
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
สมัยสามัญที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2563 

วันที่  4  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563   
ณ  ห้องประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 

สมาชิกสภา อบต.    ทั้งหมด   36 คน 
สมาชิกสภา อบต.มาประชุม     คน 
เลขานุการสภาฯ        1    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 กาลสูงเนิน รองนายก อบต.ห้วยยายจิ๋ว   

3 นายวัน  ดีแป้น รองนายกอบต.ห้วยยายจิ๋ว   

4 นางสาวโชติกา ตั้งไพโรจน์วงศ์ เลขาฯนายก อบต.ห้วยยายจิ๋ว   

5 นายวัฒนา  ประเสริฐสังข์ หัวหน้าสำนักงานปลัด   

6 นายฐนกร   งามประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่าง   

7 นางศรัณย์รัชต์  มงคลทิวัฒธนา ผู้อำนวยการกองคลัง   

8 นางสาวเบญจรัตน์  เฉลากาย ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม   

9 นางสาวจรรยมณฑน์  ยุ้งจัตุรัส ผู้อำนวยการกองการศึกษา   

10 นางสาวสุพิน จูประโคน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   

11 นางสาวกัญณพิชา  คำเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

     

     

     

     

     

     



นายสมพงษ์  ประดับวงษ์ - ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
เลขานุการสภาฯ ตำบลห้วยยายจิ๋ว  สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 4 

สิงหาคม 2563  เรียกประชุมเวลา 09.30 น. ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม
ผมมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบดังนี้ ให้ท่านสมาชิก
ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน เนื่องจาก พรก.ฉุกเฉินนั้นยังบังคับใช้
อยู่จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และเอกสารที่เป็นกฎหมาย ระเบียบฯ 
การประชุมสภานั้น เมื่อประชุมเสร็จแล้วให้ท่านวางไว้ที่โต๊ะจะมีเจ้าหน้าที่
ไปเก็บเพ่ือจะได้แจกในการประชุมครั้งต่อไป ส่วนแบบกระทู้ถามท่ีเจ้าหน้าที่
แจกให้นั้น ให้ท่านเขียนก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ หาก
ระเบียบวาระที่ 4 ท่านไม่เขียนกระทู้ถามทางสภาฯจะถือว่าท่านไม่มีข้อ
ซักถามอื่นใด เป็นอันจบการประชุม  หากท่านมีข้อซักถามให้ท่านเขียน
กระทู้ถามท่านนายกหรือท่านรองนายกเท่านั้น ตามระเบียบการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล 

ครับและในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยายจิ๋วสมาชิกสภา สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  มี
สมาชิกทั้งหมด  36 คน มาลงชื่อประชุม  35 คน เลขานุการสภา  1  คน  
ยังไม่มาลงชื่อ 1 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  
และองค์ประชุมครบแล้ว  เชิญประธานในที่ประชุม  จุดธูป เทียน  บูชาพระ
รัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  และเปิดทำการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น.  

นายถนอม ชาญชำนิ  - ขอสวัสดีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนต่างๆ  
ประธานสภาฯ อบต. และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ท่านเลขาฯสภาได้นำเรียน

ไปข้างต้นแล้วนั้น มีสมาชิกทั้งหมด  36 คน มาลงชื่อประชุม  35 คน 
เลขานุการสภา  1  คน  ยังไม่มาลงชื่อ 1 คน ถือว่าครบองค์ประชุม ผมขอ
เปิดการประชุม ณ บัดนี้ครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายถนอม  ชาญชำนิ  - ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 2 เรื่อง 
ประธานสภา อบต.  ดังนี้ 

1. เรื่องที่ 1 แนะนำท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว คน
ที่ 2 เพื่อทำความเข้าใจและทำงานร่วมกันได้ให้เกิดประสิทธิภาพ วันนี้ขอ
อนุญาตแนะนำท่านผู้บริหารคนใหม่ ซึ่งมาดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เชิญท่านได้แนะนำตัวต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วครับ เชิญครับ 

นายวัน  ดีแป้น   - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  
รองนายก อบต.   ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายวัน ดีแป้น  



ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว คนที่ 2  ภูมิลำเนา
อยู่บ้านคลองสระแก้ว เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยายจิ๋ว มา 3 สมัย กระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วม
ประชุมและร่วมทำงานกับท่านสมาชิกทุกท่าน หากผิดพลาดประการใด
ขอให้ทุกท่านช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ยินดีต้อนรับท่านวัน  ดีแป้น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาย 
ประธานสภา อบต. จิ๋ว คนที่ 2 ซึ่งท่านได้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

ห้วยยายจิ๋วมาแล้วนั้น จากประสบการณ์ของท่านนั้นกระผมเชื่อเป็นอย่างยิ่ง
ว่าการปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

 เรื่องท่ี 2 เรื่องโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
 สิ่งที่ส่งมาด้วย  แนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
  ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาล

ท้องถิ ่นเพื ่อดูแลผู ้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื ่อฟื ้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีแนบท้ายพระราช
กฤษฎีกาให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ไปยังสำนักงานสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอคณะรัฐมนตรี
อนุมัติในหลักการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้แผนงานดังกล่าว โดยมีกิจกรรม
ภายใต้โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และ 2. การ
จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นอุดหนุนให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล เพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

      กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว เพื ่อให้การดำเนินโครงการ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 

  เตรียมการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยแจ้งและซักซ้อมความเข้าใจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง รายละเอียดตามท้ายหนังสือนี้  

  โดยโครงการนี ้ทราบมาว่าจะมีค่าตอบแทนให้เดือนละ 5,000 
บาท เป็นเวลา 12 เดือน จำนวน 2 คน 

 
 
   



ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยวิสามัญท่ี 2 ครั้งที่ 1  

วันที่  27 เมษายน 2563) 

    - มติที่ประชุมรับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 การพิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) ขอเชิญท่านนายกได้เสนอญัตติเรื่องนี้ครับ 

นายจะเลน  กาลสูงเนิน - เรียนท่านประธานสภา กระผมนายจะเลน  กาลสูงเนิน รองนายก  
รองนายก อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ ๋ว ได้ร ับมอบมอบหมายจากนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ในการเสนอญัตติต่อที่ประชุม 

เรื่อง    การเสนอญัตติขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
อ้างถึง  1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2547(รวมแก้ไขเพ่ิมเติม)  มาตรา 46 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 ข้อ 37-38 

 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 17 ข้อ 18 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีฯ    จำนวน 37 เล่ม 

ตามอ้างถึงองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดทำ (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตำบล เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามอ้างถึง 3 จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนอนุมัติประกาศใช้ นั้น 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
จึงขอเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) มาเพื่อขอให้ท่านบรรจุญัตติ เข้าระเบียบวาระการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป       

นายถนอม ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านรองจะเลน  กาลสูงเนิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภาฯ อบต.  ห้วยยายจิ๋ว ได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย 

ยายจิ๋ว ให้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว และขอ
เชิญท่านนายกได้ชี้แจงก่อนที่สภาฯจะมีมติที่ประชุม เชิญครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ นายก 
นายก อบต.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  จากญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลห้วยยายจิ๋วได้พิจารณาเห็นชอบนั้น ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้



ท่านสมาชิกทุกท่าน จำนวน 35 โครงการ ทั้งหมดได้ผ่านคณะกรรมการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ตามลำดับ สืบเนื่องมาจากการพัฒนาของตำบลห้วย
ยายจิ๋วนั้นไม่ได้หยุดนิ่ง ซึ่งทำให้ประสบกับปัญหาหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น
โครงสร้างพื้นฐานหรือการพัฒนาภายในองค์กร จึงมีโครงการเพิ่มเติมขึ้นซึ่ง
ในแผนพัฒนาฯเดิมนั้นไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร ดังนั้นทางคณะผู้บริหารจึงได้
เสนอเป็นแผนพัฒนาเพิ ่มเติม ฉบับที ่ 3 เพื ่อให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้
พิจารณาเห็นชอบ ทั้ง 35 โครงการนั้น ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นขอบคุณ
ครับ 

นายถนอม ชาญชำนิ          - ขอขอบคุณท่านนายก ที่ท่านได้เสนอญัตติและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ประธานสภาฯ การเพิ่มเติมแผนพัฒนา 5 ปี ก่อนที่จะมีมติเห็นชอบต่อไปท่านสมาชิกท่าน

ใดมีข้อหารือหรือข้อสงสัยที่จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  หากไม่มี 
ผมขอมติสภาแห่งนี้ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรในการบรรจุและแก้ไข
เพ่ิมเติมแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561-2565 ยกมือครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบแผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2561-2565 

นายถนอม ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านสมาชิกท้ัง 22 หมู่บ้าน ที่ได้พิจารณาเห็นชอบการแก้ไข  
ประธานสภาฯ เพิ่มเติมแผนพัฒนา 5 ปี เชิญท่านนายกกล่าวขอบคุณและชี้แจงกับทาง

สมาชิกสภาครับ เชิญครับ 
นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายประเสริฐ แต่งทรัพย์ นายกองค์การ 
นายก อบต. บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่

ได้พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา 5 ปี เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561-2565 
อย่างที่ได้เรียนท่านสมาชิกทุกท่านว่า แผนพัฒนาเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นนี้มาจาก
การที่หลายท่านประสบปัญหาต่างๆ ครั้งนี้ที่ให้นักวิเคราะห์นโยบานและ
แผนได้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการติดตั้งกล้อง CCTV โดยการใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตในการรับส่งสัญญาณไปยังแม่ข่าย หากสามารถติดตั้งได้ครบทุก
หมู่บ้านทุกจุดเสี่ยงก็จะทำให้เกิดประโยชน์และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็น
หลักฐานในการดำเนินการต่างๆ และอีกตัวหนึ่งคือระบบเสียงตามสายแบบ
ดิจิตอลไร้สายติดตั้งให้กับทุกหมู่บ้านในตำบล ซึ่งจะมีตัวส่งสัญญาณไปยังหอ
กระจายข่าวของแต่ละหมู่บ้านด้วยสัญญาณ WIFI ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายได้ เป็นเทคโนโลยีของบริษัททีโอที ซึ่งจะให้เช่า
กล้อง CCTV จุดละ 1,000 บาทต่อ 1 เดือน เท่ากับว่า 1 ปี จ่ายค่าบริการ 
12,000 บาท ข้อดีคือหากมีการชำรุดเสียหายทางผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบ
ทางบริษัทจะลงมาแก้ไขปัญหาให้ นี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่จะต้องมีการจัดทำ
แผนพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาอยู่บ่อยครั้ง เพราะสถานการณ์บ้านเมืองอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เราจึงต้องปรับแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า จึงขอขอบคุณท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่านมา  ณ  โอกาสนี้  ขอบคุณครับ 

 
 



นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านยกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วเป็นอย่างสูงที่ได้ 
ประธานสภา กล่าวขอบคุณและชี้แจงให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ  ต่อไปเป็นการ

พิจารณาในหัวข้อที่ 3.2 เรื ่อง การพิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2564 เชิญท่านนายกได้เสนอญัตติครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภา กระผมนายนายประเสริฐ แต่งทรัพย์ นายกองค์การ  
นายก อบต.  บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  

เรื ่อง การเสนอญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

 เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
อ้างถึง 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 37-38 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  จำนวน 37 เล่ม 
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ  ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานและจัดบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น 
     ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ จึงขอ
เสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 มาเพื ่อขอให้ท่านบรรจุญัตติ เข้าระเบียบวาระการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วในการเสนอ 
ประธานสภาฯ ญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้พิจารณาซึ่ง

ทางผู้บริหารได้เสนอญัตติ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ (ร่าง)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครับ เชิญ
ครับ 

นายประเสริฐ แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภา กระผมนายนายประเสริฐ แต่งทรัพย์ นายกองค์การ  
นายก อบต.  บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ขออนุญาตอ่านคำแถลงประกอบงบประมาณ

ปี 2564 ดังต่อไปนี้       
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 

                    บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อ  สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิก



ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้    

  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป      
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้    
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 36,277,557.41  บาท  
   1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,696,254.43 บาท   
   1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,858,705.17 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

จำนวน 0 โครงการ รวม 0  บาท      
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 

โครงการ รวม 0 บาท       
  1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท    

  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 1 
มิถุนายน  พ.ศ.2563       

  (1) รายรับจริง จำนวน 56,189,249.33  บาท ประกอบด้วย  
  หมวดภาษีอากร    จำนวน 56,000.02 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จำนวน 18,862.00บาท

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จำนวน 62,372.53 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน 306.00 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน   จำนวน 0.00 บาท  
  หมวดภาษีจัดสรร           จำนวน 20,153,159.78 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป           จำนวน 35,898,549.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0 บาท  
  (3) รายจ่ายจริง จำนวน  42,333,004.56 บาท ประกอบด้วย  
  งบกลาง    จำนวน 15,429,384.00 บาท 
  งบบุคลากร   จำนวน 9,606,420.00 บาท 
  งบดำเนินงาน   จำนวน 7,588,181.54 บาท 
  งบลงทุน    จำนวน 7,090,299.02 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น   จำนวน  0.00  บาท 
  งบเงินอุดหนุน   จำนวน 2,618,720.00 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 

0  บาท        
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 11,193,459.02 บาท  
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0 บาท 
 - นี ่คือการดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ขออนุญาตอ่านคำแถลง

งบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ดังต่อไปนี้ 



 - อย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนั้นงบลงทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นในส่วนของการจัดซื้อรถ
ขยะ และจ ัดซ ื ้อรถประจำแต ่ละกอง จำนวนเง ินประมาณการใน
ปีงบประมาณ 2564 ตั้งไว้ 75,000,000 บาท เป็นงบประมาณรายจ่ายที่
ได้เสนอญัตติต่อสภาแห่งนี้เพ่ือให้ท่านสมาชิผู้ทรงเกียรติได้พิจารณาเห็นชอบ
ต่อไป ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ซึ่งท่านได้อ่านคำ  
ประธานสภา แถลงการณ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 จากที่ท่าน

สมาชิกได้อ่านรายละเอียดแล้วนั้น ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อ
ซักถามอ่ืนใดหรือไม่ครับ เชิญครับ 

นายเวียตนาม กรมกระโทก - เรียนท่านประธานสภา กระผมนายเวียตนาม กรมกระโทก สมาชิกสภา 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 3 บ้านมะกอกงาม โครงการที่ 

4 หน้า 56 เป็นโครงการของบ้านมะกอกงาม แต่ในข้อบัญญัติเป็นโครงการ
ของบ้านหนองจะบก ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายถนอม ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านเวียตนาม กรมกระโทก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภา อบต. ห้วยยายจิ๋ว หมู่ 3 บ้านมะกอกงาม  ต่อไปเชิญท่านท่านชัยชาญครับ 
นายชัยชาญ  สว่างจิตร - เรียนท่านประธานสภา กระผมนายชัยชาญ สว่างจิตร สมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ ๋ว  หมู ่ที ่ 6 บ้านวังคมคาย  โครงการที ่ 8 

โครงการถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร คุ้มตะวันออก บ้านวังคมคาย หมู่ที่ 
6 จำนวนเงิน 300,000 บาท ผมขออนุญาตตัดคำว่า คุ ้มตะวันออก 
ออกไป เพ่ือให้งบประมาณนั้นครอบคลุมพ้ืนที่ หมู่ 6 ขอบคุณครับ 

นายถนอม ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านชัยชาญ สว่างจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภา อบต. ห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 6 บ้านวังคมคาย  ต่อไปเชิญท่านแดนชัยครับ เชิญครับ 
นายแดนชัย  เบี้ยกลาง - เรียนท่านประธานสภา กระผมนายแดนชัย เบี้ยกลาง สมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15 บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 15 บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ เท่าที่ดูร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564 นั้น ผมได้ตรวจสอบ

รายจ่าย ประมาณการ ปี 
2562 

ประมาณการ ปี 
2563 

ประมาณการ ปี 
2564 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 23,544,770.00 24,175,720.00 24,371,998.00 

  งบบุคลากร 16,417,260.00 15,812,460.00 16,054,460.00 

  งบดำเนินงาน 14,772,970.00 15,568,820.00 15,361,142.00 

  งบลงทุน 6,991,000.00 9,141,000.00 14,182,400.00 

  งบเงินอุดหนุน 5,274,000.00 5,302,000.00 5,030,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 67,000,000.00 70,000,000.00 75,000,000.00 

รวม 67,000,000.00 70,000,000.00 75,000,000.00 



แล้วไม่มีข้อผิดพลาดที่เป็นจุดใหญ่ๆ มีเพียงจุดเล็กๆน้อยๆเท่านั ้น ของ
หมู่บ้านเขาวงศ์พระจันทร์นั้นถือว่ามีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ถนนทางเข้า
หมู่บ้านสะดวกสบายกว่าแต่ก่อน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณครับ 

นายถนอม ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านแดนชัย เบี้ยกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภา อบต. ห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 15 บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ ตำแหน่งรองประธานสภา  ที่

ท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2564 ก่อนจะมีมติที่ประชุมนั้นมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย อีก
หรือไม่ครับ เชิญท่านศรีไพรครับ 

นายศรีไพร หาดขุนทด - เรียนท่านประธานสภา กระผมนายศรีไพร หาดขุนทด สมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 20 บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ ๋ว หมู่ที ่ 20 บ้านคลองสอง  ผมขออนุญาต

เปลี่ยนโครงการ หน้า 96 ข้อที่ 28 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหิน
คลุก สายคุ้มเขื่อน เป็น โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก เข้าพื้นที่
การเกษตร ความกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ส่วนความยาวนั้นให้ทางกองช่างได้
ออกไปสำรวจให้อีกครั้ง ขอบคุณครับ 

นายถนอม ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านศรีไพร หาดขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภา อบต. ห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 20 บ้านคลองสอง มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่

ครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้บรรจุ(ร่าง)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เข้าระเบียบวาระการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วครับ ยกมือครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับหลักการแห่ง(ร่าง)ข้อบัญญติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  

นายถนอม ชาญชำนิ - เชิญท่านคณะผู้บริหารกล่าวขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภา อบต. ห้วยยายจิ๋วครับ เชิญครับ  
นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภา กระผมนายประเสริฐ แต่งทรัพย์ นายกองคก์าร 
นายก อบต. บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ในนามของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ตำบลห้วยยายจิ๋ว  ขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ให้ความ
เห็นชอบรับหลักการ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
ขอขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านนายกประเสริฐ แต่งทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภา อบต. ห้วยยายจิ๋วครับ  ต่อไปเป็นวาระที่ 3.3 การคัดเลือกคณะกรรมการแปร

ญัตติ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (วาระที่ 1) ก่อนที่
จะทำการคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าว เชิญเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วได้ชี้แจงทำความเข้าใจต่อสภาครับ เชิญครับ 

นายสมพงษ์ ประดับวงษ์ - เรียนท่านประธานสภา กระผมนายสมพงษ์ ประดับวงษ์ เลขานุการสภา 
เลขานุการสภา อบต. องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลห้วยยายจ ิ ๋ว  วาระท ี ่  3.3 การค ัดเล ือก

คณะกรรมการแปรญัตติ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  
ซึ่งเป็นคณะกรรมการสามัญ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 – 7 คน เป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การคัดเลือกต้องคัดเลือกที่ละคน เช่น 
เลือกกรรมการคนที่ 1 ให้สมาชิกเสนอชื่อมาจำนวนกี่คนก็ได้ แล้วโหวตเลือก



ให้เหลือเพียง 1 คน เป็นคณะกรรมการคนที่ 1 ทำแบบนี้จนครบจำนวนที่ตั้ง
ไว้ อันดับแรกสภาต้องมีมติว่าจะให้คัดเลือกคณะกรรมการจำนวนกี่คน แล้ว
จึงคัดเลือกคณะกรรมการทีละ 1 คน เมื่อได้คณะกรรมการครบแล้วสภา
จะต้องกำหนดวันรับเรื่องแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง (ในเวลาราชการ) 
เท่ากับ 3 วันทำการ ผมขออนุญาตกำหนดให้คณะกรรมการรับคำแปรญัตติ
ภายในว ันที ่  7 ส ิงหาคม 2563 ก่อนเวลา 16.30 น. และประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติว ันที ่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
คณะกรรมการแปรญัตติต้องแจ้งต่อประธานสภาไม่น้อยกว่า 3 วัน   ก่อน
กำหนดประชุมสภาครั้งต่อไป ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ยายจิ๋ว ต้องแจ้งสมาชิกสภาฯก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ผมขอเสนอเป็น
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านปลัดสมพงษ์ ประดับวงศ์ ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การ 
ประธานสภา อบต. บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ

(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เชิญท่านสมาชิกเสนอ
จำนวนคณะกรรมการแปรญัตติฯว่าเห็นควรกี่คน โดยไม่ต่ำกว่า 3 คน ไม่
เกิน 7 คน ท่านสมาชิกเชิญเสนอต่อที่ประชุมครับ 

นายปรีชา  เผียดจันทร์ - เรียนท่านประธานสภา กระผมนายปรีชา เผียดจันทร์ สมาชิกองค์การ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 12 บ้านหินราง ผมขอเสนอคัดเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน ครับ ขอบคุณครับ 
นายถนอม ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านปรีชา เผียดจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภา อบต. ห้วยยายจิ๋ว หมูที่ 12 บ้านหินราง มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 

หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรให้คัดเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ จำนวน 3 คน ยกมือครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ(ร่าง)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 3 คน 

นายถนอม ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านครับ ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปร 
ประธานสภา อบต. ญัตติฯ จำนวน 3 คน โดยให้เสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 1 ครับ เชิญครับ 
นายปรีชา  เผียดจันทร์ - เรียนท่านประธานสภา กระผมนายปรีชา เผียดจันทร์ สมาชิกองค์การ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 12 บ้านหินราง  ผมขอเสนอ  

นางสาวพรทิพย์  ราชนรินทร์ เป็นคณะกรรมการคนที่ 1 ครับ ขอบคุณครับ 
นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านปรีชา  เผียดจันทร์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภา อบต. ห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 12 บ้านหินราง ครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติม

อีกหรือไม่ครับ  หากไม่มี นางสาวพรทิพย์ ราชนรินทร์ ซึ่งเป็นผู้ถูกเสนอชื่อ
เป็นคณะกรรมการคนที่ 1 ผมขอผู้รับรองครับ 

 ผู้รับรอง  1. นายวินัย  ก้อนเพชร  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 16 
    2. นายศรีไพร หาดขุนทด สมาชิก อบต.หมู่ที่ 20 
 ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการคนที่ 2 ครับ เชิญครับ 
นายชัยชาญ  สว่างจิตร - เรียนท่านประธานสภา กระผมนายชัยชาญ สว่างจิตร สมาชิกองค์การ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 6 บ้านวังคมคาย  ผมขอเสนอ 



นางเอมอร อนันตภูมิ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 5 
บ้านโคกรัง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 ครับ ขอบคุณครับ 

 นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านชัยชาญ  สว่างจิตร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภา อบต. ห้วยยายจิ ๋ว หมู ่ที ่ 6 บ้านวังคมคาย ครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อ

เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  หากไม่มี นางเอมอร อนันตภูมิ ซึ่งเป็นผู้ถูกเสนอชื่อ
เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 ผมขอผู้รับรองครับ 

 ผู้รับรอง  1. นายเกรียงไกร ม่วงถาวร สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 
    2. นางอิฐ  ทวยจัตุรัส  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 
 ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการคนที่ 3  ครับ เชิญครับ 
นายกฤตพล  นัดทะยาย - เรียนท่านประธานสภา กระผมนายกฤตพล  นัดทะยาย สมาชิกองค์การ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 8 บ้านประดู่งาม  ผมขอเสนอ 

นางอิฐ  ทวยจัตุรัส  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 7 
บ้านยางเตี้ย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 ครับ ขอบคุณครับ 

 นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านกฤตพล นัดทะยาย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภา อบต. ห้วยยายจิ ๋ว หมู ่ที ่ 8 บ้านประดู ่งาม ครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อ

เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  หากไม่มี นางอิฐ  ทวยจัตุรัส ซึ่งเป็นผู้ถูกเสนอชื่อ
เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 ผมขอผู้รับรองครับ 

 ผู้รับรอง  1. นายธนนันต์  พรสถิตย์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 
    2. นายเจตน์สฤษฎ์  สุวรรณ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 
 ขณะน ี ้สมาช ิกองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลห ้วยยายจ ิ ๋ วได ้ค ัดเล ือก

คณะกรรมการแปรญัตติฯครบทั้ง 3 ท่านแล้ว ต่อไปจะเป็นการคัดเลือก
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ , กรรมการ , และเลขานุการ โดยจะพัก
เบรก 15 นาที เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ทำการคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติต่อไป เชิญครับ 

 
พักการประชุม   15   นาที 
 
นายสมพงษ์  ประดับวงษ์ - เชิญสมาชิกทุกท่านเข้าห้องประชุมเนื่องจากพักการประชุมครบ 15 นาที 
เลขานุการสภาฯ แล้ว 
นายถนอม ชาญชำนิ - หากที่ประชุมพร้อมแล้วจะดำเนินการประชุมต่อในระเบียบวาระที่ 3.3 
ประธานสภา อบต. การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ซึ่งได้คณะกรรมการแปรญัตติครบ

แล้ว จำนวน 3 ท่าน ซึ่งผู้ถูกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน 
3 ท่าน มีดังนี้ 

  1. นางเอมอร  อนันตภูมิ   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  เป็นประธาน 
  2. นางอิฐ  ทวยจัตุรัส   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7  เป็นกรรมการ 
  3. นางสาวพรทิพย์ ราชนรินทร์ สมาชิก อบต.หมู ่ที ่ 16  เป็น

กรรมการและเลขานุการ 



 ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอเชิญท่านประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน เชิญครับ 

 
นางเอมอร  อนันตภูมิ - เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางเอมอร  อนันตภูมิ สมาชิกองค์การบริหาร 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 5 ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการแปร

ญัตติฯ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ มี 3 ท่าน คือ 
  1. นางเอมอร  อนันตภูมิ   เป็นประธาน 
  2. นางอิฐ  ทวยจัตุรัส   เป็นกรรมการ 
  3. นางสาวพรทิพย์ ราชนรินทร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะเสนอคำแปรญัตติ ให้เสนอได้ภายใน

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ก่อนเวลา 16.30 น. ณ ห้องสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  และในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ขอบคุณค่ะ 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านเอมอร  อนันตภูมิ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภา อบต. ห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 5 บ้านโคกรัง ตำแหน่งประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

ตามรายละเอียดที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้เสนอที่ประชุม 
คือ ให้ท่านสมาชิกที่ประสงค์จะเสนอคำแปรญัตติ เสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ก่อนเวลา 16.30 น. ณ ห้องสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติฯประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  และในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นั้น ขอเชิญท่าน
สมาชิกทุกท่าน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ครั้งที่ 2
โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
สำหรับในการประชุมวันนี้ถือว่าระเบียบวาระการประชุมนั้นได้ประชุม
ครบถ้วนเสร็จสมบูรณ์และได้มีมติรับหลักการ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2564 ครบทุกท่าน ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง
อ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายถนอม  ชาญชำนิ - สมาชิกในที่นี้ไม่มีใครยื่นกระทู้ถามถือว่าไม่มีข้อซักถามใดๆจากท่าน 
ประธานสภา อบต. สมาชิก กระผมจึงขออนุญาตปิดการประชุม ณ บัดนี้ 
 
 
เลิกประชุม   -เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 

 

 

 



 

รับ  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 2 ครั้งที่  1 ประจำปี 2563  เมื่อวันจันทร์ที่ 4
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 นั้น   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว   ได้รับรองรายงานการประชุม
แล้ว ในการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  เมื่อวันศุกร์ที่ 14  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 
2563  จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ และปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 

(ลงชื่อ)               
          (นายถนอม ชาญชำนิ)           

         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 


