
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
ต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

สมัยสามัญสมัยที่ 4/2562 
วันที่  25  ตุลาคม  2562 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

1 นายสมศักดิ์   สัมนา ประธานสภา  อบต.   
2 นายกฤษดี   ฤกษ์ดี รองประธานสภา อบต. 
3 นายราเชน  ขันตรีจิตร์ เลขานุการสภา  อบต. 
4 นายวัชรินทร์  พันธะกุล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
5 นายจรูญ   บ่อทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
6 นายห่อ   ท าการสม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
7 นายสัญชัย   นามแย้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
8 นายวิโรจน์   ปุ้ยนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
9 นายค าหล้า  ปั่นแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
10 นายทองใส   ท าแกว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
11 นายสมชาญ  เจิมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
12 นายณรงค์   บ่อทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 
13 นายสมคิด   จ ารัส สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
14 นายสมปอง   อุตตเสนต์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
1 นายวิชัย  บรรณสาร นายก อบต. 
2 นายลือชัย  จันทมาลา รองนายก อบต. 
3 นางสุรีย์พร  บุญสร้าง รองปลัด อบต. 
4 นายศานติ  วงษ์สอาด หัวหน้าส านักปลัดอบต. 
5 นางสาวพุทธรักษา  จ านงค์จิตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
6 นายกุศล  คนฉลาด นายช่างโยธา  รักษาราชการแทน  ผอ.กองช่าง 
๗ นางสาวญาณิศา  นามวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8. นายชวลิต  แก้วก่า ปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการ 
9. นางสาวรจนา  แสงทวี นิติกรช านาญการ 

 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจด  เข้าร่วมประชุมฯ และเชิญนายสมศักดิ์  สัมมนา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จุดธูป  
เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  และผู้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 
  ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เรื่องเรียกประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  สมัยสามัญสมัยที่  4/2562  จึง
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  สมัยสามัญ  สมัย
ที่  4/2562  ระหว่างวันที่  16  ตุลาคม 25662  ถึงวันที่  30  ตุลาคม  2562    
พิจารณาผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 2  (1  
เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)  พิจารณาแผนด าเนินงานประจ าปี  
2563  และเพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในการด าเนินการตามโครงการที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วน  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด โดยมี
ก าหนดเป็นเวลา  15  วัน  

  ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  สมัย
สามัญสมัยที่  4/2562  ขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.  ตามหนังสือ  ที่  สก  0023.11/ว807  ลงวันที่  17  กันยายน  2562  

เรื่อง  การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ประจ าปี  พ.ศ.2562  ด้วยอ าเภอวัฒนานคร  ได้รับแจ้งจาสกจังกวัดสระแก้ว
ว่า  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าจะด าเนินการคัดเลือกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ประจ าปี  พ.ศ.2562  
จ านวน  11  ด้าน  โดยสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง  
เตรียมความพร้อมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ส าหรับโครงการ  กิจกรรม  
ที่ส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจะต้องมีการด าเนินการอยู่ในปัจจุบันและมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด  และจะแจ้งแนวทาง
ประกวดเพ่ิมเติมให้ภายหลัง 

2. ตามหนังสือ  ที่  สก  0023.11/ว801  ลงวันที่  12  กันยายน  2562  
เรื่อง  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local  Performance  Assessment : LPA)  ประจ าปี  2562  ด้วยอ าเภอ
วัฒนานคร  ได้รับแจ้งจากจังหวัดสระแก้วว่าการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local  Performance  Assessment : LPA)  
ประจ าปี  2562  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และขอแจ้งผลการประเมิน  โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดเมื่อจัดอันดับแล้วอยู่อันดับที่  36  โดยมี
คะแนนดังนี้ 

- ด้านที่  1  การบริหารจัดการ  ได้  119/140  คะแนน  คิดเป็นร้อย
ละ  85 

/ด้านที่  2... 
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- ด้านที่  2  การบริหารงานบุคคล  ได้  210/225  คะแนน  คิดเป็น
ร้อยละ  93.33 

- ด้านที่  3  การบริหารงานการเงินและการคลัง  ได้  165/215  
คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  76.74 

- ด้านที่  4  การบริการสาธารณะ  ได้  314/380  คะเนน  คิดเป็น
ร้อยละ  82.63   

- ด้านที่  5  ธรรมาภิบาล  ได้  52/65  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  
80.00 

รวมคะแนนทั้ง  5  ด้าน  ได้คะแนนรวม  860/1025  คะแนน  คิด
เป็นร้อยละ  83.90   

3. ตามหนังสือที่  สก  0983/2562  ลงวันที่  22  ตุลาคม  2562   เรื่อง  
ขอเชิญร่วมโครงการตรวจสุขภาพชาชน  3  ต าบล  ประจ าปี  2562    ในการนี้  
บริษัทน้ าตาลและอ้อยตะวันออก  จึงขอเชิญท่านและประชาชนในหมู่บ้านเข้า
รับบริการตรวจสุขภาพชุมชน  3  ต าบลประจ าปี  2562  ระหว่างวันที่  11  
พฤศจิกายน  2562  เวลา  18.00  น. -  20.00  น.  ณ  ศาลาอเนกประสงค์
ตามก าหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ประธานสภาฯ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  

สมัยสามัญสมัยที่  ๓/๒๕61  ครั้งที่  2  ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่  ๑5  สิงหาคม  
๒๕61  หากมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ  ให้ขอ
มติที่ประชุมสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔   

 ข้อ  ๓๓  วรรคสองต่อไป  หากไม่มีท่านใดโต้แย้ง  ก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่  ๓/2561 ครั้งที่  2  ด้วยนะครับ 

มติที่ประชุม  รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ   ๓.1  พิจารณาผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้ง

ที่ 2  (1  เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)  ขอเชิญทางผู้บริหารได้
ด าเนินการชี้แจงครับ 

นายก อบต.  ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ครั้งที่  2 (1  
เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561) 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2548  (แก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. 
๒๕๕๙)ข้อ  30(5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่ว ันที ่ผู ้บริหารท้องถิ ่น เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารการติดตามแผนพัฒนา  3  ปี  
(พ.ศ.2560-2562) ที ่ได้ส่งให้แล้วนะครับ  ก็ขอให้ทางท่านสมาชิกและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ดูไปตามรายละเอียดเลยนะครับ 

ผลการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562ครั้งที่  2 (1 
เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) 
ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก 

1.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือ
รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา
ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และจัดระบบการคมนาคมให้เป็น 
ระเบียบ  ปลอดภัย   เช่น  ป้ายบอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทาง
แยกต่างๆ และย่านชุมชน 

1.  โครงการก่อสร้างถนนดินการเกษตรเลียบคลองเจ๊กฮู  หมู่ที่ 2 
บ้านหนองป่าหมาก  งบประมาณที่ตั้งไว้ 493,000  บาท   งบประมาณที่จ่าย
จริง   493,000  บาท  จ่ายจากเงินสะสม 

2.  โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  1 เลียบถนน
สุวรรณศร สาย 33 ตัดใหม่ ช่วงหน้าที่ท าการ อบต.ห้วยโจด งบประมาณที่ตั้งไว้  
322,000 บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  322,000  บาท  จ่ายจากเงินสะสม 

3.  โครงการจ้างวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4  บ้านบ่อ
นางชิง  งบประมาณที่ตั้งไว้  313,000บาทงบประมาณที่จ่ายจริง  313,000  
บาท  จ่ายจากเงินสะสม 

4.  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง  พร้อมวางท่อระบายน้ า  
หมู่ที่  3  บ้านคลองยาง  เส้น 3+7  งบประมาณที่ตั้งไว้  405,000  บาท  
งบประมาณที่จ่ายจริง  380,820  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ   
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมป ี

5.  โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว  หมู่ที่  1  บ้านห้วยโจด (หน้า
โรงเรียน ,หน้ าไฟ ฟ้า)   8  ต้น   งบประมาณ ที่ ตั้ งไว้   362,000  บาท  
งบประมาณทีจ่่ายจริง  362,000  บาท  จ่ายจากเงินสะสม    

 
 

/6.โครงการ... 
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6.  โครงการคิดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว  หมู่ที่  3  บ้านคลองยาง (หน้า
โรงเรียน)งบประมาณที่ตั้งไว้  189,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  164,000  
บาท  จ่ายจากเงินสะสม    

7.  โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว  หมู่ที่  4  บ้านบ่อนางชิง (จุด
สะพาน)  4 ต้น  งบประมาณที่ตั้งไว้ 193,000 บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  
190,000  บาท  จ่ายจากเงินสะสม 
  8.  โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.พร้อมไหล่ทาง และรางระบายน้ า
เส้นทางเข้าหมู่บ้าน  สายกลางบ้าน  หมู่ที่ 5  บ้านเสาสูง  งบประมาณที่ตั้งไว้  
840,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง 754,500  บาท จ่ายจากเงินสะสม 

9. โครงการท างานซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอยบ่อคลองตม  หมู่ที่ 4  
บ้านบ่อนางชิง งบประมาณที่ตั้งไว้      400,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  
15,200  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ (งบกลาง) 

10. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรั ง  หมู่ ที่  7  บ้ าน เนิน พัฒ นา  
งบประมาณที่ตั้งไว้ 400,000 บาท  งบประมาณที่ จ่ายจริง  15,600 บาท  จ่าย
จากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ (งบกลาง) 

11.  โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  1 (เลียบทาง
ถนนสุวรรณศรทิศใต้)  งบประมาณที่ตั้งไว้1,621,000  บาท  งบประมาณที่จ่าย
จริง  1,155,000  บาท จ่ายจากเงินสะสม  ยังไม่แล้วเสร็จ 

12.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นต่อยอดเลียบทางรถไฟ  หมู่ที่ 1  
งบประมาณที่ตั้งไว้  92,000  บาทงบประมาณที่จ่ายจริง  88,000  บาท  จ่ายจาก
เงินสะสม  กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

13.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นต่อยอดหน้าวัดคลองยาง  หมู่ที่ 3 
งบประมาณที่ตั้งไว้  490,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  468,000  บาท  จ่าย
จากเงินสะสม  กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

14.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไปวัดหนองคู (ต่อยอด)  หมู่ที่ 6 
งบประมาณที่ตั้งไว้  466,000  บาท งบประมาณที่จ่ายจริง  445,000  บาท  จ่าย
จากเงินสะสม  กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

15.  โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1  งบประมาณ
ที่ตั้งไว้  217,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  214,000  บาท  จ่ายจากเงิน
งบประมาณตามข้อบัญญัติ  กันเงินไว้เบิกเหลื่อมป ี

16.  โครงการวางท่อระบายน้ าถนนบ้านห้วยโจด-บ่อนางชิง ช่วง กม. 
9.00- กม. 9.500  งบประมาณที่ตั้งไว้498,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  
374,000  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ  กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

17.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6  บ้านน้อยสนามบิน  เส้นไป
วัดหนองคู  งบประมาณที่ตั้งไว้  456,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  445,000  
บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ  กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
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18.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา  ต่อยอด
ซอย 1 ซอยเศรษฐี  งบประมาณท่ีตั้งไว้  470,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  
458,000  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ  กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  

ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
2.1  แนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 
-    การพัฒนาด้านการศึกษา  การสาธารณสุข  การจัดให้มีความ

มั่นคงปลอดภัย   ปลอดจากยาเสพติด   ปลอดผู้มีอิทธิพล  อนุรักษ์ประเพณี  
วัฒนธรรม  ศาสนา   เสริมสร้างคุณธรรม    จริยธรรม 

1.  อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
วัฒ นานคร  โครงการรวมพลั งแผ่นดินวัฒ นานครเอาชนะยาเสพติด  
งบประมาณท่ีตั้งไว้  50,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  50,000  บาท  จ่าย
จากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ 

2.  อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ  งบประมาณที่ตั้ งไว้  15,000  บาท  
งบประมาณที่จ่ายจริง  15,000  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ 

3 . อุ ดห นุ น สาธารณ สุ ขมู ล ฐาน ใน เขต พ้ื น ที่ ต าบ ลห้ วย โจด  
งบประมาณท่ีตั้งไว้  52,500  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  52,500  บาท  จ่าย
จากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ 

4.  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร  โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  งบประมาณที่ตั้งไว้  10,000  
บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  10,000  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

5.  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร  โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง  งบประมาณที่ตั้งไว้  5,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  
5,000  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ 

6. โครงการป้ องกันและลดอุบัติ เหตุ  ช่ วงเทศกาลสงกรานต์  
งบประมาณที่ตั้งไว้  25,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง 13,500 บาท  จ่าย
จากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ 

7.  โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด  โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  งบประมาณ12,900  บาท  จ่ายจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  (สปสช.) 

8. โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระ
ราชกรณียกิจที่ส าคัญเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  งบประมาณที่ตั้งไว้  50,000 บาท   งบประมาณที่จ่าย
จริง  36,310  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ 
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9. โครงการชุมชนห้วยโจดร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก  งบประมาณ 
29,900  บาท  จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจด  (สปสช.) 

ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
๒ .๒ แนวทางการพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและ

กระจายรายได ้
- การเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริมการประกอบ

อาชีพที่ยั่งยืน และมีรายได้ที่มั่นคง พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการเด็ก เยาวชน 
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

๑. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  งบประมาณที่ตั้งไว้  24,000  บาท  
งบประมาณท่ีจ่ายจริง  12,000  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ 

๒ . เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   งบประมาณที่ตั้งไว้  6,031,200  บาท   
งบประมาณที่จ่ายจริง  2,899,900  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

๓ . เบี้ยยังชีพคนพิการ   งบประมาณที่ตั้งไว้  1,564,800  บาท   
งบประมาณท่ีจ่ายจริง  794,400  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ 

4.  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนต าบลห้วยโจด  “การ
ผูกผ้า  การจับจีบผ้าเนื่องในโอกาสและพิธีต่างๆ ”  งบประมาณที่ตั้ งไว้  
50,000  บาท งบประมาณ  49,930  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ   

5.  โครงการเยี่ยมบ้านผู้สู งอายุ   ผู้ป่วยเรื้อรัง  ผู้ พิการ  และ
ผู้ด้อยโอกาส  ทุพลภาพ ในพ้ืนที่ต าบลห้วยโจด  งบประมาณ 10,500  บาท  
จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด (สปสช.) 

ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
๒.๓ แนวทางกานพัฒนาด้านการบริการด้านพื้นฐาน 
- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภคการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์สถานที่ ราชการ สถานที่ ท่องเที่ ยว อาคาร บ้ านเรือน สนามกีฬา 
สวนสาธารณะ ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สะดวกและ
เพียงพอ  

 1.  โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 บ้านบ่อ
นางชิง  งบประมาณที่ตั้งไว้  150,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  150,000  
บาท  จ่ายจากเงินสะสม 

 2.  โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ าดิบประประปาด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์  อบต.ห้วยโจด  งบประมาณที่ตั้งไว้  397,000  บาท  งบประมาณ
ที่จ่ายจริง  298,000  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ  กันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี  
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 3. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวัฒนานคร  โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที่  5  บ้านสูง  งบประมาณที่ตั้งไว้  400,000  บาท  
งบประมาณที่จ่ายจริง  398,860.69  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ  

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
2.4  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา 
 -  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย เพ่ือยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐาน
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, ส่งเสริมการ
เรี ยนการสอน  พั ฒ นาระบบ การศึ กษ า ส่ ง เสริมและให้ ค วามรู้ ด้ าน
ภาษาต่างประเทศ  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ขยายโอกาสทางการศึกษา 
เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ  เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ,ส่ งเสริม  ท านุ บ ารุ ง ฟ้ืน ฟู  ศาสนาและวัฒนาธรรม อนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโบราณสถาน  ที่เป็นเอกลักษณ์,ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การกีฬาและนันทนาการ  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ  แก่
เด็กและเยาวชน 

 1. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้แก่เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ,  เด็กอนุบาล – ป.6 ของโรงเรียน 3  แห่ง ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด  งบประมาณที่ตั้งไว้  1,136,308  บาท  งบประมาณ
ที่จ่ายจริง  777,536.56  บาท จ่ายจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ  

 2. อุดหนุนอาหารกลางวัน  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยโจด  จ านวน  3  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้าน
ห้วยโจด)  โรงเรียนคลองยางนุสรณ์  โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง  งบประมาณที่ตั้ง
ไว้  2,188,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  904,000  บาท  จ่ายจากเงิน
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

 3. โครงการกิจกรรมงานวันสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ 
งบประมาณที่ตั้งไว้  50,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  46,750 บาท จ่าย
จากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ 

 4. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพ
ติดประจ าต าบลห้วยโจด  “ห้วยโจดเกมส์  ครั้งที่  19”  งบประมาณที่ตั้งไว้  
100,000  บาท  งบประมาณที่ จ่ ายจริง  100,000  บาท จ่ายจากเงิน
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

 5. โครงการประชุมผู้ปกครอง  งบประมาณที่ตั้งไว้  6,000  บาท  
งบประมาณท่ีจ่ายจริง  5,485  บาท จ่ายจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ 
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 6. โครงการหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา  
งบประมาณที่ตั้งไว้  40,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง 40,000 บาท จ่าย
จากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ 

 7. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ-
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง 29,200  บาท จ่าย
จากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ 

 8. โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษา   งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000 บาท  
งบประมาณท่ีจ่ายจริง 13,900 บาท จ่ายจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ 

 9 โครงการเยี่ยมบ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ไม่ใช้งบประมาณ
ในการด าเนินโครงการ 

 10. โครงการไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ไม่ใช้งบประมาณใน
การด าเนินโครงการ 

 11. โครงการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10  ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

 12 . โครงการวันแม่  ของ ศูนย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ ก   ไม่ ใช้
งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

 13. โครงการฟันสวยยิ้มใส  ใส่ใจดูแลฟัน ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  งบประมาณในการด าเนินโครงการ  ศพด.    ห้วยโจด  4,650 บาท , 
ศพด.บ้านบ่อนางชิง  3,825  บาท , ศพด.คลองยาง  4,125  บาท จ่ายจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด (สปสช. 

 14. โครงการอบรมให้ความรู้เฝ้าระวังป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศพด. ห้วยโจด  4,650 บาท ,ศพด.บ้านบ่อนางชิง  
4,350  บาท , ศพด.คลองยาง  4,440  บาท จ่ายจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด (สปสช.) 

 15. โครงการพัฒนา IQ EQ ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  
ศพด. ห้วยโจด  4,650 บาท , ศพด.บ้านบ่อนางชิง  3,825  บาท , ศพด.คลอง
ยาง  4,125  บาท จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด (สปสช.)  

 16. โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน 
ศพด.ห้วยโจด  10,200 บาท, ศพด.บ้านบ่อนางชิง  9,025  บาท ,ศพด.คลอง
ยาง  9,125  บาท จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด (สปสช.)  

 17. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ศพด.ห้วยโจด  6,880 
บาท,ศพด.บ้านบ่อนางชิง  4,730  บาท,ศพด.คลองยาง  6,880  บาท   จ่ายจาก
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

/ยุทธศาสตร์ที่  3... 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกรเกษตร 
๓.๒  แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ คู คลอง 

หนอง บึง แหล่งน้ าชลประทานให้สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี 
 ๑.โครงการปลูกต้นไม้  เนื่องในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 

งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000บาท   งบประมาณที่จ่ายจริง 17,300 บาท  จ่าย
จากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ 

 2.โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนเพ่ือสุขภาพ  
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  20,060  บาท  จ่ายจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด (สปสช.)  

 3.โครงการคลองสวยน้ าใส งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,000บาท   
งบประมาณที่จ่ายจริง 50,000   บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
๕.๑ แนวทางพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงเครื่องมือ – เครื่องใช้ และ

สถานที่ปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ความต้องการ การแก้ปัญหา 
ประเมินผล / ตรวจสอบได้ 

1. โครงการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
ไม่ใช้งบประมาณในการจัดโครงการ 

2.  โครงการ อบต.ห้วยโจดเคลื่อนที่  ร่วมกับอ าเภอวัฒนานคร จัด
อ าเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ งบประมาณที่ตั้งไว้  10,000 บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  
6,400   บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ 

3. โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  งบประมาณที่ตั้งไว้ 
100,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  88,980  บาท  

4.  ครุภัณฑ์ส านักงาน  เก้าอ้ีท างาน  2  ตัว  กองคลัง    งบประมาณ  
6,000  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ 

5. ครุภัณ ฑ์ ก่อสร้าง  เครื่องตัด พ้ืนถนน คอนกรีต   กองช่ าง  
งบประมาณ  35,000  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ 

6. ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ปั๊มคลอรีน  3  เครื่อง กิจการประปา  งบประมาณ  
30,000  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ 

7.  ครุภัณ ฑ์การเกษตร  ปั๊ มน้ า   8  เครื่อง  กิ จการประปา  
งบประมาณ  100,000  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ 

8.  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ตู้ เก็บแฟ้มแบบช่อง  6  ตู้   กองคลั ง  
งบประมาณ  30,000  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ 

9.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์  ส านักงาน
ปลัด  งบประมาณ  26,300  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ 

 
/สรุปผล... 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้
เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้ 

1.  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพ
ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

2.  การใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการจริง ควรให้สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

3.  ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้
ใกล้เคียงกับการด าเนินการจริง 

4.  ควรด าเนินโครงการให้ เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตาม
แผนการด าเนินงาน เพ่ือไม่ ให้ เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้น
ปีงบประมาณ 

5.  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการและโครงการที่ยังไม่ด าเนินการ   
ขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ประธานสภาฯ     ครับ  ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่  เรียบร้อยแล้วนะครับ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ครับ   

นายสมชาญ  เจิมขุนทด  ครับ  กระผมนายสมชาญ  เจิมขุนทด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด  หมู่ที่  5  บ้านเสาสูงครับ  ครับ ผลงานที่ผ่านมาเป็นผลงานที่เรา
ต้องรับผิดชอบร่วมกันในปีงบประมาณที่ผ่านมานะครับ  ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ
ครับทุกโครงการที่ได้ด าเนินการ 

ประธานสภาฯ    ครับมีท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีข้อสงสัยก็ขอมติที่ประชุมด้วยครับ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  12  เสียง   

3.2  พิจารณาแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
การวางแผนด าเนินงานแผนงาน/โครงการ ถือว่ามีความส าคัญต่อการ

บริหารงาน ภาครัฐของทุกสวนราชการโดยเฉพาะอย่างยงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ให้ ความส าคัญและก าหนดแนวทางวิธีการและกระบวนการไวใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548  ข้อ 4 วรรค 16 ข้อ 26 และข้อ 27 ซึ่ งแผนการ
ด าเนินงาน  จะสอดรับกับข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามล าดับแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เป็นการรวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในเขตพ้ืนที่ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายละเอียดปรากฏตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  12  เสียง   
    3.2  พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

การจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบเบิกจ่ายข้อ 89 ประกอบหนังสือสั่ง
การ  ที่  มท 0808.4/ว 3161  ลงวันที่  12 ตุลาคม  2553 เรื่องซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของอปท. นั้น 

/1)อปท.... 
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1) อปท.อาจใช้จ่ายเงินสะสมโดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นให้ระบุ
วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจนและให้ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ท้องถิ่นที่จะได้รับเป็นส าคัญ 

2) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงหากไม่กระท าจะ
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้หรือกิจการที่เกี่ยวกับ
การบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพ้ืนที่หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชนหรือเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

หากเป็นโครงการเพ่ือการลงทุนเช่นค่าก่อสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินหรือ
โครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูงให้พิจารณาจัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือโอนงบประมาณรายจ่าย
มาตั้งจ่ายก่อนเป็นล าดับแรกหรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายไว้แล้วแต่
งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมสมทบเพ่ือการนั้นได้ 

หากพิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชนหรือการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนใน
พ้ืนที่และไม่อาจรอจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีต่อไปได้ก็อาจใช้
จ่ายจากเงินสะสมได้โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพ่ือมิให้
เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว 

  ครับในล าดับต่อไปก็ขอให้ทางผู้บริหารได้ด าเนินการชี้แจงรายละเอียด
ที่จะขอจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี  พ.ศ.2563  ครับ 

นายก อบต.     ครับ  เรียนท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ห้วยโจด  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผม  นายวิชัย  
บรรณสาร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ขอชี้แจงสถานะการเงิน
การคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ก่อนนะครับ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.
2548  ข้อ  89  และข้อ  90  จึงขอรายงานยอดเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้  
ณ  วันที่  30  กันยายน  2562  รายละเอียดดังนี้ 

  เงินทุนส ารองเงินสะสม   22,884,445.80  บาท 
  เงินสะสม  ณ  30  กันยายน  2562  13,379,702.17  บาท 
  หักลูกหนี้เงินยืมสะสม             100,618.27  บาท 
 หักลูกหนี้ภาษ ี                     58,034.20  บาท 
 หักเงินกันไว้เป็นรายจ่ายประจ ากรณีฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ    

  4,899,888.04  บาท 
   คงเหลือเงินที่ยืม/จ่ายขาดได้     8,479,814.13  บาท 

   /โดยมีรายการ... 
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   โดยมีรายการในการกันเงินดังนี้ 
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  = 498,818x3 =1,496,454- 
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) = 156,660x3 =469,980- 
3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ =  507,800x3=1,523,400- 
4. เบี้ยยังชีพผู้พิการ =  134,400x3 = 403,200- 
5. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ =  2,00 x3  = 6,000- 
6. ส ารองกรณีฉุกเฉินสาธารณภัย  10 %(8,422,015.7)=842,201.57- 

ส าหรับโครงการที่จะขอจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณพ.ศ. 2563  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 
1.โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่  1   

จ านวน  15  สายทาง   
- พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย   (ตามแบบ

รูปรายการที่ อบต.ก าหนด)   งบประมาณ  490,000  บาท  
เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากว่าในช่วงต้นเดือนกันยายน  2562  ที่

ผ่านมามีฝนตกหนักและมีน้ าป่าไหลหลากท าให้ถนนซึ่งใช้ในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน  บ้านห้วยโจดช ารุดเสียหาย  เป็นเหตุให้การขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรล่าช้าท าให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย  และท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย
แก่ผู้สัญจรไปมา 

2.โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นอนามัยใหม่ หมู่ที่ 1  งบประมาณ  
448,000  บาท  

- ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  - พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด)  

เหตุผลความจ าเป็น   เนื่องจากว่าถนนเส้นปัจจุบันเป็นถนนดินเมื่อฝน
ตกถนนจะมีน้ าท่วมขังเป็นท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกจึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. เส้นอนามัยใหม่ หมู่ที่ 1 

3.โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด   
งบประมาณ   415,000 บาท(ตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด)  - ติดตั้งเสา
ไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งโคมเดี่ยวและอุปกรณ์ประจ าเสาไฟฟ้า  จ านวน  3  จุด 
รวม 10 ต้น   

1.จุดบริเวณถนนสุวรรณศรสายเก่า ช่วง กม.1+640 - กม.2+200  
จ านวน 4 ต้น   

2.จุดซอยยายแม็ก  จ านวน 3 ต้น 
3.จุดบ้านโคกกลาง  จ านวน  3  ต้น 

/-พร้อมติดตั้ง... 
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- พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย   
เหตุผลความจ าเป็น   เนื่องจากว่าในจ านวนสองจุดที่ติดตั้งนั้นไม่มีแสง

สว่าง  และในเวลากลางคืนนั้นมีรถในการสัญจรไปมาเป็นจ านวนมากและอาจ
เกิดอันตรายได้ 

4.โครงการก่อสร้างถนน  คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ าเส้นบ้านเทิดไท้ 
หมู่ที่ 1  งบประมาณ 342,000 บาท  (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด)      

- ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 111 หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.20 เมตร  

- วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ศก. 0.40x 1.00 ม. จ านวน 100 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.60x0.60 เมตร จ านวน 10 บ่อ   

- บ่อพัก คสล. ขนาด 0.30x0.30 เมตร จ านวน 20 บ่อ   
- พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย   
เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากว่าในช่วงฤดูฝน  เมื่อฝนตกจะเป็นเหตูให้

น้ าท่วมขังน้ าระบายไม่ทัน  เป็นเหตุให้น้ าท่วมท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก 
5.โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  1  (ต่อยอดซอย

นกกระจิบ)  งบประมาณ  74,000  บาท  
- วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40x 1.00 ม.   จ านวน 64 ท่อน พร้อมบ่อ

พักฯ ขนาด 0.60 X 0.60 เมตร  จ านวน  6 บ่อ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.
ก าหนด)  

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากว่าแต่เดิมได้มีการวางท่อระบายน้ าอยู่
ก่อนแล้วแต่ยังไม่สุดทาง  จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการวางท่อระบายน้ าต่อ
ยอดในซอยดังกล่าวเพ่ือให้น้ าระบายไปสู่พ้ืนที่รองรับน้ า 

รวมทั้งสิ้น  5  โครงการ  งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น  1,769,000  บาท 
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

บ้านหนองป่าหมาก หมู่ที่ 2 
1.โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  2  

จ านวน  5  สายทาง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย
(ตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด)  งบประมาณ  454,000  บาท    

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากว่าในช่วงต้นเดือนกันยายน  2562  ที่
ผ่านมามีฝนตกหนักและมีน้ าป่าไหลหลากท าให้ถนนซึ่งใช้ในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองป่าหมากได้รับความช ารุดเสียหาย  เป็นเหตุให้การ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรล่าช้าท าให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย  และท าให้
เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา 

2.โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 2 บ้านหนองป่าหมาก  - ขยาย
ไหล่ทางถนน ค.ส.ล ช่วงกลางหมู่บ้าน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 560 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (ตามแบบ
รูปรายการที่ อบต.ก าหนด)  งบประมาณ  332,000 บาท   

 
/เหตุผล... 
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เหตุผลความจ าเป็น   เนื่องจากว่าในปัจจุบันถนนคสล.ช่วงกลาง
หมู่บ้าน  บ้านหนองป่าหมากนั้นเป็นถนนกว้าง  4.00  เมตร  และมีรถสัญจรไป
มาเป็นจ านวนมาก  ประกอบกับเมื่อมีรถขนาดใหญ่แล่นสวนทางกันนั้นไม่
สามารถสวนทางกันได้  และเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา  ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นต้องมีการขยายไหล่ทางออกอีก  1.00  เมตร  เพ่ือให้มีความกว้าง  5  เมตร  
เท่ากับถนน คสล.ที่มีการต่อยอดออกไปสู่ถนนสุวรรณศร 

3.โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองป่าหมาก  
(ตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด) งบประมาณ  483,000  บาท   

- ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งโคมเดี่ยวและอุปกรณ์ประจ า
เสาไฟฟ้า จ านวน 1 จุด รวม 11 ต้น  

1.  จุดบริเวณจากปากทางเข้าหมู่บ้านหนองป่าหมาก หมู่ที่ 2 จ านวน 11 ต้น 
  - พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวเป็นจุดมืดไม่มีแสง

สว่างในเวลากลางคืนจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าภายในหมู่ที่  2  
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

รวมทั้งสิ้น  3  โครงการ  งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น  1,269,000  บาท  
(หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)   

บ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 
1.โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  3   

จ านวน 5 สายทาง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด) งบประมาณ  260,000 บาท   

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากว่าในช่วงต้นเดือนกันยายน  2562  ที่
ผ่านมามีฝนตกหนักและมีน้ าป่าไหลหลากท าให้ถนนซึ่งใช้ในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน  บ้านคลองยางช ารุดเสียหาย  เป็นเหตุให้การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรล่าช้าท าให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย  และท าให้เกิดความไม่
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา 

2.  โครงการก่อสร้างรั้วล้อมแก้มลิง พร้อมถนน คสล. ศาลปู่ด า หมู่ที่ 3 
(ตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด)  งบประมาณ  363,000 บาท - รั้ ว
แบบคาวบอย และรั้วลวดนาม ยาว 262.50 ม  และถนน คสล.กว้าง 3 เมตร 
ยาว 192.50 เมตร หนา 0.10 เมตร  - พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย  

เหตุผลความจ าเป็น   เนื่ องจากว่าหมู่ที่   3  บ้ านคลองยางได้
ด าเนินการก่อสร้างแก้มลิงเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีรั้วล้อมรอบกันตก  ประกอบกับ
พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นที่โล่งและใกล้ตลาดนัดชุมชนอยู่ติดกับถนนเส้นห้วยโจด – 
บ้านบ่อนางชิงซึ่งถนนเส้นดังกล่าวจะเป็นเส้นทางหลักและมีผู้สัญจรไปมาเป็น
จ านวนมาก  จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้างรั้วล้อมแก้มลิงเพ่ือเป็นการ
ป้องกันไม่ให้ประชาชนในพ้ืนที่หรือบุคคลที่สัญจรไปมาตกลงไปในแก้มลิง
ดังกล่าว 

/3.โครงการ... 
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3.โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลองยาง
(ตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด)  งบประมาณ  342,000  บาท  

- ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งโคมเดี่ยวและอุปกรณ์ประจ า
เสาไฟฟ้า จ านวน 2 จุด รวม 8 ต้น   

1.จุดบริเวณหน้าประปาฯ - สะพานคลองยาง จ านวน 4 ต้น   
2.จุดบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยว - โรงเรียน จ านวน 4 ต้น  
- พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย   
เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากว่า เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวเป็นจุด

มืดไม่มีแสงสว่างในเวลากลางคืนจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการติดตั้งไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้านคลองยาง  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
  รวมทั้งสิ้น  3  โครงการ  งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น  965,000  บาท
(เก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

บ้านบ่อนางชิง หมู่ที่ 4 
1.โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  4   

จ านวน 15 สายทาง  งบประมาณ  4 9 8 ,0 0 0  บ า ท - พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ ง ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด) 

 เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากว่าในช่วงต้นเดือนกันยายน  2562  ที่
ผ่านมามีฝนตกหนักและมีน้ าป่าไหลหลากท าให้ถนนซึ่งใช้ในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน  บ้านบ่อนางชิงช ารุดเสียหาย  เป็นเหตุให้การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรล่าช้าท าให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย  และท าให้เกิดความไม่
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา  

2.ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  งบประมาณ  
313,000 บาท  - พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
(ตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด)   

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากว่าในปัจจุบันระบบประปาหมู่บ้านของ
หมู่ที่  4  บ้านบ่อนางชิง  ประสบปัญหาช ารุดเสียหายหลายส่วนเป็นเหตุให้การ
ผลิตน้ าประปาไม่สะอาดจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

3.โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 4  บ้านบ่อนางชิง  (ตามแบบรูป
รายการที่ อบต.ก าหนด) งบประมาณ  354,000  บาท   

- ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งโคมเดี่ยวและอุปกรณ์ประจ าเสา
ไฟฟ้า จ านวน 2 จุด รวม 8 ต้น   

1.จุดบริเวณซอยบ่อคลองตม จ านวน 4 ต้น   
2.จุดบริเวณคุ้มอีสาน จ านวน 4 ต้น   

- พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากว่าในจุดดังกล่าวเป็นเส้นทางที่จะ

เชื่อมต่อกับกลุ่มชุมชนฝั่งคลองซึ่งต้องลัดเลาะไปตามถนนริมฝังคลองในเวลา
กลางคืนจะไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง  จะเป็นเหตุให้ผู้สัญจรไปมาได้รับความไม่
ปลอดภัยในการเดินทางจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขเป็นการด่วน 

/4.โครงการ... 
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4.โครงการขุดเจาะน้ าบาดาลส ารองระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านบ่อนางชิง  
(ตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด)  งบประมาณ  262,000  บาท  

 - ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ระบบปิด ความลึก ไม่น้อย 100 
เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ า (Submersible Pumps) 
2.0 แรงม้า 220 V.AC. ท่อสูบส่งอุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมพร้อมเชื่อมต่อ
ระบบประปา   

- พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากว่าในปัจจุบันนั้นหมู่ที่  4  บ้านบ่อนางชิง  

ประสบปัญหาขาดแขลนน้ าดิบในการผลิตน้ าประปา  ชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อนเนื่องจากไม่มีน้ าใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  จึงจ าเป็นต้องมีการขุด
เจาะน้ าบาดาลเพ่ือให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคและถือเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

รวมทั้งสิ้น  4  โครงการ  งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 1,427,000  บาท  
(หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

บ้านเสาสูง หมู่ที่ 5 
 1.โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5   

จ านวน  10  สายทาง  งบประมาณ  464,000  บาท  - พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด) 

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากว่าในช่วงต้นเดือนกันยายน  2562  ที่
ผ่านมามีฝนตกหนักและมีน้ าป่าไหลหลากท าให้ถนนซึ่งใช้ในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน  บ้านเสาสูงช ารุดเสียหาย  เป็นเหตุให้การขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรล่าช้าท าให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย  และท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย
แก่ผู้สัญจรไปมา 

2.โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ า เส้น
สุวรรณศรไปหนองหว้า  งบประมาณ  336,000 บาท  (ตามแบบรูปรายการที่ 
อบต.ก าหนด) (ช่วงน้ าซับ-ไปหนองหว้า) หมู่ที่ 5  บ้านเสาสูง  - กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1700 เมตร สูง 0.30 เมตร พร้อมลงลูกรังผิวการจราจร หนา 0.10 เมตร 
หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,020 ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ า คสล. ศก. 
0.60x 1.00 ม. จ านวน 3 จุดๆ ละ 8 ท่อน- พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากว่าได้รับแจ้งจากผู้ใช้ถนนการเกษตรเส้น
หมู่  5  ไปบ้านหนองหว้า  ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือซ่อมแซมบ ารุงเลย
ชาวบ้านใช้ถนนช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร  บรรทุกข้าว  มัน
ส าปะหลัง และสินค้าทางการเกษตรอ่ืน ๆ ไม่สามารถสัญจรได้  จึงมีความ
จ าเป็นต้องก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นท่ี  และผู้ที่ใช้ถนนในการสัญจรไปมา 

3.โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  บ้านเสาสูง  
(ตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด)  งบประมาณ  497,000 บาท 

/-ติดตั้ง... 
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- ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งโคมเดี่ยวและอุปกรณ์ประจ า
เสาไฟฟ้า จ านวน 2 จุด รวม 11 ต้น  

1.จุดบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน - ทางรถไฟ จ านวน 5 ต้น  
2.จุดบริเวณสามแยกทางรถไฟ - หมู่บ้าน จ านวน 6 ต้น   

- พร้อมติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย   
เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากว่าจุดที่ท าการติดตั้งนั้นไม่มีไฟส่องสว่าง

รายทาง  และถือว่าเป็นจุดที่อันตรายต่อการสัญจรไปมาเป็นอย่างมากและมี
อุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง  จึงจ าเป็นต้องมีการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดียวภายในหมู่บ้านใน
บริเวณจุดดังกล่าว 

รวมทั้งสิ้น  3  โครงการ  งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น  1,297,000  บาท
(หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

บ้านน้อยสนามบิน  หมู่ที่ 6  
1.โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  6    

จ านวน 7  สายทาง  งบประมาณ   375,000 บาท  - พร้อมติดตั้ งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด) 

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากว่าในช่วงต้นเดือนกันยายน  2562  ที่
ผ่านมามีฝนตกหนักและมีน้ าป่าไหลหลากท าให้ถนนซึ่งใช้ในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน  บ้านน้อยสนามบินช ารุดเสียหาย  เป็นเหตุให้การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรล่าช้าท าให้เกษตรกรได้รับความเสียหายและท าให้เกิดความไม่
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปวัดหนองคู(ต่อยอดช่วงที่ 4) - 
ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร - พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย(ตามแบบรูป
รายการที่ อบต.ก าหนด)  งบประมาณ  435,000  บาท   

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากว่าเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนดินลูกรังมี
ลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อ  เป็นเหตุให้ผู้สัญจรเข้าออกหมู่บ้านเดินทางไม่สะดวก
และเกิดอุบัติอยู่บ่อยครั้ง  จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนน  คสล.เส้นไปวัด
หนองคู (ต่อยอดช่วงที่  4)   

รวมทั้งสิ้น  2  โครงการ  งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น  810,000  บาท
(แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

บ้านเนินพัฒนา  หมู่ที่ 7   
1.โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  7   

จ านวน 7  สายทาง  - พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
(ตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด)  งบประมาณ  496,000  บาท  

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากว่าในช่วงต้นเดือนกันยายน  2562  ที่
ผ่านมามีฝนตกหนักและมีน้ าป่าไหลหลากท าให้ถนนซึ่งใช้ในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน  บ้านเนินพัฒนาช ารุดเสียหาย  เป็นเหตุให้การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรล่าช้าท าให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย  และท าให้เกิดความไม่
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา 

/.โครงการ... 
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2.โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 7  บ้านเนินพัฒนา 
(ตามแบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด)  งบประมาณ  437,000  บาท    

- ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งโคมเดี่ยวและอุปกรณ์ประจ า
เสาไฟฟ้า จ านวน 4 จุด รวม 10 ต้น   

1.จุดบริเวณถนนสายหลักจุดที่ 1 จ านวน 1 ต้น  
2.จุดบริเวณถนนสายหลักจุดที่ 2 จ านวน 2 ต้น   
3.จุดบริเวณถนนสายหลักแยกซอย 3 จ านวน 3 ต้น   
4.จุดบริเวณถนนสายหลักแยกซอย 1 (ทดยายเยาว์) จ านวน 4 ต้น   

- พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย   
เหตุผลความจ าเป็นเนื่องจากว่าจุดที่ท าการติดตั้งนั้นไม่มีไฟส่องสว่าง

รายทาง  และถือว่าเป็นจุดที่อันตรายต่อการสัญจรไปมาเป็นอย่างมากและมี
อุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง  จึงจ าเป็นต้องมีการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดียวภายในหมู่บ้านใน
บริเวณจุดดังกล่าว 

รวมทั้งสิ้น  2  โครงการ  งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น  933,000  บาท  
(-เก้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-) 

รวมงบประมาณเป็นเงินจ านวนทั้งหมด (หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7)  จ านวน   
8,470,000  บาท(-แปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)  งบประมาณที่จ่ายได้  
จ านวน  8,479,000  บาท (-แปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน -)
งบประมาณคงเหลือ  จ านวน  9,000  บาท(-เก้าพันบาทถ้วน-) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  12  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไม่มี  

ปิดประชุมเวลา 16.0๐  น. 

(ลงชื่อ)    ราเชน  ขันตรีจิตร์    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายราเชน  ขันตรีจิตร์) 

 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง 

(ลงชื่อ)      จรูญ  บ่อทอง      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายจรูญ  บ่อทอง)     

 (ลงชื่อ)    ทองใส  ท าแกว      กรรมการ 
(นายทองใส  ท าแกว) 

(ลงชื่อ)      วิโรจน์  ปุ้ยนอก    กรรมการ 
  (นายวิโรจน์  ปุ้ยนอก) 
 

/รายงาน... 
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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่  4/2562   เมื่อวันที่  25  ตุลาคม  2562  รับรองรายงานการ

ประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  ๓/2562  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2562 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)      สมศักดิ์  สัมนา     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสมศักดิ์  สัมนา)   

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    
 

 

 

 

 

 

  


