
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

สมัยสามัญ    สมยัที ่ ๑     ครั้งที่    ๑/๒๕๕๙ 

วันที่   ๑   เดือน  กุมภาพันธ์    พ.ศ. ๒๕๕๙    

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 สมศักดิ ์        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 นางสมจติร          บ้ารุงภูมิ สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ สมจติร          บ้ารุงภูมิ  

๑๒ นายนิยม             วิชาเย็น สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ นิยม             วชิาเย็น   

๑๓ นายบุญเด็จ         ทางชัยภูมิ สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ บุญเด็จ         ทางชัยภูมิ   

๑๔ นายสมบูรณ์         อินทร์ชูวงค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ สมบูรณ์         อินทร์ชูวงค์  

๑๕ นายจริน              พลสงค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ จรนิ              พลสงค์   

๑๖ นายชัชวาล           ประสานเชื้อ สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ชัชวาล           ประสานเชื้อ   

๑๗ นายธนพนธ์         คุณพรม สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ธนพนธ์         คุณพรม   

๑๘ นายธารา             ดวงเงนิ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ธารา             ดวงเงนิ   

๑๙ นางสาวฉวีวรรณ    รักษ์หินลาด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ ฉวีวรรณ        รักษ์หินลาด  

๒๐ นายพรมจันทร์      สรวงศิริ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ พรมจันทร์      สรวงศิริ  

๒๑ นายทวีศักดิ์          ศรีชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ ทวีศักดิ์          ศรชัีย   

๒๒ นางจอมสี            ศรวีงษ์ชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ จอมส ี           ศรีวงษ์ชัย   

๒๓ นายสุริ                นิยมชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓ สุริ                นิยมชัย   

๒๔ นายประสิทธิ์        หาญอาวุธ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓ ประสิทธิ์        หาญอาวุธ   

๒๕ นายตรีรัตน์          สาคะศุภฤกษ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ ตรรีัตน ์         สาคะศุภฤกษ์  

๒๖ นายมนัส             จ้าชาติ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ มนัส              จ้าชาติ  

๒๗ นายธรรมชาติ      สากุล เลขานุการสภา อบต. ธรรมชาติ        สากุล  

 

 



 

  

 

-๒- 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ที่ ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายวิเทศ            ดลประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ -   

 

 

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 พิชิต          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       เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

ประธาน  ๑)  วันเสารท์ี่ ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   เวลา  ๐๖.๓๐ น.  ขอเชญิสมาชิกทุก

ท่านรว่มท้าบุญตักบาตรอาคารหอประชุม อบต.หว้ยบงหลังใหม่ 

  ๒)  การทิง้ขยะที่เป็นพิษและ สารเคมีต่างๆ ให้แยกทิง้ต่างหาก 

๓)  เรื่องเงนิออมที่สมาชิกออมเก็บฝาก ในเดือนมกราคมทางการเงนิไม่ได้หัก

บัญช ีขอให้สมาชิกทุกท่านจา่ยเงนิสด  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

  สมัยสามัญ สมัยที่  ๔   คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๘  เมื่อวันท่ี  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

ประธานสภา อบต.  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ 

ประชุมได้ตรวจสอบ  แล้วให้ท้าส้าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วนั้นอย่างนอ้ยสองฉบับ  เพื่อให้สมาชิก

สภาท้องถิ่นได้มโีอกาสตรวจดูก่อน ที่จะรับรองรายงานการประชุม   บัดนี้ 



 

  

 

-๓- 

 

คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว   มีท่านสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยค้าใน

รายงานการประชุมหรอืไม่ อย่างไร  หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม   มมีตริับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๓.๑ เรื่องก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  และ

ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 

(ปี ๒๕๖๐) 

ประธานสภา        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔   ข้อ  ๒๑ การก้าหนดจ้านวน

สมัยประชุมสามัญประจ้าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ

ประจ้าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ้าปีของปีถัดไป 

และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธาน

ท้องถิ่นน้าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยใหน้้า

ความในข้อ ๑๑  มาบังคับโดยอนุโลม       

การประชุมสภาสมัยสามัญ มตีั้งแต่ ๒ สมัยขึ้นไปแตไ่ม่เกิน ๔  สมัย ให้สมาชิก

เสนอว่าจะประชุมกี่สมัย        

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบก้าหนดสมัยประชุม  ดังนี้     

   ๑. สมัยที่  ๑    เริ่มตั้งแต่วันที่      ๑ - ๑๕   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

  ๒. สมัยที่  ๒    เริ่มตั้งแตว่ันที่    ๑๖ – ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 

    ๓. สมัยที่  ๓    เริ่มตั้งแตว่ันที่    ๑๔ – ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 

    ๔. สมัยที่  ๔    เริ่มตั้งแตว่ันที่    ๑๖ – ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 

    ๕. วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกของปีถัดไป  พ.ศ.๒๕๖๐ 

                                             ตั้งแตว่ันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

           ๓.๒ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หนองไข่นกเป็ด บ้านม่วงเงาะ  

หมู่ที่ ๔ 

ประธานสภา   ชีแ้จงรายละเอียดตามหนังสือของผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ ๔  ที่พิเศษ ๐๐๓/๒๕๕๘    

ลงวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๘  เรื่องโครงการเปลี่ยนสภาพพื้นที่หนองไข่นกเป็ด 

นายสมศักดิ์  คุ้มไข่น้้า  สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 

    อธิบายว่าชาวบ้านก็มีทั้งคนทีเ่ห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 

นายประสิทธิ์   หาญอาวุธ สมาชิกสภา อบต. ม.๑๓   

    กล่าวว่าส้าหรับตนเองนัน้ไม่เห็นด้วยที่จะถมสระน้้าเพื่อก่อสร้างเมรุ   

ซึ่งจะเป็นการเสียประโยชน์อย่างมาก 
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นายสมบูรณ์  อนิทร์ชูวงค์ สมาชิกสภา อบต. ม.๘   

    ขอให้สมาชิกพิจารณาดูว่าเหมาะสมหรอืไม่ 

นายพรมจันทร์ สรวงศริิ สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 

    อยากเข้าไปประชุมและดูการประชาคมด้วยใหเ้ห็นกับตา 

นายจริน  พลสงค์  สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 

ชีแ้จงว่าผูบ้ริจาคสถานที่ก่อสร้างวัดนั้นหา้มไม่ให้ก่อสร้างเมรุโดยเด็ดขาด  ดังนั้น

ชาวบ้านจึงเดือดร้อนในการหาสถานที่ก่อสร้างเมรุ และหนองไข่นกเป็ดนั้นขุด

มาแล้วเป็นสิบๆ ปีก็ไม่มีน้้า จงึเหมาะสมในการก่อสร้างเมรุ 

นายธนพนธ์ คุณพรม  สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 

    สอบถามว่าหนองน้้านั้นหน่วยงานไหนมาขุดจะเดือดร้อนหรอืไม่ถ้าถม 

นายสมศักดิ์  คุ้มไข่น้้า  สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 

อธิบายเพิ่มเติมว่าชาวบ้านบางคนก็เห็นดว้ย  บางคนก็ไม่เห็นด้วยนั้น  คือการ

ก่อสร้างเมรุในบริเวณวัด  แต่ถ้าเป็นการก่อสร้างเมรุบริเวณหนองไข่นกเป็ด

ชาวบ้านเห็นดว้ยทุกคน 

ประธานสภา ขอถามที่ประชุมแหง่นี้ว่าเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่บริเวณหนองไข่นกเป็ด

เป็นที่ก่อสร้างเมร ุ บ้านมว่งเงาะ  หมู่  ๔  หรอืไม่ 

ที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบ   ๒๓  เสียง    งดออกเสียง  ๔  เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๔           เรื่องอื่น ๆ   

นายเกรียงไกร  วงศศ์รี  สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 

    ๑. ปรับเกรดถนนเส้นทางหมู่บ้านหนิกองเพราะเป็นหลุม   

  ๒. เรือ่งถังขยะไม่มใีนหมูบ่้าน 

 ๓. วันจันทร์ที่ ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เวลา   ๑๓.๐๐  น. ขอเชิญสมาชิกทุก

ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานผูใ้หญ่บ้านยอดเยี่ยม  ประจ้าปี ๒๕๕๙  

ณ  ที่ท้าการผูใ้หญ่บ้านหินกอง  หมู่ที่ ๖  โดยแต่งกายเครื่องแบบสีกากี 

นายประสิทธิ์   หาญอาวุธ สมาชิกสภา อบต. ม.๑๓   

แจ้งเรื่องขยะว่า  ถังขยะไม่มีแต่มีบิลเก็บเงิน  ชาวบ้านไม่ยอมจ่ายค่าธรรมเนียม

ในการจัดเก็บขยะ กระผมได้จา่ยเงนิค่าขยะเองหลายเดือนแล้ว 

นายธนพนธ์ คุณพรม  สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 

กล่าวว่าขยะที่เป็นสารพิษ  อยากให้ทาง อบต.จัดถังแยกบอกลักษณะว่าเป็นถัง

ขยะเป็นพิษ หรอื ขยะธรรมชาติ  ให้ชัดเจนตามหมู่บ้าน 

 



 

  

 

-๕- 

 

 

นายสุขสวัสดิ์  ศรวีงษ์ชัย     สมาชิกสภา อบต. ม.๑   เสนอปิดประชุม 

ผูร้ับรองคนที่   ๑    นายมนัส      จ้าชาติ         สมาชิกสภา อบต. ม.๑๔ 

                                         ผูร้ับรองคนที่   ๒    นายทวีศักดิ์     ศรีชัย สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒ 

ประธานสภา อบต.  กล่าวผมขอปิดประชุม 

ปิดประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐   น. 

 

                                        

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

     (นายธรรมชาติ  สากุล)                                                         

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง 

 

 

 

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

                                                                    (นายอุทัย     ทิชัย) 

                                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง  

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงช่ือ) 

         (นายสุขสวัสดิ์   ศรีวงษ์ชัย) 

(ลงช่ือ) 

            (นายจรนิ      พลสงค์)     

(ลงช่ือ) 

            (นายมนัส     จ้าชาติ)    



 

  

 



 

  

 

 

 

 

                                                            

      

 

 

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

                                                                    (นายอุทัย     ทิชัย) 

                                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง  

 

 

 

 

 

 

 

 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงช่ือ) 

         (นายสุขสวัสดิ์   ศรีวงษ์ชัย) 

(ลงช่ือ) 

         (นายจรนิ      พลสงค์)     

(ลงช่ือ) 

         (นายมนัส     จ้าชาติ)    

        (ลงช่ือ).......................................... ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

                   (นายธรรมชาติ    สากุล) 

    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง 


