
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

สมัยวิสามัญ   สมัยที่  ๑   ครั้งที ่๑/๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่  ๒๓  เดือน  มถุินายน   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 นายอินตา        พวงจันทร์ ผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  ๖ อินตา        พวงจันทร์  

๖ นายสุทธี           ออ่นน้อม ผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  ๓ สุทธี           ออ่นน้อม  

๗ นางทองพูน       ทองจ้ารูญ ประธานประชาคม  หมู ่๖ ทองพูน      ทองจ้ารูญ  

๘ นางเสาวภา       คลาดสนิท ประชาคม  หมู ่๑ เสาวภา      คลาดสนิท  

๙ นางสาวพิจติรา   ยอดท่าหว้า ประชาคม  หมู ่๑๐ พิจติรา       ยอดท่าหว้า  

 

เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๐๐   น.   

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภา อบต.หว้ยบง ได้เชิญสมาชิก เข้าห้องประชุม  

โดยมีนายอุทัย   ทิชัย   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง ท้าหน้าที่

เป็นประธานในทีป่ระชุม เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแลว้ด้าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑       เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

ประธานสภา อบต. ๑. ด้วยในวันที่  ๒๖  มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก   องค์การ

บริหารส่วนต้าบลห้วยบงจึงได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงคป์ระชาสัมพันธ์

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล  ในวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เวลา  

๐๗.๓๐  น. จุดเริ่มต้น ณ  องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบงและใหผู้เ้ข้าร่วมปั่น

จักรยานสวมเสื้อสีขาว  จึงขอเชญิชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

  สมัยสามัญ สมัยที่  ๒  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๐ 

ประธานสภา อบต.  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ 

ประชุมได้ตรวจสอบ  แล้วให้ท้าส้าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วนั้นอย่างนอ้ยสองฉบับ  เพื่อให้สมาชิก

สภาท้องถิ่นได้มโีอกาสตรวจดูก่อน ที่จะรับรองรายงานการประชุม   บัดนี้ 

คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว   มีท่านสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยค้าใน

รายงานการประชุมหรอืไม่ อย่างไร  หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องญัตติเพื่อพิจารณา 

๓.๑  เรื่องขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงค้าชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

นายก อบต.   สืบเนื่องจากทีอ่งค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง  ได้จัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ แผนงานบริหารทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ส้านักงาน รายการ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  

งบประมาณ  ๗๗,๗๐๐.- บาท  เพื่อจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรตแิบบคู่ นั้น      

ซึ่งต่อมาได้มปีระกาศส้านักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช มหติลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรม

นาถบพิตร  สวรรคต  ลงวันที่   ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๙      

ดังนัน้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่  ๑๐  จึงขอ

เปลี่ยนแปลงค้าช้ีแจงงบประมาณในการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบคู่ เป็น

การจัดซือ้ซุ้มเฉลิมพระเกียรตแิบบเดี่ยว   รายละเอียดดังนี้ 

ข้อความเดิม 

    เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้ซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบคู่กรอบหลุยส์    

ขนาดภายใน   ๑.๐X๒.๐  เมตร    ขนาดภายนอก  ๑.๘๐ X ๒.๘๐   เมตร 

เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 

    ข้อความใหม่ 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจา้อยู่หัว มหาวชริาลง-

กรณบดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่  ๑๐  ประกอบด้วย 
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- ฐานรองกรอบรูปไฟเบอร์กลาส   ขนาดไม่น้อยกว่า   ๑.๔๐ X  ๓.๕๐  เมตร    

- กรอบรูปไฟเบอร์กลาส   ขนาดไม่น้อยกว่า  ๒.๒๐ X  ๓.๖๐  เมตร 

- พานพุ่มเงนิ-พุ่มทอง   สูงไม่น้อยกว่า   ๑.๐๐   เมตร 

- ป้ายทรงพระเจริญ  สูงไม่นอ้ยกว่า  ๑.๐๐  เมตร 

- ครุฑไฟเบอร์กลาส   สูงไม่นอ้ยกว่า  ๐.๖๐ เมตร  

- พระบรมฉายาลักษณ์  ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ X  ๒.๔๐  เมตร   

- ตราสัญลักษณ์   สูงไม่นอ้ยกว่า   ๑.๐๐   เมตร 

- พร้อมติดตัง้ 

เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ  ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  

ข้อ   ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท้าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ้านาจของสภาท้องถิ่น   จึงน้าเสนอสภา

เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

ที่ประชุม มีมติอนุมัติตามที่เสนอ 

 ๓.๒ เรื่องการส่งมอบอาคารโครงการธุรกิจชุมชนต้าบลห้วยบง 

ประธานสภา อบต. ด้วยคณะกรรมการโครงการธุรกิจชุมชนต้าบลห้วยบง มีมติเห็นชอบให้ส่งมอบ

อาคารโครงการธุรกิจชุมชนต้าบลห้วยบงให้กับองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง 

เป็นผู้ดูแล เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนในต้าบลห้วยบงตอ่ไป   รายละเอียด

ตามบันทึกการส่งมอบและรับมอบอาคารโครงการธุรกิจชุมชนต้าบลห้วยบง  

ระหว่างคณะกรรมการโครงการธุรกิจชุมชนต้าบลห้วยบง  กับ นายพชรพล 

วรพล  ต้าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง  

เมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐   

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการส่งมอบอาคารโครงการธุรกิจชุมชนต้าบลห้วยบง 

ระเบียบวาระที่  ๔           เรื่องอื่น ๆ   

นายก อบต.  แจ้งว่าโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมจะด้าเนินการใหแ้ล้วเสร็จทุกโครงการภายใน 

  เดือนกรกฎาคมนี้ 

นายธนพนธ์  คุณพรม  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ ๑๐  

  แจ้งเรื่องถนนช้ารุดถ้าหากมียางมะตอยก็ขอให้ด้าเนินการซ่อมแซมด้วย 
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นายจรนิ  พลสงค์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ ๙  แจ้งเรื่อง 

๑.กระผมเคยเสนอไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านหนองสระแบง มายังองค์การบริหาร

ส่วนต้าบลห้วยบงแล้ว เพราะว่าทางมันมืดมาก 

๒.ถนนสายจากองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง-บ้านหว้ยหว้า  บางช่วงมี

ต้นไมป้กคลุมบริเวณไหล่ทาง ท้าให้มองไม่เห็นรถที่สวนทางมา 

  ๓.ขอขอบคุณท่านนายกและผูบ้ริหารที่ได้มอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับ 

หมูท่ี่ ๙  บ้านยางบง 

นายสมบูรณ์  อนิทร์ชูวงค์ สมาชิกสภา อบต.  หมู ่๘  เสนอปิดประชุม 

ผูร้ับรองคนที่   ๑    นายธารา    ดวงเงนิ     สมาชิกสภา อบต. หมู ่ ๑๐ 

                                         ผูร้ับรองคนที่   ๒    นายมนัส     จ้าชาติ     สมาชิกสภา อบต. หมู ่ ๑๔ 

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)    


