
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
สมัยสามัญที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2563 

วันที่  7  เดือน ตุลาคม  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 กาลสูงเนิน รองนายก อบต.ห้วยยายจิ๋ว   

3 นายวัน  ดีแป้น รองนายกอบต.ห้วยยายจิ๋ว   

4 นางสาวโชติกา ตั้งไพโรจน์วงศ์ เลขาฯนายก อบต.ห้วยยายจิ๋ว   

5 นายวัฒนา  ประเสริฐสังข์ หัวหน้าสำนักงานปลัด   

6 นางศรัณย์รัชต์  มงคลทิวัฒธนา ผู้อำนวยการกองคลัง   

7 นางสาวเบญจรัตน์  เฉลากาย ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม   

8 นางสาวจรรยมณฑน์  ยุ้งจัตุรัส ผู้อำนวยการกองการศึกษา   

9 นายฐนกร  งามประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่าง   

10     

11     

     

     

     

     

     

     



นายถนอม  ชาญชำนิ  - ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา อบต. ตำบลห้วยยายจิ๋ว  สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 7 

ตุลาคม 2563  เรียกประชุมเวลา 09.30 น. ครับเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  
และองค์ประชุมครบแล้ว  เชิญทุกท่านในที่ประชุม  จุดธูป เทียน  บูชาพระ
รัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  และเปิดทำการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น.  

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอสวัสดีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนต่างๆ  
ประธานสภาฯ อบต. และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้

ครับ  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายถนอม  ชาญชำนิ  - วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 7 
ประธานสภาฯ อบต.  ตุลาคม 2563 สมาชิกท่ีมาร่วมประชุมในวันนี้ มีทั้งหมด  36 คน มาลงชื่อ 

ประชุม  30 คน ลา 5 คน ยังไม่มา 1 คน ต่อไปเข้าสู่เป็นระเบียบวาระท่ี 2 
     
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญท่ี 2 ครั้งที่ 2  

วันที่  14 สิงหาคม 2563) 
    - มติที่ประชุมรับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
นายถนอม ชาญชำนิ  - เนื่องจากขณะนี้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ไม่มีเลขา 
ประธานสภาฯ อบต.  นุการสภาปฏิบัติหน้าที่ สาเหตุเพราะท่านปลัดสมพงษ์ ประดับวงษ์ ปลัด 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 
กันยายน 2563 ที่ผ่านมา จึงทำให้ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วนั้นว่างลงและพ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภา
ท้องถิ่น ผมจึงขออนุญาตสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้บรรจุ
ญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลือกเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วแทนตำแหน่งที่ว่าง เป็นเรื่องแรกเพื่อที่จะให้
การดำเนินงานของการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้บรรจุญัตติการแต่งตั้ง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วเข้าในการประชุมสภา
ครั้งนี้ ยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้บรรจุญัตติการเลือกเลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
 
 



นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านครับ ผมขออนุญาตที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบ 
ประธานสภา อบต. วาระที ่ 3.1 การแต่งตั ้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 15 เมื่อประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง
ก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตำแหน่ง
ที่ว่าง ดังนี้ (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการ
สภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรก 
นับแต่ว ันที ่ตำแหน่งว่างลง ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
    สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น  
     โดยจะให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วต่อไป เชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อ
ครับ เชิญครับ 

นายธนนันต์  พรสถิต - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธนนันต์ พรสถิต สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ผมขอ

เสนอนายกฤตพล  นัดทะยาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ยายจิ๋ว หมู่ที่ 8 บ้านประดู่งาม ครับ 

นายถนอม  ชายชำนิ - ขอบคุณท่านธนนันต์ พรสถิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย 
ประธานสภา อบต. ยายจิ๋ว หมู่ที่ 4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ท่านได้เสนอชื่อนายกฤตพล  

นัดทะยาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 8 บ้าน
ประดู่งาม  มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  หากไม่มีสมาชิก
ท่านใดเสนอเสนอเพิ่มเติมอีกผมขอผู้รับรองนายกฤตพล นัดทะยาย จำนวน 
2 ท่านครับ   
ผู้รับรอง  1. นายเกรียงไกร  ม่วงถาวร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
  2. นายพนมไพร  เรียงสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 
- ครับและตอนนี้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้มีมติให้
นายกฤตพล นัดทะยาย เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ยายจิ๋วคนใหม่แล้ว จะได้ทำประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามระเบียบฯ ข้อ 19 ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ครั้ง
ต่อไปหากมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคนใหม่มาดำรงตำแหน่งเราจะทำ
การเลือกใหม่อีกครั้ง จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบเป็นแนวทางเดียวกัน 
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 ข้อ 3.2  



3.2 การปรึกษาหารือพายุโซนร้อน “โนอึล” ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนัก
มาก มีน้ำไหลหลากในพื้นที ่ตำบลห้วยยายจิ ๋ว เกิดความเสียหายต่อ
เส้นทางการคมนาคมเป็นจำนวนหลายหมู่บ้าน 
- ก่อนที่จะเข้าสู่วาระที่ 3.2 เชิญท่านผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เชิญครับ 

นายจะเลน  กาลสูงเนิน  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายจะเลน กาลสูงเนิน  รองนายก 
รองนายก อบต.   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
    เรื่อง ขอเสนอญัตติ 
    เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
    อ้างถึง  1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 

2537 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2526 มาตรา 66 มาตรา 67 
มาตรา 68 
           2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 37 ข้อ 
38 
      ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันปรากฏว่าได้เกิดพายุโซนร้อน “โนอึล” 
บริเวณทะเลจีนใต้เคลื ่อนเข้าสู ่ประเทศไทย ในวันที ่ 18-20 กันยายน 
2563 ที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบาง
พื้นที่ ปริมาณฝนสะสมทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในวงกว้าง ซึ่งในเขต
พื้นที่ตำบลห้วยยายจิ๋วได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน ทำให้มีน้ำป่าไหล
หลากและน ้ำท ่วมข ัง เส ้นทางการคมนาคมที ่ราษฎรใช ้ เด ินทางใน
ชีวิตประจำวันและการขนถ่ายพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหายเป็น
จำนวนหลายหมู่บ้าน ทำให้ราษฎรตำบลห้วยยายจิ๋วได้รับความเดือดร้อนใน
การใช้เส้นทางสัญจรไปมาและขนถ่ายพืชผลการเกษตรออกจากสวนไร่และ
นา นั้น 
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ พิจารณาแล้วเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว มีอำนาจ
หน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย จึงมีนโยบายที่
จะขอปรึกษาหารือกรณีเกิดสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ต่อไป 
  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการ จึงให้ท่านบรรจุญัตติการขอปรึกษาหารือเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 
      ขอแสดงความนับถือ 
   นายประเสริฐ แต่งทรัพย์ 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
 
 
 



นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านรองจะเลน กาลสูงเนิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภา อบต.  ห้วยยายจิ๋ว รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาย 

จิ๋ว ในการเสนอญัตติครั้งนี้ ต่อไปเชิญท่านนายกได้ชี้แจงต่อสภาแห่งนี้ เชิญ
ครับ 

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

บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วได้พิจารณานั้น ด้วยเหตุและผลที่สมาชิกทุก
ท่านได้รับทราบจากสถานการณ์พายุโนอึลได้สร้างความเสียหายให้กับการ
คมนาคมและระบบสาธารณูปโภคหมาลเรื่อง วันนี้ผมอยากให้ทางสภาฯแห่ง
นี้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้อภิปรายถึงความเดือดร้อนของประชาชนในแต่
ละหมู่บ้านให้กับทางสภาฯและทางผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อนำปัญหาต่างๆ
ไปดำเนินการแก้ไข นอกจากงบประมาณของทางองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยายจิ๋วแล้ว ยังมีหน่วยงานที่ช่วยแก้ไขปัญหาโดยจะต้องเสนอโครงการ
เพ่ือให้หน่วยงานนั้นอนุมัติโครงการ ซึ่งองค์ประกอบของการอนุมัติโครงการ
มีดังนี ้

    1. สภาพที่เกิดขึ้นจริง 
2. พื้นที่ได้รับการยอมรับในการแก้ไขปัญหา เช่น การยินยอมของเจ้าของ
พ้ืนที่ในการร่วมมือที่จะแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในการดำเนินการ 
จึงขอเรียนฝากท่านประธานสภาฯผ่านไปยังท่านสมาชิกว่าโครงการแต่ละ
โครงการที่ท่านจะนำเสนอมานั้นนั้น จะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
แก่พ่ีน้องประชาชน ยกตัวอย่างเช่น ท่านขอให้ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร
ซึ่งถนนเส้นนั้นอาจไม่ใช่ถนนของทางหลวงท้องถิ่นคือถนนที่ขึ้นทะเบียนต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล ประเด็นนี ้ทำให้เกิดปัญหามาทุกยุคทุกสมัย 
เนื่องจากการเสนอปัญหานั้นผู้บริหารต้องนำไปปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย 
คือ 1. ถนนเส้นดังกล่าวเจ้าของพ้ืนที่ยินยอมให้สร้างหรือไม่ 
     2. เจ้าของพ้ืนที่นั้นยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 
ซึ่งก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจึงต้องนำมาว่ากันด้วยเรื่องของ
กฎหมายก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจะได้มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร และ
สะดวกในการปฏิบัติงานนี่คือเหตุและผลในการยืนเสนอญัตติในครั้งนี้ครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ที่ท่านได้ชี้แจง 
ประธานสภา อบต. ให ้ก ับทางสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลห ้วยยายจ ิ ๋ว ได ้ทราบถึง

วัตถุประสงค์ในการเสนอญัตติในครั้งนี้ สมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับญัตติของผู้บริหารหรือไม่ครับ 

นายคาวี  เจริญใจ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายคาวี  เจริญใจ สมาชิกสภา 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 5 บ้านโคกรัง ได้รับการชี้แจง

อภิปรายจากท่านคณะผู้บริหาร ในช่วงฤดูฝนตกหนักที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกรังยางเตี ้ย ก็ได้ร ับผลกระทบจากพายุฝนครั ้งนี ้ด ้วย 
เนื่องจากถนนในการสัญจรที่ผู ้ปกครองใช้รับ-ส่ง บุตรหลานนั้น ได้ชำรุด
เสียหายทำให้เกิดอุบัติเหตุ จึงเรียนนำฝากท่านประธานสภาไปยังท่าน



ผู้บริหารได้เข้าไปตรวจสอบ ปรับปรุงและซ่อมแซม เพื่อให้ผู้ปกครองนั้นได้
เกิดความสะดวกในการเดินทางมาส่งบุตรหลานต่อไป ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านคาวี  เจริญใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำลห้วยยาย 
ประธานสภา อบต. จิ๋ว หมู่ที่ 5 บ้านโคกรัง มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ครับ เชิญท่านปรีชาครับ  
นายปรีชา เผียดจันทร์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายปรีชา เผียดจันทร์ สมาชิกสภา 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 องค์การบริหารส่วนตำลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 12 บ้านหินราง  เมื่อวันที่ 20-

21 กันยายน ที่ผ่านมาได้เกิดพายุฝนตกหนักทำให้ถนนภายในหมู่บ้าน บ้าน
หินราง หมู ่ที ่ 12 ชำรุดเสียหายหลายสาย ผมจึงเห็นด้วยกับทางท่าน
ผู้บริหารที่ท่านได้เสนอญัตตินี้ เพื่อจะได้หาทางรับมือและแก้ไขปัญหาให้ทุก
หมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากทุกภัยในครั้งนี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านปรีชา เผียดจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำลห้วย 
ประธานสภา อบต. ยายจิ๋ว หมู่ที่ 12 บ้านหินราง มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม

หรือไม่ครับ เชิญครับ  
นายสุรศักดิ์ พืชขุนทด - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุรศักดิ์ พืชขุนทด สมาชิกสภา 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 14 องค์การบริหารส่วนตำลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 14 บ้านเมืองทอง  ซึ่งหมู่ที่ 14 

นั้นมีเส้นทางที่เสียหายถนนเข้าแปลงการเกษตรของตนเองได้ ทำให้ได้รับ
ความเดือดร้อนและเส้นทางในหมู่บ้านจากบ้านนายสนอง ประมาณ 100 
เมตร จากถนนคอนกรีตถูกน้ำพัดทำให้ถนนขาด และยังมีปีกประมาณ 2-3 
ซอย ที่เกิดความชำรุดเสียหายอันเกิดจากฝนตกอย่างหนักในครั้งนี้ ผมจึงขอ
เรียนฝากท่านประธานไปยังท่านผู้บริหารเพ่ือทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านสุรศักดิ์ พืชขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำลห้วย 
ประธานสภา อบต. ยายจิ๋ว หมู่ที ่ 14 บ้านเมืองทอง มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็น

เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ  
นายประสงค์  เมฆา - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประสงค์  เมฆา  สมาชิกสภา 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 11 บ้านใหม่โนนเมือง  สำหรับ 

หมู่ที่ 11 บ้านใหม่โนนเมือง นั้น ก็มีถนนชำรุดเสียหายหลายสายและรอการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอยู่ ผมจึงขอเรียนฝากท่านประธานไปยังท่านผู้บริหารเพ่ือ
ทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านประสงค์ เมฆา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำลห้วย 
ประธานสภา อบต. ยายจิ๋ว หมู่ที่ 11 บ้านใหม่โนนเมือง มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็น

เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ  
นายอำนวย บุญสมบัติ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอำนวย บุญสมบัติ สมาชิกสภา 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 18 องค์การบริหารส่วนตำลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 18 บ้านหนองผักบุ้ง สำหรับบ้าน

หนองผักบุ้ง ก็ได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล ทำให้ถนนภายในหมู่บ้านชำรุด
เสียหายหลายสาย จุดแรก คือ ถนนเข้าหมู่บ้านมีดินทรายที่มากับน้ำจำนวน
มาก ทำให้การขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก 



เส้นทางที่ 2 คือ เส้นทางไปยังหมู่ที่ 12 บ้านหินราง และอีกเส้นทาง คือ 
เส้นที่ออกไปบ้านโคกไค ผมจึงขอเรียนฝากท่านประธานไปยังท่านผู้บริหาร
เพ่ือทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านอำนวย บุญสมบัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำลห้วย 
ประธานสภา อบต. ยายจิ๋ว หมู่ที่ 18 บ้านหนองผักบุ้ง มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็น

เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ  
นายแน่น  น้อยเพชร - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายแน่น  น้อยเพชร สมาชิกสภา 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 2 บ้านหนองจะบก  สำหรับหมู่ที่ 

2 นั้น ได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้เช่นเดียวกัน จุดแรก เหมืองส่งน้ำเข้าที่
นาพังเสียหายทำให้น้ำไหลไปยังฝายกั้นน้ำ และทำให้ฝายกั้นน้ำนั้นขาด 2 
ลูก ผมจึงขอเรียนฝากท่านประธานไปยังท่านผู้บริหารเพื่อทราบเพียงเท่านี้
ครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านแน่น  น้อยเพชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำลห้วย 
ประธานสภา อบต. ยายจิ๋ว หมู่ที ่ 2 บ้านหนองจะบก มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็น

เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ  
นายธงชัย  อุบล - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธงชัย  อุบล สมาชิกสภา 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยายจิ๋ว สำหรับหมู่ 1 

นั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสียสำหรับพายุลูกนี้ ข้อดีคือ น้ำประปาที่ชาวบ้านใช้
อุปโภคนั้นเต็มสระทำให้ชาวบ้านไม่ต้องกังวลเรื่องจะไม่มีน้ำใช้ ส่วนข้อเสียก็
คงจะเหมือนกับทุกหมู่บ้าน คือ ทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย
และฝายกั้นน้ำในคุ้มคลองสองก็ได้รับความเสียจากพายุลูกนี้เช่นกัน ผมจึง
ขอเรียนฝากท่านประธานไปยังท่านผู ้บริหารเพื ่อทราบเพียงเท่านี ้ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านธงชัย  อุบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำลห้วยยายจิ๋ว 
ประธานสภา อบต. หมู่ที ่ 1 บ้านห้วยยายจิ๋ว มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

หรือไม่ครับ หากไม่มีแล้วเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ยายจิ๋ว ได้อภิปรายต่อท่านสมาชิกเชิญครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย ์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประเสริฐ แต่งทรัพย์ นายก 
นายก อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  จากที่ได้รับฟังการอภิปรายของท่าน

สมาชิกผู้ทรงเกียรติแล้วนั้น ก็สามารถได้ข้อสรุปเป็นภาพรวมของแต่ละ
หมู่บ้านแล้วทางคณะผู้บริหารก็จะได้นำปัญหาต่างๆไปเร่งดำเนินการแก้ไข 
เพ่ือบรรเทาปัญหาที่เกิดผลกระทบจากพายุโนอึลให้พ่ีน้องตำบลห้วยยายจิ๋ว
ได้มีการคมนาคมที่สะดวกเช่นเดิม และขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านที่ท่านได้ชื่นชมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ทางคณะผู้บริหาร
ขอน้อมรับด้วยความยินดียิ่ง ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ท่านได้ชี้แจง 
ประธานสภา อบต. ให้กับทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้ทราบและท่านก็จะ

ดำเนินการจัดหางบประมาณช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและผลกระทบต่างๆ ที่



เกิดจากพายุโนอึลต่อไป มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ หากไม่
มีผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายถนอม  ชาญชำนิ  - เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภา อบต. หรือไม่ครับ เชิญท่านกฤตพล นัดทะยาย เลขานุการสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เชิญครับ 
นายกฤตพล  นัดทะยาย - เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายกฤตพล นัดทะยาย สมาชิกสภา 
เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที ่ 8 เลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว สำหรับในเรื่องของไฟแสงจันทร์ของบ้าน
ประดู่งามบริเวณทางเข้ากลางหมู่บ้านนั้นได้ขาดทั้งหมู่บ้าน ผมจึงขอเรียน
ฝากท่านประธานไปยังท่านผู้บริหารเพื่อทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านกฤตพล นัดทะยาย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำลห้วย 
ประธานสภา อบต. ยายจิ๋ว หมู่ที ่ 8 บ้านประดู่งาม และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลห้วยยายจิ๋ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่ผมขอ
เชิญผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพครับ 
เชิญครับ 

น.ส.เบญจรัตน์  เฉลากาย - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวเบญจรัตน์  เฉลากาย 
ผอ.กองสวัดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  ขออนุญาตฝากท่านสมาชิก

ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุทราบ ในวันพรุ่งนี้ (8 ตุลาคม 2563) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วจะดำเนินการออกแจกเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยจะออกแจกตามบ้านเรือนประชาชนเช่นเคย เนื่องจาก
ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนั้นจึงอยากให้
สมาชิกทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยได้อยู่ในบ้านเรือนเพ่ือความ
สะดวกของเจ้าหน้าที่ได้ทำการแจกเบี้ยยังชีพ และหากผู้สูงอายุท่านใดที่จะ
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2564 ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนต้อง
เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 ให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
และรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ของปีงบประมาณ 2565 ต้องเกิดก่อน
วันที่ 2 กันยายน 2505 หากมีข้อสงสัยติดต่อที่ห้องสวัสดิการสังคม 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ที่ท่านได้ชี้แจงแก่ท่านสมาชิก 
ประธานสภา อบต. ได้รับทราบ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ หากไม่มีแล้วผมขอเชิญ

ท่านผู้บริหารได้กล่าวอภิปรายก่อนปิดการประชุมในวันนี้ครับ เชิญครับ 
นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประเสริฐ แต่งทรัพย์ นายก 
นายก อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ครับวันนี้ก็ได้รับฟังเสียงสะท้อนจาก

สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ เนื่องจากในบางเรื่องนั้นหากท่านไม่นำเสนอผมก็
ไม่สามารถรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ทุกเรื่อง นับว่าเป็นการดีที่
ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วได้ให้ท่านสมาชิกได้นำเสนอ
ปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขรวมกันในสถานการณ์ท่ีกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ผมขอ
อนุญาตเป็นตัวแทนทางคณะผู้บริหารขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้



เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาต่างๆท่ีชาวบ้านในตำบลห้วยยายจิ๋วได้รับ
ความเดือดร้อน ทางคณะผู้บริหารก็จะเร่งดำเนินการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือที่จะนำมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ท่านได้ชี้แจง 
ประธานสภา อบต. ให้กับทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้ทราบ ท่านสมาชิก

ท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ หากไม่มีแล้วผมขออนุญาตปิดการประชุม  ณ  
บัดนี ้

 
เลิกประชุม   -เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 

 

 

รับ  ข 

(ลงชื่อ)     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 (นายกฤตพล  นัดทะยาย) 
         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 3 ครั้งที่  1 ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 7 เดือน 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 นั้น   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว   ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ใน
การประชุมสภา สมัย…………….ที่……. ครั้งที่……. ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ ……..  เดือน……………………………
พ.ศ. 2563  จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ และปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 

(ลงชื่อ)               
          (นายถนอม ชาญชำนิ)           

         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 


