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-ส ำเนำ- 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2564 

วันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง 

........................................................... 

ผู้มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นำยสมบัติ เชิญกลำง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 3 สมบัติ เชิญกลำง  
๒ นำยสุชำติ เฮฮำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 4 สุชำติ เฮฮำ  
๓ นำยนู จ ำพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 11 นู จ ำพิมำย  
๔ นำยสมบัติ เผือกเล็ก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 17 สมบัติ เผือกเล็ก  
๕ นำยบุญยิ่ง เฮฮำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2 บุญยิ่ง เฮฮำ  
6 นำยเม้ำ  กล้ำถูก รองประธำนสภำฯ เม้ำ                   กล้ำถูก  
7 นำยเชำว์ ศิริเถียร สมำชิก อบต. หมู่ที่ 16 เชำว์ ศิริเถียร  
8 นำยฐปนพงศ์ พิมพ์พัชระบุญ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 3 ฐปนพงศ์ พิมพ์พัชระบุญ  
9 นำยบุญช่วย ยิ้มน้อย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 4 บุญช่วย ยิ้มน้อย  

10 นำยชนะ                  เนื้อนำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 20 ชนะ เนื้อนำ  
11 นำยบุญเสริม กรวดกระโทก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 14 บุญเสริม กรวดกระโทก  
12 นำยค ำแสน อ่ ำกลำง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 9 ค ำแสน อ่ ำกลำง  
13 นำยภำคิน หำญนำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6 ภำคิน หำญนำ  
14 นำยคูณ เป็นพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 7 คูณ เป็นพิมำย  
15 นำยหิรัญ เนื้อนำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 10 หิรัญ เนื้อนำ  
16 นำยบ ำรุง ซื่อสัตย์ ประธำนสภำฯ บ ำรุง ซื่อสัตย์  
17 นำงสวัสดิ์ เยี่ยงอย่ำง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 16 สวัสดิ ์ เยี่ยงอย่ำง  
18 นำยศศิธร                      บรรจงปรุ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 14 ศศิธร                                          บรรจรปรุ  
19 นำยอุทิตย์ บรรจงปรุ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 19 อุทิตย์ บรรจงปรุ  
20 นำยส ำรวย กว้ำงพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 12 ส ำรวย กว้ำงพิมำย  
21 นำงสำวอำรีรัตน์ ขวัญยืน สมำชิก อบต. หมู่ที่ 1 อำรีรัตน์ ขวัญยืน  
22 นำยส ำเริง มิ่งพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่ ๒๐ ส ำเริง มิ่งพิมำย  
23 นำยแปลก ปั่นสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6 แปลก ปั่นสันเทียะ  
24 นำยประดิษฐ์ ชัยสิทธิ ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5 ประดิษฐ์ ชัยสิทธิ ์  
25 นำยจ ำลอง รำวพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 7 จ ำลอง รำวพิมำย  
26 นำยสมบัติ กิ้นบุรำณ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5 สมบัติ กิ้นบุรำณ  
27 นำงแสงทอง อำศัยป่ำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 1 แสงทอง อำศัยป่ำ  
28 นำยเชิด บุญสกุลไทย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 12 เชิด บุญสกุลไทย  
29 นำยณรงค์ มิ่งพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 11 ณรงค์ มิ่งพิมำย  
30 นำยประภำกร อยู่เย็น สมำชิก อบต. หมู่ที่ 15 ประภำกร อยู่เย็น  
31 นำยพูน แตกโพธิ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2 พูน แตกโพธิ์  
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ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
32 นำงจิดำภำ แสนเจ๊ก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 18 จิดำภำ แสนเจ๊ก  
33 นำยฉลอง พฤกษำชีพ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 17 ฉลอง พฤกษำชีพ  
34 นำยสังวำลย์ สุนทะวงค์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 8 สังวำลย์ สุนทะวงค์  
35 นำงสำวสุชำดำ สมสวนจิต เลขำนุกำรสภำฯ สุชำดำ สมสวนจิต  
 
 
ผู้ไม่มำประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นำยสมำน   บำนสันเที่ยะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ ๑๙ ลำ 

 
 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นำยสมควร อำศัยไร่ เลขำนำยก อบต. สมควร อำศัยไร่  
๒ นำยนนทพัทธ์ เขม้นเขกิจ ผอ. กองช่ำง นนทพัทธ์ เขม้นเขกิจ  
๓ นำยอุดมเดช สว่ำงจิตร นำยก  อบต.หนองระเวียง อุดมเดช สว่ำงจิตร  
๔ นำยปรำณีศิลป ์ ปรำสำทสูง รองนำยก อบต. ปรำณีศิลป์  ปรำสำทสูง  
๕ นำงกุศลนิ นพบุญชลธี ผอ.กองคลัง กุศลิน นพบุญชลธี  
๖ นำยวสวัตติ ์ อ้วนโพธิ์กลำง หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด วสวัตติ ์ อ้วนโพธิ์กลำง  
๗ นำยณัฐฐำกร จ่ำยนอก ผอ.กองส่งเสริมกำรเกษตร ณัฐฐำกร จ่ำยนอก  
๘ นำงมนัสยำ            โสมทองหลำง นักวิชำกำรสำธำรณสุข รักษำรำชกำร

แทน ผอ. กองสำธำรณสุข 
มนัสยำ     โสมทองหลำง  

๙ นำงพรสิร ิ ชนะชัย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน พรสิริ ชนะชัย  
๑๐ นำงสำวน้ ำทพิย ์ ชอบใจ ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม น้ ำทิพย์ ชอบใจ  
11 นำงสำวประสิตำ   งำมพิมำย เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ประสิตำ  งำมพิมำย  
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เริ่มประชุม  เวลำ  09.30  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ สมำชิกสภำ อบต. ครบแล้ว  ขอเชิญท่ำนประธำนสภำฯ  ได้จุดธูปเทียนบูชำ

พระรัตนตรัยและเปิดกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
ประธำนสภำฯ จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย  และกล่ำวเปิดกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ              

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. 2564  เวลำ 09.30  น. 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ทรำบ 

ประธำนสภำฯ วันนี้มีสมำชิกสภำฯ ลำปว่ย ๑ ท่ำนครับ คือนำยสมำน  บำนสนัเที่ยะ  นอนรักษำตัว
อยู่ที่โรงพยำบำลมหำรำช นครรำชสีมำ 

ที่ประชุม รับทรำบ      

ระเบียบวำระท่ี  2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 
- รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  สมัยสำมัญ สมัยแรก  
     ประจ ำปี 256๔ เมื่อวันที่ ๕ กุมภำพันธ์ 256๔      

ประธำนสภำฯ สมำชิก อบต.ทุกท่ำนคงได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมที่จัดเตรียมให้สมำชิกไว้
ตรวจสอบแล้ว มีสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมรำยงำนกำรประชุมสภำสมัย
สำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี 256๔  วันที่ ๕ กุมภำพันธ์ 256๔  หรือไม่ถ้ำไม่มี
ถือว่ำที่ประชุมรับรอง 

ที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม 

ระเบียบวำระท่ี  3  กระทูถ้ำม 
ประธำนสภำฯ   เนื่องจำกไม่มีสมำชิก อบต. ยื่นกระทู้ต่อประธำนสภำฯ  ผมขอผ่ำนไป 
              วำระท่ี  4 

ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่องที่เสนอใหม่ 
ประธำนสภำฯ   เนื่องจำกไม่มีสมำชิก อบต. ยื่นกระทู้ต่อประธำนสภำฯ  ผมขอผ่ำนไป 
              วำระท่ี  ๕ 

ระเบียบวำระท่ี  5                  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธำนสภำฯ เชิญท่ำนนำยกฯ ครับ 
นำยก อบต. เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพ และสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน และ

ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมมีเรื่องของอ ำเภอที่จะน ำเรียนในที่ประชุม 
คือเรื่องเชิญร่วมพิธีบวงสรวงเปลี่ยนผ้ำสไบพระรำชทำนและร ำสดุดีท้ำว 
สุรนำรี อ ำเภอพิมำย ประจ ำปี ๒๕๖๔  

 เรียน หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกส่วน หัวหน้ำหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจทุกหน่วยงำน 
นำยกเทศมนตรีต ำบลพิมำย นำยกเทศมนตรีต ำบลรังกำใหญ่ นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลทุกต ำบลทุกแห่ง ก ำนันทุกต ำบล ผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน  

 ด้วยอ ำเภอพิมำยก ำหนดพิธีบวงสรวง พิธีเปลี่ยนผ้ำสไบพระรำชทำนและร ำ
สดุดีท้ำวสุรนำรี อ ำเภอพิมำย ประจ ำปี ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๔  
เวลำ ๐๖.๑๕ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลำนอนุสำวรีย์ท้ำวสุรนำรีประจ ำที่ว่ำกำร
อ ำเภอพิมำย เพ่ือเป็นกำรเทิดทูนวีรกรรมท่ำนเท้ำวสุรนำรี วีรสตรีของชำวอ ำเภอ 
พิมำยและชำวนครรำชสีมำ เป็นกำรอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ของดี ของชำวจังหวัดนครรำชสีมำ มีก ำหนดกำร ดังนี้  

 เวลำ ๐๖.๑๕ น. - พิธีสงฆ์ 
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   - พิธีบวงสรวง 
   - พิธีอัญเชิญผ้ำสไบพระรำชทำน 
 เวลำ 08.30 น. – พิธีร ำสดุดีท้ำวสุรนำรี 
 กำรแต่งกำย ชุดผ้ำไทย 
 และอีก ๑ เรื่อง คือเรื่องผ้ำป่ำโรงเรียนหนองบัวลอย ในวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๔ 

อยำกให้เอำซองมำรวมกันเพ่ือตั้งกองผ้ำป่ำ ๑ กอง ขอเรียนเชิญทุกท่ำนร่วม
ทอดผ้ำป่ำสำมัคคีเพ่ือกำรศึกษำของโรงเรียนหนองบัวลอย เวลำ ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

เลขำนุกำรสภำฯ ขอควำมร่วมมือท่ำนสมำชิกสภำฯ ร่วมกันจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นค่ะ 
นำยค ำแสน อ่ ำกลำง  เรียนประธำนสภำฯ ที่เคำรพ กระผมนำยค ำแสน อ่ ำกลำง สมำชิ อบต. หมู่ ๙ 

ขอสอบถำมเรื่องถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อของทุกหมู่บ้ำน ถนนคอนกรีตที่หมด
ช่วงค้ ำประกันไปแล้ว ผมเห็นต ำบลอ่ืนๆ เขำมีแอดพลำติกให้มำซ่อมถนนกัน 
ทุกหมู่บ้ำน ต ำบลของเรำมีหรือไม่ครับ ผมขอทรำบรำยละเอียดครับ 

ประธำนสภำฯ ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกฯ ครับ 
นำยก อบต. เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพ และสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน  

ขอชี้แจงว่ำ เรำไม่มีในแผนพัฒนำ เรำก็ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้จะให้มีในแผนฯ 
เรำต้องมีกำรปรับแผนฯ มีกำรประชุมประชำคม ถึงจะด ำเนินกำรได้ครับ ฉะนั้น
ต ำบลอื่นที่สำมำรถด ำเนินกำรได้คือเขำมีกำรปรับแผนพัฒนำท้องถิ่นครับ  

 ขอเรียนให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนทรำบครับ  
ประธำนสภำฯ มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  ถ้ำไม่มี  ผมขอขอบคุณสมำชิก

และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  ที่ได้มำประชุม ผมขอปิดกำรประชุม 
 
ปิดประชุมเวลำ   12.18  น. 
 
 
 
    (ลงชื่อ)       สุชำดำ  สมสวนจิต             ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
     (นำงสำวสุชำดำ  สมสวนจิต) 
                เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 
 
 
    (ลงชื่อ)    ปนพงศ์  พิมพ์พัชระบุญ    กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 
            (นำยฐปนพงศ์  พิมพ์พัชระบุญ) 
 
    
 
    (ลงชื่อ)       สุชำติ  เฮฮำ                กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 
                (นำยสุชำติ  เฮฮำ) 
     
  
     



5 

 
     

    (ลงชื่อ)      สมบัติ  เผือกเล็ก         กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 
       (นำยสมบัติ  เผือกเล็ก) 
 
 
   
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง  ได้รับรองรำยงำน   . 
กำรประชุมฉบับนี้แล้ว ในครำวประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม  2564     . 
 
(ลงชื่อ)                บ ำรุง  ซือ่สัตย์    
  (นำยบ ำรุง  ซื่อสัตย์) 
  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง 
    

    

 


