
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

สมัยสามัญ   สมัยที่  ๓    ครั้งที ่  ๒/๒๕๖๐ 

วันที่  ๒๘ เดือน  สิงหาคม   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  

 

 

 

 



 

  

 

-๒- 

 

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         คงนาวัง รองนายกอบต.หว้ยบง พชิิต         คงนาวัง  

๔ นายอนุพงษ์      สากุล เลขานุการนายก อบต.หว้ยบง อนุพงษ์       สากุล  

 

                                      

เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๐๐   น.   

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภา อบต.หว้ยบง ได้เชิญสมาชิก เข้าห้องประชุม  

โดยมีนายอุทัย   ทิชัย   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง ท้าหน้าที่

เป็นประธานในทีป่ระชุม เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแลว้ด้าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑       เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

  เมื่อวันท่ี   ๑๕  สิงหาคม   ๒๕๖๐ 

ประธานสภา อบต.  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ 

ประชุม      ได้ตรวจสอบ  แล้วให้ท้าส้าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วนั้นอย่างนอ้ยสองฉบับ  เพื่อให้สมาชิก

สภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูก่อน ที่จะรับรองรายงานการประชุม   บัดนี้

คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว   มีท่านสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยค้าใน

รายงานการประชุมหรอืไม่ อย่างไร  หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม 

 ระเบียบวาระที่  ๓       เรื่องญัตติเพื่อพิจารณา 

๓.๑  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   

                                                พ.ศ. ๒๕๖๑  (วาระที่  ๒)  ต่อ 

ประธานสภา อบต. ได้แจง้ว่าคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอร่างขอ้บัญญัติตามร่างเดิม  ไม่มกีาร

แก้ไขเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด  และได้แจ้งให้คณะกรรมการแปรญัตติรายงานต่อสภา 

 

 



 

  

 

-๓- 

 

ประธานคณะกรรมการแปรฯ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติหน้าที่รับค้าแปรญัตติตั้งแต่วันที่  ๑๖  

สิงหาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  

นั้นปรากฏว่าต้ังแตเ่ริ่มปฏิบัติหนา้ที่จนสิน้สุดระยะเวลา  ไม่มีผู้ยื่นค้าขอแปรญัตติ  

จึงคงร่างเดิมแห่งญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ให้

สภาพิจารณาตามญัตติเดิมของผู้บริหารเสนอทั้งหมด ไม่มีการแก้ไข จึงน้าเรียน

ที่ประชุมรับทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 ๓.๒  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    

                                                พ.ศ.๒๕๖๑  (วาระที่  ๓)   

ประธานสภา อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ   ๕๒   การพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภปิราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง

มตใิห้มกีารอภปิราย ถ้ามีแหตุอันสมควร   ดังนัน้ ในการพิจารณาวาระนี ้ให้ที่

ประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  หรอืไม่ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง   ๒๕  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง  เห็นชอบให้

ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    ๓.๓  ญัตติขออนุมัติกันเงนิงบประมาณกรณยีังไม่ก่อหน้ีผูกพัน 

นายก อบต.   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงิน 

   การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 

   ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๕ การกันเงนิ ข้อ ๕๙  

    ในกรณีที่มรีายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ยังมไิด้ก่อหนี้ผูกพัน 

   แตม่ีความจ้าเป็นจะต้องใชจ้่ายเงนินั้นต่อไปอีก ให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

   รายงานขออนุมัตกิันเงนิต่อสภาท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 หากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นยังมไิด้ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม

เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัตขิยายเวลาเบิกจ่ายเงนิได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา

ท้องถิ่น หรอืกรณีที่มคีวามจ้าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท้าให้ 

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง ให้ขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลงและหรอืขยายเวลาเบิกจา่ยเงนิได้ไม่เกินอกีหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น

แล้วแต่กรณี 

 

 



 

  

 

-๔- 

 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจา่ยเงนิแล้ว 

หากไม่ได้ด้าเนินการหรือมีเงนิเหลือจ่ายจากเงนิดังกล่าว ให้เงนิจ้านวนนั้นตกเป็น

เงินสะสม 

    จงึขอเสนอรายละเอียดงบประมาณที่ขอกันเงิน  ดังนี้ 

            ๑.โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์    

งบประมาณ    ๖๒๐,๐๐๐.-  บาท   รายละเอียดดังนี้ 

- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ จ้านวน ๒๒ ต้น สายภายใน

ต้าบลห้วยบง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก้าหนด) พรอ้มตดิตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑ ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์ (ช่ัวคราว) 

จ้านวน ๑ ป้าย  

ที่ประชุม   มีมตอินุมัติตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระที่  ๔          เรื่องอื่น ๆ   

นายสุขสวัสดิ์  ศรีวงษ์ชัย  สมาชิกสภา อบต. ม.๑    

  เสนออยากใหป้รับปรุงบริเวณหนา้อาคารหอ้งประชุมเพราะช่วงฤดูฝนน้้าท่วมขัง  

นายก อบต.  กล่าวว่าจะพิจารณาตามที่เสนอ 

นายประสิทธิ์  หาญอาวุธ  สมาชิกสภา อบต. ม.๑๓   เสนอปิดประชุม 

ผูร้ับรองคนที่   ๑   นายมนัส        จ้าชาติ        สมาชิกสภา อบต. ม.๑๔                                         

ผูร้ับรองคนที่   ๒   นายสมบูรณ์   อินทร์ชูวงค์ สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 

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)    



 

  

 

 


