
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
สมัยสามัญ ที ่4  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2562 

วันที่  2  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562   
ณ  ห้องประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 

สมาชิกสภา อบต.    ทั้งหมด   37 คน 
สมาชิกสภา อบต.มาประชุม    33 คน 
เลขานุการสภาฯ       1     คน 
ลาประชุม       2 คน 
ขาดประชุม       2 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม       8 คน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายถนอม     ชาญชำนิ ประธานสภา อบต.   
2 นายแดนชัย   เบี้ยกลาง รองประธานสภา อบต.   
3 นายสมพงษ์  ประดับวงษ์ เลขานุการสภา อบต.   
4 นายธงชัย      อุบล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1   
5 นายกะรัญ     เจิมกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1    
6 นายแน่น      น้อยเพชร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2   
7 นายเวียตนาม  กรมกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3   
8 นายธนนันต์    พรสถิต สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4   
9 นายเกรียงไกร  ม่วงถาวร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4   
10 นายคาวี         เจริญใจ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5   
11 นางเอมอร      อนันตภูมิ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5   
12 นายชัยชาญ       สว่างจิตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6   
13 นายพนมไพร   เรียงสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6   
14 นายอุดร         ช้อยขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7   
15 นางอิฐ           ทวยจัตุรัส สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7   
16 นายกฤตพล     นัดทะยาย สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8   
17 นายบุญช่วย   คนรู้ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8   
18 นายคำปุ่น       สีหาบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9   
19 นางตามนต์      มณีรุ่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9   
20 นายเจตน์สฤษฎ์  สุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10   
21 นายรึบ           ปีกขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11   



ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
22 นายประสงค์    เมฆา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11   
23 นายปรีชา       เผียดจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12   
24 นายกุล          ภูมิลำเนา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12   
25 นายบุญช่วย    สามารถกูล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13   
26 นายสุพจน์      กดมัจฉา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14   
27 นายสุรศักดิ์     พืชขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14   
28 นายจันทร์  ดีนันท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15   
29 นางสาวพรทิพย์     ราชนรินทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16   
30 นายวินัย         ก้อนเพชร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16   
31 นายสมจิตร     แจ่มเพ็ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17   
32 นายอำนวย     บุญสมบัติ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 18   
33 นายบุญทำ      บิงขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 18   
34 นายสุเทพ       ออกสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 19   
35 นายคมขำ       หยวกกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 20   
36 นายศรีไพร      หาดขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 20   
37 นายชัยยันต์    เชื่อมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 21   
38 นายเกิด        เฉื่อยกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 22   
39     
40     

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ นายกองค์ อบต.ห้วยยายจิ๋ว   
2 นายจะเลน กาบสูงเนิน รองนายก อบต.ห้วยยายจิ๋ว   
3 นางสาวโชติกา ตั้งไพโรจน์วงศ์ เลขาฯนายก อบต.ห้วยยายจิ๋ว   
4 นางสาวนิศารัตน์ แขมขุนทด รองนายกอบต.ห้วยยายจิ๋ว   
5 นายวัฒนา  ประเสริฐสังข์ หัวหน้าสำนักงานปลัด   
6 นายฐนกร   งามประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่าง   
7 นางศรัณย์รัชต์  มงคลทิวัฒนา ผู้อำนวยการกองคลัง   
8 นางสาวเบญจรัตน์  เฉลากาย ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม   
9 นางสาวจรรยมณฑน์  ยุ้งจัตุรัส ผู้อำนวยการกองการศึกษา   
10 นางสาวสุพิน จูประโคน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   
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นายสมพงษ์  ประดับวงษ์ - ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
เลขานุการสภาฯ ตำบลหว้ยยายจิ๋ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 

ธันวาคม 2562 เรามีสมาชิกฯ 37 ท่าน มาลงชื่อประชุม 33 ท่าน  ลา 2 
ท่าน คือ  นายบุญช่วย คนรู้ สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 8  และนายวินัย  ก้อน
เพชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16 ยังไม่มา 2 ท่าน คือ นายพนมไพร  เรียง
สันเทียะ สมาชิก อบต.หมู่ 6 และนายคมขำ  หยวกกลาง สมาชิก อบต. หมู่
ที่ 20 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  และองค์ประชุมครบแล้ว  เชิญประธานในที่
ประชุม  จุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  และ
เปิดทำการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น.  

นายถนอม ชาญชำนิ  - ครับวันนี้ได้นัดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ท่านเลขาสภาฯได้ 
ประธานสภาฯ อบต. รายงานไป ซึ่งสมาชิกวันนี้เหลืออยู่ 37 ท่าน มาร่วมประชุม 33 ท่าน ลา 2 

ท่าน ยังไม่มา 2 ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้
ครับ (เคารพที่ประชุม)  เข้าสู้วาระการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ท่านนายกได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วในเรื่องของพิธีเปิดศาลเจ้า 
วะตะแบก ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 นี้ 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  (วันที่ 8 ตุลาคม  2562) 

- รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เพื่อทราบ 
3.1 รายงานการแสดงผลการปฏ ิบ ัต ิงานตามนโยบายประจำปี
งบประมาณ 2562  
เชิญผู้บริหารได้นำเสนอญัตติต่อสภา ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกอบต.ห้วยยายจิ๋ว   เรื ่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ 

2562 
  เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 

ทุกท่าน 
       ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.

2537 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7 )พ.ศ.2562 มาตรา 58/5  
วรรค 5 และวรรค 6 กำหนดว่าให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วน 
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ตำบลเป็นประจำทุกปี และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 

  บัดนี้ การดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยายจิ๋ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยายจิ๋วดังรายละเอียดที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งให้กับท่านประธาน สมาชิกผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน เป็นรายละเอียดงบลงทุนตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเอกสาร
ทั้งหมดท่ีแจกให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอบคุณครับ 

 
นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านนายก อบต.ห้วยยายจิ๋ว 

ประธานสภาฯอบต. ไดร้ายงานแสดงผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมสภา เนื่องจากวาระนี้ไม่มีการ
ขอมติเป็นการแจ้งเพื ่อทราบ  เพื ่อให้สมาชิกทุกท่านได้ร ับทราบและ
พิจารณาว่ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ถ้าไม่มีก็
แสดงว่าท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจแผนงานในการปฏิบัติงาน
แล้ว  ท่านใดรับทราบแล้วยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ 2562  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

 4.1 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563  

 เชิญท่านนายกครับ 

นางสาวนิศารัตน์ แขมพิมาย - เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รองนายก อบต. ดิฉันนางสาวนิศารัตน์ แขมพิมาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย

ยายจิ๋ว 

 เรื่อง การเสนอญัตต ิ

 เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 

 อ้างถึง 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 37 ข้อ 38 

 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. บัญชีการโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 
2563  จำนวน    37 ชุด 
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ด้วย ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ ๋ว  มีนโยบายที ่จะ
ดำเนินการบริการชุมชนและสังคม  โดยจะจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  โดยจัดให้มีโต๊ะประชาสัมพันธ์พร้อม 

เก้าอี้เจ้าหน้าที ่เพื ่อประชาสัมพันธ์  แนะนำ  การมาติดต่อราชการของ
ประชาชน  เนื ่องจากครุภ ัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ต ั ้งจ ่ายไว ้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จึงมีนโยบายที่จะ
ขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ นั้น 

ดังนั ้นเพื ่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ  จึงขอให้ท่านบรรจุญัตติการโอนงบประมาณเข้าระเบียบวาระ การ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านรองนายก ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกในการเสนอ 

ประธานสภาฯอบต. ญัตติในครั้งนี้  และก่อนที่จะมีมติอยากจะให้ทางท่านนายกได้ชี้แจงเหตุผลที่
โอนงบประมาณครั้งนี้ เชิญท่านนายกครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต. สืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา ทางผู้บริหารได้เสนอญัตติเพื่อขอโอน

งบประมาณไปซื้อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 1 ตัว แต่ยังขาดอีก 1 ตัว ซึ่ง
การจัดซื้อจำเป็นต้องใช้งบประมาณท่ีตั้งไว้ในข้อบัญญัติ  ผมได้เสนอขอโอน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายในรายการที่จัดซื้อเพ่ิมอัก 1 ตัว พร้อมเก้าอ้ีพนักงาน 
12 ตัว และเก้าอี้ท่านปลัดที่ชำรุดจึงขอเสนอญัตติเพื่อให้ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติได้พิจารณาเห็นชอบในการโอนงบประมาณครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านนายกครับ สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมก่อนที่จะมี 
ประธานสภาฯอบต. มติครับ  เชิญท่านธนนันต์ครับ 
นายธนนันต์  พรสถิต - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 กระผมนายธนนันต์ พรสถิต สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 เค้าบอกว่าไก่งาม

เพราะขน คนงามเพราะแต่ง สถานที่ราชการก็เช่นเดียวกัน แต่อีกอย่างหนึ่ง
ผมขอฝากถึงพนักงานต้อนรับพยายามอย่าก้มหน้า เพราะจะทำให้ผุ้ที ่มา
ติดต่อราชการมองไม่เห็น ขอฝากไว้ครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านธนนันต์ พรสถิต สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่4 ครับ เชิญท่าน 
ประธานสภาฯอบต. ปลัดครับ 

นายสมพงษ์ ประดับวงษ์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมพงษ์ ประดับวงษ์ 
เลขานุการสภาฯ เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้ครับ   
 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่านนายกอยากให้มี 2 ข้าง พร้อมเก้าอ้ี เนื่องจาก

เก้าอ้ีเจ้าหน้าที่แบบเก้าอี้ขาตั้งหมุนตัวไม่ได้ เคลื่อนที่ก็ต้องยกจึงไม่คล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน ขาดความคล่องตัว และปัจจุบันได้นำเก้าอ้ีจากห้อง 
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ประชุมสภาไปนั่งเพราะสะดวกในการเคลื่อนที่ในการปฏิบัติงาน เก้าอี้ 12 
ตัว คือจะซื้อให้เจ้าหน้าที่บนสำนักงานเพื่อความคล่องตัว สำหรับเก้าอี้ผมที่
ชำรุดล้อมันหัก เพราะใช้มา 7-8 ปีแล้ว จึงอยากขอมติจากท่านสมาชิกทุก
ท่านครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ ขอขอบคุณท่านปลัดครับ  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการโอน 
ประธานสภาฯอบต. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ถ้าไม่มีผมจะขอมติเพื่อที่จะผ่านไป

วาระต่อไป  ผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการโอนเงินงบประมาณประจำปี

งบประมาณ 2563 ค่าคร ุภ ัณฑ์สำนักงาน ค ่าจ ัดซื ้อเคาน ์เตอร์
ประชาสัมพันธ์ 22,000 บาท ค่าจัดซื ้อเก้าอี ้นั ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ 
จำนวน 12 ตัว 20,400 บาท และเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว 5,700 
บาท 

นายถนอม  ชาญชำนิ - 4.2 ขอความเห็นชอบในการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

ประธานสภาฯอบต. ห้วยยายจิ๋วแห่งใหม่ (แห่งที่ 3) บ้านวังตาลาดสมบูรณ์  เชิญท่านนายกครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต. ในข้อ 4.2 เป็นการขอความเห็นชอบการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบล เพื่อให้บริการกับประชาชนในเขตตำบลห้วยยายจิ๋ว สืบเนื่อง
จากทางสาธารณสุขอำเภอได้ประสานมาที่ผม เพื่อให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วได้มีมติเห็นชอบการขออนุญาตก่อสร้าง ตามที่ได้รับ
ข้อมูลจากสาธารณสุขอำเภอคนเดิม (นายยงยุทธ ยุทธยงค์) ได้หารือไว้ใน
ขณะที่ยังดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต เนื่องจากตำบลห้วยยาย
จิ๋ว มีพื้นที่กว้างขวางปัจจุบันมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง 
แห่งแรก โรงเรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยายจิ๋ว รับผิดชอบ 13 
หมู ่บ ้าน  อีกแห่งคือ โรงพยาบาลส่งเสร ิมสุขภาพตำบลบ้านโคกรัง  
รับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน ทั้ง 2 แห่งมีประชาชนมาใช้บริการเยอะมาก การ
ให้บร ิการจึงเก ิดปัญหาและอุปสรรคในเร ื ่องของการเด ินทาง  ทาง
สาธารณสุขอำเภอจึงได้หารือรายละเอียดคร่าวๆ คือ ทางสาธารณสุขอำเภอ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 จากสาธารณสุข
จังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบก่อสร้าง  ตามระเบียบในการก่อสร้างจะ
ต้อขอมติของสภาฯ เพื ่อหาข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆที ่จะให้กับ
หน่วยงานที่มาก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือข้อขัดแย้งใน
พื้นที่  ทางสาธารณสุขอำเภอได้ส่งหนังสือมาให้ท่านประธานสภาบรรจุใน
วาระการประชุมเพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบ 

        ในส่วนของข้อมูลการสร้าง ผมได้รับข้อมูลเบื้องต้นว่าได้รับการบริจาค
ที่ดินซึ่งเป็นพื้นที่ของ หมู่ 16 บ้านวังสมบูรณ์ โดยนายอนุคม วิจิตรเฉลิม
พงศ์ บ้านเลขที่ 14 หมู่ 16 บริจาคทั้งหมด 10 ไร่ เพื่อสร้างโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล(แห่งที่ 3) เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่มาใช้
บริการต่อไป ขอบคุณครับ 
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นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านนายกครับ ที่ท่านได้ชี้แจงทำความเข้าใจในการสร้าง 
ประธานสภาฯอบต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  แห่งใหม่(แห่งที่ 3)  ผมขอเป็นตัวแทน

สภาฯ ขอขอบคุณไปยัง คุณอนุคม วิจิตรเฉลิมพงศ์ ซึ่งเป็นคนในหมู่ที่ 16 
บ้านวังสมบูรณ์  ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ก่อนที่จะมีมติสภามีสมาชิกท่านใดอยาก 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
แห่งใหมห่รือไมค่รับ  เชิญท่านธนนันต์  พรสถิตครับ 

นายธนนันต์  พรสถิต - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 กระผมนายธนนันต์ พรสถิต สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 กระผมขออธิบาย

เพิ่มเติมว่า ผู้บริจาค คือ นายอนุคม วิจิตรเฉลิมพงศ์ นั้น ไม่มีตัวตน แต่
บังเอิญ เจ๊นวล (ขออนุญาตเอ่ยนาม) เคยพูดกับกระผมว่า ที่ดินแปลงนี้ขึ้น
สปก. ผมได้ติดตามที่สปก.ก็ไม่พบตัวตนของนายอนุคม ตั้งแต่มาขึ้นที่เอาไว้
เมื ่อหลายปีที่แล้ว แต่คนที่ยกให้มิใช่ผู ้ที ่ถือครองที ่ดิน อยากให้ช่วยกัน
วิเคราะห์ว่าถ้าเราดำเนินการไปแล้วมันจะเกิดปัญหาภายหลังหรือไม่ ต้อง
ติดตามเรื่องนี้อย่างชัดเจนครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านธนนันต์  พรสถิตครับ  เชิญท่านพรทิพย์ ราชนรินทร์ครับ 

ประธานสภาฯอบต.  
นางสาวพรทิพย์ ราชนรินทร์ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16 ดิฉันนางสาวพรทิพย์ ราชนรินทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16 บ้านวังสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณสำหรับโครงการที่จะก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ในเขตพื้นที่ของเรา  สืบเนื่องจากท่านธนนันต์ ได้ชี้แจง ดิฉันอยู่บ้านใกล้กับ
ป้าวรรณ (น.ส.ศิริวรรณ วรรณยวน) ทราบว่า ได้เดินทางไปที่สปก.จังหวัด 
เพ่ือแจ้งยกท่ีดินแปลงนี้เป็นสาธารณะประโยชน์ น่าจะเสร็จสมบูรณ์สามารถ
ดำเนินการได้ค่ะ ในฐานะเป็นตัวแทนของหมู่บ้านดิฉันขอขอบคุณล่วงหน้า 
ที่ทุกท่านมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านพรทิพย์  ราชนรินทร์ ครับ  
ประธานสภาฯอบต. และวันนี้ทางสาธารณสุขอำเภอท่านติดภารกิจจึงมอบหมายให้ คุณหมอ

สุวัฒน์  แพรชัย เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สมาชิกท่านใดมีข้อ
สงสัยอีกหรือไม่ครับ  เชิญท่านคาวี  เจริญใจ 

นายคาวี  เจริญใจ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 กระผมนายคาวี เจริญใจ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สืบเนื่องจากเรื่องการขอ

มติก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำยล แห่งที่ 3 ของตำบลห้วยยาย
จิ๋ว หากเป็นไปได้ก็นับเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการก่อสร้าง เพราะรายละเอียดที่
กล่าวไว้เป็นการบริการอย่างทั่วถึง  แต่ในกรณีเจ้าของพื้นที่ที ่ได้กล่าวมา
ข้างต้นผู้ที ่เป็นผู้อนุมัติคือ นายอนุคม ซึ่งไม่มีตัวตนอยู่ และท่านสมาชิก 
อบต.หมู่ 16 ได้กล่าวว่า บ้านข้างกันเป็นผู้บริจาคให้ซึ่งเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่
มิใช่บุคคลดังกล่าวมา กระผมจึงไม่เข้าใจในความชัดเจนว่าบุคคลที่กล่าวอ้าง
นั้น เกี่ยวข้องอะไรกัน อยากให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้องและชัดเจนให ้
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มากกว่านี้ อนุญาตสอบถามว่าบุคคลที่ยินยอมหรือให้ก่อสร้างในที่ของนาย
อนุคมเก่ียวข้องอะไรกับนายอนุคมอย่างไร ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านคาวี  เจริญใจครับ เชิญท่านแดนชัย เบี้ยกลางครับ 

ประธานสภาฯอบต. 
นายแดนชัย เบี้ยกลาง - เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
รองประธานสภา อบต. กระผมนายแดนชัย เบี้ยกลาง รองประธานสภา อบต.  ในการพิจารณา

เห็นชอบในการสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แห่งที่ 3 ของตำบล
ห้วยยายจิ๋วนั้น กระผมนั้นเคยติดตามโครงการนี้มานานพอสมควร ตั้งแต่
ท่านอดีตสาธารณสุขอำเภอ (ท่านยงยุทธ ยุทธยงค์) เคยนำไปดูสถานที่ 2 
แห่ง แห่งแรก คือจุดที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตาลาดสมบูรณ์  จุดที่ 2 
คือ ที่ดินของท่านอดีตกำนันคง สามแยกบ้านวังคมคาย-เขาวงศ์พระจันทร์ 
แต่สถานที่ตรงนั้นต้องใช้งบประมาณในการถมดินสูง และครั้งนี้ แต่ผมมีข้อ
สงสัยในเอกสารของทางสาธารณสุขว่า ที่ดินที่จะบริจาคนี้มี 2 แปลงหรือไม่ 
ให้ท่านสมาชิกดูในหน้าที่ 1 ในบรรทัดสุดท้าย ทั้งนี้พื้นที่สำหรับก่อสร้าง
ได้รับความอนุเคราะห์จากภาคเอกชน หมู่ที่ 10 จำนวน 3 ไร่ ซึ่งมีเอกสาร
สิทธิ์พร้อมแล้ว  สอบถามท่านประธานไปถึงผู้เกี่ยวข้องช่วยชี้แจง ซึ่งกระผม
คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีท่ีจะมีการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  หาก
จะฝากเรื่องของเอกสารสิทธิ์ต่างๆ ให้ตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่เกิด
ปัญหาในภายหลัง 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านแดนชัยครับ  
ประธานสภาฯอบต.   ซึ่งตามที่เคยปฏิบัติในการก่อสร้างจะมีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน สำเนาบัตรต่างๆ

ของผู้บริจาค แต่น่าจะมีแค่หนังสือให้ทางสมาชิกได้พิจารณากัน สมาชิกท่าน
ใดจะสอบถามเพิ่มเติมครับ หากไม่มีผมจะให้ทางคุณหมอสุวัฒน์  แพรชัย 
ได้มาตอบข้อสักถามครับ เชิญคุณหมอสุวัฒน์ครับ 

หมอสุวัฒน์ แพรชัย - เรียนท่านนายกฯ ท่านประธานสภา ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาฯที่เคารพ 
ผอ.รพ.สต.ห้วยยายจิ๋ว ทุกท่าน   กระผมหมอสุวัฒน์  แพรชัย ได้รับมอบหมายจากสาธารณสุข

อำเภอให้มาชี้แจงต่อสภาฯในการที่จะขอมติก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล แห่งใหม่ ในตำบลห้วยยายจิ๋ว  เนื่องจากตำบลห้วยยายจิ๋วมี
หมู่บ้านทั้งหมด 22 หมู่บ้าน  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง 
ท่านสาธารณสุขอำเภอจึงเห็นว่าเขตเขาวงศ์พระจันทร์ และบ้านวังคมคาย 
ระยะทางไกลจากบ้านห้วยยายจิ๋วและบ้านโคกรังมาก  และบ้านวังตาลาด
สมบูรณ์ บ้านวังสมบูรณ์ เป็นหมู ่บ้านใหญ่ ประกอบด้วย 7 หมู ่บ้าน 
ประชากรประมาณ 5,000 คน จึงได้หารือกับทางสาธารณสุขจังหวัด แต่
ด้วยจำกัดเรื่องงบประมาณ  แล้วก็มีคุณป้าวรรณ มีลูกหลาน คือนายอนุคม 
ซึ่งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะมอบที่ดินให้เป็นสาธารณะ
ประโยชน์  ผมเลยทำหนังสือไปถึงนายอนุคมแล้วเขาก็ตอบรับกลับมา จึงได้
นัดวันไปที่สปก.จังหวัดเป็นผู้เซ็นต์รับมอบเรียบร้อยแล้ว เป็นเนื้อที่ 10 ไร่ 
ขอบคุณครับ 
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นายวิมล จิตรปลื้ม - เรียนท่านนายก ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
สาธารณสุขอำเภอ กระผมนายวิมล  จิตรปลื้ม สาธารณสุขอำเภอเทพสถิต นับเป็นโอกาสที่ดีที่

ได้ร่วมประชุมพบปะ พูดคุยกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว   
สืบเนื่องจากที่คุณหมอสุวัฒน์ คงจะนำเรียนทุกท่านทราบแล้ว สรุปสถานที่ 
คือ ที ่ดินของนายอนุคม หมู ่ 16 ซึ ่งเป็นสถานที่ที ่เหมาะสมแต่ในทาง
ราชการค่อนข้างที่จะยุ่งยากในการขออนุญาตก่อสร้างสถานพยาบาล และ
ก่อนที่จะขอมติที่ประชุมกระผมมีเรื ่องที่จะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ
เกี่ยวกับ 3 โครงการที่เน้นกับทางจังหวัด คือ 
1. โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน 
2. โครงการลดอ้วน  ลดพุง  ลดโรค 
3. โครงการ to be number one 
และอีกเรื่องที่สำคัญของอำเภอเทพสถิต คือ 
1. เรื ่องการฆ่าตัวตาย ในอำเภอเทพสถิตฆ่าตัวตายสำเร็จแล้ว 12 ราย  
และไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563  ตายแล้ว 3 ราย 
2. เรื่องไข้เลือดออก    ทั้งอำเภอ 296 ราย  จังหวัดชัยภูมิเสียชีวิต 2 ราย  

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านสาธารณสุขอำเภอและคุณหมอสุวัฒน์ แพรชัย ที่ได้ชี้แจง 
ประธานสภาฯอบต.   ทำให้ที่ประชุมได้ข้อมูลเพิ่มเติม ท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอมติก่อสร้าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แห่งใหม่ ไหมครับ  เชิญท่านชัยชาญครับ 
นายชัยชาญ สว่างจิตร - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 กระผมนายชัยชาญ  สว่างจิตร  สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ 6 กระผมมีความ

คิดเห็นว่า การที่มีผู้บริจาคที่ดินนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่อยากทราบถึงตัวตน ผู้แทน
ตัวตน พร้อมเอกสารสิทธิ์ที ่ดินเพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาก่อนที่จะให้มติ
ต่อไป ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณครับ อย่างที่ผมได้นำเรียนตั้งแต่เบื้องต้นการที่ขออนุมัติก่อสร้าง 
ประธานสภาฯอบต.   จริงๆแล้วจะต้องมีเอกสารมาประกอบ ตามระเบียบเพื่อให้ท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติจะได้ดูเอกสารต่างๆประกอบการพิจารณา ฉะนั้นเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบขอให้ทางคุณหมอหรือสาธารณสุขอำเภอได้เตรียมเอกสาร แต่ก่อน
อ่ืนเชิญท่านนายกครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต. พร้อมทั้งท่านสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต ท่านผอ.โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบลบ้านไร่ พร้อมทั้งคุณหมอสุวัฒน์  แพรชัย  กระผมขอขอบคุณ
ท่านสาธารณสุขอำเภอ คุณหมอมานิต คุณหมอสุวัฒน์  ที่ได้ให้เกียรติสภา
แห่งนี้  จากประเด็นที่ท่านสมาชิกได้สอบถามในส่วนของเอกสาร  ความจริง
แล ้วสภาท้องถิ ่นจะให้ความเห็นชอบในเร ื ่องของการก่อสร ้างส ่วน
รายละเอียดที่ลึกลงไปให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน ซึ่งสาธารณสุขจังหวัดมี
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการก่อสร้างสถานที่ต่างๆ กระผมต้องกราบเรียนท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นการมีมติให้สร้างส่วนรายละเอียดคงไม่
ต้องลงลึกลงไปเนื่องจากแต่ละหน่วยงานคงจะศึกษาระเบียบเป็นอย่างดีแล้ว 
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ในเรื ่องของเอกสารคงไม่ใช ่ประเด็น ทางสาธารณสุขอำเภอได้ชี ้แจง
รายละเอียดไปแล้วกระผมขออนุญาตแสดงข้อคิดแก่สมาชิกสภาฯเพียงเท่านี้
ครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านนายกครับ ที่ท่านได้ชี้แจงเพ่ิมเติมในการทำความเข้าใจให้ 
ประธานสภาฯอบต.   ท่านสมาชิกได้พิจารณา หากไม่มีอะไรแล้วผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม - มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการก่อสร้างโรงเพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบล แห่งใหม่ (แห่งที ่ 3) ณ พื้นที ่หมู ่ 16 บ้านวัง
สมบูรณ์ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - 4.3 (ถ้ามี)  ไม่มี 
ประธานสภาฯอบต.   
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1 หารือเรื่องการมอบพระบรมฉายาลักษณ์   เชิญท่านนายกครับ 
นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต. เรื่องการมอบพระบรมฉายาลักษณ์(รัชกาลที่10) เป็นนโยบายของจังหวัดซึ่ง

กระผมเองได้เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ ศาลาประชาคมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ในส่วนของพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทางจังหวัดส่ง
มา มีจำนวนเท่ากับครัวเรือน ซึ่งทางจังหวัดมีนโยบายให้ท้องถิ่นทำพิธีมอบ
ให้กับประชาชนในตำบลอย่างสมพระเกียรติ กระผมขออนุญาตหารือว่าเรา
จะดำเนินการอย่างไร นโยบายของทางจังหวัดให้ทำพิธีมอบให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 กระผมจึงขอเสนอให้ตัวแทนหมู่บ้าน 
ประธานอสม. ประธานกลุ่มสตรี  และกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เป็นตัวแทนมา
รับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ ว  ข้าราชการแต่ง
กายชุดปกติขาว  ท่านใดที่ไม่มีชุดปกติขาวให้ใส่ชุดสีกากีแขนขาว และ
จะต้องมีลายเซ็นต์ของผู้รับมอบคือชาวบ้านแต่ละครัวเรือน 

 5.2 หารือเรื ่องการจัดงานพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 
รูปแบบคือ มีการตรวจ วัด คัดกรอง และตัดแว่นให้กับผู้ที่มีสายตาสั้น ยาว 
ส่วนเรื่องอายุคงจะกำหนดในวันนั้น 

 5.3 หารือเรื่องการเป็นเจ้าภาพสภากาแฟ 
 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 06.00 น. สภากาแฟ ณ 

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล  ช่วง 09.00 น. กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
2 วัน คือวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2562 เรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านใส่
ชุดกีฬาที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแจกให้ 

 วันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2562 กีฬาต้านยาเสพติด 
 วันที่ 28 ธันวาคม 2562 งานพัฒนาท้องถิ่น  เช้ามีดนตรี ช่วงค่ำมีลิเก 

คณะวรต้อ สิมานคร   
 ตามที่กระผมได้เสนอมาแล้วในข้อ 5.1 สมาชิกทุกท่านคิดเห็นอย่างไรขอ

อนุญาตหารือครับ 
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นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านนายกครับ ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงที่ประชุมเรื่องของการ 

ประธานสภาฯอบต. มอบพระบรมฉายาลักษณ์ กระผมเห็นด้วยกับทางท่านนายกในเรื่องที่จะให้
ตัวแทนภาคส่วนเป็นคนรับเพื่อไปแจกให้กับชาวบ้านเพื่อความสะดวกใน 

การเดินทาง สมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นหรือไม่ครับ  
เชิญท่านแดนชัยครับ 

นายแดนชัย เบี้ยกลาง - เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รองประธานสภา อบต. กระผมนายแดนชัย เบี้ยกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15 ตามท่ีท่านนายกได้

ปรึกษาหารือในเรื่องของการมอบพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 นั้น  
กระผมเห็นด้วยกับท่านนายกและท่านประธานในเรื่องของการให้ตัวแทน
ชุมชนมารับมอบแทนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ในเรื่องของสถานที่
นั้นทางสมาชิกขอให้อยู่ในดุลยพินิจของท่านนายกเห็นสมควร ในส่วนชอง
รายชื่อที่ให้ชาวบ้านเซ็นต์รับ  กระผมเสนอให้ทางเจ้าหน้าที่พิมพ์รายชื่อ
หัวหน้าครัวเรือนตามบ้านเลขที่เพ่ือความสะดวกครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านแดนชัย ที่ได้ชี้แจงและมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กระผมคิดว่า 

ประธานสภาฯอบต. น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  เชิญท่านนายกครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายก อบต. กระผมมีความคิดเห็นว่าหากจำนวนคนที่มารับเยอะห้องประชุมองค์การ

บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วคงไม่พอ เนื่องจากต้องทำพิธีรับมอบคล้ายกับ
การรับปริญญา กระผมขอเสนออีก 1 ที่ คือ โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา 

 เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกด้วยความเคารพครับ 
นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านนายกครับ ท่านสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯอบต. เชิญท่านปรีชาครับ 

นายปรีชา เผียดจันทร์ - เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 กระผมนายปรีชา  เผียดจันทร์ สมาชิกสาภ อบต.หมู่ 12 กระผมขอเสนอที่

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ
เหมาะสมแก่การประกอบพิธีดังกล่าว  อีกเรื่องคือการจัดงานพัฒนาท้องถิ่น
ปกติแล้วจะเก็บเอกสารสำเนาบัตร แจกยารักษาโรคไม่ทราบว่าปีนี้จะมี
หรือไม่ครับ  

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านปรีชาครับ  กระผมคิดว่าอยากจะให้จบในเรื่อง 5.1  
ประธานสภาฯอบต. เรื่องแรกการมอบพระบรมฉายาลักษณ์จะกำหนดที่องค์การบริหารส่วน

ตำบลห้วยยายจิ๋ว หรือโรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา  หากเป็นที่โรงเรียนตรี
ประชาพัฒนศึกษาที่ประชุมเห็นสมควรหรือไม่ครับ 

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้จัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ณ 
โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา 

นายถนอม  ชาญชำนิ - สรุปทีป่ระชุมมีมติเห็นสมควรจัดที่โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา  
ประธานสภาฯอบต. ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ข้าราชการใส่ชุดปกติขาวหรือชุดสีกากี

แขนยาว   การจัดสภากาแฟในห้องประชุม อบต.ห้วยยายจิ๋ว ใส่ชุดวอร์ม  
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เพ่ือร่วมพิธีเปิดกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์   การจัดงานพัฒนาท้องถิ่น คงจะ
เป็นไปในรูปแบบเดิมแนบเอกสารเหมือนเดิมครับ  

 ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกหมู่ครับ 
 

 

เลิกประชุม   -เลิกประชุมเวลา 12.20 น. 

ใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็น 

ครับ  ข 

(ลงชื่อ)     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายสมพงษ์   ประดับวงษ์) 
ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต. 

 
 

    (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

(นายแดนชัย     เบี้ยกลาง) 
ตำแหน่ง  รองประธานฯ 

 
 

  (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(นางสาวเอมอร  อนันตภูมิ) 
ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 

 
 

  (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา    เผียดจันทร์) 
ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 
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รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่  2 ประจำปี 2562  เมื่อวันอังคารที่ 8
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 นั้น   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว   ได้รับรองรายงานการ
ประชุมแล้ว ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  เมื่อวันจันทร์ที่ 2  
เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562  จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ และปิดประกาศรายงานการประชุมให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 

 

(ลงชื่อ)               
          ( นายถนอม  ชาญชำนิ )           

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 


