
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

สมัยสามัญ   สมัยที่  ๔   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่  ๑๖  เดือน  ตลุาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐    

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบง 

ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอุทัย             ทิชัย ประธานสภา อบต. อุทัย             ทิชัย   

๒ นายวิชัย             นารีรักษ์ รองประธานสภา อบต. วิชัย             นารีรักษ์   

๓ นางสาวจนิตนา     พิชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ จนิตนา          พิชัย   

๔ นายสุขสวัสดิ์        ศรวีงษ์ชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ สุขสวัสดิ ์       ศรวีงษ์ชัย   

๕ นายวิบูลย์           มั่นคง สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ วิบูลย์           มั่นคง   

๖ นายประมวล        เติมศลิป์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ประมวล        เติมศลิป์   

๗ นายสมศักดิ์         คุ้มไข่น้้า สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ สมศักดิ์         คุ้มไข่น้้า   

๘ นายทองสุข          เงี่ยงไข่น้้า สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ ทองสุข          เงี่ยงไข่น้้า   

๙ นายเกรียงไกร      วงศศ์รี สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ เกรียงไกร      วงศศ์รี   

๑๐ นางสาวดาวเรือง    พูนท่าหว้า สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ ดาวเรอืง         พูนท่าหว้า  

๑๑ นายนิยม             วิชาเย็น สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ นิยม             วชิาเย็น   

๑๒ นายบุญเด็จ         ทางชัยภูมิ สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ บุญเด็จ         ทางชัยภูมิ   

๑๓ นายสมบูรณ์         อินทร์ชูวงค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ สมบูรณ์         อินทร์ชูวงค์  

๑๔ นายจริน              พลสงค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ จรนิ              พลสงค์   

๑๕ นายชัชวาล           ประสานเชื้อ สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ชัชวาล           ประสานเชื้อ   

๑๖ นายธนพนธ์         คุณพรม สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ธนพนธ์         คุณพรม   

๑๗ นายธารา             ดวงเงนิ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ธารา             ดวงเงนิ   

๑๘ นายพรมจันทร์      สรวงศริิ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ พรมจันทร์      สรวงศิริ  

๑๙ นางสาวฉวีวรรณ    รักษ์หินลาด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ ฉวีวรรณ        รักษ์หินลาด  

๒๐ นายทวีศักดิ์          ศรีชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ ทวีศักดิ์          ศรชัีย   

๒๑ นางจอมสี            ศรวีงษ์ชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ จอมส ี           ศรีวงษ์ชัย   

๒๒ นายสุริ                นิยมชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓ สุริ                นิยมชัย   

๒๓ นายประสิทธิ์        หาญอาวุธ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓ ประสิทธิ์        หาญอาวุธ   

๒๔ นายตรีรัตน์          สาคะศุภฤกษ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ ตรรีัตน ์         สาคะศุภฤกษ์  

๒๕ นายมนัส             จ้าชาติ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ มนัส              จ้าชาติ  

๒๖ นายธรรมชาติ      สากุล เลขานุการสภา อบต. ธรรมชาติ        สากุล  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล      วรพล นายก อบต.หว้ยบง พชรพล      วรพล  

๒ นายพินจิ          ยอดท่าหว้า รองนายกอบต.หว้ยบง พินจิ          ยอดท่าหว้า  

๓ นายพิชิต          คงนาวังนาง รองนายกอบต.หว้ยบง พิชิต          คงนาวังนาง  

๔ นายอนุพงษ์      สากุล เลขานุการนายกอบต.หว้ยบง อนุพงษ์      สากุล  

๕ นายเอนก         อาสายุทธ ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  ๖ เอนก         อาสายุทธ  

๖ นายสมหมาย      อัตฤทธิ์ ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  ๓ สมหมาย     อัตฤทธิ์  

๗ นายสุพิน          เวฬุวัน ประชาคม  หมู ่ ๓ สุพิน          เวฬุวัน  

๘ นางสาวพิจติรา   ยอดท่าหว้า ประชาคม  หมู ่๑๐ พิจติรา       ยอดท่าหว้า  

๙ นางสาววิริยา      พื้นชัยภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ วิรยิา          พืน้ชัยภูมิ  

เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๐๐   น.   

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภา อบต.หว้ยบง ได้เชิญสมาชิก เข้าห้องประชุม  

โดยมีนายอุทัย   ทิชัย   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง ท้าหน้าที่

เป็นประธานในทีป่ระชุม เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแลว้ด้าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑       เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

ประธานสภา อบต. เรื่องการครบวาระการด้ารงต้าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นในวันที่  ๑๘  

ตุลาคม  ๒๕๖๐ และได้ปฏิบัติหน้าที่ตอ่ตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แหง่ชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗   ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๐  เมื่อวันท่ี  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

ประธานสภา อบต.  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ 

ประชุมได้ตรวจสอบ  แล้วให้ท้าส้าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วนั้นอย่างนอ้ยสองฉบับ  เพื่อให้สมาชิก

สภาท้องถิ่นได้มโีอกาสตรวจดูก่อน ที่จะรับรองรายงานการประชุม   บัดนี้ 

คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว   มีท่านสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยค้าใน

รายงานการประชุมหรอืไม่ อย่างไร  หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องญัตติเพื่อพิจารณา 

    ๓.๑ เรื่องญัตติรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 

 (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   

ช่วงที่ ๒  (๑ เมษายน  ๒๕๖๐  –  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐)   

นายก อบต. ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 

๒๕๕๙    ข้อ ๓๐  (๕)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ

สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาให้กับประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ

ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผน

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี

สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ดังนั้น  จึงขอ

เสนอรายงานดังกล่าวต่อสภาให้รับทราบ  จากนั้นจะได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย

ให้ประชาชนรับทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกทุกท่านแลว้   

นักวิเคราะหฯ์ ได้น้าเสนอผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาโครงการต่างๆ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๔           เรื่องอื่น ๆ 

นายสมบูรณ์  อนิทร์ชูวงค์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๘  กล่าวขอบคุณที่ได้รว่มกันท้างานมาตลอดสี่ปีที่ผ่าน

มาด้วยดีตลอดมา  ขอบคุณครับ 

นายพรมจันทร์  สรวงศริิ สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๑๑   กล่าวขอขอบคุณท่านนายก อบต.และทีมงานที่ได้

มอบบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี  ให้กับหมูท่ี่ ๑๑  เป็นที่

เรียบร้อยแลว้ 

นายก อบต.  กล่าวว่าขอให้สมาชิกทุกท่านดูแลประชาชนและปฏิบัติหนา้ที่ให้ดเีหมือนเดิม 

นายสมบูรณ์  อนิทร์ชูวงค์ สมาชิกสภา อบต.  หมู ่๘  เสนอปิดประชุม 

ผูร้ับรองคนที่   ๑    นายสุริ       นิยมชัย        สมาชิกสภา อบต. หมู่. ๑๓ 

                                         ผูร้ับรองคนที่   ๒    นายชัชวาล  ประสานเชื้อ   สมาชิกสภา อบต. หมู่. ๙ 

ประธานสภา อบต.  กล่าวผมขอปิดประชุม 

เลิกประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐   น. 
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                                                    (ลงช่ือ).......................................... ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายธรรมชาติ  สากุล)                                                         

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง 

 

      (ลงช่ือ)............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                                    (นายอุทัย     ทิชัย) 

                                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง  

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงช่ือ) 

         (นายสุขสวัสดิ์   ศรีวงษ์ชัย) 

(ลงช่ือ) 

            (นายจรนิ      พลสงค์)     

(ลงช่ือ) 

            (นายมนัส     จ้าชาติ)    



 

  

 

นายก อบต.  วันนีเ้ป็นการประชุมตดิตามผลในการปฏิบัติงาน  ตดิตาม

โครงการต่างๆ ของการปฏิบัติหน้าที่ของเรา การปฏิบัติการพัฒนาต่างโครงการต่าง

นั้น เราได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพัฒนาที่มอียู่และดูทั้งงบประมาณด้วยจงึจะท้าได้และ

มีจ้ากัดด้วย ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบด้วย ขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มมอืท้างานด้วยดี

ตลอดมา ขอบคุณครับ 

 


