
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

สมัยสามัญ   สมัยที่ ๒   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่  ๒๕  เดอืน  เมษายน   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  

๕ นายอินตา        พวงจันทร์ ผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  ๖ อินตา        พวงจันทร์  

๖ นายอุบล          ดวงโกสุม ผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๔ อุบล          ดวงโกสุม  

๗ นายสุทธี           ออ่นน้อม ผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  ๓ สุทธี           ออ่นน้อม  

๘ นายบุญใจ         อยู่นอก ผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๑ บุญใจ         อยู่นอก  

๙ นายวิเชียร         ศรีวงษ์ชัย ผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๒ วิเชยีร         ศรวีงษ์ชัย  

๑๐ นางเสาวภา       คลาดสนิท ประชาคม  หมู ่๑ เสาวภา      คลาดสนิท  

๑๑ นางสาวพิจติรา   ยอดท่าหว้า ประชาคม  หมู ่๑๐ พิจติรา       ยอดท่าหว้า  

๑๒ นางสาววิริยา      พื้นชัยภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ วิรยิา          พืน้ชัยภูมิ  

๑๓ นางสาวเพชรมณี   นารีรักษ์ หัวหนา้ส้านักปลัด อบต. เพชรมณ ี     นารีรักษ์  

 

เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๐๐   น.   

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภา อบต.หว้ยบง ได้เชิญสมาชิก เข้าห้องประชุม  

โดยมีนายอุทัย   ทิชัย   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง ท้าหน้าที่

เป็นประธานในทีป่ระชุม เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแลว้ด้าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑       เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

ประธานสภา อบต.  ๑. ด้วยในระหว่างวันที่  ๒๖ - ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๐  องค์การบริหารส่วน

ต้าบลห้วยบง  จะจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง  ขอให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมโครงการ

ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

 ๒. หลังจากเลิกประชุมแล้ว ขอให้สมาชิกทุกท่านรอรับพันธุ์ปลาเพื่อน้าไปปล่อย

ในหนองน้้าสาธารณะตามหมู่บ้านของท่าน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันท่ี  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

ประธานสภา อบต.  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ 

ประชุมได้ตรวจสอบ  แล้วให้ท้าส้าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วนั้นอย่างนอ้ยสองฉบับ  เพื่อให้สมาชิก

สภาท้องถิ่นได้มโีอกาสตรวจดูก่อน ที่จะรับรองรายงานการประชุม   บัดนี้ 

คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว   มีท่านสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยค้าใน

รายงานการประชุมหรอืไม่ อย่างไร  หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องญัตติเพื่อพิจารณา 

    ๓.๑ เรื่องญัตติรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 

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

ช่วงที่ ๑  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  –  ๓๑  มีนาคม  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   

ประธานสภา  กล่าวว่ามีท่านใดจะเสนอปัญหาหรือเรื่องเสนอแนะในที่ประชุมแหง่นี้ขอเชญิ

เสนอได้เลยนะครับ 

นายอุบล  ดวงโกสุม  ผูใ้หญ่บ้านหว้ยหว้าใต้  หมู่  ๑๔ 

  แจ้งว่าข้อตอ่ถังประปาเหล็ก GS เชื่อมท่อเมนต์ประปารั่วตลอด เปลี่ยนมาแล้ว ๓  

ครั้งแล้วเนื่องจากสนิมกัดกร่อน  อยากใหเ้ปลี่ยนเป็นท่อ พีวซีี จะได้หรอืไม่ 
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นายบุญใจ  อยู่นอก  ผูใ้หญ่บ้านหนองไม้งาม   หมู่ ๑๑ 

แจ้งว่า อยากได้รัว้กั้นบริเวณถังประปาเพราะว่าเด็กขึน้ปีนเล่นกลัวเด็กจะพลัด

ตก   และอีกเรื่องคือหอถังประปาเก่าที่อยู่ในโรงเรียน ผุพังหมดแล้ว  เราจะท้า

เชน่ใดเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติกับเด็กนักเรียน 

นายธนพนธ์  คุณพรม  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ ๑๐  

  แจ้งว่าขณะนี ้ หมู ่๑๐  ก้าลังด้าเนินการซ่อมแซมถนนอยู่ ต้องขออภัยในความ

ไม่สะดวก และขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบงที่ให้การ

สนับสนุนงบประมาณ 

นายตรีรัตน์   สาคะศุภฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ ๑๔ 

แจ้งว่าโครงการถนนเพื่อการเกษตร  อยากให้ผูบ้ริหารรีบด้าเนินการครับ เพราะ

อีกไม่นานก็จะเข้าสู่ฤดูกาลท้าการเกษตรแลว้ 

นายประสิทธิ์  หาญอาวุธ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ ๑๓  

  แจ้งว่าโครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นกั้นล้าหว้ยบง (บริเวณที่นานางสมภาร  มีโฮ) 

บ้านหว้ยบงใต้  หมู ่๓  ผูร้ับจา้งจะเข้ามาด้าเนนิการก่อสร้างเมื่อใด  อยากให้

ด้าเนนิการก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝน 

นายก อบต.   ชีแ้จง 

๑.เรื่องขยะมูลฝอย ขอให้ทุกท่านช่วยกันรักษาความสะอาด  ตั้งแตบ่ริเวณ

ทางเข้าต้าบลจนถึงหนา้บ้านของเรา และกรุณาอย่าทิง้ขยะตามถนน 

๒.เรื่องโครงการต่างๆ ผูร้ับจ้างจะต้องเข้ามาด้าเนินการให้เสร็จอยู่แลว้ 

นายสมบูรณ์  อนิทร์ชูวงค์ สมาชิกสภา อบต.  หมู ่๘  เสนอปิดประชุม 

ผูร้ับรองคนที่   ๑    นายตรีรัตน ์    สาคะศุภฤกษ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่.๑๔ 

                                         ผูร้ับรองคนที่   ๒    นายทวีศักดิ์     ศรีชัย     สมาชิกสภา อบต. หมู ่ ๑๒ 

ประธานสภา อบต.  กล่าวผมขอปิดประชุม 

เลิกประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐   น. 

                                        

                                                    (ลงช่ือ).......................................... ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 

     (นายธรรมชาติ  สากุล)                                                         

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง 

 

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

                                                                    (นายอุทัย     ทิชัย) 

                                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง  

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงช่ือ) 

         (นายสุขสวัสดิ์   ศรีวงษ์ชัย) 

(ลงช่ือ) 

            (นายจรนิ      พลสงค์)     

(ลงช่ือ) 

            (นายมนัส     จ้าชาติ)    



 

  

 

 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงช่ือ) 

         (นายสุขสวัสดิ์   ศรีวงษ์ชัย) 

(ลงช่ือ) 

            (นายจรนิ      พลสงค์)     

(ลงช่ือ) 

            (นายมนัส     จ้าชาติ)    


