
รายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 2 

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

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

ผู้มาประชุม  
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง ประธานสภา อบต.ห้วยบง ไทยรัตน์  หงษ์ทอง   

2. นายไพฑูรย์  คล้ายน้อย  รองประธานสภา อบต.ห้วยบง  ไพฑูรย์  คล้ายน้อย    

3. นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ เลขานุการสภา อบต.ห้วยบง  จีระประภา  เฉลิมชาติ   

4. นายสมเพ็ชร  น้อยนาท้าว สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  2  สมเพ็ชร  น้อยนาท้าว   

5. นายสามารถ  ฤทธิสิงห์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  3 สามารถ  ฤทธิสิงห์   

6. นางกรองกาญจน์  มีอิสระ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  4 กรองกาญจน์  มีอิสระ   

7. นายเทพพิทักษ์  ทองสง่า สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  5 เทพพิทักษ์  ทองสง่า   

8. นางพัณณิตา  หร่ายขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  6 พัณณิตา  หร่ายขุนทด   

9. นายเม้า  หาญคงนอก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  7 เม้า  หาญคงนอก   

10. นายสายัณห์  ผลยวง สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  9 สายัณห์  ผลยวง   

11. นายสุคนธ์  ชอนขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  10 สุคนธ์  ชอนขุนทด   

12. นายมงคล  โกลนโคกกรวด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  11 มงคล  โกลนโคกกรวด   

13. นายโอภาส  พร้อมจันทึก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  12 โอภาส  พร้อมจันทึก    

14. นายแหลม  กลางจอหอ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  14 แหลม  กลางจอหอ   

15. นางกุลรวี  ไกรสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  15 กุลรวี  ไกรสันเทียะ   

16. นายบรรเลิง  ทุมจันทึก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  16 บรรเลิง  ทุมจันทึก   

17. นายวิชล  พันธ์แน่น สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  17 วิชล  พันธ์แน่น   

18. นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  18 ประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ   

19. นางสาวรุ่งทิพย์  มําขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  19  รุ่งทิพย์  มําขุนทด    

20. นายผัด  สายจันทร์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  20 ผัด  สายจันทร์   

21. นายณัฐพล  อาจวิชัย สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  21 ณัฐพล  อาจวิชัย   



ผู้มาประชุม  
  

ที ่ ชื่อ – นามสกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

22. นายนเรตร  ทับขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  22 นเรตร  ทับขุนทด   

23. นายจําเนียร  แสนขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  23 จําเนียร  แสนขุนทด   

24. นายสุเมธี  จันทสิทธิ์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  24 สุเมธี  จันทสิทธิ์   

25. นายศุภชัย  มือสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  25 ศุภชัย  มือสันเทียะ   
 

ผู้ไม่มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายสมชาย  อ่อนจู สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  13 ลากิจ  
  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
          

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายรุ่งเรือง  ภูพิชิต รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง  รุ่งเรือง  ภูพิชิต   

2. นายชํานาญ  จิณรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง ชํานาญ  จิณรักษ์  

3. นางปราณี  เฉลิมชาติ หัวหน้าสํานักปลัด   ปราณี  เฉลิมชาติ   

4. นางรําเพย  ชัยสิทธิ์ ผู้อํานวยการกองคลัง รําเพย  ชัยสิทธิ์  

5. สิบเอกไชยา  เป้าสร้อย ผู้อํานวยการกองช่าง ไชยา  เป้าสร้อย  

6. นางสาวสิริอร  จิณรักษ์ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผูอ้ํานวยการกองการศึกษาฯ สิริอร  จิณรักษ์  

7. นายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วินัย  พวงจันทร์  

8. นายเตียม  วิศิษฎ์ศิลป์ คนงานทั่วไป เตียม  วิศิษฎ์ศิลป์  

9. นางสาวดวงสุดา  เผือดนอก พนักงานจ้างเหมา ดวงสุดา  เผือดนอก  

10. นางสาวสุพัชนี  จูงสูงเนิน พนักงานจ้างเหมา สุพัชนี  จูงสูงเนิน 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง ประธานที่
ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

 สมาชิกสภาฯ มาประชุม จํานวน 24 คน เลขานุการสภาฯ จํานวน  1  คน     ครบองค์ประชุม 

"...ทุกๆคนในชาติ ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ถ้าแต่ละคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นผลดีที่สุดที่จะกระทําได้ 
ด้วยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน แล้วชาติของเราจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น..." 
                 ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ 
                                                                              ณ ลานพระราชวังดุสิต วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๐๔ 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1 เรื่อง ขอขอบคุณ 

  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบงขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหาร
 ส่วนตําบลห้วยบง และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคโครงการไถ่ชีวิต โค – กระบือ 
 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  
 พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เป็นจํานวนเงิน 
 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) และจะได้นําส่งที่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
 ด่านขุนทด อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป 
                                                                                           

 1.2 เรื่อง ขอความร่วมมือในการบริจาคโลหิต 
   ด้วยสาขาบริหารโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 กําหนดออก
หน่วยบริการรับบริจาคโลหิตเพื่อจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยไว้บริการ
แก่ผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ในวันอังคารที่ 28 
มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 

   ในการนี้ กิ่งกาชาดอําเภอด่านขุนทด จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
และเชิญชวนบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
ร่วมบริจาคโลหิต ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 

 

 1.3 เรื่อง เชิญร่วมฟังสวดอภิธรรม 
  ด้วยมารดาของภรรยานายบรรเลิง  ทุมจันทึก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 
 บ้านซับไทร ได้เสียชีวิต จึงเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมฟังสวดอภิธรรม 
 ในวันนี้ เวลา 19.00 น. ณ บ้านเจ้าภาพ หมู่ที่ 16 โดยพร้อมเพรียงกัน  
                          

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1  เม่ือวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565      
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

//ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ    ตามเอกสารรายงานการประชุมสภาฯ ที่สมาชิกสภาฯ ได้รับ และตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข เพ่ิมเติมหรือไม่ 

 

นายชํานาญ  จิณรักษ์    แก้ไขหน้าที่ 11 นายชํานาญ  จิณารักษ์ แก้ไขนามสกุลเป็น จิณรักษ์  
 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข เพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดแก้ไข เพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยบง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์
ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง 

 

เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จํานวน 24 คน  ครบองค์ประชุม  
 

มติที่ประชุม        รับรอง (รับรอง 23 เสียง   ไม่รับรอง  –  เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

ระเบียบวาระท่ี  3         กระทู้ถาม 
  -ไม่มี 
                     

ระเบียบวาระท่ี  4         เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
   -ไม่มี 
    

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 6.1 เรื่อง พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 

จ านวน 6 โครงการ จ านวนเงิน 5ม303,000 บาท 
 

ประธานสภาฯ  เชิญคณะผู้บริหาร ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
 

นายชํานาญ  จิณรักษ์    บันทึกหลักการและเหตุผล 
 ประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 
     หลักการ 
    ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่ วนตํ าบล  ตามมาตรา  66  มาตรา  67  และมาตรา  68  และระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 89 

      เหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง มีความประสงค์ใช้จ่ายเงินสะสมให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้อกฎหมาย ดังกล่าว เกิดประโยชน์สูงสุด และรักษาไว้ซึ่ง
วินัยทางการเงินการคลัง เพ่ือบริการชุมชนและสังคม บําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง เพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม 

 

//ประจําปีงบ… 
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 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 จํานวน 6 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
5,303,000 บาท (ห้าล้านสามแสนสามพันบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้ 

 1. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนน นม.3165 บ้านซับพลูน้อย หมู่ที่ 14 
ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 65๗,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดโครงการ ดังนี้  

  ขุดรื้อผิวลาดยางเดิม ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก กว้าง 8.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร พ้ืนที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 1,147.๕๐ ตารางเมตร ลงหินคลุก
บดอัดแน่น หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
รายละเอียดโครงการ ตามแบบกําหนด 

 (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/2565 ลําดับที่ 7 หน้า 5) 
 2. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนน นม.3165 บ้านซับน้ําเย็น หมู่ที่ ๒๑ 

ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๑,๙47,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดโครงการ ดังนี้  

                ช่วงที่ ๑ ขุดรื้อผิวลาดยางเดิม ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก กว้าง 8.๕๐ เมตร 
ยาว 1๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พ้ืนที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 1,700 ตารางเมตร 
ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๐ เมตร 

  ช่วงที่ ๒ ขุดรื้อผิวลาดยางเดิม ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก กว้าง 8.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พ้ืนที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 8๕๐ ตารางเมตร 
ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๐ เมตร 

                 ช่วงที่ ๓ ขุดรื้อผิวลาดยางเดิม ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก กว้าง 8.๕๐ เมตร 
ยาว 10๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พ้ืนที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร 
ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
รายละเอียดโครงการ ตามแบบกําหนด 

 (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/2565 ลําดับที่ 8 หน้า 6) 
 3. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนน นม.3165 บ้านซับสนุ่น หมู่ที่ ๒๓ 

ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 1,995,000 บาท 
รายละเอียดโครงการ ดังนี้  

                ช่วงที่ ๑ ขุดรื้อผิวลาดยางเดิม ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก กว้าง 8.๕๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พ้ืนที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๑,7๐๐ ตารางเมตร 
ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๐ เมตร 

  ช่วงที่ ๒ ขุดรื้อผิวลาดยางเดิม ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก กว้าง 8.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พ้ืนที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร 
ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๐ เมตร 

  ช่วงที่ 3 ขุดรื้อผิวลาดยางเดิม ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก กว้าง 8.50 เมตร 
ยาว 10 เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 85 ตารางเมตร ลงหิน
คลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 เมตร 

 
//ช่วงที่ 4… 
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  ช่วงที่ 4 ขุดรื้อผิวลาดยางเดิม ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก กว้าง 8.50 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 425 ตารางเมตร 
ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
รายละเอียดโครงการ ตามแบบกําหนด 

 (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/2565 ลําดับที่ 8 หน้า 6) 
 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางสมจิตร์  เหงี่ยมสูงเนิน  

ถึงถนนลาดยาง)บ้านห้วยบง หมู่ที่  ๑ ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณ ๖๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

  กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
รายละเอียดโครงการ ตามแบบกําหนด 

 (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/2565 ลําดับที่ ๒ หน้า 3) 
 5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นบ้านภูผาทอง ถึงบ้านไทยสงบ บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐ 

ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดโครงการ ดังนี้  

                ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร 
หรือพื้นที ่ดําเนินการไม่น้อยกว่า ๑ ,๓๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัดแน่น 
หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียด
โครงการ ตามแบบกําหนด 

 (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/2565 ลําดับ 1 หน้า ๒) 
 6. โครงการติดตั้งการ์เรลถนน บริเวณข้ามคลองบล็อกคอนเวิร์สข้ามคลองศาลตาปู่ 

บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่  ๘ ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณ 137,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

  ติดตั้งการ์ดเรล ยาว 84 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียด
โครงการตามแบบกําหนด 

  (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)แก้ไขครั้งที่ 2/2564 ลําดับที่ 1 หน้า 3)  
 

ประธานสภาฯ  ก่อนที่สมาชิกสภาฯ จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม เชิญเลขานุการสภาฯ 
ได้แจ้งยอดเงินสะสมให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 

 

เลขานุการสภาฯ  รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
จํานวน 22,376,470.12 บาท รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้
ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) ณ วันที่ 18 เมษายน 2565 คงเหลือเงินสะสมตาม
บัญชี เ งิ นฝากธนาคารที่ นํ า ไปใช้ ได้  หลั งหั กสํ ารองตามระเบี ยบฯ  จํ านวน 
12,424,870.28 บาท หักใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 
จํานวน 6,694,000 บาท คงเหลือ จํานวน 5,730,870.28 บาท 

 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย หรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

//นายมงคล... 
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นายมงคล  โกลนโคกกรวด   เงินสะสมก็เหลือจํานวนไม่มาก แต่เงินทุนสํารองเงินสะสมปัจจุบันมีจํานวน
      สามสิบกว่าล้านบาท ช่วงนี้ถนนหลายสายชํารุดเสียหายมาก อยากให้นําเงินทุนสํารอง
      เงินสะสมมาใช้เพ่ือให้เกดิประโยชน์กับประชาชนตําบลห้วยบง อยากทราบว่ามีระเบียบ
      หรือวิธีการอย่างไร ที่สามารถนําเงินส่วนนี้ใช้ได้บ้าง โครงการใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ 2
      มีจํานวน 6 โครงการ แต่โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 14 
      หมู่ที่ 21 และหมู่ที่ 23 โดยเฉพาะงบประมาณ หมู่ที่ 21 และ 23 งบประมาณโครงการ
      ละเกือบสองล้านบาท เป็นครั้งแรกของการซ่อมแซมถนนเส้นนี้ 
 

นายณัฐพล  อาจวิชัย     ถนน นม.3165 จากสามแยกซับยาง ถึงซับน้ําเย็นลักษณะเส้นทางเป็นเนิน
      และมีรถขนส่งสินค้าทางการเกษตรมาก ทําให้ถนนรองรับน้ําหนักไม่ได้ทําให้ถนน
      เป็นหลุม เป็นบ่อ ชาวบ้านที่สัญจรไป – มา เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ถนนช่วงบ้านซับพลูน้อย
      บริเวณสะพานอาจใช้งบประมาณซ่อมแซมน้อยเพราะถนนเสียหายไม่มาก 
 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด    ตั้งข้อสังเกตว่า ในการดําเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการจัดสรรงบประมาณ
      ลงไปสู่ พ้ืนที่ ความเป็นจริงเสียหายเยอะแต่ได้งบประมาณน้อย ซึ่งก็เป็นอํานาจของ
      ผู้บริหาร ผมเป็นตัวแทนชุมชนก็ต้องพูดว่าความเดือดร้อนชาวบ้านมีจริง ดังนั้นฝากว่า
      โอกาสครั ้งต่อไปถ้ามีงบประมาณอยากให้ซ่อมหรือก่อสร้างให้เป็นมาตรฐาน
      มากกว่านี้ หมู่ที่ 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากถนนดําถึงบ้านนางระเบียบ 
      มีโครงการในแผนเกือบสิบกว่าปีแต่ยังไม่มีการดําเนินการ ครั้งต่อไปให้ดูความเป็นจริงว่า
      ชาวบ้านเดือดร้อน โครงการถนนหมู่ที่ 10 ระยะทาง 3 กิโลเมตร ทําแค่สองร้อยกว่าเมตร 
      และการเข้าดําเนินโครงการในพ้ืนที่ ขอให้กองช่างหรือผู้รับเหมาได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ 
      หรือผู้นําหมู่บ้านนั้นทราบด้วย 
 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ   สนับสนุนสมาชิกสภาฯ ที่เสนอว่าให้ผู้รับหมาที่เข้าดําเนินการในพ้ืนที่ได้แจ้งให้
      สมาชิกสภาฯ หรือผู้นําหมู่บ้านทราบ โครงการหมู่ที่ 18 ผู้รับเหมาเข้าดําเนินการช่วงต้นปี
      ที่ผ่านมา ไม่แจ้งผู้นําหมู่บ้าน ประเด็นที่จะพูดและตั้งข้อสังเกตคือการตรวจรับงานจ้าง
      โครงการต่างๆ ในหมู่บ้าน เมื่อก่อนเคยมีคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจรับด้วย ตอนนี้
      ไม่มี ไม่ทราบว่าระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงใหม่หรือไม่ ฝากผ่านประธานถึงคณะ
      ผู้บริหาร แต่ผมก็ไม่เห็นด้วยในการตัดคณะกรรมการตรวจรับงาน ที่มาจาก
      คณะกรรมการที่มาจากหมู่บ้านออก ซึ่งคณะกรรมการจากหมู่บ้านก็มีส่วนในการเสนอ
      โครงการหากดําเนินการเสร็จแล้วก็อยากจะทราบว่าโครงการนั้นตรงกับความต้องการของ
      ชาวบ้าน อย่างแท้จริงหรือไม่ ซึ่งไม่มีตัวแทนหมู่บ้านเข้าไปตรวจรับงานจ้างเลย 
 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด   เมื่อก่อนจะเรียกว่าจ่ายขาดเงินสะสม แต่เดี๋ยวนี้จะเรียกว่าใช้จ่ายเงินสะสม การ
      ตรวจรับงานจ้างปัจจุบันนี ้จะมีแต่ข้าราชการ เพราะผู้ที ่ออกระเบียบอาจคิดว่า
      คณะกรรมการที่เป็นชาวบ้านอาจไม่มีความรู้ด้านช่าง จึงได้แก้ไขระเบียบฯ ใหม่ โครงการ
      ติดตั้งการ์ดเรล หมู่ที่ 8 ตามแบบก่อสร้างเสาค้ํายาวกี่เมตร พื้นที่ติดตั้งแคบการติดตั้ง
      จะมีความแข็งแรงหรือไม่ การ์ดเรลจะอยู่ติดไหล่ทางมากเกินไปควรมีระยะห่างจาก
      ไหล่ทาง 50 เซนติเมตร 
 
 

//ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ       โครงการติดตั้งการ์ดเรล หมู่ที่ 8 ตอนแรกว่าจะแก้ไข แต่กองช่างได้ไปสํารวจดู 
      ก็พอทําได้ ขยายออกจากไหล่ทางสัก 50 เซนติเมตร น่าจะได้ บริเวณนั้นเกิดอุบัติเหตุ
      บ่อยครั้ง จําเป็นในการติดตั้งเพ่ือลดอุบัติเหตุ ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินพ่ีน้องประชาชนก่อน 
      ในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการก่อสร้างเป็นสะพานก็ต้องรอดูอีกครั้ง 
 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด    อยากให้ผู้รับเหมาแจ้งทุกหมู่บ้านที่เข้าไปทําโครงการ ไม่เฉพาะหมู่ใดหมู่หนึ่ง 
 

นายเม้า  หาญคงนอก    ขอบคุณคณะผู้บริหาร แสดงความดีใจกับหมู่บ้านที่ได้โครงการซ่อมแซมถนน 
      นน.3165 และหมู่ที่ได้โครงการต่างๆ หมู่บ้านไหนไม่ได้ก็รอในโอกาสครั้งต่อไป 
 

นายสายัณห์  ผลยวง     หมู่ที่ 10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นบ้านภูผาทอง ถึงบ้านไทยสงบ 
      งบประมาณ 500,000 บาท ถือว่าน้อยกับระยะความยาวของถนน ถนนเส้นนี้สัญจร
      ลําบากมาก พ่ีน้องประชาชนจํานวนมากสัญจรตลอด ฝากถึงฝ่ายบริหารถ้ามีงบประมาณ
      อยากให้ทํามากว่านี้ ในโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมทําแค่ 200 กว่าเมตร ถ้ามีงบประมาณ
      ก็อยากให้ทําสัก 1 กิโลเมตร หรือมากว่านั้น 
 

นายเทพพิทักษ์  ทองสง่า   ช่วงนี้หน้าฝนถนนหลายสายชํารุดเสียหาย ขอให้ทาง อบต.ห้วยบง จัดซื้อยาง
      มะตอยเตรียมไว้ซ่อมแซมถนนเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนสัญจรได้สะดวก  
      และฝากท่านประธานถึงผู้บริหารให้มีการจัดสรรงบประมาณในการดูแลภูมิทัศน์ข้างถนน 
      นม.3165 ทั้งสองฝั่ง เพราะปลูกต้นไม้เยอะจากห้วยบงถึงซับน้ําเย็น เนื่องจากมีป่าหญ้า
      ขึ้นรกมากดูแล้วไม่สวยงาม 
 

ประธานสภาฯ      เห็นด้วยเพราะถนนเส้นนี้เป็นโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้มาเป็น
      ประธานเปิด ในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งถนน ถือว่าเป็นเส้นทางหลักอีกเส้นทางหนึ่ง ฝาก
      ทางผู้บริหารได้พิจารณา 
 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด   ตามที่ผมเคยเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
      ที่ผ่านมา เช่น หมู่ที่ 19 ไม่มีโครงการที่เสนอเข้าแผน หรือเสนอน้อยมาก แล้วถามว่าบาง
      หมู่บ้านทําไมได้เยอะ บางหมู่บ้านได้น้อย ผมเคยแนะนําว่าถ้าเสนอโครงการก่อสร้างถนน
      ภายในหมู่บ้านหรือชุมชนให้เสนอโครงการที่เป็นถนนคอนกรีต ถ้านอกหมู่บ้านหรือชุมชน
      ให้เป็นถนนชนิดอ่ืนๆ และต้องดูความเป็นจริงว่าโครงการแต่ละโครงการมีความจําเป็น
      และสามารถดําเนินการได้ไหมก่อนเสนอเข้าแผนพัฒนา 
 

ประธานสภาฯ      เชิญนายชํานาญ  จิณรักษ์ รองนายกฯ ได้กล่าวเพ่ิมเติม 
 

นายชํานาญ  จิณรักษ ์    ตอบสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 เกี่ยวกับก่อสร้างถนนคอนกรีตของ หมู่ ที่ 1 
      ระยะทางยาว 33 เมตร ครั้งที่แล้วดําเนินการก่อสร้างไปแล้วไม่สุดถนนหรือไม่ถึง
      ถนนลาดยาง นม.3165 จึงต้องดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ  ถนน นม.3165 ช่วงแต่
      ละหมู่บ้าน 3 โครงการ รวม 4,599,000 บาท บางช่วงที่ชํารุดอาจจะยังไม่ได้ ซ่อมแซม 
      บางพื้นที่คาบเกี่ยวกัน หลังสิ้นเดือนกันยายน 2565 ก็จะมีเงินสะสมเพิ่มขึ้นมา
      พอสมควร อาจมีการใช้จ่ายเงินสะสมอีกครั้ง  ในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายกได้ฝากผ่านผมถึงสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน หมู่ไหน 
 

//ที่ยังไม่ได้... 
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      ที่ยังไม่ได้โครงการจากการใช้จ่ายเงินสะสม หรือชาวบ้านมีความเดือดร้อน ให้เตรียมเสนอ
      แผนโครงการเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาเข้าข้อบัญญัติ ตอบสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 เรื่อง
      คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ไม่มีคณะกรรมการจากหมู่บ้านร่วมตรวจรับงานจ้างด้วย 
      อาจเป็นเพราะเห็นว่าคณะกรรมการที่มาจากหมู่บ้านอาจจะไม่มีความรู้ ความชํานาญด้าน
      ช่าง ระเบียบใหม่จึงกําหนดมาแบบนี้ 
 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ   เรื่องตรวจรับงาน ตามระเบียบใหม่บอกว่าคณะกรรมการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
      ความชํานาญ ซึ่งในความเป็นจริงคณะกรรมการที่มาจากชาวบ้านจะบอกว่าไม่มีความรู้ก็
      ไม่ถูกต้อง แต่ผมยังมองเสมอว่าความรู้มีสองอย่าง คือ ถ้าเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานเราเคารพ
      ในด้านความรู้ความสามารถและความชํานาญของนายช่าง แต่ความรู้อีกด้านคือต้องให้
      เกียรติกับชาวบ้านในทางปฏิบัติวิถีชีวิตชาวบ้าน ด้านความรู้ในพ้ืนที่ ยกตัวอย่าง หมู่ที่ 
      18 คลองข้ามระหว่างฝั่งเขาโล้น กับฝั่งวังไทร เวลาน้ําหลากข้ามไม่ได้ เวลานายช่าง
      ออกแบบทําสะพานเพ่ือข้ามก็ไม่ได้ออกแบบตามโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านเสนอ 
      เพราะออกแบบในช่วงหน้าแล้ง พอสร้างแล้วฤดูฝนก็ใช้ไม่ได้  คือต้องอาศัยความรู้จาก
      ชาวบ้านด้วย ถึงจะเกิดประโยชน์กับชาวบ้าน ผมจึงไม่เห็นด้วย ชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วยใน
      ระเบียบใหม่นี้ 
   

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจึงขอ
      มติที่ประชุมอนุมัติหรือไม่อนุมัติ เรื่อง พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 
       พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 จํานวน 6 โครงการ จํานวนเงิน 5,303,000 บาท  
 

เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จํานวน 23 คน  ครบองค์ประชุม   
 

มติที่ประชุม        อนุมัติ (อนุมัติ 22 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

ระเบียบวาระท่ี  7    เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด   โครงการศึกษาดูงานและโครงการเข้ารับการอบรม ของสมาชิกสภาฯ 
 ไม่ทราบว่าได้เตรียมดําเนินการอย่างไรบ้างแล้ว 

 

นายสามารถ  ฤทธิ์สิงห์   การใช้จ่ายเงินสะสมครั้งต่อไปขอให้พิจารณาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มาก 
 ช่วงนี้เป็นฤดูฝนถนนเกือบทุกหมู่บ้านได้รับความเสียหาย ฝากท่านประธานถึงผู้บริหาร
 ให้จัดทําโครงการเกี่ยวกับการซ่อมแซม หรือก่อสร้างถนนให้มากกว่านี้ 

 

นายมงคล  โกลนโคกรวด   การจัดอบรมกลุ่มประชาชน แม่บ้านและกลุ่มอาชีพ ของ อบต.ห้วยบง 
 ที่จะจัดช่วงนี้ของงานสวัสดิการสังคม เป็นลักษณะโครงการศึกษาดูงาน หรือจัดฝึก
 อาชีพที่ อบต.ห้วยบง เพราะชาวบ้านสงสัย 

 

ประธานสภาฯ    เชิญผู้บริหาร และส่วนที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
 
 

//เลขานุการสภาฯ... 
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เลขานุการสภาฯ    โครงการอบรมกลุ่มประชาชน แม่บ้านและกลุ่มอาชีพ ของ อบต.ห้วยบง 
 เป็นการจัดฝึกอาชีพที่ อบต.ห้วยบง ไม่ใช่การจัดศึกษาดูงาน เรื่องศึกษาดูงานและ
 โครงการอบรมของสมาชิกสภาฯ อยู่ระหว่างดําเนินการคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือน
 กรกฎาคม – สิงหาคม 2565    

 

นายชํานาญ  จิณรักษ์   ตามที่สมาชิกสภาฯ กล่าวฝากท่านประธานสภาถึงผู้บริหารกระผมก็จะได้
 เรียนผู้บริหารทราบ เรื่องการตรวจรับงานจ้างที่ไม่ใช้คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจรับ
 ตามระเบียบใหม่ที่ผมชี้แจงไปก่อนหน้านั้น จะไม่เกี่ยวกับกรณีที่ ว่าผู้รับเหมาเข้า
 ดําเนินการโครงการในพื้นท่ีแล้วไม่ได้แจ้งผู้นําหมู่บ้านทราบ  และขอบคุณสมาชิกสภาฯ 
 ทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปี 2565 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
 ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2565 รวม 18 โครงการ 15 หมู่บ้าน 
 สําหรับหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทางผู้บริหารก็จะได้พิจารณาครั้ง
 ต่อไป เพ่ือดูแลให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
 ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอบคุณรองประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร ปลัด 
 หัวหน้าสํานักปลัด เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และขอปิดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
 ประจําปี 2565 

 

ปิดประชุมเวลา  12.45 น.  
 

                                       ลงชื่อ      จีระประภา เฉลิมชาติ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
        (นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ)    
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง  
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง 
สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 
     
    ลงชื่อ   มงคล  โกลนโคกกรวด  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายมงคล  โกลนโคกกรวด) 
     
 ลงชื่อ     รุ่งทิพย์  มําขุนทด     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                               (นางสาวรุ่งทิพย์  มําขุนทด) 
 
 ลงชื่อ   กรองกาญจน์  มีอิสระ   เลขานุการตรวจรายงานการประชุม  
                                               (นางกรองกาญจน์  มีอิสระ) 
 
 
  

//สภาองค์การ... 
 
 
 



-9- 
 

 สภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่ว น
ตําบลห้วยบง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2565 ครั้งที่ 1 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง 
 
 ลงชื่อ         
            (นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง)  
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง  
 
 ลงชื่อ      
                                               (นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ) 
                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง                                                                


