
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
สมัยวิสามัญ ท่ี 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2562 
วันที่  4  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562   

ณ  ห้องประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 

สมาชิกสภา อบต.    ทั้งหมด  40 คน 
สมาชิกสภา อบต.มาประชุม    27 คน 
เลขานุการสภาฯ       1     คน 
ลาประชุม       2 คน 
ขาดประชุม       9     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 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  สมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 

พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกฯ ครับ  วันนี้ท่านประธานฯ มีหนังสือเรียก
ประชุม เวลา 09.30 ขณะนี้มีสมาชิกฯ 37 ท่าน มาลงชื่อประชุม 26 ท่าน  ลา 
5 ท่าน คือ.1.นายธนนันต์    พรสถิต สมาชิก อบต.หมู่ 4 ,2.นายชัยชาญ       
สว่างจิตร สมาชิก อบต.หมู่ 6 ,3.นายบุญช่วย คนรู้สมาชิก อบต.หมู่ 8, 
4.นางตามนต์  มณีรุ่ง สมาชิก อบต.หมู่ 9,5.นายชัยยันต์ เชื่อมขุนทด สมาชิก 
อบต.หมู่ 21 ยังไม่มา 6 ท่าน คือ 1.นายพนมไพร   เรียงสันเทียะ สมาชิก อบต.
หมู่ 6,2.นางอิฐ ทวยจัตุรัส สมาชิก อบต.หมู่  7,3.นายสมจิตร แจ่มเพ็ง สมาชิก 
อบต.หมู่ 17,4.นายบุญทำ บิงขุนทด สมาชิก อบต.หมู่ 18,5.นายคมขำ หยวก
กลาง สมาชิก อบต.หมู่ 20,6. นายเกิด  เฉื่อยกลาง สมาชิก อบต.หมู่ 22 เมื่อที่
ประชุมพร้อมแล้ว  และองค์ประชุมครบแล้ว  เชิญประธานในที่ประชุม  จุดธูป 
เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  และเปิดทำการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น.  

นายถนอม ชาญชำนิ  - ขอขอบคุณท่านปลัดฯ สมพงษ์  ประดับวงษ์   เลขานุการสภาฯ  ที่ทำหน้า 
ประธานสภาฯ อบต. ที่ตรวจสอบ องค์ประชุมให้ ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งไปแล้วนั้น  ทั้งนี้ 

ทั ้งนั้นก็ต้องอาศัยท่านเลขาฯ  ในการชี้แนะในการประชุมในคราวนี้  เมื่อที่
ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขออนุญาตเปิดการประชุมวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1  วันที่ 4 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.  ต่อมาเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  (วันที่ 8 ตุลาคม  2562) 

- รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
(1) การพิจารณาอนุมัติย้ายโครงสร้างระบบประปา จากบ้านวังตาลาด

สมบูรณ์หมู่ที่ 4 มาบ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - เชิญท่านนายกประเสริฐ  แต่งทรัพย์  เสนอญัตติครับ 

ประธานสภาฯอบต. 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต.   เรื่อง การเสนอญัตต ิ
    เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 

อ้างถึง  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    
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     พ.ศ. 2547 ข้อ 37 ข้อ 38 
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร   

    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2541 ข้อ 29 
 ตามที ่ได้มีการเสนอญัตติเพื ่อบรรจุในระเบียบวาระการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ในการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว มีมติอนุมัติย้ายสิ่งก่อสร้างระบบประปา
โครงหอถังสูงระบบน้ำประปา บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 เพื่อมาติดตั้งให้
บ้านหินเพลิงพัฒนา หมู่ที่ 13 นั้น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ระบบน้ำประปา บ้านหินเพลิงพัฒนา หมู่ที่ 13 ยังพอใช้การได้และให้บริการได้
ดีพอสมควรอยู่ แต่บ้านหนองจะบก หมู่ที ่ 2 เป็นหมู่บ้านที่มีปัญหาภัยแล้ง
มากกว่า และระดับปัญหาความรุนแรง ของภัยแล้งมีสูงกว่า จึงมีนโยบายที่จะ
ขอย้ายหอถังสูงระบบประปาบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ดังกล่าวข้างต้นมา
ติดตั้งระบบประปาที่บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2 ต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการจึงขอให้ท่านบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เพื่อพิจารณาทบทวนมติสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ ๋วในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 
2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดังกล่าวข้างต้นและอนุมัติ
ให้ย้ายสิ่งก่อสร้างมาติดตั้งก่อสร้างที่ บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2 ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านนายกประเสริฐ  แต่งทรัพย์  
ประธานสภาฯอบต. ที่ได้เสนอญัตติต่อสภา และเพื่อให้ท่านสมาชิกพิจารณาในการขออนุมัติย้าย

โครงการหอถังสูงระบบประปาบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 มาติดตั้งระบบ
ประปาที่บ้านหนองจะบก หมู่ที ่ 2 ก่อนที่จะมีมติอยากให้ท่านสมาชิกแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับญัตติของท่านนายก มีท่านสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็น
ไหม เชิญท่านเกรียงไกร ม่วงถาวร สมาชิก อบต. หมู่ 4 ชี้แจงครับ  

นายเกรียงไกร ม่วงถาวร - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 กระผมนายเกรียงไกร ม่วงถาวร สมาชิก อบต. หมู่ 4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 

เมื่อมีโครงการใหม่เข้ามา จึงได้ประปาตัวใหม่และตัวเก่าก็มีมติผ่านสภาเข้า
มาแล้วสามารถย้ายได้เพื่อให้หมู่บ้านที่มีความเดือดร้อนจริงได้รับไปใช้เพื่อเป็น
ประโยชน์กับประชาชนครับ 
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นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านเกรียงไกร ม่วงถาวร สมาชิก อบต. หมู่ 4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 
ประธานสภาฯอบต. ท่านสมาชิกที่ทำเรื่องขอย้ายประปาก่อนที่จะหมดวาระแต่ตอนนี้ก็ได้ประปา

ใหม่มาซึ่งราคา 2,500,000 บาท ฉะนั้นหากประปาตัวเก่าจะตั้งไว้เฉยๆคงไม่
มีประโยชน์ ท่านผู้บริหารจึงได้มองเห็นความสำคัญตรงนี้จึงได้เสนอญัตติในการ
ขอย้ายหอถังสูงระบบประปาบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 มาติดตั้งระบบ
ประปา ที่บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2 ต่อไปเชิญท่านแน่น น้อยเพชร สมาชิกสภา 
อบต. หมู่ 2 ครับ 

นายแน่น น้อยเพชร - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2  กระผมนายแน่น น้อยเพชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ตอนนี้ทางหมู่บ้านหนอง

จะบกก็มีความเดือดร้อนเรื่องน้ำประปา น้ำที่สะสมอยู่คาดว่าจะใช้ได้ไม่เกิน 1 
เดือน เพราะฉะนั้นผมต้องขอขอบคุณท่าผู้บริหารและสมาชิกทุกท่านที่ได้เห็น
ความสำคัญของประชาชนบ้านหนองจะบกครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านแน่น น้อยเพชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 บ้านหนองจะบก 
ประธานสภาฯอบต. ไดก้ล่าวขอบคุณ หมู่ที่ 2 ที่ได้รับอนิสงค์จากบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ผมจะให้

ท่านนายกชี้แจงเพ่ือให้เข้าใจมากขึ้นก่อนที่จะมีมติร่วมกันเกี่ยวกับการย้าย
สิ่งก่อสร้างโครงสร้างระบบประปาโครงหอถังสูงระบบน้ำประปาบ้านวังตาลาด
สมบูรณ์ หมู่ 4 เพื่อมาติดตั้งบ้านหนองจะบก หมู่ 2 เชิญครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต. ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาสืบเนื่องมาจากบ้านหนองจะบกหมู่ 2 

อย่างที่นำเรียนและแจกเอกสารให้ผู้มีเกียรติได้รับทราบว่าเหตุและผลที่จะนำ
โครงหอถังสูงพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ  ไปใช้ในหมู่ 2 ได้เห็นความสำคัญเนื่องจาก
ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านหินเพลิงพัฒนา หมู่ที่ 13 นั้นข้อมูลจากท่านสมาชิกว่า
น้ำไม่มีปัญหามากเท่าไรมีเพียงระบบประปาที่ชำรุดบางส่วนแต่ยังคงใช้การได้
อยู่จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปทำการซ่อมแซมในการพิจารณาช่วยเหลือ 
เร่งด่วนก็มีเหตุและผล ในการย้ายหอถังสูงจากบ้านวังตาลาด ไปบ้านหนองจะ
บก เพื ่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนบ้านหนองจะบก เนื ่องจากที่สำรวจมี
ปัญหามากว่าบ้านหินเพลิงพัฒนา จึงเสนอญัตติเสนอสภาเห็นชอบ ไม่ในการ
ดำเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านนายกได้ชี้แจงต่อสภาอันทรงเกียรติเพ่ือที่จะได้มีมติโครงการดัง 
ประธานสภาฯอบต. กล่าวนี ้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์สมาชิกท่านใดอนุมัติกับโครงการย้าย

โครงสร้างระบบประปาจากบ้านวังตาลาดสมบูรณ์หมู่ที่ 4 มาบ้านหนองจะบก 
หมู่ที่ 2 ยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติย้ายโครงสร้างระบบประปาจาก
บ้านวังตาลาดสมบูรณ์หมู่ที่ 4 มาบ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2 
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นายถนอม  ชาญชำนิ - เป็นอันว่าทุกท่านอนุมัตยิ้ายโครงสร้างระบบประปาจากบ้าน 
ประธานสภาฯอบต. วังตาลาดสมบูรณ์หมู่ที่ 4 มาบ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2  
 มีเรื่องที่จะแจ้งท่านเลขาให้ประกาศให้ทางสมาชิกรับทราบเป็นการเสนอญัตติ 
          ต่อไปเป็นเรื่องที่ 2 ที่แจ้งให้สมาชิกได้รับทราบ เป็นการขอโอนงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จะมีมติเพื่อให้ท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติบรรจุญัตติเข้าวาระการประชุม เรื่องนี้จะให้ท่านนายกฯ
เสนอญัตติในการโอนงบประมาณ หลังจากนั้นจะได้พิจารณาบรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุม เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายจะเลน กาลสูงเนิน  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
รองนายก อบต.   กระผมนายจะเลน กาลสูงเนิน  รองนายก อบต.ห้วยยายจิ๋ว 
    เรื่อง การเสนอญัตต ิ
    เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 

อ้างถึง  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 37 ข้อ 38 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายที่จะจัดการบริหารประชาชน ผู้มาติดต่อราชการให้
ความชัดเจน สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนผู ้มาติดต่อราชการ จึงมีความประสงค์ที ่จะขอโอนเงิน
งบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่รายจ่ายเพื ่อการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์เคาเตอร์ประชา
สัมพันธ์ ติดต่อ สอบถาม แนะนำประชาชนในการติดต่อราชการต่อไป 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ จึงขอให้ท่านบรรจุญัตติ เข้าระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านจะเลน กาลสูงเนิน  รองนายก อบต.ห้วยยายจิ๋ว 

ประธานสภาฯอบต. ได้รับมอบหมายจากท่านนายก เพื่อเป็นผู้เสนอญัตติ ซึ่งญัตตินี้ยังไม่มีในวาระ
การประชุมเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ฉะนั้นจึงขอมติสภา
บรรจุญัตตินี้เพื่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมลำดับต่อไปครับ 

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท ์

นายถนอม  ชาญชำนิ - เชิญท่านผู้บริหารชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการนี้ ก่อนที่จะมีมติที่ประชุม 

ประธานสภาฯอบต. ครับ 
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นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต. หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ มีระบบให้บริการประชาชนและในการขอโอน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ในการโอนย้ายเพื่อมาซื้อครุภัณฑ์
เคาเตอร์ประชาสัมภัณฑ์เพื่อให้จุดประชาสัมพันธ์เป็นไปตามมาตราฐานในการ
บริการ จึงอยากมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้มาติดต่องานในองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ผมจึงได้รับพนักงานประชาสัมพันธ์มาใหม่เพ่ือมา
ทำหน้าที่ตรงนี้และช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่องานครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับญัตติดังกล่าวเพ่ือให้ท่านสมาชิกในสภา 
ประธานสภาฯอบต. เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการโอนงบประมาณต่าง ๆ ต่อไปเป็นการมติที่ประชุม 

สมาชิกท่านใดอนุมัติขอโอนเงินงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายจ่ายเพื่อการลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายการค่าครุภัณฑ์เคาเตอร์ป
ระชาสัมพันธ์ จำนวน 22,000 บาท ยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนเงินงบประมาณงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มาตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที ่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภท
รายการค่าครุภัณฑ์เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 22,000 บาท 

นายถนอม  ชาญชำนิ - เป็นอันว่าทุกท่านอนุมัตโิอนเงินงบประมาณงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาฯอบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายจ่ายเพื่อการ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายการค่าครุภัณฑ์เคา
เตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 22,000 บาท ต่อไปเชิญท่านผู้บริหารกล่าว
ขอบคุณสภาครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต. เรื่องการขอโอนเงินงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายจ่ายเพื่อการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายการค่าครุภัณฑ์เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
จำนวน 22,000 บาท  ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่เห็น
ด้วยกับญัตติดังกล่าวครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงลำดับต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯอบต.     

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
นายถนอม  ชาญชำนิ - ต่อไประเบียบวาระอ่ืน ๆ เชิญท่านนายกประเสริฐ  แต่งทรัพย์ ชี้แจงเกี่ยวกับ 

ประธานสภาฯอบต.     งานกีฬา เชิญครับ  
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นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

นายก อบต. ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ อยากจะนำเสนอต่อสภา 

เรื่องท่ี 1. ผู้มีสิทธิรับใบรับรองแพทย์ในสภาพผู้พิการจะให้ทางเจ้าหน้าที่นำ
เอกสารแจกไปยังท่านสมาชิกเพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของผู้พิการ 
คือ มีบัญญัติไว้ประเภทผู้พิการทั้งหมด 7 ประเภท ดังนี้ 

  1. ทางการมองเห็น 

  2. ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 

  3. ทางการเคลื่อนไหว 

  4. ทางจิตใจ หรือพฤติกรรม 

  5. ทางสติปัญญา 

  6. ทางการเรียนรู้ 

  7. ออซิสติก 

 ทั้งหมด 7 ประเภทดังกล่าวข้างต้นที่แพทย์จะออกใบรับรองว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นผู้พิการ  

 เรื่องท่ี 2 ในความเดือดร้อนของประชาชนฝากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ท่านเจตน์สฤษฎ์ สุวรรณ สมาชิก อบต. หมู่ 10 หลังจากเลิกประชุมให้ท่านเข้า
ไปตรวจสอบ หากเป็นไปตามจริงให้ทำหนังสือร้องทุกมายังองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยายจิ๋วผมจะตรวจสอบ และให้ช่างออกไปประเมินการมาเสนอผม
เพ่ืออนุมัติดังกล่าว 
เรื่องท่ี 3 เรื่องกีฬาต้านภัยยาเสพติดของตำบลห้วยยายจิ๋วในวันที่  
26-27 ธันวาคม พ.ศ. 2562จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 
28 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จดังาน อบต.พบประชาชน 
29 ธนวาคม พ.ศ. 2562 การแข่งขันมอเตอร์คอส 
ข้อสรุปมีดังกล่าวข้างต้นครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านนายกท่ีได้ชี้แจง  
ประธานสภาฯอบต.    ต่อไปเชิญท่านเจตน์สฤษฎ์ สุวรรณ สมาชิก อบต. หมู่ 10 ครับ 

นายเจตน์สฤษฎ์ สุวรรณ  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิก อบต. หมู่ 10 กระผมนายเจตน์สฤษฎ์ สุวรรณ สมาชิก อบต. หมู่ 10 ปัญหาเรื่องน้ำประปา

ในโครงการเก่าที่เคยทำถูกยกเลิกเนื่องจากเจ้าของพ้ืนที่เรียกร้องค่าเสียหาย แต่
ไม่สามารถให้ค่าเสียหายได้ นี้คือปัญหาดังกล่าวครับ 
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นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านเจตน์สฤษฎ์ สุวรรณ สมาชิก อบต. หมู่ 10 
ประธานสภาฯอบต.   มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไหม เชิญท่านแดนชัย เบียกลาง รองประธานสภา

ครับ 
นายแดนชัย เบี้ยกลาง - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
รองประธานสภา อบต. กระผมนายแดนชัย เบี้ยกลาง รองประธานสภา อบต.ในวาระอ่ืน ๆ นั้นมีเรื่อง

แสดงความคิดเห็นและขอบคุณท่านนายก โครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ได้ไปขุด 
ลอกขยายสระบ้านเขาวงศ์พระจันทร์ได้เสร็จสมบูรณ์ซึ่งงบประมาณที่ได้ทำ
ประโยชน์ให้กับหมู่บ้าน 2 อย่าง คือ 1. สร้างสระน้ำมีขนาดใหญ่ขึ้น 
2. ดินที่ขุดสระไปถมถนนที่วัด และไปซ่อมแซมไหล่ถนน ซึ่งได้ก่อประโยชน์
หลายอย่าง จึงขอเรียนเพ่ือขอบคุณนายกที่ได้จัดสรรงบประมาณไปขุดลอกสระ
บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ ต่อไปเรื่องกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ถึงรอบตำบลนายกกลัก
เป็นเจ้าภาพแต่ได้ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วจัดแทน ตรงนี้อยาก
ปรึกษาหารือกับทางสภาและท่านผู้บริหารครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านแดนชัย เบี้ยกลาง รองประธานสภาที่ได้ชี้แจงลำดับต่อไปงาน 
ประธานสภาฯอบต.   กีฬาสัมพันธ์ที่ท่านนายกเรียนให้สมาชิกรับทราบให้ท่านนายกเป็นผู้ตัดสินใจ 

เชิญท่านประสงค์ เมฆา สมาชิก อบต หมู่ 11 ครับ 

นายประสงค์ เมฆา  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิก อบต. หมู่ 11 กระผมนายประสงค์ เมฆา  สมาชิก อบต. หมู่ 11 ผมคิดว่าไม่น่าจัดเนื่องจาก

งานของเราก็เยอะครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านประสงค์ เมฆา  สมาชิก อบต. หมู่ 11  
ประธานสภาฯอบต.   เชิญท่านนายกชี้แจงครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต. การจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเทพสถิตประเด็นที่ 1. พนักงานได้มี

การออกกำลังกายมากขึ้น 2. ประชาชนไดดู้การเล่นกีฬาเพ่ือความสุข ในการ
จัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเทพสถิตจะจัดขึ้นวันที่ 23-24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 ครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านนายกท่ีได้ชี้แจงครับหากไม่มีใครอภิปรายหรือข้อสงสัยในวาระ 
ประธานสภาฯอบต.   อ่ืน ๆ  อีกผมขอปิดการประชุม ครับ ผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ ขอบคุณ

ครับ 

เลิกประชุม   - เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 



ใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็น 

 

 

(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 สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่  1 ประจำปี 2562  เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นั้น   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว   ได้รับรองรายงานการ
ประชุมแล้ว ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  เมื่อ วันอังคาร ที่ 8  
ตุลาคม  พ.ศ. 2562  จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ และปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 

 

 

 

(ลงชื่อ)               
                                                      ( นายถนอม  ชาญชำนิ )                 

                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 


