี 

/นายสำเนา.. 
 

๒๗ 



 ๑๙ 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน    ถาไมมี ผมขอขอบคุณทุกทานท่ีมาประชุมโดยพรอมเพียงกันในวันนี้ ขอปดประชุม 
ประธานสภา                ครับ 
 
ปดประชุมเวลา    ๑๑.๐๐ น.  
  ลงชื่อ  สมจิตร  ธรรมมา     ผูจดรายงานการประชุม 
                    (นางสมจิตร ธรรมมา) 
        เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล โคงยาง 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุไดตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมเปนท่ีเรียบรอยแลว 
 
   ลงชื่อ  ประมวล  แสงรัศมีเพ็ญ 

    (นายประมวล  แสงรัศมีเพ็ญ) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 

  

   ลงชื่อ    ประเทือง กรึมสูงเนิน 
    (นายประเทือง กรึมสูงเนิน) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
  

   ลงชื่อ      มณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน 
    (นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
  
 
  

  


