
รายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ครั้งแรก 
วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
............................................ 

ผู้มาประชุม  
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายไพฑูรย์  คล้ายน้อย  สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  1  ไพฑูรย์  คล้ายน้อย    

2. นายเพ็ชร  น้อยนาท้าว สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  2 เพ็ชร  น้อยนาท้าว   

3. นายสามารถ  ฤทธิสิงห์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  3 สามารถ  ฤทธิสิงห์   

4. นางกรองกาญจน์  มีอิสระ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  4 กรองกาญจน์  มีอิสระ   

5. นายเทพพิทักษ์  ทองสง่า สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  5 เทพพิทักษ์  ทองสง่า   

6. นางพัณณิตา  หร่ายขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  6 พัณณิตา  หร่ายขุนทด   

7. นายเม้า  หาญคงนอก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที ่ 7 เม้า  หาญคงนอก   

8. นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  8 ไทยรัตน์  หงส์ทอง   

9. นายสายัณห์  ผลยวง สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  9 สายัณห์  ผลยวง   

10. นายสุคนธ์  ชอนขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  10 สุคนธ์  ชอนขุนทด   

11. นายมงคล  โกลนโคกกรวด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  11 มงคล  โกลนโคกกรวด   

12. นายโอภาส  พร้อมจันทึก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  12 โอภาส  พร้อมจันทึก   

13. นายสมชาย  อ่อนจู สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  13 สมชาย  อ่อนจู   

14. นายแหลม  กลางจอหอ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  14 แหลม  กลางจอหอ   

15. นางกุลรวี  ไกรสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  15 กุลรวี  ไกรสันเทียะ   

16. นายบรรเลิง  ทุมจันทึก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  16 บรรเลิง  ทุมจันทึก   

17. นายวิชล  พันธ์แน่น สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  17 วิชล  พันธ์แน่น   

18. นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  18 ประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ   

19. นางสาวรุ่งทิพย์  ม าขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  19 รุ่งทิพย์  ม าขุนทด   

20. นายผัด  สายจันทร์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  20 ผัด  สายจันทร์   

21. นายณัฐพล  อาจวิชัย สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  21 ณัฐพล  อาจวิชัย   

22. นายนเรตร  ทับขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  22 นเรตร  ทับขุนทด   



ผู้มาประชุม  
  

23. นายจ าเนียร  แสนขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  23 จ าเนียร  แสนขุนทด   

24. นายสุเมธี  จันทสิทธิ์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  24 สุเมธี  จันทสิทธิ์   

25. นายศุภชัย  มือสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  25 ศุภชัย  มือสันเทียะ   

 
ผู้ไม่มาประชุม     

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

- - - - 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
          

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ นายอ าเภอด่านขุนทด ไพฑูรย์  มหาชื่นใจ  

2. นางธนิดา  ภูมิโคกรักษ์ ท้องถิ่นอ าเภอด่านขุนทด ธนิดา  ภูมิโคกรักษ์  

3. นายวิสิทธิ์  พิทยาภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร นครราชสีมา เขต 13 วิสิทธิ์  พิทยาภรณ์  

4. นายเจษฎา  พิทยาภรณ์ สมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา เขต 1 เจษฎา  พิทยาภรณ์  

5. นายธวัฒน์  ศิริปริญญานันต์ สมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา เขต 2 ธวัฒน์  ศิริปริญญานันต์  

6. นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จีระประภา  เฉลิมชาติ  

7. นายณัฐพล  เมนขุนทด ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ณัฐพล  เมนขุนทด  

8. นางปราณี  เฉลิมชาติ หัวหน้าส านักปลัด  ปราณี  เฉลิมชาติ   

9. นายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วินัย  พวงจันทร์  

10. นายประเสริฐ  พลกลาง นิติกร ประเสริฐ  พลกลาง  

11. นางสาวดวงสุดา  เผือดนอก พนักงานจ้างเหมา ดวงสุดา  เผือดนอก  

12. นางสาวพิชชา  โมมขุนทด พนักงานจ้างเหมา พิชชา  โมมขุนทด  

13. นายเตียม  วิศิษฎ์ศิลป์ คนงานทั่วไป เตียม  วิศิษฎ์ศิลป์  

14. นายเทวัน  จงผ่อนกลาง นักศึกษาฝึกงาน เทวัน  จงผ่อนกลาง 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ท าหน้าที่
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เรียนเชิญนายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ นายอ าเภอด่านขุนทด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

- เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อ่านประกาศอ าเภอด่านขุนทด เรื่อง ก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยบง ครั้งแรก ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 

- เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เรียนเชิญนายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ นายอ าเภอด่านขุนทด มอบนโยบายในการ
ปฏิบัติงาน และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ครั้งแรก 

 

นายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ  ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้อง ประชาชนเลือก
   ท่านเข้ามาท าหน้าที่แทน จากนี้ ทุกท่านจะได้ท าหน้าที่ดูแลพ่ีน้องประชาชนตามที่
   ตั้งใจ การท างานพัฒนาหมู่บ้าน ต าบล ต้องอาศัยความร่วมมือ ความสามัคคี จากผู้น า
   ทุกฝ่าย แนวทางการท างานต้องอาศัยระเบียบ ข้อกฎหมาย เป็นส าคัญ ต้องถูกระเบียบ 
   กฎหมาย และถูกต้องตามความต้องการของพ่ีน้องประชาชน  โดยเฉพาะการพัฒนาด้าน
   โครงสร้างพ้ืนฐาน และการท่องเที่ยว ซึ่งต าบลห้วยบงมีแหล่งท่องเที่ยวคือกังหันลม 
   ท าอย่างไรจึงจะให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจ านวนมาก สร้างรายได้ให้กับชุมชนต าบลห้วยบง 
   ฝากท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยกันคิด ใช้ศักยภาพที่มีในชุมชนมาพัฒนาเพ่ือให้เกิด
   ประโยชน์สูงสุดกับพ่ีน้องประชาชน ขอให้ทุกท่านมีความมุ่งมั่นในการท างานดูแล และ
   ให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน ประสบความส าเร็จในการท างาน และขอเปิดประชุม
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ครั้งแรก ณ บัดนี้  
   

 - เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เชิญนายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
หมู่ที่ 18 ผู้มีอายุมากที่สุด เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่เป็นประธานที่
ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ  กล่าวแนะน าตัว และอ่านข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว   พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่

 แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฯลฯ 

  มาตรา 48 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่ง
 เลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานและรอง
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ฯลฯ 
                            

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

ฯลฯ 
 

 
//ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภา… 
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 ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
 สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
 ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภา
 ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิก
 สภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูก
 เสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่
 ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
 หลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่
 ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
 เท่ากัน 
 วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ 39 มาใช้บังคับโดย
 อนุโลม 
 ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน    
 วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน 
 ตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธาน
 ที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด สี และ
 ขนาดอย่างเดียวกัน ตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียน
 ข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียน
 ข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
 ข้อ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 
 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณี ด าเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือก
 ประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่
 ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป 
 ข้อ 10 ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

ฯลฯ 
 (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อนายอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การ
 บริหารส่วนต าบล 

ฯลฯ 
 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
 ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
 ได้รับเลือก 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ คนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ด ารงต าแหน่งประธานสภาฯ และมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
 
 

//นายไพฑูรย์  คล้ายน้อย…  
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นายไพฑูรย์  คล้ายน้อย  เสนอ นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 8  
  ผู้รับรอง  1. นายเม้า  หาญคงนอก  สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 7 
     2. นายสุคนธ์  ชอนขุนทด สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมูที่ 10   
 

นายจ าเนียร  แสนขุนทด  เสนอ นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 18 
  ผู้รับรอง  1. นางกรองกาญจน์  มีอิสระ สมาชิก อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 4 
     2. นายณัฐพล  อาจวิชัย สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 21 
 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ด ารงต าแหน่งประธานสภาฯ เพิ่มอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมเสนอผู้ที่สมควรด ารง
 ต าแหน่งประธานสภาฯ จ านวน 2 รายชื่อ คือ 1. นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง สมาชิกสภา 
 อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 8  2. นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 18 
  เมื่อมีผู้เสนอผู้สมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาฯ จ านวน 2 คน จึง
 ด าเนินการเลือกประธานสภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
 ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 8 ส าหรับวิธีการลงคะแนนจะ
 เรียกชื่อสมาชิกสภาฯ แต่ละคนตามล าดับอักษรเพ่ือลงคะแนน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
 สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอหารือประเด็นการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล ของผู้ที่ถูก
 เสนอ หากสมาชิกสภาฯ บางท่านเขียนชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอตกหล่นบ้าง เช่น 
 พยัญชะ ตัวสะกด วรรณยุกต์ ท าให้ชื่อตัว ชื่อสกุลไม่สมบูรณ์ แต่อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าเป็น
 ชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอ ที่ประชุมเห็นสมควรให้เป็นบัตรดี หรือบัตรเสีย หรือต้อง
 เขียนให้ถูกต้องเท่านั้น เชิญสมาชิกสภาฯ แสดงความคิดเห็น 
 

นายจ าเนียร  แสนขุนทด  กรณีนี้ ผมมีความเห็นว่าสมควรให้เป็นบัตรดี คืออ่านอย่างไรก็ได้ชื่อตามนั้น 
 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด ผมมีความเห็นว่าควรเขียนชื่อตัว ชื่อสกุลให้ถูกต้องเท่านั้น จึงจะถือว่าเป็นบัตรดี 
 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด  สมาชิกสภาฯ บางท่านอายุมาก อาจจะเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล ตกหล่นไม่สมบูรณ์บ้าง 
 แต่อ่านอย่างไรก็เป็นชื่อตัว ชื่อสกุล ของผู้ที่ถูกเสนอ จึงมีความเห็นว่าควรนับเป็นบัตรดี ขอ
 ยกตัวอย่างการเลือกประธานสภาฯ เมื่อครั้งที่ผ่านมาเขียนชื่อตัวเท่านั้น ก็นับเป็นบัตรดี 
 

นายสุเมธี  จันทสิทธิ์  การเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล ตกหล่นไม่สมบูรณ์ ผมมีความเห็นว่าควรอนุโลมให้นับเป็น
 บัตรดีได้ 
 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ  ประเด็นที่สมาชิกสภาฯ แสดงความเห็นว่าการเลือกประธานสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา
ประธานสภาฯ ชั่วคราว เขียนแต่ชื่ออย่างเดียว ไม่ได้เขียนชื่อสกุล ก็นับเป็นบัตรดี ประเด็นนี้ไม่ได้เป็นไปตามระเบียบฯ 
 แต่เป็นมติของสภาฯ แห่งนี้ ถือว่าด าเนินการได้หรือไม่ อย่างไร  
 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด  ตามระเบียบฯ ข้อ 8 ระบุว่า โดยวิธีเขียนชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละ
 หนึ่งชื่อ แต่ที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อ้างถึงครั้งที่ผ่านมาอยู่ที่มติของสภาฯ ครั้งนั้นว่าจะ
 ด าเนินการแบบไหน ทุกวันนี้เทคโนโลยีสื่อต่างๆ มีมาก หากสภาฯ ด าเนินการไม่ถูกต้องตาม
 ระเบียบ อาจมีผลเสียตามมาทีหลัง ผมจึงไม่เห็นด้วยในประเด็นการเขียนชื่อตัวเพียงอย่าง
 เดียว และประเด็นการเขียนชื่อตัว ชื่อสกุลตกหล่นไม่สมบูรณ์ให้เป็นบัตรดี 
 
 

//ท้องถิ่นอ าเภอ... 
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ท้องถิ่นอ าเภอด่านขุนทด  แนะน าว่าควรด าเนินการตามระเบียบ โดยการเขียนชื่อตัว ชื่อสกุลให้ ถู ก ต้ อ ง 
 ซึ่งจะมีชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ ติดบนป้ายให้สมาชิกสภาฯ ได้ดูเพ่ือความ
 ถูกต้อง 
 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ  ขอบคุณท้องถิ่นอ าเภอที่ได้แนะน า และขอมติในที่ประชุมดังนี้ กรณีสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว เขียนชื่อตัว ชื่อสกุล ตกหล่นหรือไม่สมบูรณ์ แต่อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าเป็นชื่อตัว ชื่อสกุลของ
 บุคคลนั้น สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นว่าเป็นบัตรดี  
 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 25 คน  ครบองค์ประชุม 
 

ที่ประชุม  เห็นด้วย 18  เสียง  
 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ  กรณีสมาชิกสภาฯ  เขียนชื่อตัว ชื่อสกุล ตกหล่นหรือไม่สมบูรณ์ แต่อ่านแล้วเข้าใจ
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ได้ว่าเป็นชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลนั้น สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นว่าเป็นบัตรเสีย 
 

ที่ประชุม  เห็นด้วย 3 เสียง 
 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  
 

ที่ประชุม  งดออกเสียง 4 เสียง 
  

มติที่ประชุม  เห็นด้วยกรณีสมาชิกสภาฯ เขียนชื่อตัว ชื่อสกุล ตกหล่นหรือไม่สมบูรณ์ แต่อ่าน
 แล้วเข้าใจได้ว่าเป็นชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลนั้น ให้ถือว่าเป็นบัตรดี 
 

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ  เชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงและด าเนินการให้สมาชิกสภาฯ ท้องถิ่น
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ลงคะแนนเลือกประธานสภาท้องถิ่น ตามขั้นตอนต่อไป  
 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  เรียกชื่อสมาชิกสภาฯ ตามล าดับตัวอักษร เพ่ือลงคะแนนเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
 ล าดับที่ 1 นางกรองกาญจน์  มีอิสระ สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 4...ถึงล าดับที่ 25 
 นายโอภาส  พร้อมจันทึก สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 12 
  

นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ  เมื่อสมาชิกสภาฯ ลงคะแนนครบ 25 คน แล้ว ตามระเบียบ ฯ ข้อ 8 วรรคสอง ให้
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน ดังนี้  
  1. นายไพฑูรย์  คล้ายน้อย  สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 1  
  2. นายจ าเนียร  แสนขุนทด  สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 23 
  3. นางกรองกาญจน์  มีอิสระ สมชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 4 
  การนับคะแนนได้เสร็จสิ้นลง จึงขอประกาศคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้ 
  1. นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง     ได้คะแนน 16 คะแนน 
  2. นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ   ได้คะแนน   9 คะแนน 
  จึงเป็นอันว่า นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
 หมู่ที่ 8 ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ตามระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

//ข้อ 10 ประธานสภา... 
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  ข้อ 10 ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่งเมื่อ (3) เมื่อนายอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้ง
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
  ขอพักการประชุม 15 นาที  เพ่ือให้นายอ าเภอด่านขุนทดมีค าสั่ งแต่งตั้ ง
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
 

 พักการประชุม 15 นาที 
 - นายอ าเภอด่านขุนทดแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อ่านประกาศแต่งตั้งประธานสภา 
 - ประธานสภาฯ ชั่วคราวพ้นจากหน้าที่ และประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งได้รับ
 การแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม 
           

 ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                                 

 ประธานสภาฯ  กล่าวแนะน าตัว และอ่านข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฯลฯ 

 มาตรา 48 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่ง
เลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานและรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ฯลฯ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฯลฯ 

 ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม เกี่ยวกับการ
ประชุมสมัยสามัญดังนี้ 

ฯลฯ 
 ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการ

จังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอ าเภอส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบล ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก 

 ข้อ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา

ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าถือ
ว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งรองประธานสภาฯ และมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 

 

//นายสามารถ  ฤทธิสิงห์... 
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นายสามารถ  ฤทธิสิงห์  เสนอ นายไพฑูรย์  คล้ายน้อย สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 1 
  ผู้รับรอง 1. นายผัด  สายจันทร์  สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 20 
    2. นายสมเพ็ชร  น้อยนาท้าว สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 2 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้
ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาฯ เพ่ิมอีกหรือไม่ หากไม่มี ตามระเบียบ ฯ ข้อ 14 ในการ
เลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการ
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
เป็นอันว่านายไพฑรูย์  คล้ายน้อย สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 1 ได้รับเลือกเป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายไพฑูรย์  คล้ายน้อย  ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกผมเพ่ือท าหน้าที่เป็นรอง
ประธานสภาฯ จะใช้ความรู้ความสามารถที่มีช่วยเหลืองานของประธานสภาฯ อย่างเต็ม
ความสามารถ                   

 

ระเบียบวาระท่ี  3        เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ประธานสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ฯลฯ 
 ข้อ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว

พ้นจากต าแหน่ง 
 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา

ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้
นั้นได้รับเลือก 

 ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้  ให้
ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้
หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อท่ีตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการ
สภาฯ และมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 

 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด เสนอนางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
  ผู้รับรอง 1. นายสายัณห์  ผลยวง  สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 9 
    2. นายวิชล  พันธ์แน่น   สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 17 
 

//ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
เลขานุการสภาฯ เพ่ิมอีกหรือไม่ หากไม่มี ตามระเบียบ ฯ ข้อ 14 ในการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอ
ชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
เป็นอันว่านางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้รับ
เลือกเป็นเลขานุการสภาฯ  

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลขานุการสภาฯ  ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่มอบความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ จะ
ตั้งใจปฏิบัติงานเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ และถือปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย  
                      

ระเบียบวาระท่ี  4        เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2565 และสมัยแรกของปี 2566 
 

ประธานสภาฯ   พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่
   แก้ไขเพ่ิมเติม 
   มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

ฯลฯ 
   สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
   จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
   2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ฯลฯ 
   ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น 
   เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการ
   ประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

ฯลฯ 
   (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้น
   จะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีก่ีสมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเม่ือใด แต่ละสมัยในปีนั้น
   มีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
   ถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
   การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 
    เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2565 
 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด เสนอสมัยประสามัญ ประจ าปี 2565 สี่สมัย ดังนี้ สมัยแรก วันที่ 16-30
   มกราคม 2565 สมัยที่สอง วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2565 สมัยที่สาม วันที่ 1-15 
   สิงหาคม 2565 สมัยที่สี่ วันที่ 1-15 ธันวาคม 2565  
 

//ผู้รับรอง… 
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    ผู้รับรอง 1. นายสายัณห์  ผลยวง  สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 9 
      2. นายวิชล  พันธ์แน่น   สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 17 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2565 เป็นอย่าง
   อ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการก าหนดสมัยประชุม
   สามัญ ประจ าปี 2565 สี่สมัย ดังนี้ สมัยแรก วันที่ 16-30 มกราคม 2565  ส มั ย ที่
   สอง วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2565 สมัยที่สาม วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 สมัยที่สี่ 
   วันที่ 1-15 ธันวาคม 2565 
 

เลขานุการสภาฯ   ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 25 คน  ครบองค์ประชุม 
 

มติที่ประชุม    รับรอง (รับรอง 23 เสียง   ไม่รับรอง  –  เสียง   งดออกเสียง 2 เสียง) 
 

ประธานสภาฯ   เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี 2566 
 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด เสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี 2566 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 
    2566 
    ผู้รับรอง 1. นายสุคนธ์  ชอนขุนทด สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 10 
      2. นายสมเพ็ชร  น้อยนาท้าว สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมูที่ 2 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี 2566 เป็น
   อย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการก าหนดสมัย
   ประชุมสามัญ สมัยแรกของปี 2566 คือวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2566 
 

เลขานุการสภาฯ   ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จ านวน 25 คน  ครบองค์ประชุม 
 

มติที่ประชุม    รับรอง (รับรอง 23 เสียง   ไม่รับรอง  –  เสียง   งดออกเสียง 2 เสียง) 
   

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ    วันนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงได้รับเกียรติจาก นายวิสิทธิ์     
 พิทยาภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดนครราชสีมา เขต 13 นายเจษฎา  พิทยาภรณ์ 
 ส.อบจ.อ าเภอด่านขุนทด เขต 1 นายธวัฒน์  ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ.อ าเภอด่านขุนทด 
 เขต 2 นายณัฐพล  เมนขุนทด ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เรียนเชิญได้กล่าวทักทายหรือ
 เสนอแนวทางการบริหารงานกับสมาชิกสภาฯ 

 

นายเจษฎา  พิทยาภรณ์   สวัสดีปีใหม่และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้อง
 ประชาชนเลือกท่านเข้ามาท าหน้าที่ เพ่ือช่วยเหลือดูแลพ่ีน้องประชาชน แนวทางการ
 ท างานระหว่าง อบจ. กับ อบต. ต้องประสานการท างานร่วมกัน การให้ความช่วยเหลือ
 พ่ีน้องประชาชนด้านต่างๆ ในพ้ืนที่ของ อบต.ทุกแห่ง อบจ.จะไม่สามารถให้ความ
 ช่วยเหลือได้หากไม่ได้รับการร้องขอจาก อบต.ในพ้ืนที่ ซึ่งโครงการที่ขอความช่วยเหลือ
 จะเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต. ทุกโครงการที่จะของบประมาณจาก อบจ. 
 ต้องมีอยู่ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  อบต.ด้วย ดังนั้นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงมี 

 
//ความส าคัญ... 
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  ความส าคัญ ฝากท่านสมาชิกสภาฯ ได้ประชาคมเสนอโครงการต่างๆ ที ่เห็นว่ามี
 ความจ าเป็นพ่ีน้องประชาชนได้ประโยชน์ร่วมกันบรรจุเข้าแผนพัฒนาขององค์การ
 บริหารส่วนต าบลเพ่ือของบประมาณจาก อบจ.หรือจากหน่วยงานอื่นๆ ขอบคุณ ประธาน
 สภาฯ อบต.ห้วยบง ที่ให้โอกาสได้กล่าวพูดคุยกับสมาชิกสภาฯ ขอให้ทุกท่านประสบแต่
 ความสุข ความเจริญ ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานตลอดไป 

  

นายธวัฒน์  ศิริปริญญานันต์  ขอแสดงความยินดีกับประธานสภาฯ อบต.ห้วยบง และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
การท างานระหว่าง อบจ.กับ อบต.ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกัน การเป็นสมาชิกสภาฯ ต้อง
รวบรวมปัญหาและความต้องการของพ่ีน้องประชาชนเพ่ือเสนอเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่ งนับวันท้องถิ่นจะมีบทบาทที่ส าคัญมากในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
งบประมาณหรือโครงการต่างๆ จะกระจายลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ทั้งบุคลากร หน่วยงาน
ต่างๆ จะถ่ายโอนให้ท้องถิ่น เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่ งต าบลห้วยบงมี
ความพร้อมด้านต่างๆ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ถนน พ้ืนที่ ขอชื่นชมสมาชิกสภาฯ ที่ได้แสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุม แสดงมีวิสัยทัศน์ในการท าหน้าที่ ในวาระปีใหม่นี้ ขออ านาจคุณ
พระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านพบแต่สิ่งดีๆ 
สุขภาพแข็งแรง ดูแลบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้กับพ่ีน้องประชาชนตลอดไป  

 

นายวิสิทธิ์  พิทยาภรณ์   ขอแสดงความยินดีกับประธานสภา อบต.ห้วยบง และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ต าบลห้วยบงเป็นต าบลใหญ่ จ านวน 25 หมู่บ้าน ฝากท่านปลัดและสมาชิกสภาฯ ท า
อย่างไรจะสร้างอ่างเก็บน้ าให้ได้คุณภาพดีกว่านี้ ถ้าหากกรมชลประทานสร้างแล้วยกให้
ท้องถิ่นดูแล อบต.จะมีศักยภาพพอหรือไม่ ก็ต้องของบประมาณจากหน่วยอื่น เช่น กรม
ทรัพยากรน้ าภาค 5 ซึ่งจะหาโครงการที่เป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ท า ส่วนแหล่งท่องเที่ยว 
อบต.ห้วยบงมีพ้ืนที่ทุ่งกังหันลมขนาดใหญ่ หากด าเนินการวางแผนพัฒนาที่ดีก็สามารถ
เพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว ประชาชนในพ้ืนที่ผลิตสินค้าขายก่อให้เกิดรายได้  ขอบคุณ
ประธานสภาฯ และประธานสภาฯ ชั่วคราว สมาชิกสภาฯ ที่ท าหน้าที่ได้เป็นอย่างดีในวันนี้ 

 

ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณนายวิสิทธิ์  พิทยาภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดนครราชสีมา 
เขต 13 นายเจษฎา  พิทยาภรณ์ ส.อบจ.อ าเภอด่านขุนทด เขต 1 นายธวัฒน์  ศิริ
ปริญญานันต์ ส.อบจ.อ าเภอด่านขุนทด เขต 2 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะพูดคุยหรือ
เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชน หรือไม่ 

นายสุเมธี  จันทสิทธิ์   ถนนเข้าบ้านห้วยโปร่งจากปากทางถึงบ้านศิลาร่วมสามัคคีไม่มีไฟส่องสว่างตาม
เส้นทาง เนื่องจากประชาชนที่ออกไปท างานและเลิกกลับบ้านยามค่ ามืดอาจท าให้เกิด
อันตราย ฝากประธานสภาฯ ถึงคณะผู้บริหารขอให้ด าเนินการติดตั้งให้ด้วย  

 

นายเม้า  หาญคงนอก   ถนนบ้านซับยางคุ้มประสานมิตรขอให้ เร่งด าเนินโครงการซ่อมแซมเพราะ
ประชาชนเดือดร้อน 

 
 

//นายแหลม  กลางจอหอ... 
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นายแหลม  กลางจอหอ   เรื่องแรก ถนนจากบ้านซับพลูน้อยข้ามคลองขาดไม่สามารถสัญจรได้ ฝาก
ประธานสภาฯ ไปถึงคณะผู้บริหารให้เร่งด าเนินการซ่อมแซม เรื่องที่สอง ซอยบ้านผู้ช่วยทุ่ง
มีกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่แห้งตายแล้วเอนมาทางสายไฟบริเวณถนนที่สัญจรไปมา เกรงว่า
ประชาชนจะได้รับอันตรายหากหักโค่นลงมา ขอให้ อบต.ห้วยบงเข้าไปด าเนินการตัดออก
ให้ด้วย    

 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด  การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ ต้องยึดระเบียบ ข้อกฎหมายเป็นหลัก ตามท่ี
นายอ าเภอได้กล่าวมอบแนวทางการท างานไว้ การปฏิบัติหน้าที่ขอให้มีความสามัคคีกัน
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาจจะมคีวามเห็นต่างกันบ้าง ก็ตามระบอบประชาธิปไตย การ
ประชุมสภาฯ แต่ละครั้งขอความร่วมมือทุกท่านได้เข้าประชุมทุกครั้งโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

เลขานุการสภาฯ   หมู่บ้านใดที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านถนน หรือด้านอ่ืนๆ ขอให้ยื่นค า
ร้องได้ที่กองช่าง อบต.ห้วยบง ถ้ามีรูปถ่ายประกอบด้วยยิ่งดี จะได้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้
เร่งด าเนินการ และตอนนี้ อบต.ห้วยบง ได้จัดหายางมะตอยส าเร็จรูปใช้ซ่อมแซมถนน
หมู่บ้านใดถนนช ารุดเป็นหลุม เป็นบ่อ ให้ยื่นเอกสารขอรับยางมะตอยเพื่อน าไปซ่อมแซม
ได้ และขอประชาสัมพันธ์วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา  
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ผู้สร้างเมืองนครราชสีมา โดยเช่าบูชาเหรียญที่ระลึกเนื้อทองแดงรมด า/เนื้อทองบรอนซ์ 
ขนาด 3.5 ซม. เหรียญละ  20 บาท เชิญสมาชิกสภาฯ และท่านที่สนใจเช่าบูชาได้ที่
ส านักปลัด 

  

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจึงขอ
 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ครั้งแรก        
                                               

ปิดประชุมเวลา  12.3๐ น.  
 
                                       ลงชื่อ      จีระประภา เฉลิมชาติ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
        (นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ)    
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  
 

 
 ลงชื่อ        ไทยรัตน์  หงษ์ทอง ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง)  
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง                                                                 
 


