
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2563 

วันที่  3  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563   
ณ  ห้องประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 

สมาชิกสภา อบต.    ทั้งหมด   36 คน 
สมาชิกสภา อบต.มาประชุม     คน 
เลขานุการสภาฯ              คน 
ลาประชุม        คน 
ขาดประชุม        คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม        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 นายเจตน์สฤษฎ์  สุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10   
20 นายรึบ           ปีกขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11   

21 นายประสงค์    เมฆา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11   



ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

22 นายปรีชา       เผียดจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12   

23 นายกุล          ภูมิลำเนา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12   
24 นายบุญช่วย    สามารถกูล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13   

25 นายสุพจน์      กดมัจฉา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14   
26 นายสุรศักดิ์     พืชขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14   

27 นายจันทร์  ดีนันท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15   

28 นางสาวพรทิพย์     ราชนรินทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16   
29 นายวินัย         ก้อนเพชร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16   

30 นายสมจิตร     แจ่มเพ็ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17   
31 นายอำนวย     บุญสมบัติ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 18   

32 นายบุญทำ      บิงขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 18   

33 นายสุเทพ       ออกสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 19   
34 นายคมขำ       หยวกกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 20   

35 นายศรีไพร      หาดขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 20   
36 นายชัยยันต์    เชื่อมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 21   

37 นายเกิด        เฉื่อยกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 22   

38     
39     

40     
 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

  

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ นายกองค์ อบต.ห้วยยายจิ๋ว   

2 นายจะเลน กาญสูงเนิน 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 ตำบลห้วยยายจิ ๋ว  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี 2563 วันที ่ 3 

กุมภาพันธ์ 2563  สมาชิกสภา มีทั้งหมด  37 คน มาลงชื่อประชุม  32 
คน เลขานุการสภา  1  คน  ลาประชุม  4  คน ยังไม่มา 1 คน ผู้เข้าร่วม
ประชุม 11 คน  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  และองค์ประชุมครบแล้ว  เชิญ
ประธานในที่ประชุม  จุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระ
พร้อมกัน  และเปิดทำการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น.  

นายถนอม ชาญชำนิ  - ขอสวัสดีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนต่างๆ  
ประธานสภาฯ อบต. และเจ้าหน้าที่ท ุกท่าน ที ่มารวมประชุมในวันนี ้ ท่านเลขาฯสภาได้

ตรวจสอบจำนวนสมาชิกแล้วว่ามาประชุมเกินกึ ่งหนึ ่ง ถือว่าครบองค์
ประชุม ผมขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้ครับ  

- ครับวันนี้ก็ได้นัดหมายประชุมในวาระการประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้กำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี 2563 ในวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งสมาชิกวันนี้ มาร่วมประชุม 32 ท่าน ลา 4 ท่าน คือ  
นายกะรัญ  เจิมกลาง สมาชิกอบต. หมู่ที ่ 1 , นายกฤตพล นัดทะยาย  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 , นายบุญช่วย คนรู้ สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 8  และ
นายรึบ  ปีกขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 ยังไม่มา 1 ท่าน คือ นาย
พนมไพร  เรียงสันเทียะ สมาชิก อบต.หมู่ 6    และผมขออนุญาตชี้แจง
สภาฯ ในเรื่องของการมาเข้าร่วมประชุมหรือไม่มาเข้าร่วมประชุม ขอให้
ท่านสมาชิกทุกท่านได้ปฏิบัติตามระเบียบของสภาฯ หากท่านติดภาระกิจ
อื่นใดให้ท่านได้ส่งหนังสือลาต่อประธานสภาฯ หรือเลขาฯสภาให้ทราบ
ด้วย  มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านขาดประชุม จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายถนอม ชาญชำนิ  - แนะนำข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหว้ย
ประธานสภาฯ อบต.  ยายจิ๋ว   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการบรรจุใหม่ออกมาแนะนำตนเองด้าน 
      หน้าให้สมาชิกทุกท่านได้รู้จักกันครับ ขอเชิญครับ 
น.ส.กัญณพิชา คำเขียว  - ค่ะ ชื่อ หนิงค่ะ น.ส.กัญณพิชา คำเขียว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และแผน  เป็นคนอำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  โอนย้ายมาบรรจุจาก 

สำนักงานอุสาหกรรม  จังหวัดสกลนคร ขอฝากเนื้อฝากตัวกับท่านสมาชิก 
ท่านผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกท่านด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ   
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นายถนอม ชาญชำนิ          - ครับขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญณพิชา คำเขียว ซึ่งได้บรรจุเข้า  
ประธานสภาฯ รับตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ยินดีต้อนรับและหวัง  

เป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ใช้ความรู้ความสามารถมาช่วยทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วได้สู่การพัฒนาต่อไป  และกระผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทุก
ท่านทราบอีกหนึ่งเรื่องคือ รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  รายการงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างปรับปรุงถนน
ทางหลวงท้องถิ่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ท.139-06 สายบ้านหนองจะบก - บ้านหินเพลิงพัฒนา  ความกว้าง  4  
เมตร  ความยาว  3,160 เมตร   ความหนา  0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 50 ซม. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ สายที่ 1  เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ทางองค์การบริหารสว่น
ตำบลห้วยยายจิ๋วของเรา ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้  ซึ่งเป็น
เรื่องท่ีน่าภาคภูมิใจที่ทางตำบลห้วยยายจิ๋วของเราได้รับงบประมาณส่วนนี้มา
พัฒนาชุมชนของเราจะลงส่วนตรงไหนก็ไม่เป็นไรเพราะก็อยู่ในตำบลห้วย
ยายจิ๋วเหมือนกัน  และอีกหนึ่งโครงการคือ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
ลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทางถิ่น ชย.ท.139-
07  สายบ้านยางเตี้ย - บ้านประดู่งาม  ความกว้าง 4 เมตร  ยาว  3,080  
เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 50 ซม.องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  เป็นอีกหนึ่งข่าวดีของ
ตำบลห้วยยายจิ๋วของเรา  จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ เมื่อปีที่ผ่าน
มาได้บ้านเขาวงศ์พระจันทร์  บ้านหินราง และปีนี้ก็ได้อีกเป็นในการบริหาร
ของท่านประเสริฐ  แต่งทรัพย์ ที่ทุกคนจับตามองในด้านของการพัฒนา 
ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  (วันที่ 2 ธันวาคม  2562) 

- รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
3.1 การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 

นายถนอม ชาญชำนิ  - ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ในการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ อบต.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วสมัยแรก  สภาองค์การบริการส่วน

ตำบลห้วยยายจิ ๋ว มีมติที ่ประชุมได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 
2563 ไว้สี่สมัย  แต่ละสมัยมีระยะเวลาสิบห้าวันและวันเริ่มต้นประชุมของ
แต่ละสมัยไว้  ให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วได้พิจารณา 
เชิญเลขาฯสภาได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบ 
เชิญครับ 
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นายสมพงษ์  ประดับวงษ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ กระผมนายสมพงษ์  ประดับวงษ์ เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงสภาฯ

ดังนี้ครับ  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 กำหนดว่า สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ให้มีไม่เกิน 
สี่สมัยแต่ละสมัยมีไม่เกินสิบห้าวัน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 กำหนด
ว่า สมัยประชุมจะเริ่มเมื่อใด จะสิ้นสุดเมื่อใด ให้สภาเป็นผู้กำหนด สมัย
ประชุมสามัญอย่างน้อย 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัยจะกำหนดเมื่อใดนั้นให้
สภาเป็นผู้กำหนด และให้กำหนดสมัยประชุมของปีถัดไปสมัยแรกไว้ด้วย 
ดังนั้นทางสำนักงานเลขานุการสภาจึงได้จัดร่างประกาศสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เรื ่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 
ตามที่ท่านสมาชิกได้รับแล้วทุกท่าน  สมัยแรกคือวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 
2563 จะไม่มีอยู ่ในประกาศฉบับนี้ แต่จะมีอยู ่ในประกาศของปีที ่แล้ว   
สมัยสามัญที ่สอง  1-15 ส ิงหาคม 2563 จะพิจารณาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  สมัยสามัญที่สาม 1 – 15 ตุลาคม 25863 
จะพิจารณาแผนและแก้ไขเพิ่มเติมแผน 5 ปี   สมัยสามัญที่สี ่ 1 – 15 
ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นประเพณีเนื่องจากสิ้นปีจะมีการพิจารณาการใช้
จ่ายเงินสะสมเพื่อบูรณะเส้นทางหรือปรับปรุงเส้นทางที่ชำรุดในช่วงฤดูฝน  
และสมัยประชุมสมัยแรกของปี 2564  คือ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 รวม
ปี 2563 เป็น 4 สมัย จึงเรียนสภาฯเพ่ือโปรดพิจารณาครับ  ขอบคุณครับ 

นายถนอม   ขาญชำนิ  - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ท่านปลัดสมพงษ์  ประดับวงษ์ ครับ 
ประธานสภาฯ  ตามร่างที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้วนั้น วันนี้จะมีมติสำหรับเรื ่อง

พิจารณาในการกำหนดสมัยประชุม ให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณาเห็น
ด้วยหรือไม่กับร่างกำหนดการประชุมสภาดังกล่าว หรือท่านสมาชิกท่านใดมี
ความคิดเห็นเช่นไร ขอให้ท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นครับ เชิญท่าน
ธนนันต์ครับ 

นายธนนันต์  พรสถิต - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 กระผมนายธนนันต์  พรสถิต  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4  ครับทุกเรื ่องทุก

อย่างที่เราเคยปฏิบัติกันมากระผมเห็นว่าระยะของการประชุมสภามันเป็น
เรื่องปกติซึ่งก็ไม่ได้ห่างกันมากนัก สำหรับช่วงระยะสมัยประชุมสมัยแรกและ
สมัยที่สอง หากช่วงก่อนสมัยที่สองนั้นมีเรื ่องที่จะต้องประชุมเร่งด่วนก็
สามารถเรียกประชุมสมัยวิสามัญได้ กระผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดซึ่งและ
เห็นด้วยกับร่างการกำหนดสมัยประชุมดังกล่าวครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม   ขาญชำนิ - ขอบคุณท่านธนนันต์ พรสถิต สมาชิก อบต.หมู่ 4 จากบ้านวังตาลาด 
ประธานสภาฯ สมบูรณ์  นับเป็นเรื่องท่ีดีที่ท่านได้ลุกข้ึนมาอภิปรายกับการพิจารณาร่างสมัย

ประชุม  ซึ่งท่านได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องสมัยประชุมได้ดีหากมีการ 
 



-7- 
 

ประชุมเร่งด่วนเราก็สามารถเรียกประชุมสมัยวิสามัญได้ เรื่องนี้ผมเห็นด้วย 
แต่ผมอยากให้ท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นก่อนที่จะทำการพิจารณา มี
สมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสมัยประชุมสามัญอีกหรือไม่
ครับ  หากไม่มีผมขอมติสภาในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 
2563 ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรกับร่างการกำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจำปี 2563 ยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 
2563 เป็น  4  สมัย หากมีเรื่องเร่งด่วนสามารถเปิดประชุมสมัยวิสามัญ
ได้ 

 
นายถนอม   ขาญชำนิ 3.2 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ปี 2564 
ประธานสภาฯ - ใหท้่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณา  ซึ่งในปี 2564 นั้น ได้กำหนดใน 
 วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นแตกต่าง

จากนี้หรือไม่ครับ  หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเนื่องจากเป็นระเบียบวาระ
พิจารณา  ท่านใดเห็นสมควรในการประชุมสมัยแรกของปีถัดไปเริ่มวันที่    
1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564  ยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันทเ์ห็นชอบในการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก เริ่ม
วันที่    1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564   

  
นายถนอม   ขาญชำนิ 3.3 การสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” โครงการอนุรักษ์ 
ประธานสภาฯ พันธุกรรมพืช 
 - ซ่ึงเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนที่สุดและเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการตามโครงการ

อนุร ักษ์พันธ ุกรรมพืชอันเน ื ่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 เรียน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก และนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  

 ส ิ ่ งท ี ่ส ่ งมาด ้วย  สำเนาหน ังส ือจ ังหว ัดช ัยภ ูม ิ  ด ่วนท ี ่ส ุด ท ี ่  ชย 
0023.3/16316  ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 

 ด้วยอำเภอเทพสถิต ได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า เพื ่อให้การดำเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้ 
1.ให้ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาคู่มือการดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ ่น โครงการอนุร ักษ์พ ันธ ุกรรมพืชอันเน ื ่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผมให้ทาง
คณะผู้บริหารได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการซึ่งเป็นหนังสือที่ด่วนว่าจะ 
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ดำเนินการต่อไปอย่างไร เชิญท่านที่รู้ได้ชี้แจงต่อสภาฯเพ่ือทำความเข้าใจให้
ตรงกันต่อไป  เชิญท่านนายกครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต. ในระเบียบวาระที่ 3 ที่ท่านประธานได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นการสมัคร

สมาชิก ฐานทรัพยากรท้องถิ ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ ่งเป็น
โครงการด่วนที ่ส ุด หนังสือเข้าวันที ่ 24 ธันวาคม 2562 แต่ยังไม่มี
เจ้าหน้าที่คนใดได้มาปรึกษาว่าโครงการนี้มีความเป็นไปเป็นมาอย่างไร  หาก
จะตีความตามความหมายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เรื่องของพันธุ์พืชก็
น่าจะเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ของพืช มีอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น เมล็ดพันธุ์
ข้าวโพด ย้อนไปสมัยก่อนเมื่อเวลาเราปลูกข้าวโพดเราก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้
เพื่อการเพาะปลูกในครั้งต่อไป แต่มาสมัยนี้เราไม่สามารถนำเมล็ดข้าวโพด
เก่าไปปลูกได้เนื่องจากคนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์นั้นได้ทำการปรับปรุงเพื่อไม่ให้
เกษรตกรสามารถนำเมล็ดพันธุ์เก่ากลับมาปลูกได้  นี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที ่ทำให้เกิดโครงการนี ้ข ึ ้น  ตามเอกสารหน้าสุดท้าย  การจัดเอกสาร
ประกอบการสมัคร  เอกสารหมายเลข 4 รายงานการประชุมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผมหารือท่านประธานสภาฯ และท่านเลขานุการสภาฯ
ขอมติที ่ประชุมสภาฯเกี ่ยวกับเอกสารหมายเลข 4 ส่วนรายละเอียด
ปลีกย่อย ผู้เข้าประชุม มี ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ  ผู้นำท้องถิ่น ส่วนวันนี้
ถ้าเป็นไปได้ให้ท่านเลขาสภาฯดูว่า วันนี้เราจะใช้เอกสารหมายเลข 4 ให้
สภาเห็นชอบ ให้บันทึกเป็นวาระการประชุมเกี ่ยวกับการสมัคร ฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น  จะได้หรือไม่ หรือจะประชุมเรื่องนี้ต่างหากการประชุม
จะได้ไม่ต้องยืดเยื้อ เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนที่สุด ให้ท่านสมาชิกได้อ่าน
และเสนอความคิดเห็น เมื่อรวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งใบสมัครสมาชิกฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นผ่านอำเภอไปยังจังหวัด (สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด) ภายในวันที่ 27 มกราคม 2562 ให้ท่านประธานสภาฯ
และท่านเลขาฯสภา ช่วยดูว่าเราจะนำวาระนี้เข้าไปได้หรือไม่  ขอบคุณครับ 

นายถนอม   ขาญชำนิ  - ครับ ขอบคุณท่านนายกที่ได้ลุกขึ้นอภิปราย ชี้แจงให้สภาฯได้ทำความ 
ประธานสภาฯ เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ เหมือนกับที่ท่านนายกได้นำเรียนไปแล้วนั้น ยังไม่ มี

ใครเคยได้มีหัวข้อให้เราได้สมัครสมาชิก ฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรืออภิปรายอย่างไร เชิญท่าน
ธนนันต์ พรสถิตครับ เชิญครับ 

นายธนนันต์  พรสถิต -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                                                
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 กระผมนายธนนันต์  พรสถิต  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 คำว่าพันธุกรรมพืช

นั้น มันมีการสอดคล้องกับพันธุ์พืชล้มลุก เช่น ข้าว  ถั่วลิสง  ข้าวโพด เป็น
ต้น  ทุกอย่างที่คนไทยใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อไปนี้ถ้าผู้ใดไม่ขึ้นทะเบียนข้าว
แล้วเก็บพันธุ์ไว้เองก็ไม่สามารถปลูกข้าวได้ อาจจะถูกปรับ  
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สมัยก่อนการปลูกข้าวโพดสามารถปลูกแล้วเก็บและนำมาปลูกใหม่ได้ แต่
ปัจจุบันต้องไปซื้อโรงงานผลิตพร้อมทั้งซื้อปุ๋ยเพ่ือมาใส่ให้เกิดผลผลิตนั้น  
เพราะถ้าไม่ใช้ยาหรือปุ๋ยที่เค้าแนะนำมาพืชผลก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้
เอง อีกเรื่องคือเรื่องของพันธุกรรมพืชที่ผมเป็นห่วง ด้วยวิสัยทัศน์ของเบื้อง 
สูงท่านคงเล็งเห็นว่าพันธุกรรมไม้ เมื่อปี 2555 มีสกูยักษ์เข้ามานำมาปลูก
แต่ไม่มีผลประโยชน์อันนี้เป็นพันธุกรรม ต่อไปเอาไม้สักทองมาปลูกก็ตัด 
ไม่ได้ และได้ยินมาว่าจะมีต้นประดู่สายพันธุ์ใหม่มาจากประเทศจีนนำเข้า
ไทย ใช้ประเทศไทยเป็นที่เพาะปลูก แต่ของเรามีแล้วตัดไม่ได้ ปลูกไว้ในวัด
ในที่สาธารณะต่างๆไม่มีโอกาสตัด ฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเห็นว่าเป็นผลประโยชน์
แต่ประเทศไทยและท้องถิ่นของเราก็ควรจะพิจารณาว่าเราจะใช้วิธีการใด 
เพื่อจะทำให้พันธุกรรมไม้ที่กล่าวถึงนั้นได้อยู่และเป็นทรัพยากรของไทย
ต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม   ขาญชำนิ - ครับ  ขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ท่านธนนันต์  พรสถิต ซึ่ง 
ประธานสภาฯ ตามหัวข้อนี้ ที่ท่านนายกได้ชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อหาข้อมูลแหล่งที่มาเกี่ยวกับ

หัวข้อนี้ ขอบคุณท่านธนนันต์ ที่ ได้ลุกขึ ้นอภิปรายชี ้แจงทำความเข้าใจ
เพิ่มเติม เกี่ยวกับสายพันธุกรรมของพืช ตามที่ท่านนายกได้นำเรียนสภาให้
ทราบว่าทุกวันนี้การที่เราจะนำเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่บรรพบุรุษเราเคยทำ แต่ที่
ผมสังเกตว่าที่ท่านนายกนำเอาทานตะวันมาปลูกก็ไม่เกิด สำหรับโครงการมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบอยู่คือ ท่านวัฒนา ประเสริฐสังข์  เชิญท่านได้ชี ้แจง
เกี่ยวกับโครงการนี้ครับ เชิญครับ 

นายวัฒนา  ประเสริฐสังข์ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
หัวหน้าสำนักงานปลัด กระผมนายวัฒนา ประเสริฐสังข์ หัวหน้าสำนักงานปลัด ในระเบียบวาระที่ 

3 ข้อ 3.3 เรื ่อง การสมัครสมาชิก ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการ
อนุร ักษ์พันธ ุกรรมพืช อันเนื ่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สต.) ตามหนังสือด่วนที่สุดของ
อำเภอเทพสถิต ที่ ชย 0023.13/4332 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่
ท่านสมาชิกได้มีเอกสารอยู่ในมือแล้วนั้น ผมจะขออนุญาตเล่าพอสังเขป ถึง
วัตถุประสงค์ของการสมัครสมาชิก ฐานทรัพยากรท้องถิ่น เป็นนโยบายของ
รัฐบาลที่ต้องการให้ส่วนราชการเข้าร่วมตามแนวพระราชดำริดังกล่าว 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ  
1. การปกปักพันธุกรรมพืชตามสภาพธรรมชาติที่นอกเหนือจากเขตพื้นที่
รับผิดชอบของกรมป่าไม้และกรมอุทยาน ที่เก่ียวข้องกับกระทรวงทรัพยากร  

 2. เป็นการสำรวจและเก็บข้อมูลรวบรวมพันธุกรรม เช่น การเปลี่ยนแปลง
จากสภาพการทำถนน ขุดลอกคูคลอง การเปลี่ยนแปลงจากการทำอ่างเก็บ
น้ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

 3. เป็นการนำเอาพันธุกรรมพืชในท้องถิ่นที่มีอยู่ นำมาอนุรักษ์และเก็บเป็น
ฐานข้อมูล เพ่ือนำเข้าสู่โครงการตามแนวพระราชดำริฯ  
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และจะขออนุญาตแจกแจงรายละเอียดว่า ในปัจจุบันพันธุกรรมพืชใน
ประเทศไทยได้มีการสูญหายไปจากสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรวมทั้งการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น จากการทำพืชผล
ทางการเกษตร ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนายกครับ ที่ท่านนายกได้กล่าวไป 
แล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากการตัดต่อพันธุกรรมพืชทำให้ส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกร พ่ีน้องประชาชนได้ ในรายละเอียดปลีกย่อยสุดท้าย นโยบายของ 
รัฐบาลในการสมัคร ฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อให้ทางท้องถิ่นสำรวจและ
เก็บข้อมูลอนุรักษ์พันธุ์พืชที่มีอยู่ท้องถิ่น เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของตาม
แนวพระราชดำริ ขออนุญาตยกตัวอย่างเมื่อปี 2503 สมเด็จประเจ้าอยู่หัว
ในรัชกาลที่ 9 ท่านได้มีพระราชดำริให้อนุรักษ์ต้นยางนา ซึ่งเป็นพันธุ์พืชอีก
อย่างหนึ่ง ที่ประเทศไทยต้องการให้อนุรักษ์ไว้ก็จะหมายรวมถึงในท้องถิ่น
ของตำบลห้วยยายจิ๋วด้วย ผมขอเล่าพอสังเขปของโครงการฯเพียงเท่านี้ ใน
ส่วนของการขอมติของสภาในวันนี้ที่ท่านประธานได้นำเรียนไปนั้น เอกสาร
ได้ให้ท่านสมาชิกไปแล้วเพ่ือให้ทางสภาฯมีมติ ขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้
ครับ  ขอบคุณครับ 

นายถนอม   ขาญชำนิ - ครับ  ขอบคุณท่านวัฒนา  ประเสริฐสังข์ หัวหน้าสำนักงานปลัด ซึ่งเป็น 
ประธานสภาฯ เจ้าของโครงการตรงนี้และเป็นผู้ที่ได้นำมาบรรจุในวาระการประชุมวันนี้ ซึ่ง

ระเบียบหรือรายละเอียดต่างๆทางหัวหน้าโครงการคือท่านวัฒนา ประเสริฐ
สังข์  ก็ได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณา ติดตาม
โครงการดังกล่าว ผมขอเพ่ิมเติมหัวข้อ 1  
1. การจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    1.1 กำหนดระเบียบวาระการประชุม เรื ่อง การสมัครสมาชิกฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
    1.2 รายงานการประชุม 
      1.2.1 ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
  - ผ่ายบริหาร  คือ นายกฯ  รองนายกฯ  ปลัด  สมาชิก  
หัวหน้าฝ่าย  ผอ.เขต  ผู้ช่วยผอ.เขต  และคณะเจ้าหน้าที่ 
  - ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ ประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  
เลขาประธานสภา  และสมาชิกสภา 
  - ผู้นำท้องถิ่น คือ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  ผู้นำ
ศาสนา  ผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯ 
- ขาดเฉพาะฝ่ายปกครอง การมีมตินั้น ท่านที่เข้ามาร่วมประชุมในห้องนี้
จะต้องได้มีมติในการลงมติในครั้งนี้ด้วย ทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะยกมือให้มีมติ
ตามโครงการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นรองนายกฯ  เลขานายกฯ  เจ้าหน้าที่  
พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เข้ามาร่วม สำหรับวันนี้ผมก็จะขอมติตาม
ระเบียบวาระการประชุม  ก่อนที่เราจะมีมติจะให้ทางท่านเลขาสภาฯได้ 
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ชี้แจงเพิ่มเติมกับโครงการดังกล่าว เพื่อจะนำไปสู่การเกิดประโยชน์ ต่อ
ท้องถิ่นของเรา เชิญท่านเลขาฯครับ  เชิญครับ 

นายสมพงษ์  ประดับวงษ์ - ขอบคุณท่านประธานฯครับ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่าน 
เลขานุการสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมพงษ์  ประดับวงษ์ เลขานุการ

สภาฯ  ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ ตามโครงการนี้มีกิจกรรม คือ  
1. ฐานทรัพยากรท้องถิ่น เป็นของอบต. และเทศบาล  2. สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ของโรงเรียนนี้จะเป็นโรงเรียนของท้องถิ่นก็ได ้เป็นโครงการตาม 
พระราชดำริ เคยม ีผ ู ้แทนพระองค ์ไปตรวจเย ี ่ยมโรงเร ียนท ี ่จ ัดสวน
พฤกษศาสตร์ ก็จะมีพันธุ์ไม้ต่างๆที่เป็นทั้งยาสมุนไพร ต้นไม้หายาก เป็นต้น 
เค้าจะอนุรักษ์ไว้ ส่วนฐานทรัพยากรท้องถิ่นส่วนมากไม่ค่อยมี หรือมีเป็น
ส ่วนน้อย แล ้วจ ัดทำเป็นฐานทรัพยากรท้องถิ ่นจะทำคล้ายกับสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน อบต.เราน่าจะทำได้หาพันธุ์ไม้ต่างๆมาปลูกเพื่อเป็น
การอนุรักษ์พันธุ์พืชหรือพันธุ์ไม้หายากต่างๆ ซึ่งทุกท่านในห้องประชุมนี้
สามารถยกมือไดทุ้กคน ขอบคุณครับ 

นายถนอม   ขาญชำนิ - ครับ ขอบคุณท่านเลขาสภาฯ ที่ท่านได้ชี้แจงเพิ่มเติมเก่ียวกับโครงการ 
ประธานสภาฯ ดังกล่าว  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือยังไม่เข้าใจหรือไม่ครับ  เชิญท่าน

ธนนันต์ พรสถิต สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  เชิญครับ 
นายธนนันต์  พรสถิต - ขอบคุณท่านประธานฯครับ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่าน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายธนนันต์  พรสถิต  สมาชิกสภา 

อบต.หมู่ 4 พูดถึงสวนพฤกษศาสตร์ผมเริ่มเข้าใจแล้วครับ เนื่องจากว่าผม
เคยได้ดู TV ตอนที่สมเด็กพระเทพฯท่านเสด็จโรงเรียนต่างๆ ผมก็พอรู้เรื่อง
สมุนไพรอย่างน้อยก็ไม่ต ่ำกว่า 1,000 ชนิด ยังมีแนวคิดว ่า การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติของป่าดิบแล้ง ดิบชื้นมีหลายอย่าง สำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วน่าจะจัดเป็นที่ศึกษาดูงานได้อย่างดี เหมือนที่
เราไปเพชรบุรี ถ้าวันนี้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว จะ
จัดรูปแบบนั้นกระผมก็จะสนับสนุนเนื่องจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน
ได้มานำเอาทรัพยากรธรรมชาติของเราไปหลายอย่าง เช่น สมุนไพรที่ใช้ทำ
เป็นยาแก้ปวดท้อง เป็นต้น ตามที่เรียนมาแล้วข้างต้นว่า พันธุกรรมพืช เช่น 
ต้นยางนา เป็นต้น ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนั้นผมจึงขอฝากไว้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายถนอม   ขาญชำนิ - ครับ  ขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ท่านธนนันต์  พรสถิต ก็เป็น 
ประธานสภาฯ อย่างที่ท่านพูดจริงๆ ว่าสมุนไพรพื้นบ้านของเราใกล้จะสูญพันธุ์เต็มที่ เรา

ควรที่จะรักษาพันธุกรรมตรงนี้เอาไว้ เราก็จะขอมติที่ประชุมทุกท่านที่อยู่ ณ 
ห้องประชุมแห่งนี้สามารถลงมติได้ทุกท่าน  ในที่นี้จะขาดแค่ฝ่ายปกครอง
อย่างเดียว นอกนั้นสามารถลงมติได้ทุกท่านร่วมถึงเจ้าหน้าที่ อบต.ด้วย 
ท่านสมาชิกสภาฯอบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในห้องประชุมนี้ ท่าน
ใดเห็นด้วยกับโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ยกมือครับ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบและสมัครสมาชิกฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นในการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 

นายถนอม   ขาญชำนิ - ในระเบียบที่เราพิจารณาไป 3 หัวข้อนั้น ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อย เข้าสู่ 
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) หากท่านใดมีเรื่องที่จะมาพูดคุยหารือ

เชิญครับ เราจะพักการประชุม 10 นาทีนะครับแล้วเราจะกลับมาประชุม
หารือกันอีก 1 วาระฯครับ เชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 

นายถนอม   ขาญชำนิ - หลายๆหมู่บ้านน่าจะมีเรื่องที่จะหารือหรือนำเสนอต่อสภาฯ เพ่ือที่จะผ่าน 
ประธานสภาฯ ทางประธานฯไปยังผู้บริหาร ถ้าจะให้สอบถามท่านสมาชิกทีละหมู่เกรงว่า

เวลาจะไม่พอ ท่านสมาชิกฯท่านใดมีข้อที่จะหารือที่ประชุมหรือไม่ครับ  
เชิญท่านนายกครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - สืบเนื่องจากทางกรมบัญชีกลางเกี่ยวเนื่องกับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้ 
นายก อบต. ที่มีความพิการ พอดีวันนี้ผู้ที่รับผิดชอบโครงนี้คือผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

และสังคมไม่อยู่ เลยให้ทางนักพัฒนาชุมชนมารับทราบ เนื่องจากมีผู้ที่ได้รับ
สวัสดิการผู้สูงอายุมีการเปิดบัญชีเพื่อรับเงินสวัสดิการเข้าบัญชี ซึ่งมีหลาย
สาเหตุและหลายองค์ประกอบ กระผมจึงขออนุญาตสภาแห่งนี ้เพื ่อนำ
เอกสารที่ถูกต้องว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ประกาศ ณ วันที่ 13 
มกราคม 2562 นับถึงตอนนี้ประมาณ 1 ปีเศษ ในรายละเอียด ผู้ที่ได้รับ
สวัสดิการ ความหมายคือ ผู้สูงอายุ และผู้พิการตามระเบียบ  ตามข้อ 13 
การจ่ายเงินเบี ้ยยังชีพผู ้สูงอายุให้แก่ผู ้มีสิทธิตามระเบียบนี ้ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ 
ซึ่งเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือน ภายในไม่เกิน
วันที่ 10 ของทุกเดือน ในข้อ 13 จะขยายความออกมาว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนตำบล จะจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้า
บัญชีก็ได้ ส่วนการมอบอำนาจนั้นท่านสมาชิกฯจะทราบดีเนื่องจากปฏิบัติ
มาอย่างต่อเนื่องแล้ว แต่มันมีประเด็นว่าบางครั้งผู้ที่รับผิดชอบอาจจะนำไป
พูดแนะนำ เมื่อได้รับหนังสือสั่งการจากกรมบัญชีกลาง ผู้อำนวยการกอง
สวัสดิการปล่อยเรื ่องให้ไกลจนจะถึงวันที ่ 10 ถ้าผมไม่ เข้าไปในห้อง
สวัสดิการก็คงจะไม่หารือเรื่องการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ทั้งท่ีจะถึงวันที่ 10 แล้ว 
วันนี้เจ้าตัวไม่มาให้นักพัฒนาฯรับทราบว่า การปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่ง
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานคุณจะต้องทราบทั้งหมดไม่ต้องรอให้ผู้บริหาร
ไปจี้ว่าทำไมไม่ดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่
จะต้องนำระเบียบมาศึกษาให้เข้าใจพร้อมลงมือปฏิบัติให้เข้ากับบริการ และ
สถานการณ์ขององค์กรนั้นๆ การให้ผู้สูงอายุเปิดบัญชีด้วยความสมัครใจ  
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หรืออาจจะเกิดประเด็นไม่อยากรับผิดชอบในการออกไปจ่ายเงิน ผมเคย
แนะนำในส่วนของสวัสดิการไปแล้วว่า การตรวจเช็คผู้สูงอายุที่เสียชีวิตแบบ
ไม่ต้องรอระบบอิเล็กทรอนิกจากทางอำเภอมา ให้ใช้วิธีบ้านๆคือเมื่อมีคน 
เสียชีวิตในหมู่บ้านจะมีเจ้าหน้าที่ออกไปวางพวงหรีดก็ให้เจ้าหน้าที่สอบถาม
ว่าผู้เสียชีวิตชื่ออะไร อายุเท่าไร จะได้ไม่ต้องไปเบิกผิดเบิกถูก ผมจึงขออ้าง
เอาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสวัสดิการให้กับ
ประชาชนมา เพื่อให้เกิดความจริง เพราะปกติเรื่องแบบนี้จะไม่นำเข้าสภาฯ
จะใช้วิธีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ซึ่งก็ไม่ดีข้ึน วันนี้เลยขอฝาก 
ไปถึงเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคมให้อบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่อยู่
ด้วยกัน ตั้งใจทำงานและอย่าให้ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นอีก  ผมขอฝากท่าน
สมาชิกทุกท่าน หากมีประชาชนมาสอบถามขอให้ท่านตอบชัดเจนเลยว่า ไม่
ต้องเปิดบัญชีก็ได้ เมื่อถึงเดือนก็จะมีเจ้าหน้าที่ออกมาให้บริการเหมือนเดิม 
ส่วนเรื ่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่านประธานสภาฯได้กล่าวข้างต้นแล้ว 
ตอนนี้ได้ให้ผู้อำนวยการกองช่างขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นหมดทุกเส้น 
เนื่องจากระเบียบค่อนข้างเปลี่ยนเร็วมาก แหล่งที่มาจะต้องมีระเบียบที่
ชัดเจน เหมือนกับการประชุมคอนเฟอรเ์ร้นของอำเภอเทพสถิต เรื่องปัญหา
ภัยแล้ง  มีทางหมู่เสนอเจาะบ่อบาดาลมาซึ่งการเจาะบ่อบาดาลอย่างถูก
ระเบียบมันค่อนข้างยาก ณ วันนี้มีการเจาะบ่อบาดาลที่ไม่ถูกต้องเนื่องจาก
ไม่ได้มีการขออนุญาตเพราะยุ่งยาก  จึงขอให้เจ้าหน้าที่เมื่อมีประชาชนไป
ติดต่อการขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาลให้ความสะดวกแก่ชาวบ้านด้วย 
เพราะถ้าไม่มีใบขออนุญาตก็เจาะไม่ได้  ปัญหาภัยแล้ง บ้านห้วยยายจิ๋ว  
บ้านหนองจะบก  บ้านเขาวงศ์พระจันทร์  ทางอำเภอให้ บ้านห้วยยายจิ๋ว
และบ้านเขาวงศ์พระจันทร์เกือบจะเป็นพื้นที่สีแดง ถ้าสีแดงคือวิกฤต  ส่วน
หนองจะบกล่าสุดมีการร้องเรียนจากประชาชน  
- เรื่องขอความร่วมมือให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีให้แก้ไขปัญหาประปา
หมู่บ้านไม่ได้คุณภาพ 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิแจ้งว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากสำนัก
ปลัด  สำนักงานนายกรัฐมนตรีกรณีราษฎรไม่ระบุชื ่อขอให้แก้ปัญหา
น้ำประปาหมู่บ้านไม่ได้คุณภาพบริเวณบ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2 ต.ห้วยยาย-
จิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ  อำเภอเทพสถิตขอให้ท่านตรวจสอบข้อเท็จจริง
และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้งรายงานให้อำเภอทราบ 
หนังสือฉบับนี้หมายถึงหมู่บ้านทุกหมู่บ้านที่ให้บริการน้ำประปา เสมือน
ร้านค้าหากของในร้านไม่ได้คุณภาพลูกค้าก็สามารถตำหนิได้ บ้านหนองจะ-
บกก็เช ่นกัน ผู ้ใช ้น ้ำเป็นผู ้บร ิโภคมีส ิทธ ิ ์ท ี ่จะตำหนิผ ู ้นำ โดยเฉพาะ
คณะกรรมการบริหารน้ำประปา ซึ่งท่านได้รับมอบหมายจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วเนื่องเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
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ห้วยยายจิ๋ว ได้นำไปดำเนินการก่อให้เกิดรายได้แล้วให้บริการสาธารณะแก่
หมู่บ้านและจะต้องปฏิบัติตามระเบียบหลายเรื่อง  เรื ่องที่ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วกำชับก็คือเรื ่องค่าใช้จ่าย ต้องทำรายรับ -
รายจ่าย กรณีบ้านหนองจะบกทำถูกต้องแล้วเนื่องจากได้ดูเอกสารแล้ว เรื่อง
ร้องเรียนเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งในตอนนั้นบ้านหนอง
จะบกได้เกิดปัญหาแหล่งน้ำที่ทำน้ำประปาโดยใช้ลำคลอง เดิมน้ำใกล้จะ
แห้งทำให้เกิดปัญหาชาวบ้านจึงร้องเรียน แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยายจิ๋วได้ดำเนินการเข้าไปแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยนำถังน้ำเก่าพร้อม 
เดินระบบใหม่ให้ทั้งหมดแบบเร่งด่วน ประมาณกลางเดือนมกราคม 2563 
เป็นอุทาหรณ์และเป็นบทเรียนให้แก่หลายหมู่บ้าน ที่จะต้องดูแลในเรื่องของ
ระบบการเบิกจ่ายน้ำ การทำรายรับ - รายจ่าย ของน้ำประปา เพราะเมื่อมี
การร้องเรียนทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วก็ต้องลงไปตรวจสอบ
นี่คือประเด็นน้ำขุ่น แต่เมื่อใดที่มีประเด็นเรื ่องการทุจริตคณะกรรมการ
จะต้องโดนตรวจสอบทั้งหมด เนื่องจากเป็นคดีอาญา ฝากไว้เป็นกรณีศึกษา
ท่านเป็นคณะกรรมการอย่าเพิกเฉย ให้ชี้แจงทางเสียงตามสายหรือทำเป็น
หนังสือแจ้งชาวบ้าน  ณ ตอนนี้บ้านหนองจะบกได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 
- อ ีกเร ื ่องค ืองบเร ่งด ่วนของกรมป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย ท่านส.ส.สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ มีนโยบายให้ออกสำรวจ
แหล่งน้ำที ่ตื ้นเขินและที่จะขุดลอกใหม่ ตอนนี้ช่างหรั ่ง(นายฐนกร งาม
ประเสริฐ) ได้ทำรายละเอียดในเบื ้องต้นมาประมาณ 10 ล้านบาท 
โดยประมาณ  แต่ตอนนี้พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายรัฐบาลมีปัญหาต้องรอ
ศาลรัฐธรรมนูญตีความ เราสามารถทำโครงการได้อีกแต่ทั้งนี้ทางผอ.กอง
ช่างมีข้อมูลว่าไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการของอบต.เรา  ล่าสุดจากกรมทรัพยากร
ให้ส่ง 1-2 โครงการ งบประมาณไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เพ่ือขุดลอกแหล่งน้ำ
ผมเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติว่า หมู่บ้านใดที่
ไม่มีแหล่งน้ำสาธารณะให้ดำเนินการขุดเก็บแหล่งน้ำ 
- เรื่องสุดท้ายการติดตามโครงการพระราชดำริของอ่างเก็บน้ำวังบายศรี วัง
ตาลาดสมบูรณ์ ปรากฏว่าล่าสุดเข้าไปที ่กรมชลประทานชัยภูมิซึ ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตัวนี้ ได้รับข้อมูลว่าพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกโอน
จาก สปก. กลับไปอยู่กรมป่าไม้ ผมเลยมีคำถามว่า สปก.กับกรมป่าไม้อยู่คน
ละแนวกันทำไมถึงกลับไปอยู่กรมป่าไม้ได้ แต่ทางกรมชลประทานก็รับปาก
ว่า จะทำเรื่องถึงกรมป่าไม้ด่วนเนื ่องจากสำนักพระราชวังได้อนุมัติเงิน
มาแล้วที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำวังบายศรีแต่มาติดที่กรมชลประทานระเบียบฯ
เยอะ ถ้าไปขุดในสถานที่ท่ีไม่ชัดเจนมันก็จะมีลักษณะเช่นนี้ พ้ืนที่จะต้องเป็น
สาธารณะหรือหากพื้นที่อยู่ใน สปก.ต้องให้ สปก.เซ็นต์ยินยอมก่อน ทำให้
ทำงานยากลำบาก ชาวบ้านเดือดร้อน นี่คือเรื ่องที่ผมจะเรียนให้ทุกท่าน
ทราบครับ ขอบคุณครับ 
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นายถนอม ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านนายกฯที่ท่านได้นำเรื่องดีๆ มาชี้แจงต่อสภาเรา การให้ความ 
ประธานฯ สนใจในหน้าที่ของตนเองทุกท่านคงทราบกันดี การประชุมสภาเพื่อให้ท่าน

หาความรู้และประสบการณ์กลับไปพัฒนาหมู่บ้านของท่านนำสิ่งที่ดีๆท่ีเกิด 
ประโยชน์กลับไปบอกเล่าพ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านของท่านได้รับทราบ เชิญ
ท่านแดนชัยครับ 

นายแดนชัย เบี้ยกลาง - เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย  
รองประธานฯ ทุกท่าน  กระผมนายแดนชัย เบี้ยกลาง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15 บ้านเขาวงศ์

พระจันทร์  ผมมีเรื่องท่ีจะนำเสนอผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหาร  
เนื่องจากผมได้ไปเข้าเวรจุดบริการประชาชน สามแยกโคกรังเขตเขาวงศ์
พระจันทร์ ช่วงปีใหม่จะไปตั้งจุดตรงนั้นและเจอปัญหาทุกๆปี ในเรื่องของ
ห้องน้ำ ตรงจุดนั้นไม่มีห้องน้ำบริการหากต้องการจะเข้าห้องน้ำต้องไปเข้าที่
วัดหรือไปเข้าที ่กศน. ซึ่งอยู่ไกลจากจุดที่ตั ้ง แต่วันที่ผมไปผมได้ไปเห็น
ห้องน้ำเก่าของร้านค้าที่อยู่ตรงจุดที่ตั้ง อปพร. และได้ไปพูดคุยกับเจ้าของที่
(คุณสมชาย อุ ่นจางวาง) ถ้าจะขอซ่อมแซมห้องน้ำเก่าตรองนี ้เพื ่อจะ
ให้บริการกับทาง อปพร.ที่มาเข้าเวรตรงนี้จะได้หรือไม่ ทางเจ้าของที่เค้า
ยินดี ผมจึงฝากท่านผู้บริหารได้พิจารณางบประมาณมาช่วยซ่อมแซมห้องน้ำ
ดังกล่าวได้หรือไม่  

 - อีกเรื่องคือฝากติดตามการดึงน้ำจากหางเขื่อนลำคันฉูเข้าไปยังสระน้ำเขา
วงศ์พระจันทร์ ที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้ไปตรวจสอบภัยแล้งที่
บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ ตอนนี้ก็หลายวันแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นความคืบหน้า ไม่
น่าจะเกินเดือนนี้น้ำในสระน่าจะแห้ง เนื่องจากหมู่บ้านไม่มีคลองที ่เป็น
สาธารณะที่ใหญ่มีแค่สระ 2 แห่งที่ใช้กัน ต้องเปิดเป็นเวลาเพื่อประหยัดน้ำ 
และอีกเรื่องคือถังเก็บน้ำรั่ว จึงขอฝากท่านประธานฯไปยังท่านผู้บริหารให้
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบให้ด้วยเนื่องจากน้ำรั่วออกจากถังเวลามีการ
ปล่อยน้ำ ทำให้เราเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ขอฝากแค่นี้ครับ  ขอบคุณ
ครับ  

นายถนอม ชาญชำนิ ครับ ขอบคุณท่านแดนชัย ได้สะท้อนความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านเขา
วงศ์พระจันทร์ หมู่ 15 ให้ที่ประชุมได้ทราบและขอความอนุเคราะห์จาก
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วได้เข้าไปตรวจสอบและให้ความ
ช่วยเหลือในจุดนี้ด้วย ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ หากไม่มีข้อสงสัยหรือข้อชี้แจงอ่ืนใดแล้วกระผมขอปิดประชุม ณ บัดนี้
ครับ 

 

เลิกประชุม   -เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 

 

 



 

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 
 
 

 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่  1 ประจำปี 2562  เมื่อวันจันทร์ที่ 2
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 นั้น   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว   ได้รับรองรายงานการประชุม
แล้ว ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  เมื่อวันจันทร์ที่ 3  เดือน กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2563  จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ และปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 

(ลงชื่อ)               
          ( นายถนอม  ชาญชำนิ )           

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 


