
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

สมัยสามัญ   สมัยที่ ๑   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๑  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๐    

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

ผู้มาประชุม 

ท่ี ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอุทัย             ทิชัย ประธานสภา อบต. อุทัย             ทิชัย   

๒ นายวิชัย             นารีรกัษ์ รองประธานสภา อบต. วิชัย             นารรีักษ์   

๓ นางสาวจนิตนา     พิชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ จินตนา          พิชัย   

๔ นายสุขสวัสด์ิ        ศรีวงษ์ชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ สุขสวัสด์ิ        ศรีวงษ์ชัย   

๕ นายวิบูลย์           มั่นคง สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ วิบูลย์           มัน่คง   

๖ นายประมวล        เตมิศิลป ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ประมวล        เติมศิลป ์   

๗ นายสมศักด์ิ         คุ้มไข่น้้า สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ สมศักดิ์         คุ้มไข่น้้า   

๘ นายทองสุข          เงีย่งไข่น้้า สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ ทองสุข          เงีย่งไข่น้้า   

๙ นายเกรียงไกร      วงศ์ศร ี สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ เกรียงไกร      วงศ์ศร ี   

๑๐ นางสาวดาวเรือง    พูนท่าหว้า สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ ดาวเรือง         พนูท่าหว้า  

๑๑ นายนิยม             วิชาเย็น สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ นิยม             วิชาเยน็   

๑๒ นายบุญเด็จ         ทางชัยภูมิ สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ บุญเด็จ         ทางชยัภูมิ   

๑๓ นายสมบูรณ์         อินทร์ชวูงค์ 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         คณุพรม สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ธนพนธ์         คุณพรม   

๑๗ นายธารา             ดวงเงิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ธารา             ดวงเงิน   

๑๘ นายพรมจันทร์      สรวงศิริ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ พรมจนัทร ์     สรวงศิริ  

๑๙ นายทวศีักด์ิ          ศรีชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ ทวีศักด์ิ          ศรีชัย   

๒๐ นางจอมส ี           ศรีวงษ์ชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ จอมสี            ศรีวงษ์ชัย   

๒๑ นายสุร ิ               นยิมชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓ สุริ                นิยมชยั   

๒๒ นายประสิทธิ์        หาญอาวุธ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓ ประสิทธิ์        หาญอาวุธ   

๒๓ นายตรรีัตน์          สาคะศภุฤกษ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ ตรีรัตน์          สาคะศุภฤกษ์  

๒๔ นายมนัส             จ้าชาติ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ มนัส              จ้าชาต ิ  

๒๕ นายธรรมชาติ      สากุล เลขานุการสภา อบต. ธรรมชาติ        สากุล  

 

 

 

 



 

  

 

-๒- 

 

ผู้ไมม่าประชุม 

ท่ี ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสาวฉวีวรรณ    รักษ์หนิลาด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ -   

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล      วรพล นายก อบต.ห้วยบง พชรพล      วรพล  

๒ นายพิชิต          คงนาวงั รองนายกอบต.ห้วยบง พิชิต          คงนาวัง  

๓ นางกันยา         ดวงชัยภูม ิ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที ่ ๔ กันยา        ดวงชัยภูม ิ  

๔ นายเปเร็จ        สากุล ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที ่ ๑๓ เปเร็จ        สากุล  

๕ นายอินตา        พวงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที ่ ๖ อินตา        พวงจันทร์  

๖ นายอุบล          ดวงโกสุม ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที ่ ๑๔ อุบล          ดวงโกสมุ  

๗ นางทองพูน       ทองจ้ารญู ประธานประชาคม  หมู่ ๖ ทองพูน      ทองจ้ารูญ  

๘ นางเสาวภา       คลาดสนทิ ประชาคม  หมู่ ๑ เสาวภา      คลาดสนิท  

๙ นายวิจิตร         เค็งชัยภมู ิ ประชาคม  หมู่ ๔ วิจิตร         เค็งชัยภูม ิ  

๑๐ นางสาววิริยา    พืน้ชัยภูมิ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนฯ วิริยา         พื้นชัยภมู ิ  

 

เร่ิมประชุม   เวลา ๐๙.๐๐   น.   

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภา อบต.ห้วยบง ได้เชิญสมาชิก เข้าห้องประชุม  

โดยมนีายอุทยั   ทิชัย   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง ท้าหน้าท่ี

เป็นประธานในทีป่ระชมุ เมื่อมีผู้มาประชมุครบองค์ประชุมแล้วด้าเนนิการประชุม

ตามระเบยีบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑       เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

ประธานสภา อบต.  ๑. นางสมจิตร  บ้ารุงภูมิ    สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี ่๗    บ้านหนองหิน  ได้

ยื่นหนังสือลาออกต่อนายอา้เภอเมืองชัยภูมิ โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี  ๑๓  มกราคม   

๒๕๖๐  เป็นต้นไป 

 

 

 



 

  

 

-๓- 

 

 

๒.ตามหนังสือส้านักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย ๐๐๑๕/๐๖๗๐  ลงวันท่ี  

๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙   เรือ่ง ขอส่งมอบระบบสูบน้้าใต้ดินด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ (ในแปลงหม่อน)  ตามท่ีจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  และมอบหมายให้ส้านักงานพลังพลังงาน

จังหวัดชัยภูมิด้าเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล  กิจกรรมย่อย:  

การก่อสร้างระบบสูบน้้าใต้ดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์(ในแปลงหมอ่น) ณ บ้าน

หนองสระแบง  หมู่ที่  ๘  ต้าบลห้วยบง  อ้าเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ 

วงเงนิ  ๖๐๐,๐๐๐.-  บาท  (หกแสนบาท)  และส้านักงานพลงังานจังหวัดชัยภมูิ

ได้ด้าเนนิการก่อสร้างระบบสูบน้้าใต้ดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  ขนาดไมน่้อย

กว่า  ๑,๕๐๐  วัตต์   จ้านวน  ๑  ระบบ เสร็จเรยีบร้อยแล้ว  และทดสอบการ

ท้างานของระบบสูบน้้าฯ พบว่า สามารถสูบน้้าจากแหล่งน้้าใต้ดินได้ประมาณวัน

ละ  ๓๐,๐๐๐  ลิตร  ซ่ึงน้้าท่ีได้น้าไปรดตน้หม่อนในฤดูแล้งเพ่ือแกป้ัญหาตน้

หม่อนตายแลง้ ให้กับสมาชิกกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต้าบลห้วยบงได้ประมาณ  

๑๕  ไร่  ชาวบ้านได้รบัประโยชน์รวม  ๕๕  คน 

  ๓. แจ้งให้สมาชิกทุกท่านรับหนังสือรับรองการหักภาษ ีณ ที่จ่าย   

  กับเจ้าหน้าท่ีกองคลัง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒       เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  

  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี  ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

ประธานสภา อบต.  รายงานการประชุมสภาท้องถ่ินทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ 

ประชุมได้ตรวจสอบ  แล้วให้ท้าส้าเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วนั้นอย่างน้อยสองฉบับ  เพ่ือให้สมาชิก

สภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูก่อน ที่จะรับรองรายงานการประชุม   บัดนี้ 

คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว   มีท่านสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยค้าใน

รายงานการประชุมหรือไม่ อย่างไร  หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

๓.๑ เร่ืองก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  และ

ก าหนดวันเริ่มประชุมสมยัประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 

(ปี ๒๕๖๑) 

 



 

  

 

-๔- 

 

 

ประธานสภา        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 

๒๕๔๗  แกไ้ขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔   ข้อ  ๒๑ การก้าหนดจ้านวน

สมัยประชุมสามัญประจ้าป ีระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ

ประจ้าปีของแต่ละสมัยในปีนัน้ วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจ้าปีของปีถัดไป 

และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธาน

ท้องถ่ินน้าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น้า

ความในข้อ ๑๑  มาบังคับโดยอนุโลม       

การประชุมสภาสมัยสามญั มีตัง้แต่ ๒ สมัยข้ึนไปแต่ไม่เกิน ๔  สมัย ให้สมาชิก

เสนอว่าจะประชุมกี่สมัย        

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบก้าหนดสมัยประชุม  ดังนี ้    

   ๑. สมัยที่  ๑    เริ่มตั้งแต่วนัที่      ๑ - ๑๕   กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๐ 

  ๒. สมัยที่  ๒    เริ่มตั้งแต่วนัที่    ๒๔  เมษายน –  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

    ๓. สมัยที ่ ๓    เริ่มตั้งแต่วนัที่    ๑๕ – ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 

    ๔. สมัยที ่ ๔    เริ่มตั้งแต่วนัที่    ๒ – ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

    ๕. วันเร่ิมประชุมสมัยสามญั  สมัยแรกของปีถัดไป  พ.ศ.๒๕๖๑ 

                                             ตัง้แต่วันท่ี  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที่  ๔           เร่ืองอ่ืน ๆ   

นายพรมจนัทร์  สรวงศิริ สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 

เสนอขอถ้ามี ยางมะตอย ขอไปซ่อมแซมถนนที่เปน็หลุมเป็นบ่อที่บ้านหนองไม้

งาม  หมู่ ๑๑  ด้วยครบั 

นายธนพนธ์ คุณพรม  สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 

เสนออยากให้มีสัญญาณไฟจราจรตามแยกต่างๆท่ีเสี่ยงจะเกิดอุบตัิเหต ุ

นายก อบต.   ช้ีแจงเรื่อง 

๑. ตามท่ีสมาชิกได้เสนอขอสัญญาณไฟจราจรนัน้กระผมจะพิจารณาว่าจะติดตัง้

ไว้ตรงไหนและจะดูเรื่องงบประมาณให้  

๒. การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจ้าปี ๒๕๖๐ อยากใหเ้ป็นการแข่งขันกีฬา

พื้นบ้านมากกว่าเพื่อจะให้ชาวบ้านสนุกสนานด้วย 

    ๓. ขอแสดงความเสียใจกับหมู่ที ่๑๒   ทีม่ีการเสียชีวิต 

 

 

 



 

  

 

-๕- 

 

นายสมบูรณ์  อินทร์ชูวงค ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๘  เสนอปิดประชมุ 

ผู้รับรองคนที ่  ๑    นายตรีรัตน ์    สาคะศุภฤกษ์    สมาชิกสภา อบต. ม.๑๔ 

                                         ผู้รับรองคนที่   ๒    นายทวศีักด์ิ     ศรีชัย      สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒ 

ประธานสภา อบต.  กล่าวผมขอปดิประชุม 

ปิดประชมุ   เวลา  ๑๒.๐๐   น. 

 

                                        

                                                    (ลงช่ือ).......................................... ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายธรรมชาติ  สากุล)                                                         

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง 

 

 

 

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

                                                                    (นายอุทัย     ทิชัย) 

                                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง  

 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 

 

(ลงช่ือ) 

         (นายสุขสวัสด์ิ   ศรีวงษ์ชัย) 

(ลงช่ือ) 

            (นายจริน      พลสงค์)     

(ลงช่ือ) 

            (นายมนัส     จ้าชาติ)    


