
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

สมัยสามัญ   สมัยที่ ๑   ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

วนัที่  ๑  เดอืน  กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๖๑    

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอทุัย             ทชัิย ประธานสภา อบต. อทุัย             ทชัิย   

๒ นายวิชัย             นารรัีกษ รองประธานสภา อบต. วชิัย             นารรีักษ   

๓ นางสาวจนิตนา     พชิัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑ จินตนา          พชิัย   

๔ นายสุขสวัสดิ ์       ศรวีงษชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑ สุขสวัสดิ ์       ศรวีงษชัย   

๕ นายวิบูลย           มั่นคง สมาชกิสภา อบต. ม. ๒ วบิูลย           มั่นคง   

๖ นายประมวล        เตมิศิลป สมาชกิสภา อบต. ม. ๔ ประมวล        เตมิศิลป   

๗ นายสมศักดิ์         คุมไขน้ํา สมาชกิสภา อบต. ม. ๔ สมศักดิ์         คุมไขน้าํ   

๘ นายทองสุข          เง่ียงไขน้ํา สมาชกิสภา อบต. ม. ๕ ทองสุข          เงี่ยงไขน้ํา   

๙ นายเกรยีงไกร      วงศศรี สมาชกิสภา อบต. ม. ๖ เกรยีงไกร      วงศศร ี   

๑๐ นางสาวดาวเรอืง    พูนทาหวา สมาชกิสภา อบต. ม. ๖ ดาวเรอืง         พูนทาหวา  

๑๑ นายนิยม             วชิาเย็น สมาชกิสภา อบต. ม. ๗ นิยม             วชิาเย็น   

๑๒ นายบุญเด็จ         ทางชัยภมูิ สมาชกิสภา อบต. ม. ๘ บุญเด็จ         ทางชัยภูมิ   

๑๓ นายสมบูรณ         อนิทรชูวงค สมาชกิสภา อบต. ม. ๘ สมบูรณ         อนิทรชูวงค  

๑๔ นายจรนิ              พลสงค สมาชกิสภา อบต. ม. ๙ จรนิ              พลสงค   

๑๕ นายชัชวาล           ประสานเชื้อ สมาชกิสภา อบต. ม. ๙ ชัชวาล           ประสานเชื้อ   

๑๖ นายธนพนธ         คุณพรม สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๐ ธนพนธ         คุณพรม   

๑๗ นายธารา             ดวงเงนิ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๐ ธารา             ดวงเงิน   

๑๘ นายพรมจันทร      สรวงศิริ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๑ พรมจันทร      สรวงศริ ิ  

๑๙ นางสาวฉววีรรณ    รักษหนิลาด สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๑ ฉววีรรณ    รักษหนิลาด  

๒๐ นายทวศัีกดิ์          ศรชีัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๒ ทวศีักดิ์          ศรชีัย   

๒๑ นางจอมสี            ศรวีงษชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๒ จอมสี            ศรวีงษชัย   

๒๒ นายสุร ิ               นิยมชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๓ สุร ิ               นยิมชัย   

๒๓ นายตรรัีตน          สาคะศภุฤกษ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๔ ตรรีัตน          สาคะศุภฤกษ  

๒๔ นายมนัส             จําชาติ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๔ มนัส              จําชาต ิ  

๒๕ นายธรรมชาต ิ     สากุล เลขานุการสภา อบต. ธรรมชาต ิ       สากุล  

 

 

 



 

  
 

-๒- 

 

ผูไมมาประชุม 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายประสทิธิ ์       หาญอาวุธ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๓ -  ลาปวย 

 

 

ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายพชรพล      วรพล นายก อบต.หวยบง พชรพล      วรพล  

๒ นายพนิจิ          ยอดทาหวา รองนายกอบต.หวยบง พนิิจ          ยอดทาหวา  

๓ นายพชิติ         คงนาวัง รองนายกอบต.หวยบง พิชติ         คงนาวงั  

๔ นายอนุพงษ      สากุล เลขานุการนายก อบต.หวยบง อนุพงษ       สากุล  

๕ นายเปเร็จ        สากุล ผูใหญบาน  หมูที่  ๑๓ เปเรจ็        สากุล  

๖ นายอนิตา        พวงจันทร ผูใหญบาน  หมูที่  ๖ อนิตา        พวงจันทร  

๗ นายสมศลิป      ทันทาหวา ผูใหญบาน  หมูที่  ๑๐ สมศลิป      ทันทาหวา  

๘ นายประดิษฐ       แฟงชัยภูมิ ประชาคม  หมู ๒ ประดษิฐ       แฟงชัยภมูิ  

๙ นางทองพูน       ทองจํารูญ ประธานประชาคม  หมู ๖ ทองพูน      ทองจํารูญ  

๑๐ นายศักดา         พระลับรักษา ผูอํานวยการกองชาง ศักดา         พระลับรักษา  

๑๑ นางสาวเพชรมณี   นารรีักษ หัวหนาสํานักปลัด อบต. เพชรมณี   นารรีักษ  

๑๒ นางสาววริยิา    พื้นชัยภมูิ นักวเิคราะหนโยบายและแผนฯ วริยิา         พื้นชัยภมู ิ  

 

เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๐๐   น.   

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภา อบต.หวยบง ไดเชญิสมาชกิ เขาหองประชุม  

โดยมนีายอุทัย   ทชิัย   ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง ทําหนาที่

เปนประธานในที่ประชุม เมือ่มผีูมาประชุมครบองคประชุมแลวดําเนินการประชุม

ตามระเบยีบวาระการประชุมดังน้ี 

ระเบียบวาระที่  ๑       เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

ประธาน  เนื่องจากบัตรประจําตัวสมาชกิสภาทองถ่ินจะหมดอายใุนวันที่  ๖   

กุมภาพันธ  ๒๕๖๑   จงึขอแจงใหสมาชกิทุกทานสงรปูถายขนาด  ๑  นิ้ว  

จํานวน  ๒  รูป  พรอมสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนรับรองสําเนาถูกตอง 
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สงไดท่ีสํานักงานปลัด อบต.  เพื่อท่ีเจาหนาที่จะไดสงเรือ่งเสนอตอนายอําเภอ

เมอืงชัยภูมกิรณีขอมีบัตรใหม  ตอไป 

ที่ประชุม  รบัทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว  

  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวนัที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐  

ประธานสภา อบต.  รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราวตองใหคณะกรรมการตรวจรายงานการ 

ประชุมไดตรวจสอบ  แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวนัน้อยางนอยสองฉบับ  เพื่อใหสมาชกิ

สภาทองถิ่นไดมโีอกาสตรวจดูกอน ที่จะรับรองรายงานการประชุม   บัดนี้ 

คณะกรรมการไดตรวจสอบแลว   มีทานสมาชิกทานใดตองการแกไขถอยคําใน

รายงานการประชุมหรอืไม อยางไร  หากไมมก็ีขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม   มมีตริับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๓.๑ เรื่องกําหนดสมยัประชุมสมยัสามัญประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑  และ

กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป 

(ป ๒๕๖๒) 

ประธานสภาฯ  ขอมอบใหเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบยีบใหสมาชกิสภาฯ ไดรับทราบ 

เลขานุการสภาฯ          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔   หมวด ๒ การประชุมขอ ๒๑ 

การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลา และวันเริ่มตนประชุม

สามัญ ประจําปนี้ของแตละสมัยปนัน้ วันเริม่ประชุมประจําปของป ถัดไป และ

ระยะเวลาของสมยัประชุมสามัญประจําป สมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภา

ทองถ่ินนําปรกึษาในที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป และขอ  ๑๑ 

(๓) สําหรบัองคการบรหิารสวนตําบล ใหสภาองคการบรหิารสวนตําบลกําหนด

วาป นัน้จะมสีมัยประชุมสามัญประจําปก่ีสมัย แตละสมัยในปนัน้จะเริ่มเมื่อใด 

แตละสมัยในป นัน้กําหนดก่ีวัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ

ประจําปสมัยแรกของป ถัดไปและมกีําหนดกี่วัน 

     การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนตามที่กฎหมายวาดวย

องคกรปกครองสวนทองถิ่น น้ันกําหนด 
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   ตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ 

แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒   มาตรา ๕๓  ในปหนึ่งใหมสีมัยประชมุ

สามัญสองสมัยหรอืหลายสมัยแลวแตสภาองคการบรหิารสวนตําบลจะกําหนด

แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริม่สมัยประชมุสามัญประจําป ใหสภาองคการบรหิาร

สวนตําบลกําหนด 

            สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมกํีาหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยาย

เวลา ออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 

   ดังนัน้ จึงขอมตทิี่ประชุมสภาองคการบรหิารสวนตําบลวาควรกําหนดการ

 ประชุมเปนก่ีสมัย และกําหนดวาสมัยหนึ่งๆ มกํีาหนดกี่สมัยหนึง่ๆ มกํีาหนดกี่วัน

และวันที่เทาไรขอใหที่ประชุมปรกึษาหารอืกันและขอมตทิี่ประชุม 

ที่ประชุม  มมีตเิห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ดังนี้     

   ๑. สมัยที ่ ๑    เริม่ต้ังแตวันที่      ๑ - ๑๕   กุมภาพนัธ  ๒๕๖๑   

      มกํีาหนด   ๑๕   วัน 

  ๒. สมัยที ่ ๒    เริม่ต้ังแตวันที่    ๒๓  เมษายน –  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

  มกีําหนด   ๑๕   วัน 

    ๓. สมัยที ่ ๓    เริ่มตัง้แตวันที่    ๑๕ – ๒๙   สงิหาคม   ๒๕๖๑ 

    มกํีาหนด   ๑๕   วัน 

    ๔. สมัยที ่ ๔    เริ่มต้ังแตวันที่    ๑๖ - ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

    มกํีาหนด   ๑๕   วัน 

    ๕. วันเริ่มประชุมสมัยสามญั  สมัยแรกของปถัดไป  พ.ศ.๒๕๖๒ 

                                             ตัง้แตวันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๒   มีกําหนด   ๑๕   วัน 

    ๓.๒  ญัตตเิพื่อพจิารณาปรับเพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิน่ 

สี่ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   เพิ่มเตมิ  ฉบับที่ ๑  

นายก อบต. ๑. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุดที่มท  ๐๘๐๑.๕/ว 

๒๓๐๘ ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน

สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินดวนที่สุดที่มท  ๐๘๐๘.๒/๑๓๖๙๘   ลงวันที่  ๒  พฤศจิกายน  

๒๕๖๐   เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑  เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดํารดิานสาธารณสุข    ซ่ึงกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นได 
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โอนเงินงบประมาณให กับองคการบริหารสวนตําบลห วยบง  จํ านวน  

๒๘๐,๐๐๐.- บาท  หมูบานละ ๒๐,๐๐๐.-  บาท  จํานวน  ๑๔  หมูบาน   แต

โครงการดังกลาวไมมอียูในแผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  จงึมี

ความจําเปนที่จะตองดําเนนิการปรับแผน 

 ๒.ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม

อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๘  

กันยายน ๒๕๖๐และประกาศกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑ

วธิกีารปฏบิัตงิานศูนยปฏบิัติการรวมในการชวยเหลอืประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ลงวันที่  ๑๑   ตุลาคม  ๒๕๖๐  ประกอบกับองคการ

บรหิารสวนตําบลหวยบง  ไดรับหนังสอืแจงจากอําเภอเมอืงชัยภูม ิดวนที่สุดท่ี  

ชย ๐๐๒๓.๖/๗๐๓๖  ลงวนัที่  ๙  พฤศจกิายน  ๒๕๖๐  เรื่องโครงการศูนย

ปฏบิัติการรวมในการชวยเหลอืประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอ

เมอืงชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูม ิ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑   ซึ่งโครงการ

ดังกลาวไมไดอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  จงึมคีวาม

จําเปนที่จะตองดําเนินการปรับแผนเพิ่ม 

    ๓. สบืเนื่องจากไดรับเรื่องรองเรยีนขอใหแกไขโครงการ  จากผูนําหมูบาน   

หมูที่ ๑    โครงการขยายไหลทาง คสล.หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหวา 

และกอสรางถนน คสล.บานหวยหวา หมูที่ ๑ 

สายท่ี ๑  โครงการขยายไหลทาง คสล.หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหวา  

สายท่ี ๒  กอสรางถนน คสล.บานหวยหวา  หมู ๑ สายรอบหนองนํ้าสาธารณะ  

หมูที่ ๑๐ โครงการขยายไหลทาง คสล.บานนอย หมู ๑๐  สายขางโรงเรยีนบาน

หวยหวา ถึงศาลา SML บานหวยหวา หมู ๑ 

หมูที่ ๗  โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองหนิ หมู ๗ สายหนาบานนาย

ประหยัด ไพศาลฤทธิ ์ไปบานหนองโมง หมู ๕ 

บัดนี้กระผมก็ไดตรวจสอบปญหาและอุปสรรคและไดหาแนวทางแกไข โดยจะ

พิจารณาจายขาดเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาตอไป  แตตามระเบียบแลวการจาย

ขาดเงินสะสมในปใดก็ตองอยูในแผนปนั้นจึงทําใหแผนไมเปนปจจุบัน  จึงขอ

ความเห็นชอบจากสภาเพื่อปรับแผนกอน  (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหทุก

ทาน) 

 

 

 



 

  
 

-๖- 

 

นักวเิคราะหฯ             ช้ีแจงวาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร 

                    ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเตมิถงึฉบับที่ ๒  พ.ศ.๒๕๕๙   

ขอ ๒๒  การเพิ่มเติมหรอืเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป   เห็นควรเสนอราง

แผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเตมิฉบับที่ ๑ ตอสภาองคการบรหิาร

สวนตําบลหวยบง เพื่อใหความเห็นชอบตอไป    

ประธานสภา อบต. ตามที่นายกไดเสนอขอปรับเพิ่มเตมิแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   

เพิ่ม เ ติมฉบับที่  ๑   ขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณา  มีผู ใดจะขอแก ไข   

เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเตมิ  หรอืจะเสนอ อะไรหรอืไม  

นายจรนิ  พลสงค  สมาชิกสภา อบต. ม.๙   

 กลาววาการที่ทานนายกที่ไดปรับแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปตามหนังสือสั่งการและ

ความเดอืดรอนของประชาชน  กระผมก็เห็นวาเปนส่ิงที่ดเีพื่อประโยชนของพี่นอง

ชาวตําบลหวยบงของเรา  

นายสุขสวัสดิ์   ศรวีงษชัย       สมาชิกสภา อบต.  ม.๑       

กระผมตองขอขอบคุณทานนายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง ที่ได

ดําเนนิการปรับแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพื่อที่จะบรรเทาความเดอืดรอนใหกับ

ประชาชนในตําบลหวยบง  ตามที่ผูนําไดทําหนังสอืรองเรยีนมายังทางองคการ

บรหิารสวนตําบลหวยบง                                

นายธนพนธ  คุณพรม สมาชิกสภา อบต.  ม.๑๐ 

 กลาวขอขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง ที่ ได ให

ความสําคัญกับปญหาความเดือดรอนของประชาชนและดําเนินการแกไขปญหา

ดังกลาวให       

นายสมศักดิ์  คุมไขน้ํา สมาชกิสภา อบต.  ม.๔ 

 กลาววา หากการปรับแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน

ใหกับประชาชนและปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ก็เห็นดวยในการปรับแผนครั้งน้ี

ครับ 

นายมนัส    จําชาติ สมาชกิสภา อบต.  ม.๑๔ 

 กลาวขอขอบคุณนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ท่ีไดดําเนินการแกไข

ปญหาความเดอืดรอนใหกับประชาชน 

ที่ประชุม   ไมม ี

ประธานสภา อบต. ถาไมมผีูใดแกไข  เปล่ียนแปลง  เพิม่เตมิ หรอืเสนออะไรอีก  ผมขอมติ    

ที่ประชุมในการพจิารณาปรับเพิ่มเตมิหรอืเปลีย่นแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   เพิม่เตมิ  ฉบับท่ี ๑  ขอมตทิี่ประชุมครับ 
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ที่ประชุม   มมีตเิห็นชอบปรับเพิม่เตมิหรอืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 

สี่ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   เพิ่มเตมิ  ฉบับที ่๑  

ระเบียบวาระที่  ๔           เรื่องอืน่ ๆ   

นายสมบูรณ  อนิทรชูวงค สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 

เรื่องการจัดเก็บคาขยะในปงบประมาณที่ผานมาไดครบกําหนดการจางแลว ใน

ปงบประมาณนี้จะจัดเก็บแบบไหน จะเก็บเปนรายเดอืนหรอืรายปเพราะตอนนี้ก็

ไดเลยมาหลายเดอืนแลว 

ผูใหญบานนอย ม.๑๐ แจงขอความอนุเคราะหเจาะน้ําประปาอีก  ๑ บอ เพื่อแกไขปญหาภัยแลง

เพราะวาน้าํไมพอใช 

นายก อบต.   ชี้แจงเรื่อง 

๑.ขอใหผูใหญบานและสมาชกิสภา อบต. แจงประชาสัมพันธใหชาวบานใชน้ํา

อยางประหยัด 

๒.ทุกวันพุธ  ใหสมาชกิสภา อบต.และชุมชน รวมกันทําความสะอาดบรเิวณบาน   

,วัด และที่สาธารณะ เพราะวาเปนนโยบายของรัฐบาล 

๓.วันนี้เวลาประมาณ  ๑๕.๓๐  น.  ขอเชญิสมาชกิทุกทานรวมงานเปดตลาด

ประชารัฐและตลาดทองถิ่นสุขใจ คนไทยยิ้มได   ณ  ศาลาSML บรเิวณบานหวย

หวา  หมูที่  ๑ โดยทานนายอําเภอเมืองชัยภมูิเปนประธานในพธิเีปด  และขอ

เชิญชวนใหสมาชกิแตงกายดวยชุดผาไทย 

นายสุขสวัสดิ์  ศรวีงษชัย สมาชกิสภา อบต. ม.๑  เสนอปดประชุม 

ผูรับรองคนที่   ๑    นายบญุเด็จ   ทางชัยภมูิ    สมาชกิสภา อบต. ม.๘ 

                                         ผูรับรองคนท่ี   ๒    นายมนัส       จําชาติ       สมาชกิสภา อบต. ม.๑๔ 

ประธานสภา อบต. ผมขอปดประชุมและนัดประชุมสภาอกีครัง้  ในวันที่  ๕  กุมภาพันธ   ๒๕๖๑   

เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ   หองประขมุสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  

ขอใหสมาชกิทุกทานเขารวมประชุมโดยพรอมเพรยีงกัน   

เลกิประชุม   เวลา  ๑๒.๓๐   น. 

                                      

                                                    (ลงชื่อ).......................................... ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายธรรมชาติ  สากุล)                                                         

       เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 
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      (ลงชื่อ)............................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                                    (นายอุทัย     ทชิัย) 

                                                   ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  

 

 

 
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ) 

         (นายสุขสวัสดิ์   ศรวีงษชัย) 

(ลงชื่อ) 

            (นายจรนิ      พลสงค)     

(ลงชื่อ) 

            (นายมนัส     จําชาติ)    

 



 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

สมัยวสิามัญ   สมัยที่ ๑   คร้ังที่  ๑/๒๕๖๑    

วนัที่  ๒๖  เดอืน  กมุภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๖๑    

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอทุัย             ทชัิย ประธานสภา อบต. อทุัย             ทชัิย   

๒ นายวิชัย             นารรัีกษ รองประธานสภา อบต. วชิัย             นารรีักษ   

๓ นางสาวจนิตนา     พชิัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑ จินตนา          พชิัย   

๔ นายสุขสวัสดิ ์       ศรวีงษชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑ สุขสวัสดิ ์       ศรวีงษชัย   

๕ นายวิบูลย           มั่นคง สมาชกิสภา อบต. ม. ๒ วบิูลย           มั่นคง   

๖ นายประมวล        เตมิศิลป สมาชกิสภา อบต. ม. ๔ ประมวล        เตมิศิลป   

๗ นายสมศักดิ์         คุมไขน้ํา สมาชกิสภา อบต. ม. ๔ สมศักดิ์         คุมไขน้าํ   

๘ นายทองสุข          เง่ียงไขน้ํา สมาชกิสภา อบต. ม. ๕ ทองสุข          เงี่ยงไขน้ํา   

๙ นายเกรยีงไกร      วงศศรี สมาชกิสภา อบต. ม. ๖ เกรยีงไกร      วงศศร ี   

๑๐ นางสาวดาวเรอืง    พูนทาหวา สมาชกิสภา อบต. ม. ๖ ดาวเรอืง         พูนทาหวา  

๑๑ นายนิยม             วชิาเย็น สมาชกิสภา อบต. ม. ๗ นิยม             วชิาเย็น   

๑๒ นายบุญเด็จ         ทางชัยภมูิ สมาชกิสภา อบต. ม. ๘ บุญเด็จ         ทางชัยภูมิ   

๑๓ นายสมบูรณ         อนิทรชูวงค สมาชกิสภา อบต. ม. ๘ สมบูรณ         อนิทรชูวงค  

๑๔ นายจรนิ              พลสงค สมาชกิสภา อบต. ม. ๙ จรนิ              พลสงค   

๑๕ นายชัชวาล           ประสานเชื้อ สมาชกิสภา อบต. ม. ๙ ชัชวาล           ประสานเชื้อ   

๑๖ นายธนพนธ         คุณพรม สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๐ ธนพนธ         คุณพรม   

๑๗ นายธารา             ดวงเงนิ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๐ ธารา             ดวงเงิน   

๑๘ นายพรมจันทร      สรวงศิริ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๑ พรมจันทร      สรวงศริ ิ  

๑๙ นางสาวฉววีรรณ    รักษหนิลาด สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๑ ฉววีรรณ    รักษหนิลาด  

๒๐ นายทวศัีกดิ์          ศรชีัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๒ ทวศีักดิ์          ศรชีัย   

๒๑ นางจอมสี            ศรวีงษชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๒ จอมสี            ศรวีงษชัย   

๒๒ นายสุร ิ               นิยมชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๓ สุร ิ               นยิมชัย   

๒๓ นายประสทิธิ ์       หาญอาวุธ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๓ ประสทิธิ ์       หาญอาวุธ  

๒๔ นายตรรัีตน          สาคะศภุฤกษ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๔ ตรรีัตน          สาคะศุภฤกษ  

๒๕ นายมนัส             จําชาติ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๔ มนัส              จําชาต ิ  

๒๖ นายธรรมชาต ิ     สากุล เลขานุการสภา อบต. ธรรมชาต ิ       สากุล  
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ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายพชรพล      วรพล นายก อบต.หวยบง พชรพล      วรพล  

๒ นายพชิติ         คงนาวัง รองนายกอบต.หวยบง พิชติ         คงนาวงั  

๓ นายอนุพงษ      สากุล เลขานุการนายก อบต.หวยบง อนุพงษ       สากุล  

๔ นางเพ็ญศร ี      รติเมธากุล ปลัด อบต.หวยบง เพ็ญศร ี      รตเิมธากุล  

๕ นายศักดา         พระลับรักษา ผูอาํนวยการกองชาง ศักดา         พระลับรกัษา  

เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๐๐   น.   

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภา อบต.หวยบง ไดเชญิสมาชกิ เขาหองประชุม  

โดยมนีายอุทัย   ทชิัย   ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง ทําหนาที่

เปนประธานในที่ประชุม เมือ่มผีูมาประชุมครบองคประชุมแลวดําเนินการประชุม

ตามระเบยีบวาระการประชุมดังน้ี 

ระเบียบวาระที่  ๑       เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

ประธาน  - ขอแสดงความยนิดกัีบทานประสิทธิ์  หาญอาวุธ  สมาชกิสภาอบต. หมูท่ี ๑๓  

ที่หายปวยและสามารถมารวมประชุมไดในวันนี้ และขอใหหายเปนปกตโิดยเร็ว 

ที่ประชุม  รบัทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว  

  สมัยสามัญ สมัยที ่๑  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  

ประธานสภา อบต.  รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราวตองใหคณะกรรมการตรวจรายงานการ 

ประชุมไดตรวจสอบ  แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวนัน้อยางนอยสองฉบับ  เพื่อใหสมาชกิ

สภาทองถิ่นไดมโีอกาสตรวจดูกอน ที่จะรับรองรายงานการประชุม   บัดน้ี 

คณะกรรมการไดตรวจสอบแลว   มีทานสมาชิกทานใดตองการแกไขถอยคําใน

รายงานการประชุมหรอืไม อยางไร  หากไมมก็ีขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม   มมีตริับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพื่อพจิารณา 

๓.๑  ญัตติขออนุมัตจิายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑   

จํานวนเงนิ   ๓,๓๐๗,๑๐๐.๐๐   บาท  

นายก อบต. ดวยนายกมนีโยบายที่จะแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับพี่นองประชาชนตําบล 

 หวยบง  จงึไดแจงใหเจาหนาที่จัดเตรยีมขอมูลเพื่อพจิารณาจายขาดเงนิ 

 



 

  
 

-๓- 

 

สะสมประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑  กอนที่จะเสนอโครงการตางๆ  ขอเรียน

ชี้แจงระเบยีบขอกฎหมายใหทุกทาน ไดรับทราบดังนี้  

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  

การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.

๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๘   ขอ   ๘๙   องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใต

เง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ใหกระทําไดเฉพาะกจิการซ่ึงอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ซึ่งเกี่ยวกับดานการบรกิารชุมชนและสังคม หรอืกจิการที่เปนการ

เพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรอืกจิการจัดทําเพื่อบําบัดความ

เดือดรอนของประชาชนทัง้นี้  ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  หรอืตามที่กฎหมายกําหนด 

 (๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสรมิกจิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ

ประเภทตามระเบยีบแลว 

 (๓) เมื่อไดรับอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง

ดําเนนิการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกนิหนึ่งปถัดไป  หากไม

ดําเนนิการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 

ทัง้นี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมยีอดเงนิสะสมคงเหลือเพยีงพอที่จะจาย

คาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มสีาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสม

ใหคํานงึถงึฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว   

๒. ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒  ลงวันที ่  

๒๖  ธันวาคม   ๒๕๖๐   เรือ่ง แนวทางการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสรางความเขมแข็งใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น   ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 

๑.การใชจายเงินสะสม ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพึงตระหนักอยูเสมอวา

เจตนารมณของการกําหนดใหมเีงินสะสมนัน้ ก็เพื่อใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมสีถานะการเงนิการคลังที่มั่นคง พรอมที่จะรับภาระในการแกปญหาที่

จะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคตที่ไมอาจคาดการณได หรอืนําไปใชเพื่อการขัด

บรกิารสาธารณะแกประชาชนใหทั่วถึงและมคุีณภาพ  ดังนัน้ จงึควรพจิารณาใช

จายเงนิสะสมอยางระมัดระวัง เพื่อมใิหเกดิผลกระทบตอการบรหิารงานตาม

อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 



 

  
 

-๔- 

 

๒.ในการขออนุมัติใชจายเงนิสะสมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏบิัตติาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบกิจายเงิน  การฝากเงนิ  

การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.

๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมดังน้ี    

๒.๑ ตรวจสอบยอดเงนิสะสมท่ีนําไปใชได ณ  ปจจุบัน โดยหักเงนิสะสมสง

สมทบกองทุนสงเสรมิกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท แลว

นําไปหักรายการเงนิสะสมทีไ่ดรับอนุมัตแิลว แตยังไมไดดําเนนิการหรอืยงัไมได

เบกิจาย เพื่อพสูิจนยอดเงนิสะสมคงเหลือ ณ  ปจจุบัน  ที่สามารถนําไปใชได 

๒.๒ เพื่อปฏบัิตใิหเปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ

เบกิจายเงนิ  การฝากเงนิ  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงนิขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ  ๘๙ วรรคทาย ที่กําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจะตองมยีอดเงินสะสมคงเหลอืเพยีงพอที่จะจายคาใชจาย

ประจําและกรณฉุีกเฉินที่มสีาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสมให

คํานงึถงึฐานะการคลังและเสถยีรภาพในระยะยาว  ดังนัน้กอนที่จะนําเงนิสะสม

ตามจํานวนในขอ  ๒.๑ ไปใชองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรสํารองเงนิสะสมไว

เพื่อใชจายในกรณีดังตอไปนี้    

(๑) สํารองเปนคาใชจายดานบุคลากรโดยคํานวณจากฐานเงนิเดือน คาจาง

บุคลากรทองถิ่น ประมาณหกเดอืน 

(๒) สํารองจายประจําที่จะตองจายใหประชาชน เชน เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุเงินเบี้ย

ความพกิารและผูปวยเอดส ในกรณีที่งบประมาณไมเพยีงพอ หรอืไดรับการ

จัดสรรลาชาประมาณสามเดอืน 

(๓) สํารองจายกรณีสาธารณภัย โดยสํารองไวประมาณรอยละสิบของยอด

วงเงินสะสมคงเหลือหลงัจากหักรายการตามขอ ๑ ขอ ๒ (๑) และ (๒)  

 -ฯลฯ- 

๓. ตามหนังสอือําเภอเมอืงชัยภูม ิที่ ชย ๐๐๒๓.๖/๙๒๙  ลงวันที่   ๑๓  

กุมภาพันธ   ๒๕๖๑   เรื่อง เรงรัดการเบกิจายเงนิตามแนวทางการใชจายเงนิ

สะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ

สรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 

       กรณีการสํารองเงนิสะสมตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 

๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒  ลงวันที่   ๒๖  ธันวาคม   ๒๕๖๐   เพื่อเปนคาใชจายดาน

บุคลากร  ประมาณ  ๖  เดอืน นัน้  หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นพจิารณา

แลวเห็นวามีรายรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพยีงพอและคาดวาสามารถ 



 

  
 

-๕- 

 

ใชจายเงนิกรณีดังกลาวไดถึงสิ้นปงบประมาณ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็

สามารถพจิารณาสํารองเงนิเดอืนไดตามฐานนะการคลัง 

ก็ใหสภาพจิารณาอนุมัติตามหลักเกณฑดังกลาว เพราะผูบรหิารจะใชจายเงนิ

สะสมได  ก็โดยไดรับอนุมัติจากสภาภายใตเงื่อนไขตามระเบยีบขางตน   

    ประกอบกับไดรับแจง ยอดเงินสะสมขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   

ณ  วันที ่ ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๐   มจีํานวน  ๑๓,๓๙๕,๙๖๙.๓๓   บาท 

ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลหวยบงจะตองดําเนินการกันเงินตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  แกไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๓  พ.ศ.๒๕๕๘ ขอ ๘๘  รายละเอยีดดังนี้ 

    ๑.กันไวสําหรับสํารองงบบุคลากร (๓ เดือน)  =  ๒,๘๙๒,๐๓๐.- 

    ๒.กันไวสําหรับสํารองงบดําเนินงาน (๓ เดอืน)  =  ๑,๐๘๓,๓๕๘.๔๗ 

    ๓.กันไวสําหรับสํารองจายประจําที่จะตองจายใหประชาชนลาชา  

= ๔,๙๗๗,๖๗๕.- 

    ๔.กันไวกรณีเงนิอุดหนุนระบุวัตถุประสงค   = ๖๐๒,๒๕๐.๐๐ 

๕.ตามขอ  ๙๐     = ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๖.สํารองกรณีสาธารณภัย ๑๐%   =  ๓๗๙,๗๕๕.๔๙ 

   รวมคาใชจาย   ๑๐,๐๘๕,๐๖๘.๙๖ 

ดังนัน้คงเหลอืเงนิสะสมที่นําไปใชจายได  เปนจํานวนเงนิ  ๓,๓๑๐,๙๐๐.๓๗  

บาท ตามที่ผูอํานวยการกองคลังรายงาน 

ที่ประชุม   รบัทราบ 

นายก อบต.   เรยีนทานประธานสภาฯและสมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

    ตามทีท่านประธานสภาฯ และสมาชกิ ไดพจิารณาอนุมตัิ  งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณไปแลวน้ัน  บัดนี้ปรากฏวา  คณะผูบรหิารไดพจิารณาเสนอ 

จายขาดจากเงินสะสม ครัง้ที่  ๑ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑    ตอสภา 

องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  เพื่อดําเนนิการตามอํานาจหนาที่ขององคการ 

บรหิารสวนตําบลหวยบง เกี่ยวกับ  ดานบรกิารชุมชนและสังคม และเพื่อเปนการ

แกไขปญหาความเดอืดรอนใหกับประชาชน  ซ่ึงโครงการที่นํามาเสนอสภาเพื่อ

ขออนุมัตนิี้เปนโครงการที่มคีวามจําเปนเรงดวนที่จะตองบําบัดความเดอืดรอน

ของประชาชนในพื้นที่และโครงการเหลานี้ก็อยูในแผนพัฒนาของ 

องคการบรหิารสวนตําบล และเหตุผลที่ไมอาจจัดทําเปนงบประมาณรายจาย

ประจําปไดเพราะวางบประมาณประจําปในแตละปนัน้ สวนมากจะเปนคาใชจาย 



 

  
 

-๖- 

 

สําหรับรายจายประจํามากกวา  งบประมาณไมเพยีงพอสําหรับจัดทําโครงการ

เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในตําบลได   และจํานวนเงนิที่จายก็ไดคํานงึถงึ

ยอดสะสมคงเหลอืซึ่งเพยีงพอที่จะจายเปนคาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มี

สาธารณภัยเกดิข้ึน และการใชจายครัง้นี้ ฝายบรหิารไดคํานงึถึงฐานะการเงิน 

การคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว ของ อบต.ดวยแลว   

จงึขอนําเรื่องเขาสูทีป่ระชุมเพื่อขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ตามโครงการที่กอง

ชางไดประมาณราคาในเอกสารท่ีไดแจกจายใหกับท่ีประชุมแลว ดังตอไปน้ี 

หมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง   แผนงานเคหะและชมุชน 

ประเภทงานทาง 

๑. โครงการขยายไหลทาง คสล.หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหวา และ

กอสรางถนน คสล.บานหวยหวา หมูที่ ๑ 

สายท่ี ๑  โครงการขยายไหลทาง คสล.หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหวา  

-เพื่อจายเปนคากอสรางขยายไหลทาง คสล.หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวย

หวา  มีพื้นทีไ่มนอยกวา ๑๕๕.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พรอมวางทอ 

คสล.Ø ๐.๓๐ เมตร จํานวน ๕ ทอน  

สายท่ี ๒  กอสรางถนน คสล.บานหวยหวา  หมู ๑ สายรอบหนองนํ้าสาธารณะ  

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.บานหวยหวา  หมู ๑ สายรอบหนองน้ํา

สาธารณะ  ขนาดกวาง ๔.๐๐ x ๔๐.๐๐ x ๐.๑๕ เมตร  มีพื้นที่ไมนอยกวา 

๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร   

พรอมตดิตัง้ปายประชาสัมพันธโครงการฯ จํานวน ๑ ปาย และตดิต้ังปาย

ประชาสัมพันธ(ช่ัวคราว)   จํานวน ๑ ปาย  (รายละเอยีดตามแบบแปลนที ่อบต.

หวยบงกําหนด) 

งบประมาณ  ๑๘๑,๙๐๐.- บาท 

-เปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 

๒๕๓๗   แกไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒    

-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง 

พ.ศ.๒๕๖๔)  เพิ่มเติมฉบับที่  ๑  ลําดับที่  ๑ 

๒. โครงการกอสรางถนน คสล.บานหวยบงเหนอื หมู ๒  

สายจากหนาบานนายแมน   ตูกระโทก ถึงสามแยกตรงขามตูยามสายตรวจ 

ตําบลหวยบง   

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.บานหวยบงเหนอื หมู ๒  

สายจากหนาบานนายแมน   ตูกระโทก ถึงสามแยกตรงขามตูยามสายตรวจ 



 

  
 

-๗- 

 

ตําบลหวยบง   ขนาดกวาง ๔.๐๐ x ๒๒๕.๐๐ x ๐.๑๕ เมตร พรอมลงลูกรังไหล

ทางทัง้สองขาง มพีื้นที่ไมนอยกวา ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร  (มปีรมิาตรลูกรังไม

นอยกวา ๒๒.๕๐ ลบ.ม.) พรอมตดิตัง้ปายประชาสัมพนัธโครงการฯ จํานวน ๑ 

ปายและตดิตัง้ปายประชาสัมพันธ(ชั่วคราว) จํานวน ๑ ปาย   (รายละเอยีดตาม

แบบแปลนที่ อบต.หวยบงกําหนด) 

งบประมาณ  ๔๘๙,๐๐๐.- บาท 

-เปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 

๒๕๓๗   แกไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒    

-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ ถงึ 

พ.ศ.๒๕๖๔)  หนาที่  ๖๒   ลําดับที่  ๑๕ 

๓. โครงการกอสรางถนน คสล.บานหวยบงใต หมู ๓  

สายจากนานายสี เสาสูงยาง  ถงึถนนลาดยางสายลาดใหญ - หวยบงเหนือ 

- เพื่อจายเปนคากอสราง ถนน คสล.บานหวยบงใต หมู ๓  

สายจากนานายสี เสาสูงยาง  ถงึถนนลาดยางสายลาดใหญ - หวยบงเหนือ 

ขนาดกวาง ๓.๐๐ x ๒๒๔.๐๐ x ๐.๑๕ เมตร มพีื้นที่ไมนอยกวา ๖๗๒.๐๐ 

ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางทัง้สองขาง (มปีรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 

๒๒.๔๐ ลบ.ม.)พรอมวางทอ คสล.Ø ๐.๓๐ เมตร จํานวน ๑๔ ทอน  ยาแนว

ประสานทอใหเรยีบรอย  พรอมตดิตัง้ปายประชาสัมพันธโครงการฯ จํานวน ๑ 

ปาย และตดิต้ังปายประชาสัมพันธ(ช่ัวคราว) จํานวน ๑ ปาย   (รายละเอยีดตาม

แบบแปลนที่ อบต.หวยบงกําหนด) 

งบประมาณ ๓๖๘,๓๐๐.-  บาท 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 

๒๕๓๗   แกไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒    

-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ ถงึ 

พ.ศ.๒๕๖๔)  หนาที่  ๗๘   ลําดับที่  ๑๔๓ 

๔. โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง บานมวงเงาะ หมู ๔   

สายแยกนานายจําป โลหะมาตย ถึงวัดปาหวยหวา 

- เพื่อจายเปนคากอสรางปรับปรุงถนนลูกรัง บานมวงเงาะ หมู ๔   

สายแยกนานายจําป โลหะมาตย ถึงวัดปาหวยหวา 

ขนาดกวาง ๖.๐๐ x ๖๐๐.๐๐ x ๐.๑๐ เมตรมพีื้นที่ไมนอยกวา ๓,๖๐๐.๐๐ 

ตารางเมตร   มีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา ๓๖๐ ลูกบาศกเมตร   พรอมปรับ 

 



 

  
 

-๘- 

 

เกรดใหเรยีบรอย วางทอ คสล.Ø ๐.๓๐ เมตร จํานวน ๘ ทอน พรอมยาแนว

ประสานทอใหเรยีบรอย   (รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบต.หวยบงกําหนด) 

งบประมาณ ๗๗,๐๐๐.-  บาท 

-เปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 

๒๕๓๗   แกไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒    

-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ ถงึ 

พ.ศ.๒๕๖๔)  หนาที่  ๖๓   ลําดับที่  ๒๑ 

๕. โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองหนิ หมู ๗ สายหนาบานนายประหยัด 

ไพศาลฤทธิ์ ไปบานหนองโมง หมู ๕  

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.บานหนองหนิ หมู ๗ สายหนาบานนาย

ประหยัด ไพศาลฤทธิ ์ไปบานหนองโมง หมู ๕ 

ขนาดกวาง ๕.๐๐ x๑๘๐.๐๐ x ๐.๑๕ เมตร พรอมลงลกูรังไหลทางทัง้สองขาง 

มพีื้นที่ไมนอยกวา ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร   (มีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา ๑๘.๐๐ 

ลบ.ม.) พรอมวางทอ คสล.Ø ๐.๓๐ เมตร จํานวน ๑๐ ทอน ยาแนวประสานทอ

ใหเรยีบรอย  พรอมตดิตัง้ปายประชาสมัพันธโครงการฯ จํานวน ๑ ปาย และ

ตดิตัง้ปายประชาสัมพันธ(ช่ัวคราว)  จํานวน ๑ ปาย  (รายละเอยีดตามแบบ

แปลนที่ อบต.หวยบงกําหนด) 

งบประมาณ ๔๙๗,๗๐๐.-  บาท 

-เปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 

๒๕๓๗   แกไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒    

-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ ถงึ 

พ.ศ.๒๕๖๔)  เพิ่มเติมฉบับที่  ๑  ลําดับที่   ๓ 

๖. โครงการกอสรางถนน คสล.บานยางบง หมู ๙  

สายบานยางบง ไปหนองกุดโดน 

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.บานยางบง หมู ๙  

สายบานยางบง ไปหนองกุดโดน 

ขนาดกวาง ๕.๐๐ x ๑๗๘.๐๐ x ๐.๑๕ เมตร มีพื้นทีไ่มนอยกวา ๘๙๒ ตาราง

เมตร  พรอมลงลูกรังไหลทางทัง้สองขาง  (มปีรมิาตรลูกรังไมนอยกวา ๑๗.๘๐ 

ลบ.ม.)  พรอมวางทอ คสล.Ø ๐.๓๐ เมตร จํานวน ๑๓ ทอน ยาแนวประสานทอ

ใหเรยีบรอย  พรอมตดิตัง้ปายประชาสมัพันธโครงการฯ จํานวน ๑ ปาย และ

ตดิตัง้ปายประชาสัมพันธ(ช่ัวคราว) จํานวน ๑ ปาย  (รายละเอยีดตามแบบแปลน

ที่ อบต.หวยบงกําหนด) 



 

  
 

-๙- 

 

งบประมาณ  ๔๙๕,๕๐๐.- บาท 

-เปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 

๒๕๓๗   แกไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒    

-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ ถงึ 

พ.ศ.๒๕๖๔)  หนาที่  ๖๐  ลําดับที่  ๔   

๗. โครงการขยายไหลทาง คสล.บานนอย หมู ๑๐   

สายขางโรงเรยีนบานหวยหวา  ถึงศาลา SML  บานหวยหวา หมู ๑ 

- เพื่อจายเปนคากอสรางขยายไหลทาง คสล.บานนอย หมู ๑๐   

สายขางโรงเรยีนบานหวยหวา  ถึงศาลา SML  บานหวยหวา หมู ๑ 

ขยายผวิจราจรท้ังสองขางๆละ ๑.๐๐ เมตร (ระยะทางรวม ๗๘๖.๐๐ เมตร) 

หนา ๐.๑๕ เมตร  พรอมลงลูกรังไหลทาง (ลูกรังใชของเดิม)  พรอมตดิตัง้ปาย

ประชาสัมพันธโครงการฯ จํานวน ๑ ปาย และตดิต้ังปายประชาสัมพันธ

(ชั่วคราว) จํานวน ๑ ปาย  (รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบต.หวยบงกําหนด) 

งบประมาณ   ๔๓๗,๐๐๐.-  บาท 

-เปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 

๒๕๓๗   แกไขเพิ่มเตมิถึงฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒    

-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ ถงึ 

พ.ศ.๒๕๖๔)  เพิ่มเติมฉบับที่  ๑  ลําดับที่   ๒ 

๘. โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองชุมแสง  หมู ๑๓   

สายจากหนาบานนางทองสาย อนิธิแสง ถงึหนาบานนายวันทอง ธงภักดิ์    

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.บานหนองชุมแสง  หมู ๑๓   

สายจากหนาบานนางทองสาย อนิธิแสง ถงึหนาบานนายวันทอง ธงภักดิ์    

ขนาดกวาง ๓.๐๐ x ๑๒๐.๐๐ x ๐.๑๕ เมตร พรอมวางทอ คสล.Ø ๐.๓๐ เมตร 

จํานวน ๔ ทอน  พรอมตดิตัง้ปายประชาสัมพันธโครงการฯ จํานวน ๑ ปาย  

และตดิตัง้ปายประชาสัมพันธ(ชั่วคราว) จํานวน ๑ ปาย  (รายละเอยีดตามแบบ

แปลนที่ อบต.หวยบงกําหนด) 

งบประมาณ ๑๙๓,๒๐๐.- บาท 

-เปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 

๒๕๓๗   แกไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒    

-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ ถงึ 

พ.ศ.๒๕๖๔)  หนาที่  ๖๗   ลําดับที ่ ๕๔  

 



 

  
 

-๑๐- 

 

ประเภทงานอาคาร 

๑. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมเหล็กตะแกรงฝาปดรางระบาย

น้ํา  หมู ๖ สายหนาบานนางทองพันธุ  ศรชัย ถึงหนาบานนายศิลา  กองจันทร  

- เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้าํ คสล. พรอมเหล็กตะแกรงฝาปดราง

ระบายน้ํา  หมู ๖ สายหนาบานนางทองพันธุ  ศรชัย ถึงหนาบานนายศิลา  กอง

จันทร  ขนาดกวาง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร ฝาตะแกรงเหล็ก

จํานวน ๘๖ ฝา   พรอมตดิตัง้ปายประชาสัมพันธโครงการฯ จํานวน ๑ ปาย และ

ตดิตัง้ปายประชาสัมพันธ(ช่ัวคราว)    จํานวน ๑ ปาย   (รายละเอยีดตามแบบ

แปลนที่ อบต.หวยบงกําหนด) 

งบประมาณ ๑๙๕,๙๐๐.- บาท 

-เปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 

๒๕๓๗   แกไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒    

-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ ถงึ 

พ.ศ.๒๕๖๔)  หนาที่  ๖๔   ลําดับที่  ๓๐ 

๒. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมเหล็กตะแกรงฝาปดรางระบาย

น้ํา  หมู ๘ สายบานนางกลมรี กลางสาธร ถึงหนาบานนางทองดํา  เค็งชัยภูม ิ 

- เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้าํ คสล. พรอมเหล็กตะแกรงฝาปดราง

ระบายน้ํา  หมู ๘ สายบานนางกลมรี กลางสาธร ถึงหนาบานนางทองดาํ  เค็ง

ชัยภูม ิ  ขนาดกวาง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ฝาตะแกรงเหล็ก

จํานวน ๓๐ ฝา กอสรางรางระบายน้ํา คสล.ขนาดกวางเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ยาว 

๑๖๑.๐๐ เมตร ลกึเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ฝาตะแกรงเหล็กจํานวน ๑๔๗  ฝา วาง

ทอระบายน้าํ คสล.จํานวน ๑๓ ทอน พรอมบอพัก คสล.จํานวน ๑ บอ เหล็ก

ตะแกรงฝาปดบอพักจํานวน ๑ ฝา พรอมตดิตัง้ปายประชาสัมพันธโครงการฯ 

จํานวน ๑ ปาย และตดิตัง้ปายประชาสัมพันธ(ช่ัวคราว) จํานวน ๑ ปาย  

(รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบต.หวยบงกําหนด) 

งบประมาณ ๓๗๑,๖๐๐.- บาท 

-เปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 

๒๕๓๗   แกไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒    

-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ ถงึ 

พ.ศ.๒๕๖๔)  หนาที่  ๖๕  ลําดับที่  ๓๗ 

รวมงบประมาณทัง้สิ้น   ๓,๓๐๗,๑๐๐.-   บาท    จํานวน  ๑๐  โครงการ 

 



 

  
 

-๑๑- 

 

ซ่ึงโครงการตางๆที่กลาวมาแลวน้ัน ลวนแตเปนโครงการที่ประชาชนไดรับความ

เดือดรอน  กระผมก็ไดไปตรวจสอบปญหา-อุปสรรคและไดดําเนนิการแกไข 

โดยการจายขาดเงนิสะสมในครัง้นี้ 

ประธานสภา อบต. เพื่อใหเกดิประโยชนกับประชาชนในเขตพื้นที่องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  

และเพื่อใหการบรหิารงานขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   สามารถ

ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดเปนอยางมปีระสิทธภิาพ      

จงึขอใหทีป่ระชุมรวมกันพจิารณาอนุมัตจิายขาดเงนิสะสม   

เปนจํานวนเงนิ  ๓,๓๐๗,๑๐๐.- บาท  

(สามลานสามแสนเจ็ดพันหนึ่งรอยบาทถวน) 

เพื่อดําเนนิการตามโครงการตาง ๆ ที่ทานนายกองคการบรหิารสวนตําบลหวย

บง ไดชี้แจงแลวขางตน ขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณา  มีผูใดจะขอแกไข   

เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเตมิ  หรอืจะเสนอ อะไรหรอืไม  

นายจรนิ  พลสงค  สมาชกิสภา อบต.หมู ๙   

กลาววาการประชุมสภาเพือ่พจิารณาจายขาดเงนิสะสมประจําปงบประมาณ  

๒๕๖๑  ในวันนี้เปนสิ่งที่ดี และเปนการแกไขปญหาความเดอืดรอนใหกับ

ประชาชนในตําบลหวยบง  ซ่ึงเปนปญหาที่เรือ้รงัมานานแลว 

นายสมบูรณ   อนิทรชูวงศ  สมาชกิสภา อบต. ม.๘    

กระผมตองขอขอบคุณ ทานนายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ที่ได

เล็งเห็นถงึความสําคัญของปญหาและความเดอืดรอนของประชาชนในตําบลหวย

บงของเรา ครับ 

นายสุขสวัสดิ์   ศรวีงษชัย       สมาชิกสภา อบต.  ม.๑                                          

ตามทีท่านนายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง ไดเสนอโครงการจายขาดเงนิ

สะสม ประจาํปงบประมาณ  ๒๕๖๑ นัน้  เปนโครงการที่ด ีสามารถแกไขปญหา

ความเดอืดรอนใหกับประชาชนในพื้นที่ และประชาชนก็ไดรับประโยชนสูงสุดจาก

โครงการดังกลาว 

ประธานสภา อบต. - ถาไมมผีูใดแกไข  เปลี่ยนแปลง  เพิม่เติม หรอืเสนออะไรอกี  ผมขอมติ    

ที่ประชุมในการพจิารณาอนุมัตจิายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑  ตามรายละเอยีดโครงการท่ีไดกลาวมาแลวขางตน  ขอมตทิีป่ระชุมครับ 

มตท่ีิประชมุ   -  มมีตอินุมัติใหจายขาดเงนิสะสม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการตาง ๆ ขางตน จํานวนทัง้สิ้น  ๑๐   โครงการ   

เปนจํานวนเงนิ   ๓,๓๐๗,๑๐๐.- บาท (สามลานสามแสนเจ็ดพันหน่ึงรอยบาท

ถวน)  ดวยคะแนนเสยีง  ๒๕  เสยีง  งดออกเสยีง ๑ เสยีง 



 

  
 

-๑๒- 

 

ระเบียบวาระที่  ๔          เรื่องอื่น ๆ   

ประธานสภา อบต. ดวยนางกันยา  ดวงชัยภูม ิ  ผูใหญบานมวงเงาะ  หมูที่ ๔   ไดแจงมตทิีป่ระชุม

ประชาคมหมูบานในการขอใชสถานที่สาธารณะประโยชนบรเิวณศาลา

อเนกประสงค (SML)  เพื่อผลิตน้ําดื่ม เพื่อชุมชน  ตามหนังสอืเรื่องขอใชสถานที่

สาธารณะประโยชนเพื่อผลิตนํ้าดื่มสะอาดเพื่อชมุชน ลงวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ 

๒๕๖๑ 

ที่ประชุม  รบัทราบ 

ปลัด อบต.หวยบง  ชี้แจงเรื่อง 

    ๑.โครงการไทยนยิมยั่งยนื 

    ๒.โครงการชัยภูมบิานสวยเมอืงสุข 

นายก อบต.   กลาววาขอใหทุกคนทําตามบทบาทหนาที่ของตนเองและอยาทาํเกนิหนาที่ของ 

ตนเอง 

ที่ประชุม  รบัทราบ 

นายสมบูรณ   อนิทรชูวงศ  สมาชกิสภา อบต. ม.๘   เสนอปดประชุม 

ผูรับรองคนที่   ๑   นายตรรัีตน   สาคะศุภฤกษ   สมาชกิสภา อบต.  ม.๑๔                                         

ผูรับรองคนที่   ๒   นายสุร ิ        นยิมชัย           สมาชกิสภา อบต. ม.๑๓ 

ประธานสภา อบต. กลาววาผมขอปดประชุม 

เลกิประชุม   เวลา  ๑๒.๓๐  น.    

                                                   

                                        

                                                    (ลงชื่อ).......................................... ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายธรรมชาติ  สากุล)                                                         

       เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 

      (ลงชื่อ)............................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                                    (นายอุทัย     ทชิัย) 

                                                   ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  

 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ) 

         (นายสุขสวัสดิ์   ศรีวงษชัย) 

(ลงชื่อ) 

            (นายจรนิ      พลสงค)     

(ลงชื่อ) 

            (นายมนัส     จําชาติ)    



 

  
 

 

 



 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

สมัยสามัญ   สมัยที่ ๑   คร้ังที่  ๒/๒๕๖๑ 

วันที่  ๕  เดอืน  กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๖๑    

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอทุัย             ทชัิย ประธานสภา อบต. อทุัย             ทชัิย   

๒ นายวิชัย             นารรัีกษ รองประธานสภา อบต. วชิัย             นารรีักษ   

๓ นางสาวจนิตนา     พชิัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑ จินตนา          พชิัย   

๔ นายสุขสวัสดิ ์       ศรวีงษชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑ สุขสวัสดิ ์       ศรวีงษชัย   

๕ นายวิบูลย           มั่นคง สมาชกิสภา อบต. ม. ๒ วบิูลย           มั่นคง   

๖ นายประมวล        เตมิศิลป สมาชกิสภา อบต. ม. ๔ ประมวล        เตมิศิลป   

๗ นายสมศักดิ์         คุมไขน้ํา สมาชกิสภา อบต. ม. ๔ สมศักดิ์         คุมไขน้าํ   

๘ นายทองสุข          เง่ียงไขน้ํา สมาชกิสภา อบต. ม. ๕ ทองสุข          เงี่ยงไขน้ํา   

๙ นายเกรยีงไกร      วงศศรี สมาชกิสภา อบต. ม. ๖ เกรยีงไกร      วงศศร ี   

๑๐ นางสาวดาวเรอืง    พูนทาหวา สมาชกิสภา อบต. ม. ๖ ดาวเรอืง         พูนทาหวา  

๑๑ นายนิยม             วชิาเย็น สมาชกิสภา อบต. ม. ๗ นิยม             วชิาเย็น   

๑๒ นายบุญเด็จ         ทางชัยภมูิ สมาชกิสภา อบต. ม. ๘ บุญเด็จ         ทางชัยภูมิ   

๑๓ นายสมบูรณ         อนิทรชูวงค สมาชกิสภา อบต. ม. ๘ สมบูรณ         อนิทรชูวงค  

๑๔ นายจรนิ              พลสงค สมาชกิสภา อบต. ม. ๙ จรนิ              พลสงค   

๑๕ นายชัชวาล           ประสานเชื้อ สมาชกิสภา อบต. ม. ๙ ชัชวาล           ประสานเชื้อ   

๑๖ นายธนพนธ         คุณพรม สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๐ ธนพนธ         คุณพรม   

๑๗ นายธารา             ดวงเงนิ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๐ ธารา             ดวงเงิน   

๑๘ นายพรมจันทร      สรวงศิริ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๑ พรมจันทร      สรวงศริ ิ  

๑๙ นางสาวฉววีรรณ    รักษหนิลาด สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๑ ฉววีรรณ    รักษหนิลาด  

๒๐ นายทวศัีกดิ์          ศรชีัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๒ ทวศีักดิ์          ศรชีัย   

๒๑ นางจอมสี            ศรวีงษชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๒ จอมสี            ศรวีงษชัย   

๒๒ นายสุร ิ               นิยมชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๓ สุร ิ               นยิมชัย   

๒๓ นายตรรัีตน          สาคะศภุฤกษ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๔ ตรรีัตน          สาคะศุภฤกษ  

๒๔ นายมนัส             จําชาติ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๔ มนัส              จําชาต ิ  

๒๕ นายธรรมชาต ิ     สากุล เลขานุการสภา อบต. ธรรมชาต ิ       สากุล  

 

 

 



 

  
 

-๒- 

 

ผูไมมาประชุม 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายประสทิธิ ์       หาญอาวุธ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๓ -  ลาปวย 

 

 

ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายพชรพล      วรพล นายก อบต.หวยบง พชรพล      วรพล  

๒ นายพนิจิ          ยอดทาหวา รองนายกอบต.หวยบง พนิิจ          ยอดทาหวา  

๓ นายพชิติ         คงนาวัง รองนายกอบต.หวยบง พิชติ         คงนาวงั  

๔ นายอนุพงษ      สากุล เลขานุการนายก อบต.หวยบง อนุพงษ       สากุล  

๕ นายศักดา         พระลับรักษา ผูอาํนวยการกองชาง ศักดา         พระลับรกัษา  

๖ นางสาววริยิา    พื้นชัยภูม ิ นักวเิคราะหนโยบายและแผนฯ วริยิา         พื้นชัยภูม ิ  

 

เริ่มประชุม   เวลา ๑๐.๐๐   น.   

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภา อบต.หวยบง ไดเชญิสมาชกิ เขาหองประชุม  

โดยมนีายอุทัย   ทชิัย   ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง ทําหนาที่

เปนประธานในที่ประชุม เมือ่มีผูมาประชุมครบองคประชุมแลวดําเนินการประชุม

ตามระเบยีบวาระการประชุมดังน้ี 

ระเบียบวาระที่  ๑       เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

ประธาน  -ไมม-ี 

ระเบียบวาระที่  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว  

  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  

ประธานสภา อบต.  รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราวตองใหคณะกรรมการตรวจรายงานการ 

ประชุมไดตรวจสอบ  แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวนัน้อยางนอยสองฉบับ  เพื่อใหสมาชกิ

สภาทองถิ่นไดมโีอกาสตรวจดูกอน ที่จะรับรองรายงานการประชุม   บัดนี้ 

คณะกรรมการไดตรวจสอบแลว   มีทานสมาชิกทานใดตองการแกไขถอยคําใน

รายงานการประชุมหรอืไม อยางไร  หากไมมก็ีขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม   มมีตริับรองรายงานการประชุม 

 



 

  
 

-๓- 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 

นายก อบต. เรยีนทานประธานสภาฯและสมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  

ทุกทาน  กระผมนายพชรพล  วรพล   นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

ขอแจงการแกไขปญหาการบริการสาธารณะใหกับพี่นองประชาชน จากการที่

ปรบัแผนไปเมื้อวันที่  ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ในฐานะผูบรหิารไมไดนิ่ง

นอนใจในการแกไขปญหา ปจจุบันกําลังดําเนินการใหกองชางสํารวจ/ประมาณ

การในการแกไขปญหาใหกับพี่นองประชาชน และหนังสือตามแนวทางการใช

จายเงนิสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อใหสามารถแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสรางความ

เขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงจะตองดําเนินการเรงรัดกอหน้ี

ผูกพันใหแลวเสร็จภายในวันที่  ๒๐  เมษายน ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือที่

เก่ียวของ  โดยในการใชจายเงินสะสมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติ

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบัเงนิ การเบิกจายเงิน การฝากเงนิ การ

เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  

และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน กระผมในฐานะผูบริหารก็ไมไดน่ิงนอนใจ 

พยายามหาแนวทางในการแกไขปญหาใหกับประชาชนไมวาจะเปนการประสาน

ของบจากองคกรภายนอก ภาคีเครือขาย   โดยในสวนของการพัฒนาแหลงนํ้า 

ไดรับการสนับสนุนในการขุดลอกคลองโดยงบทองถิ่นสวนงบจังหวัดในการ

สนับสนุนกลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม  และสําหรับบอบาดาลก็ไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ํา  จํานวน  ๖  บอ และมโีครงการที่เกินศักยภาพก็

ไดประสานขอความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน ๓  แหง  

ประกอบดวย เทศบาลตําบลลาดใหญ  องคการบริหารสวนตําบลลาดใหญ  

องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม ในการของบประมาณรวมกัน นําน้ําจาก

แมน้ําชีมาสูตําบลหวยบงและนายกก็ไดขอความรวมมือจากชลประทานในการ

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของเพื่อกอสรางอางเก็บน้ําที่หินกอง ตามที่ไดรองขอ

กันไว จงึนําเรยีนสภาเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รบัทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๔          เรื่องอื่น ๆ   

ที่ประชุม  -ไมม-ี 

นายสมบูรณ   อนิทรชูวงศ  สมาชกิสภา อบต. ม.๘   เสนอปดประชุม 

ผูรับรองคนที่   ๑   นายมนัส     จําชาต ิ      สมาชกิสภา อบต.  ม.๑๔                                         

ผูรับรองคนที่   ๒   นายทวศัีกดิ์   ศรชัีย       สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒ 



 

  
 

-๔- 

 

ประธานสภา อบต. กลาววาผมขอปดประชุม 

เลกิประชุม   เวลา  ๑๑.๓๐   น.                                                      

 

 

                                        

                                                    (ลงชื่อ).......................................... ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายธรรมชาติ  สากุล)                                                         

       เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 

 

      (ลงชื่อ)............................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                                    (นายอุทัย     ทชิัย) 

                                                   ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  

 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ) 

         (นายสุขสวัสดิ์   ศรวีงษชัย) 

(ลงชื่อ) 

            (นายจรนิ      พลสงค)     

(ลงชื่อ) 

            (นายมนัส     จําชาติ)    



 

  
 

 

 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

สมัยสามัญ   สมัยที่ ๒   คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๓๐  เดอืน  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๑    

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายอทุัย             ทชัิย ประธานสภา อบต. อทุัย             ทชัิย   

๒ นายวิชัย             นารรัีกษ รองประธานสภา อบต. วชิัย             นารรีักษ   

๓ นางสาวจนิตนา     พชิัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑ จินตนา          พชิัย   

๔ นายสุขสวัสดิ ์       ศรวีงษชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑ สุขสวัสดิ ์       ศรวีงษชัย   

๕ นายวิบูลย           มั่นคง สมาชกิสภา อบต. ม. ๒ วบิูลย           มั่นคง   

๖ นายประมวล        เตมิศิลป สมาชกิสภา อบต. ม. ๔ ประมวล        เตมิศิลป   

๗ นายสมศักดิ์         คุมไขน้ํา สมาชกิสภา อบต. ม. ๔ สมศักดิ์         คุมไขน้าํ   

๘ นายทองสุข          เง่ียงไขน้ํา สมาชกิสภา อบต. ม. ๕ ทองสุข          เงี่ยงไขน้ํา   

๙ นายเกรยีงไกร      วงศศรี สมาชกิสภา อบต. ม. ๖ เกรยีงไกร      วงศศร ี   

๑๐ นางสาวดาวเรอืง    พูนทาหวา สมาชกิสภา อบต. ม. ๖ ดาวเรอืง         พูนทาหวา  

๑๑ นายนิยม             วชิาเย็น สมาชกิสภา อบต. ม. ๗ นิยม             วชิาเย็น   

๑๒ นายบุญเด็จ         ทางชัยภมูิ สมาชกิสภา อบต. ม. ๘ บุญเด็จ         ทางชัยภูมิ   

๑๓ นายสมบูรณ         อนิทรชูวงค สมาชกิสภา อบต. ม. ๘ สมบูรณ         อนิทรชูวงค  

๑๔ นายจรนิ              พลสงค สมาชกิสภา อบต. ม. ๙ จรนิ              พลสงค   

๑๕ นายชัชวาล           ประสานเชื้อ สมาชกิสภา อบต. ม. ๙ ชัชวาล           ประสานเชื้อ   

๑๖ นายธนพนธ         คุณพรม สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๐ ธนพนธ         คุณพรม   

๑๗ นายธารา             ดวงเงนิ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๐ ธารา             ดวงเงิน   

๑๘ นายพรมจันทร      สรวงศิริ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๑ พรมจันทร      สรวงศริ ิ  

๑๙ นางสาวฉววีรรณ    รักษหนิลาด สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๑ ฉววีรรณ        รักษหนิลาด  

๒๐ นายทวศัีกดิ์          ศรชีัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๒ ทวศีักดิ์          ศรชีัย   

๒๑ นางจอมสี            ศรวีงษชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๒ จอมสี            ศรวีงษชัย   

๒๒ นายสุร ิ               นิยมชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๓ สุร ิ               นยิมชัย   

๒๓ นายตรรัีตน          สาคะศภุฤกษ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๔ ตรรีัตน          สาคะศุภฤกษ  

๒๔ นายมนัส             จําชาติ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๔ มนัส              จําชาต ิ  

๒๕ นายธรรมชาต ิ     สากุล เลขานุการสภา อบต. ธรรมชาต ิ       สากุล  

 

 

 

 



 

  
 

-๒- 

ผูไมมาประชุม 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายประสทิธิ ์       หาญอาวุธ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๓ - ลาปวย 

 

ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายพชรพล      วรพล นายก อบต.หวยบง พชรพล      วรพล  

๒ นายพนิจิ          ยอดทาหวา รองนายกอบต.หวยบง พนิิจ          ยอดทาหวา  

๓ นายอนุพงษ       สากุล เลขานุการนายก อบต.หวยบง อนุพงษ       สากุล  

๔ นายอนิตา        พวงจันทร ผูใหญบาน  หมูที่  ๖ อนิตา        พวงจันทร  

๕ นายเปเร็จ        สากุล ผูใหญบาน  หมูที่  ๑๓ เปเรจ็        สากุล  

๖ นายวนิัย           จันทกึ ผูใหญบาน  หมูที่  ๙ วนัิย           จันทกึ  

๗ นายยงยทุธ       ใสรังกา ผูชวยผูใหญบาน  หมูที ่ ๑๑ ยงยุทธ       ใสรงักา  

๘ นางสาววริยิา      พื้นชัยภูม ิ นักวเิคราะหนโยบายและแผนฯ วริยิา          พื้นชัยภมูิ  

 

เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๐๐   น.   

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภา อบต.หวยบง ไดเชญิสมาชกิ เขาหองประชุม  

โดยมนีายอุทัย   ทชิัย   ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง ทําหนาที่

เปนประธานในที่ประชุม เมือ่มผีูมาประชุมครบองคประชุมแลวดําเนินการประชุม

ตามระเบยีบวาระการประชุมดังน้ี 

ระเบียบวาระที่  ๑       เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

ประธาน  -ไมม-ี 

ระเบียบวาระที่  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว  

  สมัยวสิามัญ สมยัที่ ๑  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 

ประธานสภา อบต.  รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราวตองใหคณะกรรมการตรวจรายงานการ 

ประชุมไดตรวจสอบ  แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวนัน้อยางนอยสองฉบับ  เพื่อใหสมาชกิ

สภาทองถิ่นไดมโีอกาสตรวจดูกอน ที่จะรับรองรายงานการประชุม   บัดน้ี 

คณะกรรมการไดตรวจสอบแลว   มีทานสมาชิกทานใดตองการแกไขถอยคําใน

รายงานการประชุมหรอืไม อยางไร  หากไมมก็ีขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม   มมีตริับรองรายงานการประชุม 



 

  
 

-๓- 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องญัตตเิพื่อพิจารณา 

    ๓.๑ เรื่องญัตตริายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

 (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑   

ชวงที่ ๑  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  –  ๓๑  มนีาคม  ๒๕๖๑)   

นายก อบต. ไดแจงตอท่ีประชุมวา บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน  ไดปฏบิัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 

๒๕๕๙    ขอ ๓๐  (๕)  ผูบรหิารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ

สภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทัง้ประกาศผลการติดตาม

และประเมนิผลแผนพัฒนาใหกับประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสบิ

หาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ิน เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผน

ดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยป

สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  ดังนั้น  จึงขอ

เสนอรายงานดังกลาวตอสภาใหรับทราบ  จากนั้นจะไดปดประกาศโดยเปดเผย

ใหประชาชนรับทราบ รายละเอยีดตามเอกสารที่แจกทุกทานแลว   

นักวเิคราะหฯ ไดนําเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาโครงการตางๆ 

ที่ประชุม รบัทราบ 

๓.๒  เรื่องขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 

นายก อบต. ตามที่สภาไดอนุมัตใิหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวสิามัญ  สมัยที่ ๑  ครัง้ที ่๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่   ๒๖  

กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  นัน้ 

 สบืเน่ืองจากผูรับจางไดดําเนนิการกอสรางถนน คสล. บานหวยหวา  หมูท่ี ๑ 

สายรอบสระวัดบานหวยหวา  งบประมาณในขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ระยะทางยาว   ๑๘๑.๐๐  เมตร  แตผูรบั

จางไดดําเนนิการกอสรางเปนระยะทาง  ๑๘๒.๕๐  (กอสรางยาวเกินที่กําหนด

ไว  ๑.๕๐   เมตร)  ทําใหเหลอืระยะทางที่ยงัไมกอสรางเพยีง  ๓๘.๐๐  เมตร   

จงึมคีวามจําเปนท่ีจะตองลดระยะทางลง ในรายละเอยีดการจายขาดเงนิสะสม  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ดงันี้ 

 

 

 



 

  
 

-๔- 

 

 ขอความเดมิ 

๑. โครงการขยายไหลทาง คสล.หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหวา และ

กอสรางถนน คสล.บานหวยหวา หมูที่ ๑ 

สายท่ี ๑  โครงการขยายไหลทาง คสล.หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหวา  

-เพื่อจายเปนคากอสรางขยายไหลทาง คสล.หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวย

หวา  มีพื้นทีไ่มนอยกวา ๑๕๕.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พรอมวางทอ 

คสล.Ø ๐.๓๐ เมตร จํานวน ๕ ทอน  

สายท่ี ๒  กอสรางถนน คสล.บานหวยหวา  หมู ๑ สายรอบหนองนํ้าสาธารณะ  

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.บานหวยหวา  หมู ๑ สายรอบหนองน้ํา

สาธารณะ  ขนาดกวาง ๔.๐๐ x ๔๐.๐๐ x ๐.๑๕ เมตร  มีพื้นที่ไมนอยกวา 

๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร   

พรอมตดิตัง้ปายประชาสัมพันธโครงการฯ จํานวน ๑ ปาย และตดิต้ังปาย

ประชาสัมพันธ(ช่ัวคราว)   จํานวน ๑ ปาย  (รายละเอยีดตามแบบแปลนที ่อบต.

หวยบงกําหนด) 

งบประมาณ  ๑๘๑,๙๐๐.- บาท 

 ขอความใหม 

๑. โครงการขยายไหลทาง คสล.หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหวา และ

กอสรางถนน คสล.บานหวยหวา หมูที่ ๑ 

สายท่ี ๑  โครงการขยายไหลทาง คสล.หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหวา  

-เพื่อจายเปนคากอสรางขยายไหลทาง คสล.หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวย

หวา  มีพื้นทีไ่มนอยกวา ๑๕๕.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พรอมวางทอ 

คสล.Ø ๐.๓๐ เมตร จํานวน ๕ ทอน  

สายท่ี ๒  กอสรางถนน คสล.บานหวยหวา  หมู ๑ สายรอบหนองนํ้าสาธารณะ  

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.บานหวยหวา  หมู ๑ สายรอบหนองน้ํา

สาธารณะ  ขนาดกวาง  ๔.๐๐ x ๓๘.๐๐ x ๐.๑๕ เมตร  มีพื้นที่ไมนอยกวา 

๑๕๒.๐๐ ตารางเมตร   

พรอมตดิตัง้ปายประชาสัมพันธโครงการฯ จํานวน ๑ ปาย และตดิต้ังปาย

ประชาสัมพันธ(ช่ัวคราว)   จํานวน ๑ ปาย  (รายละเอยีดตามแบบแปลนที ่อบต.

หวยบงกําหนด) 

งบประมาณ  ๑๗๖,๙๐๐.- บาท 

 

 



 

  
 

-๕- 

 

 

อาศัยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ  ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  

ขอ   ๒๙  การแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคา

ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจของสภาทองถ่ิน   จึงนําเสนอสภา

เพื่อพจิารณาอนุมัติ 

ที่ประชุม มมีตอินุมัตติามที่เสนอ 

ระเบียบวาระที่  ๔           เรื่องอืน่ ๆ   

ประธานสภา อบต.  กลาววามทีานใดจะเสนอปญหาหรอืเรื่องเสนอแนะในที่ประชุมแหงนี้ขอเชญิ 

เสนอไดเลยนะครับ 

นายเกรยีงไกร  วงศศรี สมาชกิสภา อบต.  หมู  ๖ 

 แจงเรื่องแหลงทองเที่ยวตําบลหวยบง   อยากใหจัดกิ่วคอมาเชื่อมตอกับศูนย

เรยีนรูบานหนิกอง  หมูที่ ๖  เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวของตําบล ถาหากมี

งบประมาณเพยีงพอ 

นายตรรีัตน   สาคะศุภฤกษ สมาชิกสภา อบต.  หมู ๑๔ 

ไดแจงวาขอใหกองชางไปตรวจสอบถนนสายนานางนวลจันทร  ดงทอง  ถงึนา

นายชัยศร ี ซ่ึงเปนถนนคันดิน ชํารุดอยากใหแจงผูรับจางเขาไปดําเนนิการ

ซอมแซมเพราะอยูในระหวางการประกันสัญญา 

นายจรนิ   พลสงค  สมาชกิสภา อบต.  หมู ๙ 

  ไดแจงวาอยากใหสมาชิกทุกทานชวยกันซอมแซมถนนสายตางๆ  

ทีเ่ปนหลมุเปนบอ 

นายสมบูรณ  อนิทรชูวงค  สมาชิกสภา อบต.  หมู ๘   

ขอปรกึษาเรื่องการทําฝายมชีวีติที่ปาโลใหญ  ขอใหเปนวันที่  ๔  พฤษภาคม  

๒๕๖๑ และอยากใหไปชวยกันทุกคน 

นายก อบต.   ไดแจงวาขอใหสมาชิกทุกทานเขารวมในการทําฝายมีชีวติเพื่อแสดงออกถงึความ 

สามัคคีของสมาชิกและหนวยงานของเรา 

นายอนิตา  พวงจันทร  ผูใหญบานหนิกอง   หมู  ๖ 

  แจงเรื่องขอขยายเขตไฟฟาไปทุงหวยทราย ประมาณ ๑,๕๐๐   เมตร 

 

 

 



 

  
 

-๖- 

 

นายวนัิย  จันทกึ  ผูใหญบานยางบง   หมู ๙ 

กลาววาขอขอบคุณทางสภาอบต.หวยบง ที่อนุมัตงิบประมาณโครงการกอสราง

ระบบประปาใหกับบานยางบง ซ่ึงไดดําเนนิการเสรจ็เรยีบรอยแลว  แตตอนนี้ใช

งานไมไดเน่ืองจากวาลวระบบปดเปดไมทํางาน จงึไมสามารถใชงานได   ขอให

ชางหรอืผูรบัจางเขามาดําเนนิการแกไขใหดวยครับ 

นายสมบูรณ  อนิทรชูวงค สมาชิกสภา อบต.  หมู ๘  เสนอปดประชุม 

ผูรับรองคนที่   ๑    นายมนัส        จําชาต ิ   สมาชิกสภา อบต. หมู  ๑๔ 

                              ผูรับรองคนที่   ๒    นายบุญเด็จ   ทางชัยภมู ิ  สมาชิกสภา อบต. หมู ๘ 

ประธานสภา อบต. ผมขอปดประชุมและจะนัดประชุมสภาเพื่อพจิารณาออกขอบัญญัติองคการ

บรหิารสวนตําบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตวหรอืปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ในวันจันทรที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐  น.   

เลกิประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐   น. 

 

                                        

                                                    (ลงชื่อ).......................................... ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายธรรมชาติ  สากุล)                                                         

       เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

      (ลงชื่อ)............................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                                    (นายอุทัย     ทชิัย) 

                                                   ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ) 

         (นายสุขสวัสดิ์   ศรวีงษชัย) 

(ลงชื่อ) 

            (นายจรนิ      พลสงค)     

(ลงชื่อ) 

            (นายมนัส     จําชาติ)    



 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  คร้ังที่   ๒/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๗  เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑    

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

 

ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายอทุัย             ทชัิย ประธานสภา อบต. อทุัย             ทชัิย   

๒ นายวิชัย             นารรัีกษ รองประธานสภา อบต. วชิัย             นารรีักษ   

๓ นางสาวจนิตนา     พชัิย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ จินตนา          พชิัย   

๔ นายสุขสวัสดิ ์       ศรวีงษชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ สุขสวัสดิ ์       ศรวีงษชัย   

๕ นายวิบูลย           มั่นคง สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ วบิูลย           มั่นคง   

๖ นายประมวล        เตมิศิลป สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ประมวล        เตมิศิลป   

๗ นายสมศักดิ์         คุมไขน้ํา สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ สมศักดิ์         คุมไขน้าํ   

๘ นายทองสุข          เง่ียงไขน้ํา สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ ทองสุข          เงี่ยงไขน้ํา   

๙ นายเกรยีงไกร      วงศศรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ เกรยีงไกร      วงศศร ี   

๑๐ นางสาวดาวเรอืง    พูนทาหวา สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ ดาวเรอืง         พูนทาหวา  

๑๑ นายนิยม             วชิาเย็น สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ นิยม             วชิาเย็น   

๑๒ นายบุญเด็จ         ทางชัยภมูิ สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ บุญเด็จ         ทางชัยภูมิ   

๑๓ นายสมบูรณ         อนิทรชูวงค สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ สมบูรณ         อนิทรชูวงค  

๑๔ นายชัชวาล           ประสานเชื้อ สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ชัชวาล           ประสานเช้ือ   

๑๕ นายธนพนธ         คุณพรม สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ธนพนธ         คุณพรม   

๑๖ นายธารา             ดวงเงนิ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ธารา             ดวงเงิน   

๑๗ นางสาวฉววีรรณ    รักษหนิลาด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ ฉววีรรณ        รกัษหนิลาด  

๑๘ นายพรมจันทร      สรวงศิริ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ พรมจันทร      สรวงศริิ  

๑๙ นายทวศัีกดิ์          ศรชีัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ ทวศีักดิ์          ศรชีัย   

๒๐ นางจอมสี            ศรวีงษชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ จอมส ี           ศรวีงษชัย   

๒๑ นายสุร ิ               นิยมชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓ สุร ิ               นยิมชัย   

๒๒ นายประสทิธิ ์       หาญอาวุธ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓ ประสทิธิ ์       หาญอาวุธ   

๒๓ นายตรรีตัน          สาคะศุภฤกษ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ ตรรีัตน          สาคะศุภฤกษ  

๒๔ นายมนัส             จําชาติ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ มนัส              จําชาติ  

 

 

 



 

  
 

-๒- 

 

ผูไมมาประชุม 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายจรนิ              พลสงค สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ - ลากจิ 

๒ นายธรรมชาต ิ     สากุล เลขานุการสภา อบต. - ลาปวย 

 

 

ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายพชรพล      วรพล นายก อบต.หวยบง พชรพล      วรพล  

๒ นายพนิจิ          ยอดทาหวา รองนายกอบต.หวยบง พนิิจ          ยอดทาหวา  

๓ นายพชิิต          คงนาวงั รองนายก อบต.หวยบง พชิติ          คงนาวัง  

๔ นายอนุพงษ      สากุล เลขานุการนายก อบต.หวยบง อนุพงษ       สากุล  

๕ นางนธมน         โหมดนอก ผอ.กองสาธารณสุขฯ นธมน         โหมดนอก  

 

เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๐๐   น.   

เมื่อถึงเวลาประชุม ประธานสภา อบต.หวยบง ไดเชญิสมาชกิ เขาหองประชุม  

โดยมนีายอุทัย   ทชิัย   ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง ทําหนาที่

เปนประธานในที่ประชุม เมือ่มผีูมาประชุมครบองคประชุมแลวดําเนินการประชุม

ตามระเบยีบวาระการประชุมดังน้ี 

ระเบียบวาระที่  ๑       เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

ประธาน  ๑)  วันน้ีเปนการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่  ๒ ครัง้ที ่ ๒/๒๕๖๑  ประจําป 

พ.ศ. ๒๕๖๑ แตเนื่องจากเลขานุการสภา อบต. คือ นายธรรมชาติ  สากุล  ลา

ปวย ดังนัน้  อาศัยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ ประชุม

สภาทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที ่๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ขอ ๑๙

วรรคทายกําหนดไววา ในการประชุมสภาทองถิ่นครัง้ใด ถาไมมีเลขานุการสภา

ทองถ่ินหรอืมแีตไมอยูหรอือยูไมสามารถปฏิบัตหินาที่ไดหรอืไมยอมปฏบัิตหินาที่

ใหสภาทองถิ่นเลอืกสมาชิกสภาทองถิ่นหรอืขาราชการ หรอืพนักงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินนัน้ คนหน่ึงเปนผูปฏบิัตหินาที่เลขานุการสภาทองถิ่นเฉพาะ

ในการประชุมคราวนัน้  
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ที่ประชุม  มมีตเิลอืก นางจอมส ี  ศรวีงษชัย  สมาชกิสภา อบต.หมูท่ี  ๑๒  เปนเลขานุการ

  สภาช่ัวคราว 

๒) วันนี้หลังจากเลิกประชุมแลวขอใหสมาชกิทุกทานรวมกันทําความสะอาด

บรเิวณปาชุมชน  หมูที่ ๒ ตรงขามดานหนาที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบล

หวยบง 

ที่ประชุม  รบัทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว  

  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครัง้ท่ี  ๑/๒๕๖๑   เมื่อวันที่   ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑ 

ประธานสภา อบต.  รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราวตองใหคณะกรรมการตรวจรายงานการ 

ประชุมไดตรวจสอบ  แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวนัน้อยางนอยสองฉบับ  เพื่อใหสมาชกิ

สภาทองถิ่นไดมโีอกาสตรวจดูกอน ที่จะรับรองรายงานการประชุม   บัดน้ี 

คณะกรรมการไดตรวจสอบแลว   มีทานสมาชิกทานใดตองการแกไขถอยคําใน

รายงานการประชุมหรอืไม อยางไร  หากไมมก็ีขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม   มมีตริับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องญัตตเิพื่อพิจารณา 

๓.๑ การพจิารณารางขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การ

ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประธานสภา อบต. ตามที่ฝายบรหิารไดยื่นญัตตกิารจัดทํารางขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบล 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรอืปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใหสภาพจิารณาให

ความเห็นชอบ นัน้ ขอให ทานนายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ไดชี้แจง

ถึงเหตุผลความจําเปนที่ตองจัดทํารางขอบัญญัตดิังกลาวนี้ 

นายก อบต.   ไดชี้แจงวาเพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารง 

ชพีของประชาชนในทองถิ่น  หรอืเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกดิจากสัตว  

ในเขตองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ซ่ึงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ. 

๒๕๓๕   องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   จงึไดจัดทํารางขอบัญญัติองคการ

บรหิารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรอืปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕๖๑   ขึ้น 

และนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ ดังรายละเอียดรางขอบัญญัตอิงคการบรหิาร

สวนตําบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรอืปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕๖๑   แนบทาย

วาระการประชุมนี้ 
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กอนที่จะมกีารพจิารณารางขอบัญญัติดังกลาวขางตน  กระผมขอเสนอ

ใหสภาฯ อนุมัตใิหพจิารณาเปนสามวาระรวดเดยีว เนื่องจากรางขอบัญญัตน้ีิ ไม

เก่ียวดวยการเงนิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม

สภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอ ๔๕ ได

กําหนดไววา “ญัตตริางขอบัญญัตทิี่ประชุมสภาทองถ่ิน ตองพจิารณาเปนสาม

วาระ แตที่ประชุมสภาจะอนมุัติใหพจิารณาสามวาระรวดเดยีว ก็ได” จงึขอ

อนุมัตจิากที่ประชุมวา จะพจิารณาเปนสามวาระรวดเดยีวหรอืไม 

มติที่ประชุม   มมีตเิปนเอกฉันทอนุมัตใิหประชุมสามวาระรวดเดยีว 

๑.๑ การพจิารณารางขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตําบล เรื่องการควบคุมการ

เล้ียงหรอืปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕๖๑  (วาระแรก) 

นายก อบต. รางขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรอืปลอย

สัตว  พ.ศ. ๒๕๖๑   ก็ไดอยูในมอืของทุกทานแลวนะครับ  ตอไปกระผมขอ

มอบหมายใหผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดชี้แจงรายละเอยีด

รางขอบัญญัตฯิ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ไดช้ีแจงรายละเอยีดรางขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตําบล เรื่องการควบคุม

การเลี้ยงหรอืปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประธานสภา อบต.               ตามที่ทานนายกไดมอบหมายใหผูอาํนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  

ไดชี้แจงรายละเอยีดแลวน้ัน  จงึขอใหสมาชกิสภาไดรวมกันพจิารณาราง

ขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรอืปลอยสัตว  

พ.ศ. ๒๕๖๑   ขอเชิญสมาชกิไดอภปิรายและขอมติ 

ประธานสภา อบต.  ไดแจงวาขอเพิ่มเตมิในขอ ๕  เพิม่ตอจาก (๑๖)  ขอ  เปน  (๑๙)  ขอ คือ   

    สุกร , มา  และ จระเข   

นายประสิทธ์ิ  หาญอาวุธ สมาชิกสภา อบต. ม.๑๓ 

    ไดชี้แจงวาสุนัขในวัดมเียอะมาก เราจะทําเชนใด  พระอาจารยที่วัดก็ไมอยาก

เล้ียง แตก็มคีนเอาไปปลอย 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ ไดชี้แจงวา ใหมขีอกําหนดในชุมชน ในการประชุมประจําเดอืนของหมูบานใหนาํ

ปญหานี้เขาที่ประชุม และตั้งขอกําหนดของหมูบาน  มมีาตรการเชนใด เมื่อพบ

เจอการปลอยหรอืเลีย้งสัตวในที่สาธารณะหรอืวัด และสุนัข แมว ที่มอียูแลวเพื่อ

ไมใหสุนัข แมว นัน้เพิม่มากขึ้นเปนปญหาตอไป  และแนะนําใหนาํสุนัข แมว ไป

ทําหมัน ที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดทุกวัน และที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอทุก

วันพุธ 
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ประธานสภา อบต. ช้ีแจงวาเรานาจะประชุม ๓  หมูบาน (หมูที ่๓ , ๑๑ และ ๑๓)  รวมกันเพื่อหา

แนวทางการแกไขปญหาดังกลาว  

นายสมบูรณ   อนิทรชูวงค สมาชกิสภา อบต. ม.๘  ไดสอบถามวา   

    ๑. ประชาชนจะทราบไดเชนใดวาเราไดออกขอบัญญัตนิี้ 

    ๒. เราสามารถเลี้ยงสัตวไดก่ีตัว 

๓. เราสามารถเก็บคาธรรมเนยีมการเลี้ยงหรอืปลอยสัตวไดหรอืไมเพื่อเปน

รายไดของ อบต. 

ประธานสภา อบต.  แจงวาสําหรับเรื่องคาปรับเราสามารถทําขอตกลงในชุมชนได 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ ไดชี้แจงวาเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภา อบต.หวยบง  นายอําเภอเมอืงชัยภูมิ

ลงนามเห็นชอบ  นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง ประกาศใชขอบัญญัตฯิ 

แลว   จะตดิประกาศ ณ  ทีท่ําการองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง และตดิ

ประกาศ ณ ที่ตดิประกาศของหมูบานทุกหมูบาน พรอมขอความอนุเคราะห

ผูใหญบานฝากประชาสัมพนัธเสยีงตามสายในหมูบาน และประชาชนสัมพันธ

เมื่อมีการประชุมประจําเดือนของแตละหมูบาน  สาํหรับการจัดเก็บ

คาธรรมเนยีมเพื่อเปนรายไดขององคการบรหิารสวนตําบลจะเปนการเล้ียงเชิง

พาณชิย คือการเลี้ยงเพื่อจําหนาย  ไดตราเปนขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวน

ตําบลเรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพแลว 

ประธานสภา อบต.  ไดสอบถามวามสีมาชิกทานใดจะแกไขหรอือภปิรายเพิม่เติมอกีหรอืไม 

ถาไมม ี  จงึขอมตทิี่ประชุมวาจะลงมตริับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการ

บรหิารสวนตําบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรอืปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หรอืไม 

มติที่ประชุม                มมีติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตําบล เรื่อง การควบคุม

การเลี้ยงหรอืปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ดวยคะแนนเสยีง  ๒๓   เสยีง  งดออกเสยีง ๑ เสยีง 

๑.๒ การพจิารณารางขอบัญญัต ิองคการบรหิารสวนตําบล เรื่อง  

การควบคุมการเลี้ยงหรอืปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕๖๑  (วาระที ่๒) 

ประธานสภา อบต.              ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔    ขอ ๔๕ วรรคสอง สรุปวา

การพจิารณาวาระที่สอง นัน้ ใหที่ประชุมสภาทองถ่ิน เปนกรรมการแปรญัตติ

เต็มสภา โดยใหประธานในที่ประชุมเปนประธานกรรมการแปรญัตติ 

ดังนัน้ จึงขอใหสมาชกิทานใดที่จะขอแปรญัตติตอที่ประชุม

คณะกรรมการแปรญัตต ิสามารถที่จะเสนอตอที่ประชุมฯ ได    
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มติที่ประชุม ไดรวมกันพจิารณาแลว ไมมกีารแกไขเพิ่มเตมิใดๆ เห็นควรใหคงรางเดมิทุก

ประการ 

๑.๓  การพจิารณาใหความเห็นชอบตราเปนขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวน 

ตําบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรอืปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕๖๑  (วาระที ่๓) 

ประธานสภา อบต. ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ขอ   ๕๒   การพจิารณาราง

ขอบัญญัตใินวาระที่สาม ไมมกีารอภปิราย เวนแตท่ีประชุมสภาทองถิ่นจะไดลง

มติใหมกีารอภปิราย ถามแีหตุอันสมควร    

ดังนัน้ ในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมลงมติวาจะใหตราเปน

ขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรอืปลอยสัตว  

พ.ศ. ๒๕๖๑   หรอืไม 

มติทีป่ระชุม มมีตเิห็นชอบดวยคะแนนเสียง   ๒๓  เสยีง  งดออกเสียง  ๑  เสยีง  เห็นชอบให

ตราเปนขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรอื

ปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕๖๑    
ประธานสภา อบต.              เมื่อที่ประชุมไดผานรางขอบญัญัตติําบล ดังกลาว ท้ังสามวาระแลว จะได 

นําเสนอทานนายอําเภอเมอืงชัยภมูเิห็นชอบ  แลวนายกองคการบรหิารสวน

ตําบลหวยบงลงนามใหประกาศเปนขอบัญญัติตําบล ตอไป 

ระเบียบวาระที่  ๔          เรื่องอื่น ๆ   

นายก อบต. ไดแจงวาสํานักงานพลงังานจังหวัดชัยภูม ิ ไดสงมอบระบบสูบน้ําพลังงาน

แสงอาทติย ตามโครงการสูบน้ําพลังงานแสงอาทติยสูภยัแลงจังหวัดชัยภูม ิ ตาม

หนังสือที ่ชย ๐๐๑๕/๔๕๙  ลงวันที ่ ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๑  ใหกับทางองคการ

บรหิารสวนตําบลหวยบง เพื่อที่เกษตรกรจะไดใชประโยชนตอไป  ซึ่งองคการ

บรหิารสวนตําบลหวยบงก็จะไดสงมอบระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ตอ

ใหกับกลุมเกษตรกรผูใชประโยชนระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทติย ประกอบดวย 

  แหงที่ ๑   จ.ส.อ.พริยิะ    ธรรมวงค      ม.๑ 

  แหงที่ ๒  นางพุทธา        ทันทาหวา     ม.๑ 

  แหงที่ ๓    นางอนงค      ศรหีาบุตร     ม.๖ 

  แหงที่ ๔    นางกาญจนา    ฉลองชัย     ม.๖ 

  แหงที่ ๕    นายบุญสง       ศรวีงษชัย    ม.๖ 

ที่ประชุม  รบัทราบ 

 

 



 

  
 

-๗- 

 

นายพนิจิ  ยอดทาหวา  รองนายก อบต.หวยบง 

ไดชี้แจงวาเรื่องขอบัญญัตเิดิมไมมปีญหา แตพอมาชวงนี้ปญหาตางๆ เยอะมาก    

การกอสรางผังเมอืงขอใหสมาชกิทุกทานแจงใหชาวบานทราบดวยวาตรงที่

สาธารณะ  ตรงบรเิวณดานขางตางๆ ตองทาํใหมันเหมาะสม  จะไดไมเกิด

อุบัตเิหตุภายหลัง เพราะเจาของท่ีดนิก็มคีวามผดิดวย 

นายก อบต. ชี้แจงวาเรื่องกฎหมายผังเมอืง  เมื่อกอนตางคนตางอยูก็ไมเปนไร  แตปจจุบัน

ตองออกกฎหมายมารองรับถึงจะอยูอยางปลอดภัยได 

นายตรรีัตน สาคะศุภฤกษ         สมาชิกสภา อบต. ม.๑๔   เสนอปดประชุม 

ผูรับรองคนที่   ๑    นายมนัส      จําชาติ   สมาชกิสภา อบต. ม.๑๔ 

                                         ผูรับรองคนที่   ๒    นายธารา    ดวงเงนิ          สมาชกิสภา อบต. ม.๑๐ 

ประธานสภา อบต. ผมขอปดประชุม 

เลกิประชุม   เวลา  ๑๒.๓๐   น. 

 

                                        

                                                    (ลงชื่อ).......................................... ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นางจอมส ี   ศรวีงษชัย)                                                         

    เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบงชั่วคราว 

 

 

      (ลงชื่อ).............................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                                    (นายอุทัย     ทชิัย) 

                                                   ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ) 

         (นายสุขสวัสด์ิ   ศรวีงษชัย) 

(ลงชื่อ) 

         (นายจรนิ      พลสงค)     

(ลงชื่อ) 

         (นายมนัส     จําชาติ)    

 

 



 

  
 

 



 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

สมัยวสิามัญ   สมัยที่  ๒   คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

วนัที่  ๖  เดอืน  สงิหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑    

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอทุัย             ทชัิย ประธานสภา อบต. อทุัย             ทชัิย   

๒ นายวิชัย             นารรัีกษ รองประธานสภา อบต. วชิัย             นารรีักษ   

๓ นางสาวจนิตนา     พชิัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑ จินตนา          พชิัย   

๔ นายสุขสวัสดิ ์       ศรวีงษชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑ สุขสวัสดิ ์       ศรวีงษชัย   

๕ นายวิบูลย           มั่นคง สมาชกิสภา อบต. ม. ๒ วบิูลย           มั่นคง   

๖ นายประมวล        เตมิศิลป สมาชกิสภา อบต. ม. ๔ ประมวล        เตมิศิลป   

๗ นายสมศักดิ์         คุมไขน้ํา สมาชกิสภา อบต. ม. ๔ สมศักดิ์         คุมไขน้าํ   

๘ นายทองสุข          เง่ียงไขน้ํา สมาชกิสภา อบต. ม. ๕ ทองสุข          เงี่ยงไขน้ํา   

๙ นายเกรยีงไกร      วงศศรี สมาชกิสภา อบต. ม. ๖ เกรยีงไกร      วงศศร ี   

๑๐ นางสาวดาวเรอืง    พูนทาหวา สมาชกิสภา อบต. ม. ๖ ดาวเรอืง         พูนทาหวา  

๑๑ นายนิยม             วชิาเย็น สมาชกิสภา อบต. ม. ๗ นิยม             วชิาเย็น   

๑๒ นายบุญเด็จ         ทางชัยภมูิ สมาชกิสภา อบต. ม. ๘ บุญเด็จ         ทางชัยภูมิ   

๑๓ นายสมบูรณ         อนิทรชูวงค สมาชกิสภา อบต. ม. ๘ สมบูรณ         อนิทรชูวงค  

๑๔ นายจรนิ              พลสงค สมาชกิสภา อบต. ม. ๙ จรนิ              พลสงค   

๑๕ นายชัชวาล           ประสานเชื้อ สมาชกิสภา อบต. ม. ๙ ชัชวาล           ประสานเชื้อ   

๑๖ นายธนพนธ         คุณพรม สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๐ ธนพนธ         คุณพรม   

๑๗ นายธารา             ดวงเงนิ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๐ ธารา             ดวงเงิน   

๑๘ นายพรมจันทร      สรวงศิริ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๑ พรมจันทร      สรวงศริ ิ  

๑๙ นายทวศัีกดิ์          ศรชีัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๒ ทวศีักดิ์          ศรชีัย   

๒๐ นางจอมสี            ศรวีงษชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๒ จอมสี            ศรวีงษชัย   

๒๑ นายสุร ิ               นิยมชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๓ สุร ิ               นยิมชัย   

๒๒ นายประสทิธิ ์       หาญอาวุธ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๓ ประสทิธิ ์       หาญอาวุธ  

๒๓ นายตรรัีตน          สาคะศภุฤกษ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๔ ตรรีัตน          สาคะศุภฤกษ  

๒๔ นายมนัส             จําชาติ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๔ มนัส              จําชาต ิ  

๒๕ นายธรรมชาต ิ     สากุล เลขานุการสภา อบต. ธรรมชาต ิ       สากุล  

 

 

 



 

  
 

-๒- 

 

ผูไมมาประชุม 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นางสาวฉววีรรณ    รักษหนิลาด สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๑ - ลากิจ 

 

 

ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายพชรพล      วรพล นายก อบต.หวยบง พชรพล      วรพล  

๒ นายพนิจิ          ยอดทาหวา รองนายกอบต.หวยบง พนิิจ          ยอดทาหวา  

๓ นายพชิติ         คงนาวัง รองนายกอบต.หวยบง พิชติ         คงนาวงั  

๔ นายอนุพงษ      สากุล เลขานุการนายก อบต.หวยบง อนุพงษ       สากุล  

๕ นายสุทธ ี         ออนนอม ผูใหญบาน  หมูที่  ๓ สุทธ ี         ออนนอม  

๖ นายอนิตา        พวงจันทร ผูใหญบาน  หมูที่  ๖ อนิตา        พวงจันทร  

๗ นางสาวพจิติรา   ยอดทาหวา ประธานประชาคม  หมู ๑๐ พจิติรา      ยอดทาหวา  

๘ นางทองพูน       ทองจํารูญ ประธานประชาคม  หมู ๖ ทองพูน      ทองจํารูญ  

๙ นางนธมน   โหมดนอก ผอ.กองสาธารณสุขฯ นธมน        โหมดนอก  

๑๐ นางสาววริยิา    พื้นชัยภมูิ นักวเิคราะหนโยบายและแผนฯ วริยิา         พื้นชัยภมู ิ  

 

เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๐๐   น.   

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภา อบต.หวยบง ไดเชญิสมาชกิ เขาหองประชุม  

โดยมนีายอุทัย   ทชิัย   ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง ทําหนาที่

เปนประธานในที่ประชุม เมือ่มผีูมาประชุมครบองคประชุมแลวดําเนินการประชุม

ตามระเบยีบวาระการประชุมดังน้ี 

ระเบียบวาระที่  ๑       เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

ประธาน  -ไมม-ี 

 

 

  

 

 



 

  
 

-๓- 

  

ระเบียบวาระที่  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  

  สมัยสามัญ สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  

ประธานสภา อบต.  รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราวตองใหคณะกรรมการตรวจรายงานการ 

ประชุมไดตรวจสอบ  แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวน้ันอยางนอยสองฉบับ  เพื่อใหสมาชกิ

สภาทองถิ่นไดมโีอกาสตรวจดูกอน ที่จะรับรองรายงานการประชุม   บัดน้ี 

คณะกรรมการไดตรวจสอบแลว   มีทานสมาชิกทานใดตองการแกไขถอยคําใน

รายงานการประชุมหรอืไม อยางไร  หากไมมก็ีขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม   มมีตริับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพื่อพจิารณา 

    ๓.๑  ญัตตเิพื่อพิจารณาปรับเพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิน่ 

สี่ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   เพิ่มเตมิ  ฉบับที่  ๒  

นายก อบต.             ชี้แจงวาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร 

                    ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเตมิถงึฉบับที่ ๒  พ.ศ.๒๕๕๙   

ขอ ๒๒  การเพิ่มเตมิหรอืเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป   จงึเห็นควรเสนอ

รางแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเตมิฉบับท่ี ๒ ตอสภาองคการ

บรหิารสวนตําบลหวยบง เพื่อใหความเห็นชอบตอไป    

นักวเิคราะหฯ   ไดชี้แจงโครงการตางๆ ที่จะขอเพิ่มเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   เพิม่เตมิฉบับที่ ๒   ตามรายละเอยีดเอกสารท่ีแจกให 

ประธานสภา อบต. ตามที่นายกไดเสนอขอปรับเพิ่มเตมิแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   

เพิ่ม เติมฉบับที่  ๒   ขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณา  มีผู ใดจะขอแกไข   

เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเตมิ  หรอืจะเสนอ อะไรหรอืไม  

ที่ประชุม   ไมม ี

ประธานสภา อบต. ถาไมมผีูใดแกไข  เปล่ียนแปลง  เพิม่เตมิ หรอืเสนออะไรอีก  ผมขอมติ    

ที่ประชุมในการพจิารณาปรับเพิ่มเตมิหรอืเปลีย่นแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   เพิม่เตมิ  ฉบับท่ี ๒  ขอมตทิี่ประชุมครับ 

ที่ประชุม   มมีตเิห็นชอบปรับเพิม่เตมิหรอืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 

สี่ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   เพิ่มเตมิ  ฉบับที ่๒  

 

 

 

 



 

  
 

-๔- 

 

๓.๒  เรื่องการคัดเลอืกตวัแทนสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบงเพ่ือ 

เขารวมเปนคณะกรรมการบรหิารกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหวยบง 

ประธานสภา อบต. ดวยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบัทองถ่ินตําบลหวยบง ซ่ึงดาํเนนิงานและ

บรหิารจัดการโดยองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อ

มุงเนนการสงเสรมิการมสีวนรวมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคสวน

ในสังคม โดยมอีงคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนกลไกสําคัญในการประสาน

หนวยงานองคกร และภาคีเครอืขายในพื้นที่เขามารวมคนหาปญหาและความ

ตองการของประชาชน รวมวางแผน และสงเสรมิใหเกิดการรวมดําเนนิกิจกรรม

ดานสุขภาพ  สามารถตดิตามประเมินผลการดําเนินงานใหเกิดข้ึนอยางเปน

รูปธรรมกับประชาชน โดยการบรหิารกองทุนฯ อยูภายใตความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบรหิารกองทุน ที่ไดมาจากการคัดเลอืก 

บัดนี้  คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ซ่ึงไดมาจากการคัดเลอืกจากสภา

องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ไดหมดวาระลงในปงบประมาณ  ๒๕๖๑   

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นตําบลหวยบง  จงึตองคัดเลอืก

ตัวแทนจากสมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   จํานวน  ๒  คนเพื่อ

เขารวมเปนคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ตอไป 

นายพรมจันทร  สรวงศริ ิ  สมาชกิสภา อบต. หมู  ๑๑   

  เสนอ    นางจอมส ี  ศรวีงษชัย    สมาชกิสภา อบต. หมู  ๑๒       

  ผูรับรอง    ๑. นายมนัส     จําชาต ิ   สมาชิกสภา อบต. หมู  ๑๔       

        ๒. นายทวศัีกดิ์    ศรชีัย    สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๒    

  นายนยิม  วชิาเย็น  สมาชกิสภา อบต. หมู  ๗   

  เสนอ    นายสมบูรณ    อนิทรชูวงค   สมาชกิสภา อบต. หมู  ๘       

  ผูรับรอง    ๑. นายเกรยีงไกร   วงศศร ี   สมาชกิสภา อบต. หมู ๖       

        ๒. นายบุญเด็จ  ทางชัยภูมิ    สมาชกิสภา อบต. หมู ๘    

มติที่ประชุม  มมีตเิลอืก   นางจอมส ี  ศรวีงษชัย และ  นายสมบูรณ    อนิทรชูวงค    

๓.๓  เรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบในการขอใหพ้ืนทีป่า

ในเขตปาสงวนแหงชาต ิและภายในเขตปฏริูปที่ดนิจังหวัดชยัภูม ิ เพื่อ

กอสรางและบาํรุงรักษาระบบโครงขายไฟฟา 

ประธานสภา อบต. ดวยไดรับหนังสอืจากการไฟฟา ที ่กฟผ. ๙B๒๒๐๒/๕๖๐๐๖   ลงวันที่   ๑๓  

มถุินายน  ๒๕๖๑   เรื่องขอรับความเห็นชอบในการเขาใชประโยชนภายในเขตปา

สงวนแหงชาติ  เพื่อกอสรางและบํารงุรักษาระบบโครงขายไฟฟา    

 



 

  
 

-๕- 

 

ซ่ึงตามหนังสอืแจงวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มโีครงการ

กอสรางระบบโครงขายไฟฟา  ๕๐๐  กโิลโวลต  รอยเอ็ด ๒ – ชัยภมู ิ๒  เปน

ระยะทางประมาณ   ๑๖๘  กิโลเมตร  โดยกําหนดเขตระบบโครงขายไฟฟามี

ความกวางจากแนวศูนยกลางของเสาสายสงไฟฟาดานละ  ๓๐  เมตร (รวมทัง้

สองดานกวาง  ๖๐  เมตร) ทัง้นี้เพื่อรองรับความตองการใชไฟฟาภายในประเทศ

เพิ่มขึ้น และรักษาความมั่นคงเช่ือถือไดของระบบโครงขายไฟฟาใหอยูในเกณฑ

มาตรฐานอันจะชวยสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศใหมคีวามเจรญิเติบโตอยาง

ตอเน่ืองซึ่งคณะรฐัมนตรไีดมีมติอนุมัตแิลวเมื่อวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘       

        จากการตรวจสอบพบวาบรเิวณเขตระบบโครงขายไฟฟาดังกลาวบางชวง

ในทองที่ตําบลหวยบง  อําเภอเมอืงชัยภมูิ  จังหวัดชัยภูมิ ไดพาดผานพื้นที่ภายใน

เขตปาสงวนแหงชาตภูิแลนคาดานทศิใตบางสวนและปาหมายเลขสบิแปลงที่สอง 

ซ่ึงอยูในความรับผดิชอบของกรมปาไมและ กฟผ.ตองขออนุญาตใชพื้นที่ปาสงวน

แหงชาตดัิงกลาวตามระเบยีบกรมปาไม วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วธิกีาร

และเงื่อนไขในการใชพื้นที่เปนสถานที่ปฏบัิตงิาน หรอืเพือ่ประโยชนอยางอื่นของ

สวนราชการ หรอืองคการของรัฐ ภายในเขตปาสงวนแหงชาต ิ พ.ศ.๒๕๔๘ ที่

กําหนดใหผูขออนุญาตตองไดรับ  ความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินที่เขตปานัน้ตัง้อยู  เพื่อใหมสีวนรับรูและสะทอนขอคิดเห็นเกี่ยวกับการใช

ประโยชนที่ดินของรัฐแตงต้ังระดับเบื้องตน    ดังนัน้ จงึนําเรื่องโครงการดังกลาว

เสนอตอสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบงเพื่อพจิารณาใหความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม   พจิารณาใหความเห็นชอบ       จํานวน    ๒๔  เสียง 

    พจิารณาไมใหความเห็นชอบ    จํานวน     -    เสยีง 

    งดออกเสยีง           จํานวน    ๑    เสยีง 

ระเบียบวาระที่  ๔           เรื่องอืน่ ๆ   

นายจรนิ  พลสงค  สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 

 ขอฝากเรื่องหองน้ําในสถานที่ราชการขององคการบรหิารสวนตําบล เริม่ชํารุด

เสียหายแลวขอใหดําเนนิการซอมแซมและดูแลรักษาดวย  

นายสุร ิ นยิมชัย   สมาชิกสภา อบต. ม.๑๓ 

 ถนนสายจากบานมวงเงาะถึงถนนหนาบรเิวณองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   

หญารกมากขอความรวมมอืสมาชกิทุกทานชวยกันทําความสะอาดดวยครับ 

 

 

 



 

  
 

-๖- 

 

นายอนิตา  พวงจันทร ผูใหญบานหนิกอง   ม.๖   

๑. แจงวามแีกงลักขโมย  อุปกรณรถไถนา  ลอรถ คาด  ไถ  ตามไรนา 

๒. เรื่องโครงการชวยเหลอืเกษตรกรผูปลูกขาว  โดยจะจายเงินชวยเหลอืผูปลูก

ขาว ไรละ  ๑,๕๐๐  บาท ตามพื้นทีท่ี่ปลูกขาวจรงิ แตไมเกินรายละ  ๑๒  ไรตอ

ครัวเรอืน  

นายสมบูรณ  อนิทรชูวงค สมาชิกสภา อบต. ม.๘  เสนอปดประชุม 

ผูรับรองคนที่   ๑    นายตรรีตัน  สาคะศุภฤกษ    สมาชกิสภา อบต. ม.๑๔ 

                                         ผูรับรองคนท่ี   ๒    นายมนัส       จําชาติ       สมาชกิสภา อบต. ม.๑๔ 

ประธานสภา อบต. กลาวผมขอปดประชุม 

เลกิประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐   น. 

                                      

                                                    (ลงชื่อ).......................................... ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายธรรมชาติ  สากุล)                                                         

       เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 

 

      (ลงชื่อ)............................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                                    (นายอุทัย     ทชิัย) 

                                                   ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ) 

         (นายสุขสวัสดิ์   ศรวีงษชัย) 

(ลงชื่อ) 

            (นายจรนิ      พลสงค)     

(ลงชื่อ) 

            (นายมนัส     จําชาติ)    

 



 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

สมัยวสิามัญ   สมัยที่  ๒   คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

วนัที่  ๖  เดอืน  สงิหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑    

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอทุัย             ทชัิย ประธานสภา อบต. อทุัย             ทชัิย   

๒ นายวิชัย             นารรัีกษ รองประธานสภา อบต. วชิัย             นารรีักษ   

๓ นางสาวจนิตนา     พชิัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑ จินตนา          พชิัย   

๔ นายสุขสวัสดิ ์       ศรวีงษชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑ สุขสวัสดิ ์       ศรวีงษชัย   

๕ นายวิบูลย           มั่นคง สมาชกิสภา อบต. ม. ๒ วบิูลย           มั่นคง   

๖ นายประมวล        เตมิศิลป สมาชกิสภา อบต. ม. ๔ ประมวล        เตมิศิลป   

๗ นายสมศักดิ์         คุมไขน้ํา สมาชกิสภา อบต. ม. ๔ สมศักดิ์         คุมไขน้าํ   

๘ นายทองสุข          เง่ียงไขน้ํา สมาชกิสภา อบต. ม. ๕ ทองสุข          เงี่ยงไขน้ํา   

๙ นายเกรยีงไกร      วงศศรี สมาชกิสภา อบต. ม. ๖ เกรยีงไกร      วงศศร ี   

๑๐ นางสาวดาวเรอืง    พูนทาหวา สมาชกิสภา อบต. ม. ๖ ดาวเรอืง         พูนทาหวา  

๑๑ นายนิยม             วชิาเย็น สมาชกิสภา อบต. ม. ๗ นิยม             วชิาเย็น   

๑๒ นายบุญเด็จ         ทางชัยภมูิ สมาชกิสภา อบต. ม. ๘ บุญเด็จ         ทางชัยภูมิ   

๑๓ นายสมบูรณ         อนิทรชูวงค สมาชกิสภา อบต. ม. ๘ สมบูรณ         อนิทรชูวงค  

๑๔ นายจรนิ              พลสงค สมาชกิสภา อบต. ม. ๙ จรนิ              พลสงค   

๑๕ นายชัชวาล           ประสานเชื้อ สมาชกิสภา อบต. ม. ๙ ชัชวาล           ประสานเชื้อ   

๑๖ นายธนพนธ         คุณพรม สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๐ ธนพนธ         คุณพรม   

๑๗ นายธารา             ดวงเงนิ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๐ ธารา             ดวงเงิน   

๑๘ นายพรมจันทร      สรวงศิริ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๑ พรมจันทร      สรวงศริ ิ  

๑๙ นายทวศัีกดิ์          ศรชีัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๒ ทวศีักดิ์          ศรชีัย   

๒๐ นางจอมสี            ศรวีงษชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๒ จอมสี            ศรวีงษชัย   

๒๑ นายสุร ิ               นิยมชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๓ สุร ิ               นยิมชัย   

๒๒ นายประสทิธิ ์       หาญอาวุธ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๓ ประสทิธิ ์       หาญอาวุธ  

๒๓ นายตรรัีตน          สาคะศภุฤกษ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๔ ตรรีัตน          สาคะศุภฤกษ  

๒๔ นายมนัส             จําชาติ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๔ มนัส              จําชาต ิ  

๒๕ นายธรรมชาต ิ     สากุล เลขานุการสภา อบต. ธรรมชาต ิ       สากุล  

 

 

 



 

  
 

-๒- 

 

ผูไมมาประชุม 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นางสาวฉววีรรณ    รักษหนิลาด สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๑ - ลากิจ 

 

 

ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายพชรพล      วรพล นายก อบต.หวยบง พชรพล      วรพล  

๒ นายพนิจิ          ยอดทาหวา รองนายกอบต.หวยบง พนิิจ          ยอดทาหวา  

๓ นายพชิติ         คงนาวัง รองนายกอบต.หวยบง พิชติ         คงนาวงั  

๔ นายอนุพงษ      สากุล เลขานุการนายก อบต.หวยบง อนุพงษ       สากุล  

๕ นายสุทธ ี         ออนนอม ผูใหญบาน  หมูที่  ๓ สุทธ ี         ออนนอม  

๖ นายอนิตา        พวงจันทร ผูใหญบาน  หมูที่  ๖ อนิตา        พวงจันทร  

๗ นางสาวพจิติรา   ยอดทาหวา ประธานประชาคม  หมู ๑๐ พจิติรา      ยอดทาหวา  

๘ นางทองพูน       ทองจํารูญ ประธานประชาคม  หมู ๖ ทองพูน      ทองจํารูญ  

๙ นางนธมน   โหมดนอก ผอ.กองสาธารณสุขฯ นธมน        โหมดนอก  

๑๐ นางสาววริยิา    พื้นชัยภมูิ นักวเิคราะหนโยบายและแผนฯ วริยิา         พื้นชัยภมู ิ  

 

เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๐๐   น.   

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภา อบต.หวยบง ไดเชญิสมาชกิ เขาหองประชุม  

โดยมนีายอุทัย   ทชิัย   ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง ทําหนาที่

เปนประธานในที่ประชุม เมือ่มผีูมาประชุมครบองคประชุมแลวดําเนินการประชุม

ตามระเบยีบวาระการประชุมดังน้ี 

ระเบียบวาระที่  ๑       เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

ประธาน  -ไมม-ี 

 

 

  

 

 



 

  
 

-๓- 

  

ระเบียบวาระที่  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  

  สมัยสามัญ สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  

ประธานสภา อบต.  รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราวตองใหคณะกรรมการตรวจรายงานการ 

ประชุมไดตรวจสอบ  แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวน้ันอยางนอยสองฉบับ  เพื่อใหสมาชกิ

สภาทองถิ่นไดมโีอกาสตรวจดูกอน ที่จะรับรองรายงานการประชุม   บัดน้ี 

คณะกรรมการไดตรวจสอบแลว   มีทานสมาชิกทานใดตองการแกไขถอยคําใน

รายงานการประชุมหรอืไม อยางไร  หากไมมก็ีขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม   มมีตริับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพื่อพจิารณา 

    ๓.๑  ญัตตเิพื่อพิจารณาปรับเพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิน่ 

สี่ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   เพิ่มเตมิ  ฉบับที่  ๒  

นายก อบต.             ชี้แจงวาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร 

                    ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเตมิถงึฉบับที่ ๒  พ.ศ.๒๕๕๙   

ขอ ๒๒  การเพิ่มเตมิหรอืเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป   จงึเห็นควรเสนอ

รางแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเตมิฉบับท่ี ๒ ตอสภาองคการ

บรหิารสวนตําบลหวยบง เพื่อใหความเห็นชอบตอไป    

นักวเิคราะหฯ   ไดชี้แจงโครงการตางๆ ที่จะขอเพิ่มเตมิในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   เพิม่เตมิฉบับที่ ๒   ตามรายละเอยีดเอกสารท่ีแจกให 

ประธานสภา อบต. ตามที่นายกไดเสนอขอปรับเพิ่มเตมิแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   

เพิ่ม เติมฉบับที่  ๒   ขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณา  มีผู ใดจะขอแกไข   

เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเตมิ  หรอืจะเสนอ อะไรหรอืไม  

ที่ประชุม   ไมม ี

ประธานสภา อบต. ถาไมมผีูใดแกไข  เปล่ียนแปลง  เพิม่เตมิ หรอืเสนออะไรอีก  ผมขอมติ    

ที่ประชุมในการพจิารณาปรับเพิ่มเตมิหรอืเปลีย่นแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   เพิม่เตมิ  ฉบับท่ี ๒  ขอมตทิี่ประชุมครับ 

ที่ประชุม   มมีตเิห็นชอบปรับเพิม่เตมิหรอืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 

สี่ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   เพิ่มเตมิ  ฉบับที ่๒  

 

 

 

 



 

  
 

-๔- 

 

๓.๒  เรื่องการคัดเลอืกตวัแทนสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบงเพ่ือ 

เขารวมเปนคณะกรรมการบรหิารกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหวยบง 

ประธานสภา อบต. ดวยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบัทองถ่ินตําบลหวยบง ซ่ึงดาํเนนิงานและ

บรหิารจัดการโดยองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อ

มุงเนนการสงเสรมิการมสีวนรวมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคสวน

ในสังคม โดยมอีงคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนกลไกสําคัญในการประสาน

หนวยงานองคกร และภาคีเครอืขายในพื้นที่เขามารวมคนหาปญหาและความ

ตองการของประชาชน รวมวางแผน และสงเสรมิใหเกิดการรวมดําเนนิกิจกรรม

ดานสุขภาพ  สามารถตดิตามประเมินผลการดําเนินงานใหเกิดข้ึนอยางเปน

รูปธรรมกับประชาชน โดยการบรหิารกองทุนฯ อยูภายใตความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบรหิารกองทุน ที่ไดมาจากการคัดเลอืก 

บัดนี้  คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ซ่ึงไดมาจากการคัดเลอืกจากสภา

องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ไดหมดวาระลงในปงบประมาณ  ๒๕๖๑   

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นตําบลหวยบง  จงึตองคัดเลอืก

ตัวแทนจากสมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   จํานวน  ๒  คนเพื่อ

เขารวมเปนคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ตอไป 

นายพรมจันทร  สรวงศริ ิ  สมาชกิสภา อบต. หมู  ๑๑   

  เสนอ    นางจอมส ี  ศรวีงษชัย    สมาชกิสภา อบต. หมู  ๑๒       

  ผูรับรอง    ๑. นายมนัส     จําชาต ิ   สมาชิกสภา อบต. หมู  ๑๔       

        ๒. นายทวศัีกดิ์    ศรชีัย    สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๒    

  นายนยิม  วชิาเย็น  สมาชกิสภา อบต. หมู  ๗   

  เสนอ    นายสมบูรณ    อนิทรชูวงค   สมาชกิสภา อบต. หมู  ๘       

  ผูรับรอง    ๑. นายเกรยีงไกร   วงศศร ี   สมาชกิสภา อบต. หมู ๖       

        ๒. นายบุญเด็จ  ทางชัยภูมิ    สมาชกิสภา อบต. หมู ๘    

มติที่ประชุม  มมีตเิลอืก   นางจอมส ี  ศรวีงษชัย และ  นายสมบูรณ    อนิทรชูวงค    

๓.๓  เรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบในการขอใหพ้ืนทีป่า

ในเขตปาสงวนแหงชาต ิและภายในเขตปฏริูปที่ดนิจังหวัดชยัภูม ิ เพื่อ

กอสรางและบาํรุงรักษาระบบโครงขายไฟฟา 

ประธานสภา อบต. ดวยไดรับหนังสอืจากการไฟฟา ที ่กฟผ. ๙B๒๒๐๒/๕๖๐๐๖   ลงวันที่   ๑๓  

มถุินายน  ๒๕๖๑   เรื่องขอรับความเห็นชอบในการเขาใชประโยชนภายในเขตปา

สงวนแหงชาติ  เพื่อกอสรางและบํารงุรักษาระบบโครงขายไฟฟา    

 



 

  
 

-๕- 

 

ซ่ึงตามหนังสอืแจงวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มโีครงการ

กอสรางระบบโครงขายไฟฟา  ๕๐๐  กโิลโวลต  รอยเอ็ด ๒ – ชัยภมู ิ๒  เปน

ระยะทางประมาณ   ๑๖๘  กิโลเมตร  โดยกําหนดเขตระบบโครงขายไฟฟามี

ความกวางจากแนวศูนยกลางของเสาสายสงไฟฟาดานละ  ๓๐  เมตร (รวมทัง้

สองดานกวาง  ๖๐  เมตร) ทัง้นี้เพื่อรองรับความตองการใชไฟฟาภายในประเทศ

เพิ่มขึ้น และรักษาความมั่นคงเช่ือถือไดของระบบโครงขายไฟฟาใหอยูในเกณฑ

มาตรฐานอันจะชวยสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศใหมคีวามเจรญิเติบโตอยาง

ตอเน่ืองซึ่งคณะรฐัมนตรไีดมีมติอนุมัตแิลวเมื่อวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘       

        จากการตรวจสอบพบวาบรเิวณเขตระบบโครงขายไฟฟาดังกลาวบางชวง

ในทองที่ตําบลหวยบง  อําเภอเมอืงชัยภมูิ  จังหวัดชัยภูมิ ไดพาดผานพื้นที่ภายใน

เขตปาสงวนแหงชาตภูิแลนคาดานทศิใตบางสวนและปาหมายเลขสบิแปลงที่สอง 

ซ่ึงอยูในความรับผดิชอบของกรมปาไมและ กฟผ.ตองขออนุญาตใชพื้นที่ปาสงวน

แหงชาตดัิงกลาวตามระเบยีบกรมปาไม วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วธิกีาร

และเงื่อนไขในการใชพื้นที่เปนสถานที่ปฏบัิตงิาน หรอืเพือ่ประโยชนอยางอื่นของ

สวนราชการ หรอืองคการของรัฐ ภายในเขตปาสงวนแหงชาต ิ พ.ศ.๒๕๔๘ ที่

กําหนดใหผูขออนุญาตตองไดรับ  ความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินที่เขตปานัน้ตัง้อยู  เพื่อใหมสีวนรับรูและสะทอนขอคิดเห็นเกี่ยวกับการใช

ประโยชนที่ดินของรัฐแตงต้ังระดับเบื้องตน    ดังนัน้ จงึนําเรื่องโครงการดังกลาว

เสนอตอสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบงเพื่อพจิารณาใหความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม   พจิารณาใหความเห็นชอบ       จํานวน    ๒๔  เสียง 

    พจิารณาไมใหความเห็นชอบ    จํานวน     -    เสยีง 

    งดออกเสยีง           จํานวน    ๑    เสยีง 

ระเบียบวาระที่  ๔           เรื่องอืน่ ๆ   

นายจรนิ  พลสงค  สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 

 ขอฝากเรื่องหองน้ําในสถานที่ราชการขององคการบรหิารสวนตําบล เริม่ชํารุด

เสียหายแลวขอใหดําเนนิการซอมแซมและดูแลรักษาดวย  

นายสุร ิ นยิมชัย   สมาชิกสภา อบต. ม.๑๓ 

 ถนนสายจากบานมวงเงาะถึงถนนหนาบรเิวณองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   

หญารกมากขอความรวมมอืสมาชกิทุกทานชวยกันทําความสะอาดดวยครับ 

 

 

 



 

  
 

-๖- 

 

นายอนิตา  พวงจันทร ผูใหญบานหนิกอง   ม.๖   

๑. แจงวามแีกงลักขโมย  อุปกรณรถไถนา  ลอรถ คาด  ไถ  ตามไรนา 

๒. เรื่องโครงการชวยเหลอืเกษตรกรผูปลูกขาว  โดยจะจายเงินชวยเหลอืผูปลูก

ขาว ไรละ  ๑,๕๐๐  บาท ตามพื้นทีท่ี่ปลูกขาวจรงิ แตไมเกินรายละ  ๑๒  ไรตอ

ครัวเรอืน  

นายสมบูรณ  อนิทรชูวงค สมาชิกสภา อบต. ม.๘  เสนอปดประชุม 

ผูรับรองคนที่   ๑    นายตรรีตัน  สาคะศุภฤกษ    สมาชกิสภา อบต. ม.๑๔ 

                                         ผูรับรองคนท่ี   ๒    นายมนัส       จําชาติ       สมาชกิสภา อบต. ม.๑๔ 

ประธานสภา อบต. กลาวผมขอปดประชุม 

เลกิประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐   น. 

                                      

                                                    (ลงชื่อ).......................................... ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายธรรมชาติ  สากุล)                                                         

       เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 

 

      (ลงชื่อ)............................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                                    (นายอุทัย     ทชิัย) 

                                                   ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ) 

         (นายสุขสวัสดิ์   ศรวีงษชัย) 

(ลงชื่อ) 

            (นายจรนิ      พลสงค)     

(ลงชื่อ) 

            (นายมนัส     จําชาติ)    

 



 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

สมัยสามัญ    สมยัที่  ๓   คร้ังที่    ๑/๒๕๖๑ 

วันที่   ๑๕  เดอืน  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑     

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอทุัย             ทชัิย ประธานสภา อบต. อทุัย             ทชัิย   

๒ นายวิชัย             นารรัีกษ รองประธานสภา อบต. วชิัย             นารรีักษ   

๓ นางสาวจนิตนา     พชิัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑ จินตนา          พชิัย   

๔ นายสุขสวัสดิ ์       ศรวีงษชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑ สุขสวัสดิ ์       ศรวีงษชัย   

๕ นายวิบูลย           มั่นคง สมาชกิสภา อบต. ม. ๒ วบิูลย           มั่นคง   

๖ นายประมวล        เตมิศิลป สมาชกิสภา อบต. ม. ๔ ประมวล        เตมิศิลป   

๗ นายสมศักดิ์         คุมไขน้ํา สมาชกิสภา อบต. ม. ๔ สมศักดิ์         คุมไขน้าํ   

๘ นายเกรยีงไกร      วงศศรี สมาชกิสภา อบต. ม. ๖ เกรยีงไกร      วงศศร ี   

๙ นางสาวดาวเรอืง    พูนทาหวา สมาชกิสภา อบต. ม. ๖ ดาวเรอืง         พูนทาหวา  

๑๐ นายนิยม             วชิาเย็น สมาชกิสภา อบต. ม. ๗ นิยม             วชิาเย็น   

๑๑ นายบุญเด็จ         ทางชัยภมูิ สมาชกิสภา อบต. ม. ๘ บุญเด็จ         ทางชัยภูมิ   

๑๒ นายสมบูรณ         อนิทรชูวงค สมาชกิสภา อบต. ม. ๘ สมบูรณ         อนิทรชูวงค  

๑๓ นายจรนิ              พลสงค สมาชกิสภา อบต. ม. ๙ จรนิ              พลสงค   

๑๔ นายชัชวาล           ประสานเชื้อ สมาชกิสภา อบต. ม. ๙ ชัชวาล           ประสานเชื้อ   

๑๕ นายธนพนธ         คุณพรม สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๐ ธนพนธ         คุณพรม   

๑๖ นายธารา             ดวงเงนิ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๐ ธารา             ดวงเงิน   

๑๗ นายพรมจันทร      สรวงศิริ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๑ พรมจันทร      สรวงศริ ิ  

๑๘ นางสาวฉววีรรณ    รักษหนิลาด สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๑ ฉววีรรณ        รักษหนิลาด  

๑๙ นายทวศัีกดิ์          ศรชีัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๒ ทวศีักดิ์          ศรชีัย   

๒๐ นางจอมสี            ศรวีงษชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๒ จอมสี            ศรวีงษชัย   

๒๑ นายสุร ิ               นิยมชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๓ สุร ิ               นยิมชัย   

๒๒ นายประสทิธิ ์       หาญอาวุธ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๓ ประสทิธิ ์       หาญอาวุธ   

๒๓ นายตรรัีตน          สาคะศภุฤกษ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๔ ตรรีัตน          สาคะศุภฤกษ  

๒๔ นายมนัส             จําชาติ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๔ มนัส              จําชาต ิ  

๒๕ นายธรรมชาต ิ      สากุล เลขานุการสภา อบต. ธรรมชาต ิ       สากุล  

          

 

 

 

 



 

  
 

-๒- 

ผูไมมาประชุม 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายทองสุข          เงี่ยงไขน้ํา สมาชกิสภา อบต. ม. ๕ - ลาปวย 

 

 

ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายพชรพล      วรพล นายก อบต.หวยบง พชรพล      วรพล  

๒ นายพนิจิ          ยอดทาหวา รองนายกอบต.หวยบง พนิิจ          ยอดทาหวา  

๓ นายพชิติ         คงนาวัง รองนายกอบต.หวยบง พิชติ          คงนาวัง  

๔ นายอนุพงษ      สากุล เลขานุการนายก อบต.หวยบง อนุพงษ      สากุล  

๕ นางทองพูน       ทองจํารูญ ประธานประชาคม  หมู ๖ ทองพูน      ทองจํารูญ  

๖ นายสุพนิ        เวฬุวัน ประธานประชาคม  หมู ๓ สุพนิ          เวฬุวัน  

๗ นางเพ็ญศร ี       รตเิมธากุล ปลัด อบต.หวยบง เพ็ญศร ี      รตเิมธากุล  

๘ นายศักดา         พระลับรักษา ผูอาํนวยการกองชาง ศักดา         พระลับรกัษา  

๙ นางรตนพร         ธงภักดิ์ ผูอํานวยการกองคลัง รตนพร       ธงภักดิ์  

๑๐ นางนธมน          โหมดนอก ผอ.กองสาธารณสุขฯ นธมน         โหมดนอก  

๑๑ นางสาวเพชรมณี    นารรีักษ หัวหนาสํานักปลัด อบต. เพชรมณ ี    นารรีกัษ  

๑๒ นาสาวเพลนิพศิ      หินคลาย ผอ.กองสวัสดิการสังคม เพลนิพศิ      หินคลาย  

๑๓ นางสาววริยิา      พื้นชัยภูม ิ นักวเิคราะหนโยบายและแผน วริยิา          พื้นชัยภมูิ  

 

เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๐๐   น.   

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภา อบต.หวยบง ไดเชญิสมาชกิ เขาหองประชุม  

โดยมนีายอุทัย   ทชิัย   ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง ทําหนาที่

เปนประธานในที่ประชุม เมือ่มผูีมาประชุมครบองคประชุมแลวดําเนนิการประชุม

ตามระเบยีบวาระการประชุมดังน้ี 

ระเบียบวาระที่  ๑       เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

ประธานสภา อบต. ๑. วันน้ีเปนการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๑  เพื่อ

พจิารณารางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   

ในวาระที ่๑  ขัน้รับหลักการ 

๒. สมาชิกสภา อบต.  ม.๕   นายทองสุข    เงี่ยงไขน้ํา  ขอลาปวยในการประชุม

สภาในวันนี้ เน่ืองจากประสบอุบัตเิหตุรถจักยานยนตลม 



 

  
 

-๓- 

 

ที่ประชุม  รบัทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว  

  สมัยวสิามัญ สมยัที่ ๒  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๖ สงิหาคม  ๒๕๖๑  

ประธานสภา อบต.  รายงานการประชุมสภาทองถิ่นทุกคราวตองใหคณะกรรมการตรวจรายงานการ 

ประชุม      ไดตรวจสอบแลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวนัน้อยางนอยสองฉบับ  เพื่อใหสมาชิก

สภาทองถ่ินไดมีโอกาสตรวจดูกอน ที่จะรับรองรายงานการประชุม   บัดนี้

คณะกรรมการไดตรวจสอบแลว   มีทานสมาชิกทานใดตองการแกไขถอยคําใน

รายงานการประชุมหรอืไม อยางไร   

ที่ประชุม   มมีตริับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่  ๓       ญัตติพิจารณารางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒  

 (วาระที ่ ๑)  ขัน้รับหลักการ 

ประธานสภา อบต.  ไดกลาวกับที่ประชุมวาไดรบัญัตตริางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบ 

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จากผูบรหิารและตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตอง  จึงไดสง

สําเนาใหสมาชิกลวงหนาแลว  ถือวาญัตติน้ีผูบริหารเปนผูรับรอง สมาชกิคงได

ทําความเขาใจกับรางขอบัญญัติบางแลว     สําหรับญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณ   นั้นจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได  และการพิจารณาใน

วาระสองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบส่ีชั่วโมงนับ

จากที่สภามีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณดวย    ขอเรียนเชิญ

ฝายบรหิารช้ีแจงเก่ียวกับรายละเอยีด 

นายก อบต. ไดกลาวกับที่ประชุมวาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเตมิ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ขอ  

๕๘ กําหนดวาญัตตริางขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย ใหผูบรหิารยื่นตอสภา  

ตามแบบและวธิกีารภายในระยะเวลาที่กําหนด  และไดเสนอตามระเบยีบ 

ดังกลาวแลว  ดังนัน้จงึขอแถลงรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจาํป

งบประมาณ  ๒๕๖๒  ดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 



 

  
 

-๔- 

 

เรยีน  ทานประธานสภาฯ  และสมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบรหิารขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบง จะไดเสนอราง

ขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป    ตอสภาองคการบรหิารสวนตําบล

หวยบง อีกครัง้หนึ่งฉะนัน้ในโอกาสนี้คณะผูบรหิารองคการบรหิารสวนตําบล

หวยบง จึงขอแจงใหทานประธานและสมาชกิทุกทานไดทราบวา 

 ประมาณการรายรับ  ตัง้ไวรวมทัง้สิ้น   ๕๑,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท โดยแยกเปน 

รายไดจัดเก็บ 

-หมวดภาษอีากร  จํานวน  ๑๘๙,๐๐๐  บาท 

-หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต  จํานวน  ๒๕๙,๒๐๐.-  บาท 

-หมวดรายไดจากทรัพยสิน   จํานวน  ๒๕๐,๐๐๐  บาท 

-หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   จํานวน  ๔๒,๐๐๐  บาท 

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

-หมวดภาษจีัดสรร   จํานวน  ๑๗,๗๕๙,๘๐๐  บาท 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-หมวดเงนิอุดหนุนท่ัวไป   จํานวน   ๓๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท 

รวมงบประมาณรายรับทัง้ส้ิน จํานวน  ๕๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

 ประมาณการรายจาย ตัง้ไวรวมทัง้สิ้น  ๕๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท โดยแยกเปน 

ดานบรหิารงานทั่วไป 

-แผนงานบรหิารงานทั่วไป   เปนเงนิ   ๑๒,๒๘๕,๓๒๐   บาท 

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน เปนเงนิ   ๑๘๐,๐๐๐  บาท 

ดานบรกิารชุมชนและสังคม 

-แผนงานการศกึษา      เปนเงนิ  ๕,๖๘๙,๘๗๐ บาท 

-แผนงานสาธารณสุข       เปนเงนิ  ๑,๓๔๗,๙๘๐  บาท 

-แผนงานสังคมสงเคราะห    เปนเงิน  ๕๐๗,๐๖๐  บาท 

-แผนงานเคหะและชุมชน    เปนเงิน  ๓,๖๑๓,๒๘๐  บาท 

-แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน   เปนเงิน  ๖๐,๐๐๐ บาท 

-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เปนเงนิ   ๓,๐๐๐  บาท 

ดานการเศรษฐกิจ 

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    เปนเงนิ   ๔,๕๓๕,๐๐๐  บาท 

-แผนงานการเกษตร เปนเงนิ   ๗๐,๐๐๐  บาท 

-แผนงานการพาณิชย  เปนเงนิ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

 



 

  
 

-๕- 

 

ดานการดําเนนิงานอื่น 

-แผนงานงบกลาง  เปนเงิน  ๒๒,๕๕๘,๔๙๐   บาท 

รวมงบประมาณรายจายทั้งสิ้น   ๕๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

 สวนรายละเอยีดงบประมาณนอกจากนี้แยกเปนดาน เปนแผนงาน เปนงาน อยู

ในรูปเลมงบประมาณแลวขอเรยีนเชิญทานสมาชกิไดโปรดพจิารณา 

ประธานสภา อบต. เมื่อนายกไดแถลงรายละเอยีดของรางขอบัญญัตฯิ แลว  ในการพจิารณาราง

ขอบัญญัตฯิ  วาระที ่ ๑  นี้  ขอใหที่ประชุมปรกึษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติ

และลงมตวิาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตหิรอืไม  แตกอนที่จะรับหลักการนี้

สมาชิกทานใดประสงคจะอภปิรายหรอืไม  นั้น ขอเชญิ เลขานุการสภา ฯ ได

ชี้แจงระเบยีบที่เกี่ยวของ 

เลขานุการสภา อบต.  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบงัคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.

๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ กําหนดไวดังนี้ 

       ขอ  ๔๗  การพจิารณาญัตติรางขอบัญญัตวิาระที ่๑  ใหที่ประชุมสภา

ทองถ่ินปรกึษาในหลักการ แหงรางขอบัญญัตแิละลงมตวิาจะรับหลักการแหง

รางขอบัญญัตน้ัินหรอืไม  หากมสีมาชกิสภาทองถิ่นประสงคจะอภปิราย หาม

ไมใหลงมตกิอนที่สมาชิกสภาทองถิ่นไดอภปิรายในเรื่องนัน้พอสมควรแลว 

       ขอ ๖๒ เมื่อไดอภปิรายไปพอสมควรแลว ถาสมาชกิสภาทองถิ่นเสนอญัตติ

ขอใหปดอภปิราย  เพื่อใหลงมตวิาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตงิบประมาณ

หรอืไม หรอืสงใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นพจิารณารางกอนรับหลักการ ตอง

มสีมาชกิสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาหนึง่ในสามของสมาชิกทองถิ่นที่อยูใน

หองประชุม  

 จากนัน้สมาชิกก็ไดมกีารอภปิรายสอบถามเล็กๆนอยๆในที่ประชุม   

ประธานสภา อบต.  ในการพจิารณาตามวาระทีห่นึ่งนี้ที่ประชุมก็ไดปรกึษาในหลักการแหงรางขอ 

บัญญัตมิาพอสมควรแลว   จงึขอมตท่ีิประชมุวาจะลงมติรับหลักการแหงราง

ขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒   หรอืไม 

ทานใดเห็นชอบรับหลักการ  ขอไดโปรดยกมือข้ึน 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ   ๒๔   เสียง 

ประธานสภา อบต.  ทานใดไมเห็นชอบรับหลักการ   ขอไดโปรดยกมอืขึ้น 

มติที่ประชุม   ไมเห็นชอบ   -  เสยีง 

    งดออกเสยีง  ๑   เสยีง 

 

 



 

  
 

-๖- 

 

ที่ประชุม   มมีตริับหลักการแหงรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖๒     เวลา   ๑๐.๕๐   น. 

ประธานสภา อบต. เมื่อสภาลงมตริับหลักการแลว เห็นวาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติ

พจิารณา  จงึใหเลขานุการสภาช้ีแจงขอกฎหมายใหที่ประชุมทราบ 

เลขานุการสภา อบต. ไดชี้แจงขอกฎหมายใหท่ีประชุมทราบวาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๕๔   ที่กําหนดไวดังนี้ 

     ขอ  ๔๕  ญัตตริางขอบญัญัตงิบประมาณจะพจิารณาสามวาระรวดเดียว

ไมได และในการพจิารณาวาระที ่๒ ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตตไิวไม

นอยกวายี่สบิสี่ช่ัวโมงนับแตสภาทองถ่ินมมีติรับหลักการ แหงรางขอบัญญัติ

งบประมาณน้ัน 

     ขอ ๔๙  ญัตตริางขอบัญญัตทิี่สภาทองถ่ินลงมตริบัหลักการแลว ถาจะตอง

สงใหคณะกรรมการแปรญัตตพิจิารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัติ

นัน้ไปใหคณะกรรมการแปรญัตตพิจิารณาโดยละเอยีด และที่ประชุมสภาทองถิ่น

จะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตตติอคณะกรรมการแปรญัตตดิวย  

ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตตทิี่สภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง 

ผูบรหิารทองถ่ินหรอืสมาชกิสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเตมิราง

ขอบัญญัตก็ิใหเสนอคําแปรญัตตลิวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตตเิปนราย

ขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณทีี่สมาชกิสภาทองถ่ิน

เปนผูแปรญัตตจิะตองมสีมาชกิสภาทองถ่ินรับรองเชนเดยีวกับการเสนอญัตติ 

      ขอ ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว  จะตองเสนอราง

ขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงานและ

บันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน รายงานนัน้อยางนอยจะตองระบุวา

ไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง  การแปรญัตติและมติ

คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวน

ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตต ิตลอดจนการสงวนคําแปรญัตตดิวย และ

ใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสา

ชั่วโมงกอนวันประชุมพจิารณา เวนแตกรณีตองพจิารณาเปนการดวน 

   ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย เพื่อแถลง

ประกอบรายงานหรอืช้ีแจงขอสงสัยตางๆ เก่ียวกับรายงานนัน้   

 

 



 

  
 

-๗- 

  

     ขอ  ๕๙    การแปรญัตตริางขอบัญญัตงิบประมาณ จะกระทําไดเฉพาะการ

ขอลดรายจาย  หรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจาย  และตองมีจํานวน

สมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ      คําแปรญัตตใิหเสนอ

ลวงหนาเปนหนังสอืตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภา

ทองถ่ินกําหนด   

     ขอ  ๖๐  หามไมใหแปรญัตติรายจายขึ้นใหม หรือเพิ่มเติมรายจาย หรือ

เปลี่ยนแปลงความประสงคของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจาย เวนแตจะไดรับคํา

รับรองจากผูบรหิารทองถิ่น หรอืคําแปรญัตตนัิน้ผูบรหิารทองถ่ินเปนผูแปรญัตต ิ   

     ขอ ๑๐๓   คณะกรรมการสภาทองถิ่นมี  ๒ ประเภท คือ  

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวา

สามคนแตไมเกินเจ็ดคน  

(๒) คณะกรรมการวสิามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรอืบุคคลที่ไมได

เปนสมาชิกสภาทองถิ่น มจํีานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกนิเจ็ดคน  

        กรณอีงคการบรหิารสวนจังหวัด บุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาองคการ

บรหิารสวนจังหวัดเปนคณะกรรมการวสิามัญทัง้คณะไมได 

         ในการตัง้คณะกรรมการวสิามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรมีสีทิธิ

เสนอชื่อผูเปนหรอืมไิดเปนสมาชกิสภาเทศบาล เพื่อใหสภาเทศบาลแตงตัง้เปน

กรรมการวสิามัญไดไมเกนิหนึ่งในส่ีของจํานวนกรรมการวิสามัญทัง้หมด 

     ขอ ๑๐๔   คณะกรรมการสภาทองถิ่น มหีนาที่กระทํากิจการหรือพจิารณา

สอบสวนเรื่องใดๆอันอยูในกิจการของสภาทองถิ่น แลวรายงานตอสภาทองถ่ิน          

         สภาทองถ่ินอาจแตงตัง้คณะกรรมการวสิามัญ เพื่อพจิารณากจิการของ

สภาทองถิ่นเปนกรณีพเิศษ 

     ขอ ๑๐๕   ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถิ่นมีอํานาจเลือก

สมาชิกสภาทองถิ่นหรอืบุคคลที่ไมไดเปนสมาชกิสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการ

สภาทองถิ่นชุดตางๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาที่ของสภาทองถ่ิน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด  

(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(๓) คณะกรรมการแปรญัตตริางขอบัญญัติ 

(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาทองถิ่นเห็นสมควร  

ถามคีวามจําเปน คณะกรรมการแตละคณะอาจตัง้คณะอนุกรรมการ

พจิารณารายละเอยีดในกิจการซ่ึงเปนหนาที่ของคณะกรรมการสภาทองถ่ิน แลว

เสนอรายงานตอคณะกรรมการสภาทองถ่ินเพื่อพจิารณา 



 

  
 

-๘- 

 

ประธานสภา อบต. ตามที่เลขาไดชี้แจงขอกฎหมายใหที่ประชุมทราบแลว นัน้  จงึขอใหที่ประชุม

พจิารณา กําหนดรายละเอียดดังน้ี     

 (๑) การคัดเลอืกคณะกรรมการแปรญัตต ิเพื่อทําหนาที่รบัคําแปรญัตติและ

พจิารณาคําแปรญัตต ิซ่ึงมจีํานวนไมนอยกวา  ๓  คน แตไมเกิน  ๗  คน  ขอให

สภาองคการบรหิารสวนตําบล เสนอวาจะมคีณะกรรมการแปรญัตต ิ ก่ีคน 

นายประสิทธ์ิ   หาญอาวุธ     สมาชิกสภา อบต. ม.๑๓  

 เสนอใหมคีณะกรรมการ  จํานวน  ๓   คน 

ประธานสภา อบต. ขอผูรับรองดวยครับ ผูรับรองไมนอยกวา  ๒  คน 

นางจอมส ี ศรวีงษชัย สมาชกิสภา อบต. ม.๑๔   ขอรบัรอง 

นางสาวจนิตนา  พิชยั สมาชิกสภา อบต. ม.๑     ขอรบัรอง 

ประธานสภา อบต. มสีมาชิกทานใดเปนเปนอยางอื่นหรอืไม ถาไมม ีผมขอมตทิี่ประชุม 

ทานใดเห็นชอบใหมคีณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  ๓  คน  

ขอไดโปรดยกมอืข้ึน 

ที่ประชุม   เห็นชอบ   ๒๔  เสยีง 

ประธานสภา อบต.  ทานใดไมเห็นชอบ   ขอไดโปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   ไมเห็นชอบ   -  เสียง 

    งดออกเสยีง  ๑   เสยีง 

ประธานสภา อบต. ขอเชิญเสนอรายช่ือผูเปนคณะกรรมการแปรญัตต ิ โดยใหเสนอครัง้ละลําดับ จน

ครบจํานวน เริ่มเสนอรายช่ือลําดับท่ี  ๑ 

นายสมบูรณ   อนิทรชูวงค     สมาชกิสภา อบต. ม.๘ 

เสนอ  นายสุขสวัสดิ์    ศรวีงษชัย    เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ลําดับที่  ๑ 

 ผูรับรองคนที่  ๑     นายทวศัีกดิ์   ศรชัีย      สมาชกิสภา อบต. ม.๑๒ 

 ผูรับรองคนที่  ๒     นายมนัส       จําชาติ     สมาชิกสภา อบต. ม.๑๔ 

ประธานสภา อบต. มทีานใดเสนอชื่ออื่น  ในลําดับที่หนึง่  อกีหรอืไม ถาไมมี ถือวาที่ประชุมแหงนี้มี

มติเปนเอกฉันทให   นายสุขสวัสดิ์    ศรวีงษชัย     เปนกรรมการแปรญัตติ

ลําดับที ่ ๑  ตอไปขอเชญิเสนอรายช่ือผูเปนคณะกรรมการแปรญัตต ิ ลําดับที่ ๒  

นายตรรีัตน   สาคะศุภฤกษ   สมาชิกสภา อบต. ม.๑๔ 

 เสนอ  นายจรนิ      พลสงค    เปนคณะกรรมการแปรญัตติ   ลําดับที ่๒ 

 ผูรับรองคนที่  ๑     นายประมวล    เติมศลิป      สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ 

 ผูรับรองคนที่  ๒     นายบญุเด็จ      ทางชัยภูม ิ   สมาชกิสภา อบต. ม.๘ 

 

 



 

  
 

-๙- 

 

ประธานสภา อบต. มทีานใดเสนอชื่ออื่น  ในลําดับที่สอง  อีกหรอืไม ถาไมม ีถือวาที่ประชุมแหงน้ีมี

มติเปนเอกฉันทให   นายจรนิ      พลสงค    เปนกรรมการแปรญัตติลําดับที่  ๒  

ตอไปขอเชญิเสนอรายชื่อผูเปนคณะกรรมการแปรญัตต ิ ลําดับที่  ๓  

นายเกรยีงไกร  วงศศรี สมาชิกสภา อบต. ม.๖  

 เสนอ  นายสมบูรณ   อนิทรชูวงค     เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  ลําดับที่  ๓ 

 ผูรับรองคนที่  ๑     นายธนพนธ     คุณพรม      สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 

 ผูรับรองคนที่  ๒     นายพรมจันทร  สรวงศริ ิ     สมาชกิสภา อบต. ม.๑๑ 

ประธานสภา อบต. มทีานใดเสนอชื่ออื่น  ในลําดับที่สาม   อกีหรอืไม ถาไมม ีถือวาที่ประชุมแหงนี้

มติเปนเอกฉันทให   นายสมบูรณ   อนิทรชูวงค     เปนกรรมการแปรญัตติ

ลําดับที ่ ๓   

 สรุปมตทิี่ประชุมแหงนี้ไดคัดเลอืกคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  ๓  คน  ดงันี้ 

 ๑. นายสุขสวัสด์ิ      ศรวีงษชัย     

 ๒. นายจรนิ           พลสงค     

 ๓. นายสมบูรณ     อนิทรชูวงค      

 ใหเลขานุการสภาทองถิ่น ดําเนินการนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการ

แปรญัตตนิัดแรกโดยดวน  เพื่อคัดเลอืกประธานกรรมการและเลขานุการ  ตาม

ระเบยีบขอ  ๑๐๙ 

ประธานสภา อบต. (๒) กําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตต ิเชญิสมาชกิสภาฯ เสนอครับ 

ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตตติามระเบยีบฯ ตองไมนอยกวา ๒๔  ชั่วโมงนับแตรับ

หลักการ  ดังนัน้เพื่อใหครบ ๒๔  ช่ัวโมงตามระเบยีบ และสะดวกในการปฏบิัติ

หนาที่ของคณะกรรมการและผูยื่นคําแปรญัตต ิ จงึควรเสนอใหมกีารยื่นคําแปร

ญัตตไิดไมนอยกวา  ๓  วันทําการ  เชญิเสนอครับ  

ที่ประชุม เสนอใหยื่นคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตตไิดตัง้แตวันที่  ๑๗  สงิหาคม  

๒๕๖๑  ถึงวันที ่ ๒๑  สงิหาคม  ๒๕๖๑   ต้ังแตเวลา   ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  

ณ  หองประชุมสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   

ประธานสภา อบต. มทีานใดเห็นเปนอยางอื่นหรอืไม ถาไมมผีมจะขอมตทิี่ประชุม 

 ทานใดเห็นชอบกําหนดการยื่นคําแปรญัตติตามที่ไดเสนอ ขอไดโปรดยกมือข้ึน  

ที่ประชุม   เห็นชอบ   ๒๔  เสยีง 

ประธานสภา อบต.  ทานใดไมเห็นชอบขอไดโปรดยกมอืขึ้น 

ที่ประชุม   ไมเห็นชอบ   -  เสียง 

    งดออกเสยีง  ๑   เสยีง 

 



 

  
 

-๑๐- 

 

ประธานสภา อบต. เชญิเลขานุการสภาสรุปรายละเอยีด 

เลขานุการสภา อบต. ๑.สภาฯมมีตรัิบหลักการรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๒    เวลา   ๑๐.๕๐  น.  

 ๒.สภาฯมมีตใิหแตงตัง้คณะกรรมการแปรญัตต ิ  จํานวน  ๓ ทาน  

ประกอบดวย 

(๑) นายสุขสวัสด์ิ    ศรวีงษชัย     

 (๒) นายจรนิ         พลสงค     

 (๓) นายสมบูรณ   อนิทรชูวงค      

 ๓.สภาฯ กําหนดใหมีการยื่นคําแปรญัตติ ตอคณะกรรมการแปรญัตต ิ ไดที่หอง

ประชุมสภาฯ ตัง้แตวันที่  ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๒๑ สงิหาคม ๒๕๖๑   

(๓ วันทําการ)  ในเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  

ประธานสภา อบต. ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถ่ินกําหนดหากผูบรหิารทองถ่ิน

หรอืสมาชกิสภาทองถิ่นผูใดเห็นควรจะแกไข เพิ่มเตมิรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคํา

แปรญัตตลิวงหนาเปนหนังสอื โดยใหแปรเปนรายขอและเสนอตอประธาน

คณะกรรมการแปรญัตต ิ ในกรณีที่สมาชกิสภาเปนผูแปรญัตตติองมีสมาชกิสภา

ทองถ่ิน จํานวน ๒ คนเปนผูรับรอง โดยใชแบบเสนอคําแปรญัตตทิี่สงใหสมาชกิ

แลว 

ระเบียบวาระที่  ๔          เรื่องอื่น ๆ   

นางนธมน  โหมดนอก  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ไดชี้แจงการกําจัดขยะอนิทรยีหรอืขยะเปยกในครัวเรอืนตามแนวทางโครงการ

หลังบานแมบานกระทรวงมหาดไทย โดยการคัดแยกขยะเปยกซ่ึงมปีระมาณ 

๖๐% ของขยะทัง้หมดที่เกิดขึ้นในครัวเรอืน  การดําเนินงานโดยการใชถัง

พลาสตกิแบบที่มฝีาปด เจาะกนถัง  ขุดหลุมขนาดความลกึ  ๒ ใน ๓  สวนของ

ความสูงของถัง  นาํถังใสในหลุมที่ขุด และนําขยะอนิทรยีหรอืขยะเปยก  เชน 

เศษอาหารที่เหลอืกิน  เปลอืกผักผลไม ใสในถังที่ฝงไวแลวปดภาชนะ เมื่อถังเต็ม

ใหเปลี่ยนหลุมไปเรื่อยๆ ปดหลุมเดมิ เศษอาหารจะกลายเปนปุยตอไป 

ที่ประชุม  รบัทราบ 

นายตรรีัตน   สาคะศุภฤกษ   สมาชิกสภา อบต. ม.๑๔   เสนอปดประชุม 

ผูรับรองคนที่   ๑   นายมนัส      จําชาต ิ        สมาชกิสภา อบต. ม.๑๔ 

                                         ผูรับรองคนท่ี   ๒   นายบุญเด็จ  ทางชัยภูมิ        สมาชกิสภา อบต. ม.๘ 

ประธานสภา อบต. ผมขอปดประชุม 

เลิกประชุม   เวลา  ๑๒.๓๐  น. 



 

  
 

-๑๑- 

 

 

                                         

                                                    (ลงชื่อ).......................................... ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายธรรมชาติ  สากุล)                                                         

        เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (ลงชื่อ).............................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                                   (นายอุทัย     ทชัิย) 

                                                   ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ) 

         (นายสุขสวัสดิ์   ศรวีงษชัย) 

 

(ลงชื่อ) 

         (นายจรนิ      พลสงค)     

 

(ลงชื่อ) 

         (นายมนัส     จําชาติ)    



 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

สมัยสามัญ   สมัยที่  ๓    คร้ังที่   ๒/๒๕๖๑ 

วันที่  ๒๙ เดอืน  สงิหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑     

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอทุัย             ทชัิย ประธานสภา อบต. อทุัย             ทชัิย   

๒ นายวิชัย             นารรัีกษ รองประธานสภา อบต. วชิัย             นารรีักษ   

๓ นางสาวจนิตนา     พชิัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑ จินตนา          พชิัย   

๔ นายสุขสวัสดิ ์       ศรวีงษชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑ สุขสวัสดิ ์       ศรวีงษชัย   

๕ นายวิบูลย           มั่นคง สมาชกิสภา อบต. ม. ๒ วบิูลย           มั่นคง   

๖ นายประมวล        เตมิศิลป สมาชกิสภา อบต. ม. ๔ ประมวล        เตมิศิลป   

๗ นายสมศักดิ์         คุมไขน้ํา สมาชกิสภา อบต. ม. ๔ สมศักดิ์         คุมไขน้าํ   

๘ นายทองสุข          เง่ียงไขน้ํา สมาชกิสภา อบต. ม. ๕ ทองสุข          เงี่ยงไขน้ํา   

๙ นายเกรยีงไกร      วงศศรี สมาชกิสภา อบต. ม. ๖ เกรยีงไกร      วงศศร ี   

๑๐ นางสาวดาวเรอืง    พูนทาหวา สมาชกิสภา อบต. ม. ๖ ดาวเรอืง         พูนทาหวา  

๑๑ นายนิยม             วชิาเย็น สมาชกิสภา อบต. ม. ๗ นิยม             วชิาเย็น   

๑๒ นายบุญเด็จ         ทางชัยภมูิ สมาชกิสภา อบต. ม. ๘ บุญเด็จ         ทางชัยภูมิ   

๑๓ นายสมบูรณ         อนิทรชูวงค สมาชกิสภา อบต. ม. ๘ สมบูรณ         อนิทรชูวงค  

๑๔ นายจรนิ              พลสงค สมาชกิสภา อบต. ม. ๙ จรนิ              พลสงค   

๑๕ นายชัชวาล           ประสานเชื้อ สมาชกิสภา อบต. ม. ๙ ชัชวาล           ประสานเชื้อ   

๑๖ นายธนพนธ         คุณพรม สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๐ ธนพนธ         คุณพรม   

๑๗ นายธารา             ดวงเงนิ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๐ ธารา             ดวงเงิน   

๑๘ นายพรมจันทร      สรวงศิริ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๑ พรมจันทร      สรวงศริ ิ  

๑๙ นางสาวฉววีรรณ    รักษหนิลาด สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๑ ฉววีรรณ        รักษหนิลาด  

๒๐ นายทวศัีกดิ์          ศรชีัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๒ ทวศีักดิ์          ศรชีัย   

๒๑ นางจอมสี            ศรวีงษชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๒ จอมสี            ศรวีงษชัย   

๒๒ นายสุร ิ               นิยมชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๓ สุร ิ               นยิมชัย   

๒๓ นายประสทิธิ ์       หาญอาวุธ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๓ ประสทิธิ ์       หาญอาวุธ   

๒๔ นายตรรัีตน          สาคะศภุฤกษ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๔ ตรรีัตน          สาคะศุภฤกษ  

๒๕ นายมนัส             จําชาติ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๔ มนัส              จําชาต ิ  

๒๖ นายธรรมชาต ิ     สากุล เลขานุการสภา อบต. ธรรมชาต ิ       สากุล  

 

 

 

 



 

  
 

-๒- 

. 

ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายพชรพล      วรพล นายก อบต.หวยบง พชรพล      วรพล  

๒ นายพนิจิ          ยอดทาหวา รองนายกอบต.หวยบง พนิิจ          ยอดทาหวา  

๓ นายพชิติ         คงนาวัง รองนายกอบต.หวยบง พิชติ          คงนาวัง  

๔ นายอนุพงษ     สากุล เลขานุการนายก อบต.หวยบง อนุพงษ      สากุล  

๕ นายอนุชา       แกวหยอง นักวิชาการปาไมชํานาญการ อนุชา        แกวหยอง  

๖ นางเพ็ญศร ี   รตเิมธากุล ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล เพ็ญศร ี     รตเิมธากุล  

 

                                      

เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๐๐   น.   

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภา อบต.หวยบง ไดเชญิสมาชกิ เขาหองประชุม  

โดยมนีายอุทัย   ทชิัย   ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง ทําหนาที่

เปนประธานในที่ประชุม เมือ่มีผูมาประชุมครบองคประชุมแลวดําเนินการประชุม

ตามระเบยีบวาระการประชุมดังน้ี 

ระเบียบวาระที่  ๑       เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธาน    -ไมม-ี 

ระเบียบวาระที่  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว  

  สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ครัง้ที่  ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๕  สงิหาคม  ๒๕๖๑  

ประธานสภา อบต.  รายงานการประชุมสภาทองถิ่นทุกคราวตองใหคณะกรรมการตรวจรายงานการ 

ประชุม   ไดตรวจสอบ  แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวนัน้อยางนอยสองฉบับ  เพื่อใหสมาชกิ

สภาทองถ่ินไดมีโอกาสตรวจดูกอน ที่จะรับรองรายงานการประชุม   บัดนี้

คณะกรรมการไดตรวจสอบแลว   มีทานสมาชิกทานใดตองการแกไขถอยคําใน

รายงานการประชุมหรอืไม อยางไร  หากไมมก็ีขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม   มมีตริับรองรายงานการประชุม 

 ระเบยีบวาระที่  ๓       เรื่องญัตตเิพื่อพจิารณา 

๓.๑  ญัตตริางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   

                                                พ.ศ. ๒๕๖๒  (วาระที่  ๒)  ตอ 

ประธานสภา อบต. ไดแจงวาคณะกรรมการแปรญัตตไิดเสนอรางขอบัญญัตติามรางเดิม  ไมมกีาร

แกไขเพิ่มเตมิแตอยางใด  และไดแจงใหคณะกรรมการแปรญัตติรายงานตอสภา 



 

  
 

 

 

-๓- 

 

ประธานคณะกรรมการแปรฯ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติไดปฏิบัติหนาที่รับคําแปรญัตตติั้งแตวันที่  ๑๗  

สงิหาคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  

นัน้ปรากฏวาตัง้แตเริ่มปฏบิัตหินาที่จนส้ินสุดระยะเวลา  ไมมผีูยื่นคําขอแปรญัตติ  

จึงคงรางเดิมแหงญัตติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๒  ให

สภาพจิารณาตามญัตตเิดิมของผูบรหิารเสนอทั้งหมด ไมมีการแกไข จึงนําเรยีน

ที่ประชุมรับทราบ 

ที่ประชุม  รบัทราบ 

 ๓.๒  ญัตตริางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    

                                                พ.ศ.๒๕๖๒  (วาระที่  ๓)   

ประธานสภา อบต. ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ขอ   ๕๒   การพจิารณาราง

ขอบัญญัตใินวาระที่สาม ไมมกีารอภปิราย เวนแตท่ีประชุมสภาทองถิ่นจะไดลง

มติใหมกีารอภปิราย ถามแีหตุอันสมควร   ดังนัน้ ในการพจิารณาวาระนี้ ใหที่

ประชุมลงมตวิาจะใหตราเปนขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒   หรอืไม 

จงึขอมติที่ประชุมวาจะใหตราเปนขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  ๒๕๖๒   หรอืไม 

ทานใดเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัตฯิ  ขอไดโปรดยกมอืขึ้น 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ   ๒๕   เสยีง 

ประธานสภา อบต.  ทานใดไมเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัตฯิ  ขอไดโปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   ไมเห็นชอบ    -  เสียง 

    งดออกเสยีง  ๑   เสยีง 

๓.๓  เรื่องขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

 พ.ศ. ๒๕๖๑  จํานวนเงนิ  ๔๘,๐๐๐.- บาท 

นายก อบต. เน่ืองจากไดรับบันทกึจากกองชางวาตามที่องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   

ไดดําเนินการกอสรางระบบประปาผวิดินขนาดใหญ  เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๔๘  สถาน

ที่ต้ัง  บานมวงเงาะ  หมู ๔  เพื่อใหบรกิารจายน้ําใหกับผูใชน้ําประปา   บานหวย

บงเหนือ   หมู ๒  และบานหนองสระแบง  หมู ๘  บางสวน  ซ่ึงขณะน้ี  ระบบ

ตูควบคุมและปมนํ้าทีท่ําหนาที่สูบน้ําผานการกรองและเตมิคลอรนีจากถังน้ําใส 

 



 

  
 

-๔- 

 

ขึ้นหอถังสูงเพื่อจายน้ําประปาใหกับประชาชนกลุมผูใชน้ําประปาไดชํารุด

เส่ือมสภาพ เนื่องจากใชงานมานานทาํใหปรมิาณน้ําทีสู่บไดลดลงไมเพยีงพอตอ

ความตองการ   จงึมีความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑเพื่อมาทดแทนของเดมิที่

ชํารุด  ดังนี้ 

๑. ปมสบูน้ําหอยโขง  ขนาด ๒  นิ้ว   ๓  แรงมา  แรงดันไฟฟา  ๒๒๐  โวลท  

ความถ่ี  ๕๐  เฮริท  ระบบไฟฟา ๑  เฟส   จํานวน  ๒  เครื่อง 

๒. ตูควบคุมปมน้ํา   ขนาด  ๓  แรงมา   จํานวน  ๒  เครื่อง 

เพื่อใหการบรกิารสาธารณะใหกับประชาชนเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ และ

ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด 

จงึขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายจากแผนงานเคหะและชุมชน  งาน

บรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบดําเนนิงาน หมวดคาวัสดุ  ประเภทวัสดุ

เช้ือเพลิงและหลอลื่น     จํานวนเงนิ   ๔๘,๐๐๐.-  บาท   

ไปตัง้จายใหมในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน    งบลงทุน   หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ   

จํานวน  ๒  รายการ  ดังนี้ 

    ๑. ปมสบูน้ําหอยโขง    จํานวนเงนิ  ๓๖,๐๐๐.-  บาท  

เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือปมสูบนํ้าหอยโขง  ขนาด ๒  นิ้ว    ๓  แรงมา  

แรงดันไฟฟา  ๒๒๐  โวลท  ความถ่ี  ๕๐  เฮริท  ระบบไฟฟา ๑  เฟส   จํานวน  

๒  เครื่อง  (ราคาเครื่องละ  ๑๘,๐๐๐.-  บาท)  

- จัดหาโดยสบืราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมตีามบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สํานักงบประมาณ 

- เปนไปตามพระราชบัญญตัสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 

๒๕๓๗   แกไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔   

ลงวันที่  ๙  มถุินายน ๒๕๕๘ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔  ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๔) เพิ่มเตมิฉบับที่ ๒  หนาที่  ๗  ลําดบัที่  ๑๒ 

    ๒. ตูควบคุมปมน้ํา  จํานวนเงิน   ๑๒,๐๐๐.-  บาท  

เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือตูควบคุมปมน้ํา   ขนาด  ๓  แรงมา   จํานวน  ๒  เครื่อง 

(ราคาเครื่องละ  ๖,๐๐๐.-  บาท) 

- จัดหาโดยสบืราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมตีามบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สํานักงบประมาณ 



 

  
 

-๕- 

 

- เปนไปตามพระราชบัญญตัสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 

๒๕๓๗   แกไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔   

ลงวันที่  ๙  มถุินายน ๒๕๕๘ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔  ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๔) เพิ่มเตมิฉบับที่ ๒  หนาที่  ๗   ลําดับที่  ๑๓ 

ประธานสภา อบต.  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกรปกครอง 

                                สวนทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที ่๒  และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓   

ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะปรมิาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรอืโอนไปต้ังจายเปน

รายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  

ที่ประชุม   อนุมัตใิหโอนตามที่เสนอ  

ระเบียบวาระที่  ๔          เรื่องอื่น ๆ   

นายอนุชา  แกวหยอง ไดแจงกับที่ประชุมวา ตามทีบ่านหินกอง  หมู ๖ ไดรวมกับกรมปาไม สมาชกิใน

ชุมชน จัดทําโครงการปาชุมชนบานหินกอง  จํานวน  ๒  แปลง  เนื้อที่ ๓๓  ไร  

๐  งาน  ๑๘ ตารางวา ตามหนังสอืสําคัญสําหรับที่หลวง  เลขที ่ชย.๐๐๙๙  

และเลขที่  ชย.๘๑๕๖๗  เพื่อใหทรพัยากรปาไมในทองถิ่นเกิดความอุดม

สมบูรณและเกิดประโยชนกับชุมชนอยางยัง่ยนืสบืไป นัน้  สํานักงานปาไมได

เสนอโครงการเพื่อทานผูวาราชการจังหวัดชัยภูมอินุมัติโครงการ  ซ่ึงการจัดทํา

โครงการดังกลาวตองเสนอใหสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความ

เห็นชอบกอน  จงึจะเสนอนําเรยีนทานผูวาราชการจังหวัดชัยภูมอินุมัตโิครงการ

ตอไป  กระผมจงึขอนําเรื่องนี้เขาที่ประชุมสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  

เพื่อขอความเห็นชอบ 

ที่ประชุม  มมีตใิหความเห็นชอบ 

นายสมบูรณ   อนิทรชูวงค  สมาชกิสภา อบต. ม.๘   เสนอปดประชุม 

ผูรับรองคนที่   ๑   นายมนัส        จําชาติ        สมาชกิสภา อบต. ม.๑๔                                         

ผูรับรองคนที่   ๒   นายเกรยีงไกร  วงศศรี สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 

ประธานสภา อบต.  กลาวผมขอปดประชุม 

เลกิประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐  น.            

 

 

 



 

  
 

-๖- 

 

 

                                                    (ลงชื่อ).......................................... ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายธรรมชาติ  สากุล)                                                         

        เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (ลงชือ่).............................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                                    (นายอุทัย     ทชิัย) 

                                                   ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  

 

 

 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ) 

         (นายสุขสวัสดิ์   ศรวีงษชัย) 

 

(ลงชื่อ) 

         (นายจรนิ      พลสงค)     

 

(ลงชื่อ) 

         (นายมนัส     จําชาติ)    



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

สมัยสามัญ   สมัยที่  ๔   คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๒๒ เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑    

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายอทุัย             ทชัิย ประธานสภา อบต. อทุัย             ทชัิย   

๒ นายวิชัย             นารรัีกษ รองประธานสภา อบต. วชิัย             นารรีักษ   

๓ นางสาวจนิตนา     พชิัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑ จินตนา          พชิัย   

๔ นายสุขสวัสดิ ์       ศรวีงษชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑ สุขสวัสดิ ์       ศรวีงษชัย   

๕ นายวิบูลย           มั่นคง สมาชกิสภา อบต. ม. ๒ วบิูลย           มั่นคง   

๖ นายประมวล        เตมิศิลป สมาชกิสภา อบต. ม. ๔ ประมวล        เตมิศิลป   

๗ นายสมศักดิ์         คุมไขน้ํา สมาชกิสภา อบต. ม. ๔ สมศักดิ์         คุมไขน้าํ   

๘ นายทองสุข          เง่ียงไขน้ํา สมาชกิสภา อบต. ม. ๕ ทองสุข          เงี่ยงไขน้ํา   

๙ นางสาวดาวเรอืง    พูนทาหวา สมาชกิสภา อบต. ม. ๖ ดาวเรอืง         พูนทาหวา  

๑๐ นายนิยม             วชิาเย็น สมาชกิสภา อบต. ม. ๗ นิยม             วชิาเย็น   

๑๑ นายบุญเด็จ         ทางชัยภมูิ สมาชกิสภา อบต. ม. ๘ บุญเด็จ         ทางชัยภูมิ   

๑๒ นายสมบูรณ         อนิทรชูวงค สมาชกิสภา อบต. ม. ๘ สมบูรณ         อนิทรชูวงค  

๑๓ นายจรนิ              พลสงค สมาชกิสภา อบต. ม. ๙ จรนิ              พลสงค   

๑๔ นายชัชวาล           ประสานเชื้อ สมาชกิสภา อบต. ม. ๙ ชัชวาล           ประสานเชื้อ   

๑๕ นายธนพนธ         คุณพรม สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๐ ธนพนธ         คุณพรม   

๑๖ นายธารา             ดวงเงนิ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๐ ธารา             ดวงเงิน   

๑๗ นายพรมจันทร      สรวงศิริ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๑ พรมจันทร      สรวงศริ ิ  

๑๘ นางสาวฉววีรรณ    รักษหนิลาด สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๑ ฉววีรรณ        รักษหนิลาด  

๑๙ นายทวศัีกดิ์          ศรชีัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๒ ทวศีักดิ์          ศรชีัย   

๒๐ นางจอมสี            ศรวีงษชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๒ จอมสี            ศรวีงษชัย   

๒๑ นายสุร ิ               นิยมชัย สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๓ สุร ิ               นยิมชัย   

๒๒ นายประสทิธิ ์       หาญอาวุธ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๓ ประสทิธิ ์       หาญอาวุธ  

๒๓ นายมนัส             จําชาติ สมาชกิสภา อบต. ม. ๑๔ มนัส              จําชาต ิ  

๒๔ นายธรรมชาต ิ     สากุล เลขานุการสภา อบต. ธรรมชาต ิ       สากุล  

 

 

 

 

 



 

  
 

-๒- 

 

ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายพชรพล      วรพล นายก อบต.หวยบง พชรพล      วรพล  

๒ นายพนิจิ          ยอดทาหวา รองนายกอบต.หวยบง พนิิจ          ยอดทาหวา  

๓ นายพชิิต           คงนาวงั รองนายกอบต.หวยบง พชิติ           คงนาวัง  

๔ นายอนุพงษ       สากุล เลขานุการนายก อบต.หวยบง อนุพงษ       สากุล  

๕ นายเปเร็จ        สากุล ผูใหญบาน  หมูที่  ๑๓ เปเรจ็        สากุล  

๖ นายยงยทุธ       ใสรังกา ผูชวยผูใหญบาน  หมูที ่ ๑๑ ยงยุทธ       ใสรงักา  

๗ นายเกรยีงไกร    วงศศรี ผูใหญบาน  หมูที่ ๖ เกรยีงไกร    วงศศรี  

๘ นายสุทัศน         อภัย ผูชวยผูใหญบาน  หมูที ่ ๑๑ สุทัศน         อภัย  

๙ นางทองพูน       ทองจํารูญ ประธานประชาคม  หมู ๖ ทองพูน       ทองจํารูญ  

๑๐ นายวจิติร         เค็งชัยภูมิ ประธานประชาคม  หมู ๙ วจิิตร         เค็งชัยภมู ิ  

๑๑ นายศักดา        พระลับรักษา ผูอาํนวยการกองชาง ศักดา        พระลับรักษา  

๑๒ นางสาวเพชรมณี  นารีรักษ หัวหนาสํานักปลัด อบต. เพชรมณ ี    นารรีกัษ  

๑๓ นางสาววริยิา      พื้นชัยภูม ิ นักวเิคราะหนโยบายและแผนฯ วริยิา          พื้นชัยภมูิ  

 

เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๐๐   น.   

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภา อบต.หวยบง ไดเชญิสมาชกิ เขาหองประชุม  

โดยมนีายอุทัย   ทชิัย   ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง ทําหนาที่

เปนประธานในที่ประชุม เมือ่มผีูมาประชุมครบองคประชุมแลวดําเนินการประชุม

ตามระเบยีบวาระการประชุมดังน้ี 

ระเบียบวาระที่  ๑       เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

ประธาน  เรื่องการเกดิอุบัตเิหตุที่บานหนองหนิ  หมูที่ ๗  มผีูเสยีชวีติจํานวน  ๔  คน  

  จงึขอใหทุกทานระมัดระวงัในการขับขี่ยานพาหนะดวย 

ที่ประชุม  รบัทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว  

  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๙  สงิหาคม  ๒๕๖๑ 

 

 

 



 

  
 

-๓- 

 

ประธานสภา อบต.  รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราวตองใหคณะกรรมการตรวจรายงานการ 

ประชุมไดตรวจสอบ  แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวนัน้อยางนอยสองฉบับ  เพื่อใหสมาชกิ

สภาทองถิ่นไดมโีอกาสตรวจดูกอน ที่จะรับรองรายงานการประชุม   บัดนี้ 

คณะกรรมการไดตรวจสอบแลว   มีทานสมาชิกทานใดตองการแกไขถอยคําใน

รายงานการประชุมหรอืไม อยางไร  หากไมมก็ีขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม   มมีตริับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องญัตตเิพื่อพิจารณา 

    ๓.๑ เรื่องญัตติรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

 (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑   

ชวงที่  ๒   (๑  เมษายน   ๒๕๖๑  –   ๓๐  กันยายน   ๒๕๖๑)   

นายก อบต. ไดแจงตอท่ีประชุมวา บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน  ไดปฏบิัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 

๒๕๕๙    ขอ ๓๐  (๕)  ผูบรหิารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ

สภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทัง้ประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาใหกับประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสบิ

หาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ิน เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผน

ดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยป

สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  ดังนั้น  จึงขอ

เสนอรายงานดังกลาวตอสภาใหรับทราบ  จากนั้นจะไดปดประกาศโดยเปดเผย

ใหประชาชนรับทราบ รายละเอยีดตามเอกสารที่แจกทุกทานแลว   

นักวเิคราะหฯ ไดนําเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาโครงการตางๆ 

ที่ประชุม รบัทราบ 

นายก อบต. ไดชี้แจงวายุทธศาสตรการพัฒนา ขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   

มทัีง้หมด  ๕  ยุทธศาสตร  รวม  ๓๒๘  โครงการ  ซ่ึงดําเนินการได  ๖๙  

โครงการ  เราไดทาํโครงการตามที่อยูในแผนแตงบประมาณเราก็มอียางจํากัด 

๓.๒  เรื่องการมอบกจิการประปาขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบงใหกับ

หมูบานบรหิารจัดการ 

นายก อบต.   ไดชี้แจงเรื่องกจิการประปาตอที่ประชุมวา   

ตามที่องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง ไดรับโอนกิจการประปาชนบท  

 



 

  
 

-๔- 

 

บานหวยบงเหนอื  มาดําเนนิการตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๔๑   จากองคการบรหิารสวน

จังหวัดชัยภมู ิ ซ่ึงประกอบดวย  หมู  ๒,๕,๗,๘,๙  น้ัน   เมื่อวันที่   ๒๓  

พฤษภาคม   ๒๕๖๐  เจาหนาที่ตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงนิแผนดนิจังหวัด

ชัยภูม ิโดย  นางสาวพัฒนภรณ  ศลิปวัฒนานันท  ไดสอบถามวาเพราะเหตุใด

องคการบรหิารสวนตําบลหวยบงไมสงมอบกจิการประปาใหหมูบานบรหิาร

จัดการ  ดังนัน้ เพื่อปฏบิัติตามระเบยีบของกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

บรหิารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน  พ.ศ.๒๕๔๘  จึงขอ

ความเห็นชอบมอบกิจการประปาขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบงใหกับ

หมูบานโดยคณะกรรมการบรหิารกิจการประปาหมูบาน   หมูที ่  ๒,๕,๗,๘ 

และ ๙   รายละเอยีดตามเอกสาร เปนผูบรหิารจัดการตามระเบยีบ ฯ  ตัง้แต

วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  เปนตนไป  จงึขอความเห็นชอบจากสภาองคการ

บรหิารสวนตําบลหวยบง 

ที่ประชุม   มมีตเิห็นชอบมอบกิจการประปาขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

ใหกับหมู  ๒,๕,๗,๘ และ ๙  

นายจรนิ  พลสงค  สมาชิกสภา อบต.  หมู ๙ 

    ฝากถึงการเปนพี่เลีย้งการดูแลบํารุงรักษากิจการประปาของหมูบานดวย  

นายก อบต. ขอนําเรยีนที่ประชุมวาตามที่ไดรับคําเสนอจากหนวยตรวจสอบเกี่ยวกับการ

บรหิารกิจการประปา ก็ไดพยายามหาแนวทางแกไขปญหากอนจะมอบทัง้ในดาน

ระบบ และการกอสรางเพิ่มเตมิใหครบทุกบานเพยีงพอตอการบรกิาร  ประกอบ

กับไดประชุมชี้แจงใหกับกลุมผูใชน้ํา ไดรับทราบทุกหมูบาน จัดการฝกอบรมให

ความรูกับกรรมการ  มอบหมายใหกองชางแกไขวัสดุ อุปกรณใหสามารถใชงาน

ได และ องคการบรหิารสวนตําบล ก็จะเปนที่ปรกึษาใหคําแนะนํา ทัง้ดานระบบ  

เทคนิค บัญช ีการเงนิ และพัสดุ  

    ๓.๓ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒   ในงบลงทุน  หมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง   

จํานวนเงนิ   ๔๙๘,๐๐๐.-  บาท 

นายก อบต. เน่ืองจากไดรับบันทกึจากกองชางวาตามที่องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง ได

จัดทําขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  ไปแลว

นัน้  เนื่องจากขัน้ตอนการเสนอรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒  เสนอช่ือโครงการผดิไปจากแบบที่กําหนด   

จงึขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 



 

  
 

-๕- 

 

งบลงทุน  คาที่ดินและส่ิงกอสราง  โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบ

บาดาลขนาดกลาง บานหวยบงเหนือ  หมู  ๒   จํานวนเงนิ   ๔๙๘,๐๐๐.-  บาท 

ไปตัง้จายใหม เปนโครงการประปาบาดาลแบบหอถังสูง  ขนาด  ๑๐  ลบ.ม.  

บานหวยบงเหนอื  หมู ๒    จงึนําเรยีนสภาเพื่อพจิารณาอนุมัต ิ

ประธานสภา อบต.  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกรปกครอง 

                                สวนทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที ่๒  และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓   

ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะปรมิาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรอืโอนไปต้ังจายเปน

รายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  

ที่ประชุม   มมีติอนมุัตใิหโอนตามที่เสนอ  

ระเบียบวาระที่  ๔           เรื่องอืน่ ๆ   

ประธานสภา อบต.  กลาววามทีานใดจะเสนอปญหาหรอืเรื่องเสนอแนะในที่ประชุมแหงนี้ขอเชญิ 

เสนอไดเลยนะครับ 

นายเกรยีงไกร  วงศศรี ผูใหญบานหนิกอง  หมู  ๖ 

 ขอขอบคุณทางสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบงทีไ่ดใหกําลังใจตลอดมา

และสนับสนุนโครงการตางๆในการพัฒนา 

นายสมบูรณ  อนิทรชูวงค สมาชิกสภา อบต.  หมู ๘  เสนอปดประชุม 

ผูรับรองคนที่   ๑    นายพรมจันทร  สรวงศริิ   สมาชกิสภา อบต. หมู  ๑๑ 

                              ผูรับรองคนที่   ๒    นายทวศีักดิ์        ศรชีัย    สมาชิกสภา อบต. หมู  ๑๒ 

ประธานสภา อบต. กลาวผมขอปดประชุม 

เลกิประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐   น. 

                                   

 

                                                    (ลงชื่อ).......................................... ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายธรรมชาติ  สากุล)                                                         

        เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

-๖- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (ลงชื่อ).............................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                                    (นายอุทัย     ทชิัย) 

                                                   ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  

 

 

 

 

 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ) 

         (นายสุขสวัสดิ์   ศรวีงษชัย) 

 

(ลงชื่อ) 

         (นายจรนิ      พลสงค)     

 

(ลงชื่อ) 

         (นายมนัส     จําชาติ)    


