
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  ครั้งที่ 2 

วันจันทร์ที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

............................................ 

ผู้มาประชุม  
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง ประธานสภา  อบต.ห้วยบง  ไทยรัตน์  หงษ์ทอง  

2. นายเพชร  ตุ๊พันดุง รองประธานสภา  อบต.ห้วยบง   เพชร  ตุ๊พันดุง  

3. นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ เลขานุการสภา  อบต.ห้วยบง จีระประภา  เฉลิมชาติ  

4. นายไพฑรูย์  คล้ายน้อย สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑ ไพฑูรย์  คล้ายน้อย  

5. นายวีระพงษ์  รังสุวรรณ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒ วีระพงษ์  รังสุวรรณ  

6. นายสัภยา  วงศ์ศร สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒ สัภยา  วงศ์ศร  

7. นายสามารถ  ฤทธิสิงห์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๓ สามารถ  ฤทธิสิงห์  

8. นางบุษยา  เทียบแสน สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๓ บุษยา  เทียบแสน   

9. นายอ านวย  ห้วยหงษ์ทอง สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๔ อ านวย  ห้วยหงษ์ทอง  

10. นายนิคม  เมยขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๕ นิคม  เมยขุนทด   

11. นายสมพงษ์  นาใหม่ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๕ สมพงษ์  นาใหม่  

12. นายอ๊อด  เกตุขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  7 อ๊อด  เกตุขุนทด   

13. นางสุนันท์  อินทะดก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๘ สุนันท์  อินทะดก  

14. นางไพฑูรย์  ญาติจันทึก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๙  ไพฑูรย์  ญาติจันทึก  

15. นายสายัณห์  ผลยวง สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๙ สายัณห์  ผลยวง  

16. นายมงคล  โกลนโคกกรวด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่ ๑๑ มงคล  โกลนโคกกรวด  

17. นายจันทร์  อกอุ่น สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๒ จันทร์  อกอุ่น  

18. นายสมพงษ์  ยศทหาร สมาชิกสีภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๓ สมพงษ์  ยศทหาร   

19. นายสมชาย  อ่อนจู สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๓ สมชาย  อ่อนจู   

 

 



 

ผู้มาประชุม  
  

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

20. นายส าราญ  เลากลาง สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๔ ส าราญ  เลากลาง  

21. นายทองแดง  ทับขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๔ ทองแดง  ทับขุนทด   

22. นายธนิตศักดิ์  อธิศวรภัทร สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑5 ธนิตศักดิ์  อธิศวรภัทร   

23. นายบรรเลิง  ทุมจันทึก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๖ บรรเลิง  ทุมจันทึก  

24. นายสุรินทร์  ค าสระ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๖ สุรินทร์  ค าสระ    

25. นายวิชล  พันธ์แน่น สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่ ๑๗  วิชล  พันธ์แน่น   

26. นายสมชาย  สุขน้อย สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๘ สมชาย  สุขน้อย  

27. นายเชาว์  วรบุตร สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๘ เชาว์  วรบุตร  

28. นายเชื่อม  สะภูทิพย์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๙ เชื่อม  สะภูทิพย์  

29. นางสมหวัง  นิ่งกลาง สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๙ สมหวัง  นิ่งกลาง  

30. นายผัด  สายจันทร์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒๐ ผัด  สายจันทร์  

31. นายท่อน  บุตรประเสริฐ   สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒๐ ท่อน  บุตรประเสริฐ  

32. นายสมศักดิ์  หอมดี สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒๑ สมศักดิ์  หอมดี  

33. นายกาวิน  ฉิมสุนทร สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒๒ กาวิน  ฉิมสุนทร  

34. นางหนูพิณ  งามเหมาะ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒๒ หนูพิณ  งามเหมาะ  

35. นางสาวประทิพย์  บุตรผ่อง สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่ ๒๔ ประทิพย์  บุตรผ่อง  

36. นางพยุง  เหาะขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒๕ พยุง  เหาะขุนทด   

37. นายยงค์  ราชภักด ี สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒๕ ยงค์  ราชภักดี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้ไม่มาประชุม     
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายจรูญ  โพธิพิณ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑ ลา 

2. นายไวพจน์  แกมขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๔  ลา 

3. นายพยุง  เวสูงเนิน สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  6 ลา 

4. นายเม้า  หาญคงนอก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  7 ลา 

5. นายสุคนธ์  ชอนขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๑๐  ลา 

6. นายจักรี  อาจวิชัย สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่ ๑๑  ลา 

7. นายสมพาน  หัดขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่ ๑๗  ลา 

8. นายสมเกียรติ  แซ่ลิ้ม สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 21 ลา 

9. นางนุจรี  เปรี่ยมสูงเนิน สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒๓  ลา 

10. นายยุทธพงษ์  พวงพิลา สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  ๒๓  ลา  

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม     
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายเจริญ  บัวหลวงงาม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง เจริญ  บัวหลวงงาม 

2. นายสุทิน  รวมทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง สุทิน  รวมทรัพย์ 

3. นายรุ่งเรือง  ภูพิชิต รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง รุ่งเรือง  ภูพิชิต 

4. นายช านาญ  จิณรักษ์ เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลห้วยบง   ช านาญ  จิณรักษ์ 

5. นางปราณี  เฉลิมชาติ หัวหน้าส านักปลัด  ปราณี  เฉลิมชาติ 

6. นายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วินัย  พวงจันทร์  

7. นายประเสริฐ  พลกลาง นิติกร ประเสริฐ  พลกลาง  

8. นางสาวสิริอร  จิณรักษ์ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ สิริอร  จิณรักษ์  

9. สิบเอกไชยา   เป้าสร้อย ผู้อ านวยการกองช่าง ไชยา   เป้าสร้อย 

10. นายปิยพงศ์  สายเครือบุญ พนักงานจ้างเหมา ปิยพงศ์  สายเครือบุญ  



ผู้เข้าร่วมประชุม     
  

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

11. จ่าเอกกิตติพัชฌ์  นวลจันทร์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิตติพัชฌ์  นวลจันทร์  

12. นายเตียม  วิศิษฎศิลป์ คนงานทั่วไป เตียม  วิศิษฎศิลป์  

13. นางสาวพิชชา  โมมขุนทด พนักงานจ้างเหมา พิชชา  โมมขุนทด   
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ประธานที่
ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

 สมาชิกสภาฯ มาประชุม จ านวน  36 คน   ไม่มาประชุม จ านวน  10  คน   เลขานุการสภาฯ จ านวน  1  
คน ครบองค์ประชุม 

 “การกระท าใดๆ ก็ตาม ประโยชน์ได้ต่อคนหมู่มาก หาได้แก่เฉพาะตัวเองไม่ นั้นคือ
การท าดี และการท าดีนั้นถึงแม้จะไม่มีใครเห็น แม้ไม่มีใครรู้ แต่เรารู้ เทวดารู้ ไม่ช้าก็เร็ว” 

                                  ค าสอนของหลวงพ่อไพบูลย์  สุมงฺคโล 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

ประธานสภาฯ  1.1 เรื่อง การตั้งจุดคัดกรอง จุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เพื่อจัด
 ระเบียบการเดินทาง การจราจร การเดินทางจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตุอาการผู้
 เดินทาง และพฤติกรรมท่ีเสี่ยงต่อการติดต่อโรค 

   ด้วย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ได้แถลงจ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโค
วิด 19 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ว่ามีจ านวนผู้ป่วยด้วยโรคโควิด 19 รายใหม่ 
576 คน โดยเป็นการติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวจากาการคัดกรองเชิงรุก 516 คนและ
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ยังมีจ านวนผู้ป่วยด้วยโรคโควิด 19 รายใหม่เพ่ิมขึ้น 382 
คน โดยเป็นการติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก 360 คน จาก
สถานการณ์ติดเชื้อรายใหม่ยังพบในแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง ส าหรับบุคคลที่
เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครหรือพ้ืนที่ซึ่งพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 
  อ าเภอด่านขุนทดได้ตั้งจุดคัดกรอง จุดตรวจฯ จ านวน 2 จุด คือ 1. จุดคัด
กรองหน้าที่ท าการก านันต าบลห้วยบง 2. จุดคัดกรองหน้าส านักงานเทศบาลต าบล
หนองบัวตะเกียด เพ่ือคัดกรอง จุดตรวจ จุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพ้ืนที่จังหวัดเพ่ือ
จัดระเบียบการเดินทางจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่
เสี่ยงต่อการติดต่อโรค 
 

1.2 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน 
      ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินใน
ต่างประเทศ และให้รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว มอบหมายให้อยู่ในความ
ครอบครองหรือดูแลของบุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินและความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สิน เมื่อมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินครั้งต่อๆ ไป 
ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติข้างต้น ได้
ก าหนดให้                                                                       
 

   //องค์การบริหารส่วนต าบล... 
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   องค์การบริหารส่วนต าบล 
   - นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   - รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   เป็นผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในวันที่เข้ารับต าแหน่งและพ้นจากต าแหน่ง โดยมีระยะเวลาการ
ยื่นตามกฎหมายภายในระยะเวลาหกสิบวัน นั้น หากเพิกเฉยไม่ด าเนินการจะมี โทษตาม
มาตรา 81 และมาตรา 167 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

1.3 เรื่ อง การก าหนดวันหยุดราชการเพิ่ มเป็นกรณีพิ เศษและการก าหนด
วันหยุดราชการประจ าภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ  
ประจ าปี 2564 
       ด้ ว ย อ า เ ภอด่ านขุ นทด  ได้ รั บแจ้ ง จ ากจั งหวั ดนครร าชสี ม า ว่ า
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 คณะรัฐมนตรี
ได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง การก าหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ และก าหนด
วันหยุดราชการประจ าภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวั นหยุดราชการ    
ประจ าปี 2564 แล้ว โดยเห็นชอบการก าหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษและ
วันหยุดราชการประจ าภูมิภาค ประจ าปี 2564 ดังนี้ 
  1. ก าหนดให้วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 
2564 วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 และวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็น
วันหยุดราชการเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ 
  2. ก าหนดให้วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันหยุดราชการประจ า
ภาคเหนือ (ประเพณีไหว้พระธาตุประจ าปี) วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็น
วันหยุดราชการประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประเพณีงานบุญบั้งไฟ) วันพุธที่ 6 
ตุลาคม 2564 วันหยุดราชการประจ าภาคใต้ (ประเพณีสารทเดือนสิบ) และวัน
พฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 วันหยุดราชการประจ าภาคกลาง (เทศกาลออกพรรษา) 
  3. ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยะมหาราช จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 
2564 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 
  4. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการและอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน หรือมีความจ าเป็นหรือราชการส าคัญในวันหยุดดังกล่าวที่ได้ก าหนดหรือ
นัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการ
ให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาด าเนินการตามที่ เห็นสมควรโดย  
มิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
  5. ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจ
แต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของ
การก าหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้องในแต่ละกรณีต่อไป 
       

//1.4 เรื่อง มารดาของนายสุคนธ์...   
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1.4 เรื่อง มารดาของนายสุคนธ์  ชอนขุนทด สมาชิกสภาฯ อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 10 
บ้านภูผาทอง เสียชีวิต 
       ด้วยมารดาของนายสุคนธ์  ชอนขุนทด สมาชิกสภาฯ อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 10 
บ้านภูผาทอง  ได้เสียชีวิตเมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 สมาชิกสภาฯ 
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ขอแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวท่านด้วย และขอนัดสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม เวลา 
19.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านภูผาทอง ท่านใดที่มีภารกิจไม่สามารถเข้า
ร่วมได้ ก็ฝากจตุปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพได้    

 

1.5 เรื่อง วันวาเลนไทน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 
  ด้วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาเป็นวันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นวัน
แห่งความรัก ในนามของสภาฯ อบต.ห้วยบง ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ในวันวาเลน
ไทน์และวันต่อๆ ไป ขอให้ ทั้งฝ่ายสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ทุกคน
ขอให้มีความรัก ความปรารถนาดีต่อกันและกัน มีความรักในองค์กรของเรา 
                      

ที่ประชุม   รับทราบ  
  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                                                 

             รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง สมัยสามัญ 
สมัย ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 ครั้งที่ 1  เม่ือวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564      
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

ประธานสภาฯ    ตามเอกสารรายงานการประชุมสภาฯ ที ่สมาช ิกสภาฯ ได ้ร ับและ
 ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข เพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไข ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภา
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖4 ครั้งที่ 1 เมื่อ
 วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

                                

เลขานุการสภาฯ   ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 36  คน  ครบองค์ประชุม 
                    

มติที่ประชุม   รับรอง (รับรอง 35  เสียง ไม่รับรอง  –  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 
 

ระเบียบวาระท่ี  3        เรื่องกระทู้ถาม   

   - ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี  4        เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
 

   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  5        เรื่องที่ค้างพิจารณา 
                                        

   - ไม่มี  
   

 
//ระเบียบวาระท่ี  6... 
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  

๖.1 เรื่อง พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 
จ านวน 13 โครงการ เป็นเงิน 9,406,000 บาท 
 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงเสนอหลักการและเหตุผล และ
 รายละเอียด 

                                                                                                                                             

นายกฯ   มอบหมายนายช านาญ  จิณรักษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
 ต าบลห้วยบง ได้อ่านรายละเอียดต่อไป 

 

นายช านาญ  จิณรักษ์  บันทึกหลักการและเหตุผลใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 1 

หลักการ 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
 ส่วนต าบล ตามมาตรา 66, 67, และ 68 ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
 มีสถานะการคลังประเภทเงินสะสมที่สามารถน าไปบริหารได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2564 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 จ านวน  13,024,079.37 บาท 
 

   ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
 เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
 สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
 ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
 กฎหมายก าหนด 
  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
  (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
 เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
 การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เ กินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
 ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  
  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ
 การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  

 

//เหตุผล… 
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เหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง มีความประสงค์ใช้จ่ายเงินสะสมให้
 เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เกิดประโยชน์สูงสุด และรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการเงินการคลัง 
 เพ่ือบริการชุมชนและสังคม บ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน จึงขออนุมัติต่อสภา
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง เพื่อใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ครั้งที่ 1 จ านวน 13 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,406,๐๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนหก
 พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

  ๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จาก
 ถนน นม.๓๑๖๕ – บ้านนางดาวรุ่ง-บ้านนายบุญมา-บ้านนายสุนันท์) บ้านน้อยพัฒนา 
 หมู่ที่ ๕ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณที่ตั้งไว้   
 ๑,๐๒0,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการดังนี้  

 ช่วงที่ ๑ ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา 
๐.๐๔ เมตร พ้ืนที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัดแน่น
หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 

 ช่วงที่ ๒ ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา 
๐.๐๔ เมตร พ้ืนที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัดแน่น
หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียด
โครงการ ตามแบบก าหนด 

     (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2564 ล าดับที่ ๑ หน้า 3) 
 

 ๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางเข้าหมู่บ้าน-ทางหลวงสุดเขต
ชลประทาน บ้านป่ารังงาม หมู่ที่ ๓ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการดังนี้   

   ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๙๘ 
 เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๗๘๘ ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัดแน่นหนา 
 ๐.๑๕ เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ 
 ตามแบบก าหนด 
     (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ 2/2564 ล าดับที่ 1 หน้า 3) 

 

 ๓. โครงการซ่อมแซมถนนภายในต าบล (บ้านหนองใหญ่) บ้านหนองใหญ่ 
หมู่ที่ ๘ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณที่ตั้งไว้ 
๑,๖๘๙,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการดังนี้  
  ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๓๐ 
เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๑๕๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัดแน่นหนา 
๐.๑๐ เมตร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียด
โครงการ ตามแบบก าหนด 

    (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2564 ล าดับที่ 5 หน้า 5) 
 

//๔. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก… 
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 ๔. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่นางบุญเลิศ –  ไร่นายสมัคร บ้าน
ซับเจริญ หมู่ที่ ๒๕ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ๔๗๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการดังนี้ 

 ลงดินเสริมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตรหนา 0.๓๐ เมตร เมตร     
มีปริมาตรงานดินบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๗๐๐ เมตร หนา 0.๑๕ เมตร มีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๐ 
ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 

     (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2564 ล าดับที่ 4 หน้า 5) 
 

 ๕. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากถนนคอนกรีตหน้าบ้านนายทองสุข - 
ถนนกังหันลม บ้านซับยาง หมู่ที่ ๗ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๘๗๔,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการดังนี้ 

 ลงดินเสริมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๑.๐๐ เมตร           
มีปริมาตรงานดินบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา 0.๑๕ เมตร มีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 
๔๘๗.๕๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 

     (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2564 ล าดับที่ 2 หน้า 4) 
 

 ๖. โครงการก่อสร้างถนนดิน สายซับพลู – ซับยาง บ้านซับพลู หมู่ที่ ๖ 
ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๔๓๔,๐๐๐ 
บาท รายละเอียดโครงการดังนี้ 
 ช่วงที่ ๑ ลงดินเสริมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร 
มีปริมาตรงานดินบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลบ.ม.  
 ช่วงที่ ๒ ลงดินเสริมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร 
มีปริมาตรงานดินบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ขนาด 1.80 x ๑.๘๐ เมตร จ านวน ๓ ช่องยาว ๖ เมตร 
 ช่วงที่ ๓ ลงดินเสริมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร 
มีปริมาตรงานดินบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 
1.80 x ๑.๘๐ เมตร จ านวน ๓ ช่อง ยาว ๖ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 

     (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ 1/2563 ล าดับที่ 5 หน้า 2) 
 

 ๗. โครงการขุดลอกคลองบนและใต้ชลประทาน บ้านซับพลู หมู่ที่ ๖ ต าบล
ห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณที่ตั้งไว้ ๗๑๑,๐๐๐ บาท
รายละเอียดโครงการดังนี้ 
 คลองกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า ๒๐,๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตาม
แบบก าหนด 

     (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2564 ล าดับที่ ๑ หน้า 6) 
 

//๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต… 
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 ๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน นม.๓๑๖๕ – คุ้ม
ตะวันตก) บ้านซับพลูน้อย หมู่ที่  ๑๔  ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๔๙๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการดังนี้ 
 กว้าง ๔ เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางข้างละ ๐.๔๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 

     (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ 2/2564 ล าดับที่ 4 หน้า 5)  
 

 ๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนทางเข้าหมู่บ้าน - 
บ้านนางจ ากัด เจ๊กจันทึก) บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๑๖๙,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการดังนี้ 
 กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 

     (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ 2/2564 ล าดับที่ 2 หน้า 4)  
 

 ๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางแมว - บ้าน
นายชาญ) บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการดังนี้ 
 กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 

     (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ 2/2564 ล าดับที่ 3 หน้า 4)  
 

 ๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายส ารวย - 
บ้านนายจอง) บ้านเสาร์ห้า หมู่ที่  ๑๒ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๔๗๖,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการดังนี้ 

 กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๒ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า ๘๐๘ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 

     (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2564 ล าดับที่ 3 หน้า 4)  
 

 ๑๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน (สายโปร่งใหญ่ - ป่ารังงาม) บ้าน
โปร่งใหญ่ หมู่ที่ ๒๐ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ๑๕๑,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการดังนี้ 
 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบก าหนด 

     (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2564 ล าดับที่ 5 หน้า 5)  
 

//๑๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน… 
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 ๑๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน (สายซับไทร-หนองใหญ่) บ้านซับไทร 
หมู่ที่ ๑๖ ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณที่ตั้งไว้ 
๗๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการดังนี้ 
 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร  รายละเอียด
โครงการ ตามแบบก าหนด 

     (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2564 ล าดับที่ 5 หน้า 5) 
   
ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 
                                                  

นายมงคล  โกลนโคกกรวด แก้ไขโครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (จากถนน นม.๓๑๖๕ – บ้านนางดาวรุ่ง-บ้านนายบุญมา-บ้านนายสุนันท์) บ้าน
น้อยพัฒนา หมู่ที่ ๕  ค าว่า แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ให้ตัดค าว่า คอนกรีต ออก เงินสะสมที่
ส่งเงินสมทบและกันไว้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และกันไว้ร้อยละสิบแล้ว เหลืออยู่
จ านวน 13,024,079.37 บาท ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ 13 โครงการ จะเหลืออยู่
ประมาณ 3,600,000 บาท โครงการซ่อมแซมถนน โครงการที่ 3 , 12 และ 13 
จ านวน 3 โครงการ ใช้งบประมาณหมวดเดียวกัน คืองบซ่อมแซมถนนภายในต าบล หมู่
ที่ 1 – 25 ตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2,200,000 บาท ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2564 โดยใช้งบประมาณ
ประมาณ 1,900,000 บาท คงเหลืองบประมาณ 200 ,000 กว่าบาท ถ้ามีถนน
ภายในต าบลช ารุดเสียหาย งบประมาณที่เหลือจะเพียงพอในการซ่อมแซมถนนหรือไม่ 

 

นายยงค์  ราชภักดี  เมื่อโครงการได้อนุมัติแล้ว เวลาผู้รับเหมาเข้าไปด าเนินโครงการให้สมาชิก
สภาฯ ได้ให้ความใส่ใจและติดตามการด าเนินโครงการว่าผู้รับเหมาได้ท าตามแบบหรือไม่ 
มีบางหมู่บ้านที่สมาชิกสภาฯ แจ้งว่าผู้รับเหมาไม่แจ้งก่อนเข้าด าเนินโครงการ ฉะนั้นฝาก
ท่านสมาชิกสภาฯ ให้ความส าคัญในเรื่องนี้ด้วย เรื่องผู้รับเหมาขอให้พิจารณาเรื่อง
เครื่องมอื เครื่องจักร ว่ามีความพร้อมในการด าเนินโครงการหรือไม่เพ่ือให้การด าเนินการ
ที่ได้มาตรฐาน 

 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงชี้แจง 
  

นายกฯ  ลักษณะของงานเป็นราคากลาง เป็นการรื้อ บดอัดดินเดิม ส่วนใหญ่ไม่ค่อย
มีดินเพ่ิม ค่างานก็ตกตารางเมตรไม่มาก ที่ผ่านมามีถนนบางสายที่ใช้งบกลาง ถ้าราคาต่ า
กว่า 100,000 บาท จะไม่ค่อยมีผู้รับเหมา และโครงการก็มีการประมาณการต่ า
ค่อนข้างหาผู้รับเหมายาก ท าให้โครงการพับไป ถ้าจะด าเนินการอีกต้องใช้เวลา 2 – 3 ปี 
โครงการใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนดิน สายซับพลู – ซับยาง 
บ้านซับพลู หมู่ที่ ๖ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๔๓๔,๐๐๐ บาท ราคาสูง เนื่องจากมีบล็อก
คอนเวิร์ส 3 ช่อง ถึง 2 ช่วง บางโครงการจึงดูเหมือนว่าราคาสูง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ที่สมาชิกสภาฯ ให้ตัดค าว่า คอนกรีต ออกนั้น เนื่องจากเป็นศัพท์เรียกทาง 

 
//วิชาการของช่าง... 
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 วิชาการของช่าง เห็นว่าคงไว้ตามเดิม คือการเอายางที่ร้อนแล้วมาท าการบดอัดใน
ขณะนั้น ถ้าเป็นแอสฟัลท์ติก ก็จะเป็นยางเย็นไม่ใช่ยางร้อน ถ้าเป็นลาดยางธรรมดาเรียก 
เคฟซีล 

                                                 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจะต้องอัดบดคอนกรีตด้วยที่ฐานรากของแอสฟัลท์ติก 
แอสฟัลท์ติกคือผิวหน้าเท่านั้น ถ้าแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจะมีรถคอนกรีตเทคอนกรีตก่อน
ค่อยเทลาดยาง ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้ชี้แจงว่าการเข้าไปด าเนินโครงการของผู้รับเหมา
ทางสมาชิกสภาฯ หรือผู้น าชุมชนไม่ทราบ จะเป็นไปได้หรือไม่ที่ไม่ทราบทั้งที่ขนาดพ้ืนที่
ของหมู่บ้านก็ไม่ได้ใหญ่มาก เรื่องบางอย่างเป็นสิ่งที่สมาชิกสภาฯ ควรรู้ แบบต่างๆ ของ
โครงการสมาชิกสภาฯ ก็มี จะรอให้แต่ผู้รับเหมามาแจ้งรายละเอียดทุกขั้นตอนก็ไม่ได้ ทั้ง
ที่โครงการต่างๆ สมาชิกสภาฯ เป็นผู้อนุมัติเอง เรื่องการท าบล็อกคอนเวิร์สสามช่องราคา
ถูกไม่ค่อยมีผู้รับเหมา ซึ่งที่จริงแล้วงานปูนจะมีระดับเกรดความหนาแน่นของคอนกรีต
หลายระดับ 

 

ประธานสภาฯ  แต่ละหมู่บ้านเวลาผู้รับเหมาเข้าไปด าเนินการก็จะมีสมาชิกสภาฯ หรือผู้
น าส่งภาพแจ้งในไลน์กลุ่มอยู่ประจ า เว้นแต่ว่าสมาชิกสภาฯ บางท่านไม่อยู่ในพ้ืนที่ หรือ
เดินทางไปท าธุระที่ต่างจังหวัด หลายวัน อาจจะไม่ทราบ ก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านส่งภาพแจ้ง
ทางไลน์กลุ่ม ซึ่งผมก็ได้ทราบอยู่ตลอด และการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับเหมาใน
การเข้าไปด าเนินโครงการ ส่วนรายละเอียดตามแบบโครงการ สมาชิกสภาฯ ก็ไม่มีสิทธิ์
เข้าไปควบคุมดูแลผู้รับเหมาได้ ซึ่งผู้รับเหมาก็คงท าตามแบบอยู่แล้ว ถ้าไม่ท าตามแบบ 
ตรวจไม่ผ่าน ก็เบิกค่าด าเนินการไม่ได้ ฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยกันดูแลใส่ใจเรื่องนี้ด้วย
เพราะเป็นผลประโยชน์ของหมู่บ้าน 

 

นายทองแดง  ทับขุนทด  หมู่ที่ 14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน นม.3165 
– คุ้มตะวันตก) แต่จุดเริ่มต้นโครงการตามแบบไม่ใช่จากถนน นม.3165 จะด าเนินการ
ได้หรือไม่ ผมอยากให้แก้ไขเป็น จากหน้าบ้านนายถนอม ถึงหน้าบ้านนางแว่น 

 

นายกฯ  กรณีของหมู่ที่ 14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน 
นม.3165 – คุ้มตะวันตก) ตามแบบเป็นเส้นทางเดียวกันสามารถด าเนินการช่วงไหน
ก่อนก็ได้ ซึ่งโครงการก็มีอยู่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) อยู่แล้ว ทั้งหมด 
13 โครงการที่อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นโครงการที่อยู่ในแผนเดิม แต่น ามาแก้ไข และ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน ามาจัดท าโครงการใช้จ่ายเงินสะสมครั้ งนี้ ไม่ได้น ามาจากโครงการใน
แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 

นายกาวิน  ฉิมสุนทร  หมู่บ้านที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้  ฝาก
สมาชิกสภาฯ ได้ติดตามและเอาใจใส่ในการด าเนินการของผู้รับเหมา ว่าได้ด าเนินการ
ตามแบบหรือไม่ เพ่ือให้การด าเนินโครงการที่ได้มาตรฐานจะได้ไม่ต้องของบประมาณ
ซ่อมแซมบ่อย เป็นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุมค่า 

        
//ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่
ประชุมอนุมัติหรือไมอ่นุมัต ิใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 
จ านวน 13 โครงการ เป็นเงิน 9,406,000 บาท  

 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน  35 คน  ครบองค์ประชุม  
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ (อนุมัติ 34 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 
 

เวลา 12.30 – 13.30  พักเที่ยง/รับประทานอาหารกลางวัน 
 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี  7   เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือแจ้งทีป่ระชุมหรือไม่  
 

นายยงค์  ราชภักดี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลางที่หลายหมู่บ้านเสนอโครงการ
ซ่อมแซมถนนแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ ประชาชนเดือดร้อนบางหมู่บ้านต้องน ารถขนดิน
ไปถมและเกลี่ยเองพอแต่รถวิ่งได้ ฝนตกมาก็จะช ารุดเหมือนเดิม ถามผู้บริหารว่าท าไมยัง
ไม่ได้ด าเนินการ ผมมีภาพให้สมาชิกสภาฯ ดูว่าเสียหายและได้รับความล าบากมาก ซึ่งได้
ส่งทางไลน์กลุ่มคนท างานห้วยบงแล้วสามารถเปิดดูได้ และให้เร่งด าเนินการแก้ไขด้วย 

 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด ถนนหมู่ที่ 11 บ้านวังผาแดง เส้นบ้านผู้ใหญ่เก่าผู้ใหญ่สุชิน  ฝ้ายจันทึก 
อบต.ห้วยบงเคยสนับสนุนงบประมาณด าเนินการสองครั้ง ครั้งแรกด าเนินการ 300 กว่า
เมตร ครั้งที่สองอีก 300 กว่าเมตร ถนนเส้นนี้จะยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ขณะนี้
ด าเนินการแล้วประมาณ  700 เมตร อยากให้ผู้บริหารด าเนินการต่ออีก 400 เมตร ก็
จะถึงคลองและมีท่อกลมอันเดิมตอนนี้ช ารุดน้ าระบายไม่ทัน ถ้าไม่ด าเนินการเกรงว่าถนน
อาจจะขาดเพราะน้ าไหลแรงมากช่วงหน้าฝน ซึ่งเป็นโครงอยู่ในแผนเดิมปี  2561 – 
2565 อยากให้ผู้บริหารได้แก้ไขแผนเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมครั้งต่อไป ถ้าจะท าเป็น
ถนนลาดยางยิ่งดีเพราะฐานรากของถนนเป็นลูกรังแน่นมาก    

 

นายท่อน  บุตรประเสริฐ  หมู่ที่  20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ประชาคมหมู่บ้านเสนอโครงการไป
สองจุด จุดที่หนึ่งคุ้มหนองปรือยาวประมาณ 200 กว่าเมตร จุดที่สองคุ้มประปายาว
ประมาณ 300 กว่าเมตร แต่ไม่เห็นมีในเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

   

นายกฯ  หมู่ที่ 25 โครงการซ่อมแซมถนนยังไม่เห็นเสนอมาล่าสุดตอนนี้มีอยู่ 4 
โครงการ ผมจะเร่งด าเนินการให้ ถนนหมู่ที่ 11 บ้านวังผาแดง ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีแล้ว 1 โครงการ แต่ประชาคมแผนที่เพ่ิมเติมล าดับที่ 1 จะเป็นซ่อมแซม
ฝายน้ าล้น ผมก็จะถามสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่ว่า ต้องการโครงการใดที่จ าเป็นเร่งด่วน
ล าดับที่ 1 หมู่ที่ 20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า คุ้มหนองปรือ ยาว 200 เมตร มีอยู่ใน
แผนเดิมจึงไม่ได้บรรจุไว้ในแผนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

 
   //นายยงค์  ราชภักดี… 
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นายยงค์  ราชภักดี  หมู่ที่ 25 โครงการซ่อมแซมถนนที่ใช้งบกลาง ได้ส่งโครงการแล้วที่กองช่าง 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือแจ้งที่ประชุมหรือไม่ หากไม่มีเชิญ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงได้กล่าวเพ่ิมเติม 

 

นายกฯ  หลังจากใช้เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 แล้ว จะ
เหลืองบประมาณอีกประมาณ 3,600,000 บาท และมีเงินอีกจ านวนหนึ่งที่กันไว้ในการ
ด าเนินการเรื่องอาคารหลังเก่า ถ้าผลค าตัดสินของศาลออกมาให้ด าเนินการอย่างไรก็จะ
เหลือเงินสะสมอีกประมาณ 5,000,000 บาท หากจะด าเนินการใช้จ่ายก็จะขอเปิด
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งต่อไป หลังจากนี้จะให้กองช่างส ารวจหมู่บ้านที่ยังไม่ได้
โครงการใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ เพ่ือด าเนินการต่อไป โดยจะเน้นโครงการที่อยู่ในแผน
เพ่ิมเติมที่ประชาคมหมู่บ้านมีความต้องการล าดับแรกด าเนินการก่อน สมาชิกภาฯ หลาย
ท่านได้เข้าร่วมประชาคมก็จะทราบว่าชาวบ้านมีความต้องการโครงการอะไรเร่งด่วน และ
ถามสมาชิกสภาฯ หมู่บ้านที่ยังไม่ได้งบประมาณโครงการใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ว่า การใช้
จ่ายเงินสะสมครั้งต่อไปอยากให้ด าเนินโครงการอะไรเป็นล าดับแรก  

 

นายไพฑูรย์  คล้ายน้อย  หมูท่ี่ 1 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางคุ้มชลประทาน 
 

นายกฯ  หมู่ที่ 1 ประชาคมหมู่บ้านล าดับที่ 1 คือ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
จากลานนางไหม ถึงไร่นายเข้ม แต่สมาชิกสภาฯ อยากได้โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
เป็นโครงการล าดับที่ 1 ก็ไม่ตรงกับประชาคมเสนอมา ฉะนั้นการด าเนินการของผู้บริหาร
ก็ต้องพิจาณาองค์ประกอบหลายๆ อย่างในการด าเนินการ 

               

นายสัภยา  วงคศ์ศร  หมู่ที่ 2 ให้ด าเนินโครงการล าดับที่ 1 – 3 ตามท่ีประชาคมหมู่บ้านเสนอ  
                                                            

นายอ านวย  ห้วยหงษ์ทอง หมู่ที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านศิลาร่วมสามัคคี ถึงบ้าน
ห้วยจระเข้ 

                                                       

นายสายัณห์  ผลยวง  หมู่ที่ 9 โครงการขุดลอกฝายน้ าล้นคลองล ามะกรูด ปีนี้คงด าเนินการไม่ทัน
เพราะน้ ายังไม่แห้ง ให้ด าเนินโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นหลังบ้านนายสุขสรรค์  พาแก้ว 
แทน ได้หรือไม ่  

 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด หมูท่ี่ 11 ให้ด าเนินโครงการล าดับ 1 – 3 ตามที่ประชาคมหมู่บ้านได้เสนอ 
  

นายสมพงษ์  ยศทหาร  หมู่ที่ 13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนายสมพงษ์ ถึงบ้านนาย
บุญเส็ง และยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนายสมหมาย ถึงบ้านนาย
วิโรจน์ เพราะเจ้าของที่ไม่อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ 

         

นายสุรินทร์  ค าสระ  หมู่ที่ 16 โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมตั้งแท็งก์ประปา 
 

นายวิชล  พันธ์แน่น  หมูที่ 17 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกจากบ้านนายสุวรรณ 
ถึงราชสีมากรีน 

 

 
//นายสมชาย  สุขน้อย... 
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นายสมชาย  สุขน้อย  หมูท่ี่ 18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตคุ้มมอญี่ปุ่นจากแยกบ้านนายนิยม 
ถึงบ้านนายภัคพล 

 

นางสมหวัง  นิ่งกลาง  หมู่ที่ 19 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากสามแยกประชาคม ถึงบ้ าน 
นางสิรี เด่นจันทึก 

 

นายท่อน  บุตรประเสริฐ  หมู่ที่ 20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านโปร่งใหญ่ ถึงบ้านป่ารังงาม 
 

นายกฯ  หมู่ที่ 20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านโปร่งใหญ่ ถึงบ้านป่ารังงาม 
เป็นงบประมาณของกองทุนไฟฟ้าซึ่งจะมาด าเนินการให้ 

 

นายท่อน  บุตรประเสริฐ  ขอเพ่ิมเติมโครงการซ่อมแซมถนนคันดินคุ้มประปาจากบ้านนายผัด ถึงบ้าน
นายกมล และเรื่องขยายเขตไฟฟ้าที่นายกฯ ให้ไปติดต่อการไฟฟ้านั้น ต้องมีแบบด้วย
หรือไม่ 

 

นายกฯ  ให้ไปปรึกษาการไฟฟ้าก่อนว่าจะขยายเขตไฟฟ้าต้องด าเนินการอย่างไร 
พ้ืนที่ที่จะขยายเป็นที่ดินประเภทใด มีกี่หลังคาเรือน เป็นการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้การ
ไฟฟ้าทราบก่อน 

                            

นายสมศักดิ์  หอมด ี  หมู่ที่ 21 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังจากศาลตาปู่ ถึงบ้านซับยาง และ
วางท่อจ านวน 2 จุด 

 

นายกาวิน  ฉิมสุนทร  หมูท่ี่ 22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนางพเยาว์ ถึงบ้านนายกวี 
ส่วนโครงการขุดลอกคลองคุ้มบ้านนายวิชิต นั้นได้งบประมาณของกองทุนไฟฟ้าแล้ว 

 

นางสาวประทิพย์  บุตรผ่อง หมูท่ี่ 24 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านนางบ่าย ถึงบ้านนายเสริม     
 

นายกฯ  ที่ต้องถามสมาชิกสภาฯ อีกครั้งเพราะอยากทราบว่าความต้องการของ
สมาชิกสภาฯ กับความต้องการที่ประชาคมหมู่บ้านเสนอมาเหมือนกันหรือไม่ มีบาง
โครงการที่สมาชิกสภาฯ หลายหมู่บ้านมีความต้องการต่างจากที่ประชาคมหมู่บ้านเสนอ
มา ฉะนั้นการด าเนินโครงการต่างๆ ของผู้บริหาร ที่ผ่านประชาคมหมู่บ้าน ประชาคม
ต าบล อยากให้สมาชิกสภาฯ ได้ชี้แจงให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้าใจด้วย หลังจากนี้จะให้กอง
ช่างออกไปส ารวจโดยเร็ว บางหมู่บ้านถ้าส ารวจแล้วมีความไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการ 
นายกฯ ก็ไม่อาจท าตามความต้องการของสมาชิกสภาฯ ได้  อย่างไรก็แล้วแต่โครงการที่
จะด าเนินการนั้น ต้องมีอยู่ในแผนและต้องดูในเรื่องของงบประมาณเป็นองค์ประกอบด้วย 

             

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแนะหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด  ข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล จะได้ด าเนินการหรือไม่ และการลดหย่อนการเก็บภาษีจาก
เหตุการณ์ระบาดของโรคโควิด จะมีผลกระทบต่องบประมาณในการด าเนินโครงการ และ
รัฐบาลจะอุดหนุนงบประมาณหรือไม่ หากไม่ได้ด าเนินการภายในวันที่ 30 กันยายน 
2564 นี้ เกรงว่าโครงการจะตกไป 

 
        

//นายท่อน  บุตรประเสริฐ... 
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นายท่อน  บุตรประเสริฐ  หมู่ที่ 20 แผนเพ่ิมเติม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางคุ้มนายประสพ ตั้ง
งบประมาณไว้ในปี 2565 อยากให้ด าเนินการในปี 2564 

                 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงได้ชี้แจง 
 

นายกฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ตั้งงบประมาณไว้
แล้ว อยู่ในข้อบัญญัติอย่างไรก็ต้องด าเนินการ ต้องรออีกสักระยะแต่ถ้าประกาศแล้วไม่มี
ผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินการก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง หมู่ที่ 20 ท าถนนหินคลุกเมื่อปีที่แล้ว 
ต้องดูว่าหมดประกันสัญญาหรือยัง ถ้าท าประกันไว้สองปียังก็ยังด าเนินการซ้ าไม่ได้   

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแนะหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอ
ปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564  

  

ปิดประชุมเวลา  14.0๐ น.  
 
                                                     จีระประภา เฉลิมชาติ             ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
        (นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ)    
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง                                                                           

  

ลงช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจ าปี  ๒๕๖4 ครั้งท่ี 2  วันจันทร์ที่ 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 
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    (นายยงค์  ราชภักดี)         (นายจรูญ  โพธิพิณ)                     (นายสมศักดิ์  หอมดี) 
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