
รายงานการประชุมสภาสมัย   สมัยท่ี 1  
ประจ าปี  พ.ศ. 2561   

วันที่  15  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 

     ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมนตรี  เปลี่ยนผึ้ง ประธารสภาฯ มนตรี  เปลี่ยนผึ้ง  
2 นายโยทิน  ลาภมูล รองประธารสภาฯ โยทิน  ลาภมูล  
3 นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร ส.อบต.  หมู่ 1 ยงค์ยุทธ  ผลบุตร  
4 นายมิตชัย  อุเทนท า ส.อบต.  หมู่ 1 มิตชัย  อุเทนท า  
5 นายไพบูลย์  ธรรมจิตร ส.อบต.  หมู่ 2 ไพบูลย์  ธรรมจิตร  
6 นายกฤษดา  ว่องไว ส.อบต.  หมู่ 4 กฤษดา  ว่องไว  
7 นายบุญเตียง  แสงเขียว ส.อบต.  หมู่ 4 บุญเตียง  แสงเขียว  
8 นางสงวน  ชาประดิษฐ์ ส.อบต.  หมู่ 5 สงวน  ชาประดิษฐ์  
9 นายบุญมี  จักรแก้ว ส.อบต.  หมู่ 5 บุญมี  จักรแก้ว  
10 นายนิคม  มิ่งแสง ส.อบต.  หมู่ 6 นิคม  มิ่งแสง  
11 นายบุญมา  เกตุหอม ส.อบต.  หมู่ 8 บุญมา  เกตุหอม  
12 นายสังวาลย์  โทวะดี ส.อบต.  หมู่ 8 สังวาลย์  โทวะดี  
13 นายเสด็จ  บุญประโคม ส.อบต.  หมู่ 9 เสด็จ  บุญประโคม  
14 นายสมัย  เชื่อค าจันทร์ ส.อบต.  หมู่ 9 สมัย  เชื่อค าจันทร์  
15 นายปรีชา  ผาวัง ส.อบต.  หมู่ 10 ปรีชา  ผาวัง  
16 นายชาติชูชัย  พนมหอม เลขานุการสภาฯ ชาติชูชัย  พนมหอม  

 
  ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางสุดา  ไชยธา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 สุดา  ไชยธา  
2 นายถนอม  สมสนุก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ถนอม  สมสนุก  
3 นายวุฒิชัย ปิ่นใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 วุฒิชัย ปิ่นใจ  
4 นายค าจันทร์  สันโดด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ค าจันทร์  สันโดด  
5 นายพรชัย  ศรีวสุทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 พรชัย  ศรีวสุทธิ์  
6 นายสอาด   อ านาจ ก านันต าบลทุ่งแก สอาด   อ านาจ  
7 นายสมชาย  พรมศรี รองนายกฯ สมชาย  พรมศรี  
8 นายพนมไพร  สีหานาจ รองนายกฯ พนมไพร  สีหานาจ  
9 นายวิจารณ์  มุทาพร นายกฯ วิจารณ์  มุทาพร  
10 นายค าพันธ์  จันทโคราช เลขาผู้บริหาร ค าพันธ์  จันทโคราช  
12 นางสุริวิภา  สัพโส หัวหน้าส านักปลัด สุริวิภา  สัพโส  
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
ประธานสภาฯ สวัสดีครับ  สมาชิกสภาฯ  นายกฯ  ท่านรองนายกฯ  ทั้งสอง  เจ้าหน้าที่  ผู้น า  ท่านผู้ช่วย  

ทุกท่านที่ประชุมพร้อมผมขอเปิดประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี 2561  ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 

 เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  ผู้น าครับ  ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งอากาศเปลี่ยนแปลง  
รักษาสุขภาพและให้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับไฟป่า  พายุฤดุแล้ง 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

 การก าหนดสมัยประชุม  ประจ าปี 2561 

ประธานสภาฯ ครับสมาชิกสภาฯ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี นั้น  ระยะเวลา
และวันที่เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาฯน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีกี่
สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเม่ือใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วันการก าหนดสมัย
ประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ก าหนด  สมาชิก
สภาฯครับ  มีความคิดเห็นหรือเสนอการพิจารณาการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ทาง
สภาได้ก าหนดการประชุมสภาสามัญประจ าปี 2561  สมัยแรก  คือ  วันที่  15 – 28  
กุมภาพันธ์  2561  มาแล้ว  เชิญครับ 

นายปรีชา  ผาวัง เรียนทา่นประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภา  ทุกท่าน  ครับ  ผมนายปรีชา  ผาวัง    
ส.อบต.ม.10  บ้านวังอ้อยหนู    ผมขอแสดงความคิดเห็นและเสนอการก าหนดสมัยการประชุม
สภาสามัญประจ าปี  2561  สมัยที่ 1  และวันได้ผ่านการก าหนดมาแล้ว และผมอยากให้ทาง
สภาฯถือการก าหนดสมัยประชุมเหมือนกับปีที่ผ่านมา  คือ  4  สมัย  การประชุมวันที่  15 – 
30  ของเดือนที่ก าหนดประชุม  ครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ของคุณท่าน ส.อบต.ปรีชา  ผาวัง  ท่านเสนอให้ก าหนดเหมือนปีที่ผ่านมามีสมาชิกสภาฯท่านใด
จะเสนอการก าหนดสมัยประชุมเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใด  ผมขอมติในที่ประชุมการก าหนดสมัยประชุม  ประจ าปี พ.ศ. 2561  เป็น  4  
สมัยคือ 
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    การประชุมสมัยที่ 1 ประจ าปี 2560  ระหว่างวันที่ 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 
    การประชุมสมัยที่ 2  ประจ าปี 2560  ระหว่างวันที่ 15 – 30  สิงหาคม  2561 
    การประชุมสมัยที่ 3  ประจ าปี 2560  ระหว่างวันที่ 15 – 30  ตุลาคม  2561  
    การประชุมสมัยที่ 4  ประจ าปี 2560  ระหว่างวันที่ 15 – 30  ธันวาคม  2561 

ประธานสภาฯ ถ้าสมาชิกสภาเห็นด้วยกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.2561  ผมขอมติโปรด
ยกมือ  ถ้าเห็นด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย  15  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ เชิญทางผู้น า  ท่านก านัน มีอะไรไหมครับ 

นายสอาด  อ านาจ - ไม่มี - 

 ท่านผู้ช่วย ม.1 นายวุฒิชัย  ปิ่นใจ 
 - ไม่มี- 

 ท่านผู้ใหญ่พรชัย  ศรีวสุทธิ์  ม.5 บ้านหนองแสง   
 - ไม่มี- 

 คุณสุดา  ไชยธา  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน ม.8 
    - ไม่มีคะ – 

    ผู้ช่วยถนอม  สมสนุก ม.10 
    - ไม่มี- 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทางผู้น าครับ  เชิญทางสมาชิกสภาฯ  มีปัญหาความเดือดร้อนจะเสนอผ่านสภาไปยัง
ผู้บริหาร  ผมเชิญทางผู้บริหารชี้แจงทีเดียวเลย  เชิญท่านสมาชิก ม.2 ครับ 

นายไพบูลย์  ธรรมจิตร ครับท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ผมนายไพบูลย์  ธรรมจิตร  ส.อบต.ม.2 บ้านทุ่งแก 
กระผมขอน าเรียนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของราษฎรในหมู่บ้านฝากทางสภา
ไปยังผู้บริหารด้วย  คือชาวบ้านมีความเดือดร้อนเรื่องถนนการเกษตรที่ทางผู้บริหารได้จัดสรร
งบประมาณลงไปซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  แต่ยังขาดเกระเดอร์และขยายเขตไฟฟ้า  
ครับ 

นายมิตชัย  อุเทนท า ท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และผู้น าทุกท่านครับ  กระผม  นาย
มิตชัย  อเุทนท า  ส.อบต. ม.1 บ้านดอนสร้างไพร  ผมฝากเรื่องลงเกรดเดอร์และชาวบ้านดอน
สร้างไพรมีการสร้างบ้านเรือนเพ่ิมมากข้ึน  จึงมีความต้องการขยายเขตไฟฟ้า  ฝากท่าน
ประธานไปยังผู้บริหารหาทางบรรเทาความเดือดร้อนด้วยครับ  ขอบคุณ 
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นายบุญเตียง  แสงเขียว เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่านครับ  ผมนายบุญเตียง  แสงเขียว  
ส.อบต.ม.4 บ้านโคกไชยวาน  ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องถนนหนทาง  ลงลูกรังแล้วต้องการเกรด
เดอร์  ฝากสภาไปยังผู้บริหาร  ขอบคุณครับ 

นายนิคม  ม่ิงแสง ท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภา  ผมนายนิคม  มิ่งแสง ส.อบต.ม.6 บ้านหนองจาน  ผมมี
ปัญหาความเดือดร้อนเหมือนกับหมู่บ้านอ่ืนๆเช่น  ถนนหนทาง  ไฟฟ้า  น้ า  ประปา  การ
ด าเนินโครงการต่างๆผมอยากให้ทางผู้บริหารแจ้งสมาชิกทราบก่อนล่วงหน้าด้วย  เพราะมี
ปัญหาตามมาบางทีทางผู้น าหมู่บ้านก็ไม่ทราบ  ฝากด้วยนะครับ 

นายสังวาลย์  โทวะดี เรียนท่านประธาน  เพื่อนสมาชิก  กระผม  นายสังวาลย์  โทวะดี  ส.อบต.ม.8 บ้านโสก  ครับ
ทุกท่านคงทราบดีว่าระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน  เข้าฤดูร้อน  มันมีโรคระบาดอยู่คือโรค
พิษสุนัขบ้า  ที่เกิดกับสุนัข – แมว  ผมจึงอยากฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารพิจารณาหา
งบประมาณจัดซื้อหาวัคซีน  มาฉีดสุนัข – แมว ขอบคุณครับ 

นายสมัย  เชื่อค าจันทร์ เรียนท่านประธาน  รองประธาน  ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ครับ  
กระผมนายสมัย  เชื่อค าจันทร์  ส.อบต. ม.9 บ้านโคกไชยวานน้อย  ราษฎรในหมู่บ้านมีความ
เดือดร้อนและมีความต้องการน้ าเพื่ออุปโภค – บริโภค  ไม่เพียงพอ  การขยายเขตไฟฟ้า – 
ถนนเพ่ือการเกษตร  ฝากผู้บริหารพิจารณาอนุเคราะห์งบประมาณ  เพ่ือแก้ไขและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ  ด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุม  มีปัญหาอะไรจะแจ้งผ่านทางสภาฯหาผู้บริหารอีกไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 

นายวิจารณ์  มุทาพร ครับท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ผมนายวิจารณ์  มุทาพร  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  ผมขอชี้แจง และตอบปัญหาของทางสมาชิกสภาฯ  และ
ท่านผู้น าในภาพรวม  กระผมเคยแจ้งในที่ประชุมทราบเสมอว่า  อบต.ทุ่งแก  เราเป็นอบต.
ขนาดเล็ก  งบประมาณลงมาก็ไม่เพียงพอกับปัญหาและความเดือดร้อน  และไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ครบ  บางโครงการก็เยอะบางอย่างก็น้อยไม่พอดี  ส าหรับปัญหาต่างๆที่พวกท่านแจ้ง
ผ่านทางสภาฯ  นั้นพวกผมรับทราบก็เห็นกันอยู่แล้ว  ความเดือดร้อนของประชาชนแต่ละ
หมู่บ้านนั้นเหมือนกัน  ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้น าท าหนังสือแจ้งและมีประชาคม  
ชี้แจงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการและการแก้ไขปัญหา  เพ่ือให้ตรงจุด  และ
สนองตอบความต้องการของราษฎรในหมู่บ้านของพวกท่าน  ตอนนี้รถเกรดเดอร์ไม่ว่าง   ท่าน
รองท่านติดตามอยู่ครับ  ฤดูนี้เป็นฤดูแล้งระวังไฟป่า  ทาง อบต. มีรถดับเพลิง  ก็แจ้งมาที่ศูนย์
ได้และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในหมู่บ้านทราบด้วย  ขอบคุณท่านประธานสภา  ครับ 

ประธานฯ ท่านสมาชิกสภา  ผู้เข้าร่วมประชุม  ทางผู้บริหารได้ชี้แจงว่าปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนได้รับการแก้ไขแน่นอนให้พวกเราท าตามขั้นตอน  คือ ประชาคมชาวบ้าน  เรื่อง
ปัญหาและความต้องการและแนวทางการแก้ไข  แล้วท าเป็นหนังสือแจ้งเข้ามาทาง อบต.   
ตามระเบียบกฎหมายก็ต้องการเอกสาร  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 
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ประธานฯ ไม่มีนะครับ  ผมขอนัดการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี พ.ศ.2561  
ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี ที่ก าหนดไว้จึงขอเชิญท่านเข้า
ร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. 2561  ในวันที่  22  
กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561  เวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  
ครับ  และให้ท่านสมาชิกสภา  ถ่ายส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องเพ่ือท าบัตรประจ าตัวสมาชิกสภา  มาให้เจ้าหน้าที่ด้วยในวันนั้น  ผมขอขอบคุณ
ทุกท่าน  ผมขอปิดประชุม  ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา 16.40 น. 
(ลงชื่อ)         ชาติชชูัย  พนมหอม 

                                                    (นายชาติชชูัย  พนมหอม) 
                      เลขานุการสภา/ผู้จดบันทึกการประชุม 

 (ลงชื่อ)  มนตรี   เปลี่ยนผึ้ง 
       (นายมนตรี  เปลี่ยนผึ้ง) 

           ประธานสภาอบต.ทุ่งแก/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมิตชัย   อุเทนท า ประธาน มิตชัย   อุเทนท า  
2 นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร กรรมการ ยงค์ยุทธ  ผลบุตร  
3 นายบุญมา  เกตุหอม กรรมการ บุญมา  เกตุหอม  
4 นายเสด็จ  บุญประโคม กรรมการ เสด็จ  บุญประโคม  
5 นายปรีชา  ผาวัง กรรมการ ปรีชา  ผาวัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


