
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
สมัยสามัญ ที ่3  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2562 

วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562   
ณ  ห้องประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 

สมาชิกสภา อบต.    ทั้งหมด  40 คน 
สมาชิกสภา อบต.มาประชุม    37 คน 
เลขานุการสภาฯ       1     คน 
ลาประชุม       1 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 นางตามนต์      มณีรุ่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9   
20 นายเจตน์สฤษฎ์  สุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10   
21 นายรึบ           ปีกขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11   



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

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

ตุลาคม 2562 ท่านสมาชิกฯ ครับ  วันนี้ท่านประธานฯ มีหนังสือเรียก
ประชุม เวลา 09.30 ขณะนี้มีสมาชิกฯ 37 ท่าน มาลงชื่อประชุม 36 ท่าน  
ลา 1 ท่าน คือ  นายบุญช่วย คนรู้ สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 8  เมื่อที่ประชุม
พร้อมแล้ว  และองค์ประชุมครบแล้ว  เชิญประธานในที่ประชุม  จุดธูป 
เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  และเปิดทำการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น.  

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

ทั้งนี้ ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยท่านเลขาฯ  ในการชี้แนะในการประชุมในคราวนี้  
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขออนุญาตเปิดการประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1  
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.  ต่อมาเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 
1 นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- 1. เร ื ่อง การรับฟังความคิดเห็นส่วนราชการที ่เก ี ่ยวข้องต่อร ่าง
กฎกระทรวงและประกาศซ ึ ่ ง ออกตามมาตรา  58/2 แห่ ง
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่7) 
พ.ศ. 2562  

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื ่อนไขการเสพและ
การครอบครองพืชกระท่อมที่กระทำในท้องที่ซึ่งประกาศเป็นท้องทำ
การเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด พ.ศ......... 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 และมาตรา 58/2 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา
เสพติดให ้โทษ (ฉบับที ่  7) พ.ศ. 2562 ร ัฐมนตร ีว ่ากระทรวง
สาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเสพและครอบครองพืช
กระท่อมที่จะกระทำในท้องที ่ทำการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็น
ความผิดให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญประชาคมหรือกติกาท้องที ่ โดย
ความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุขหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 
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พืชกระท่อมตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการปรุงหรือผสมกับยาเสพติด
ให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ยาหรือสารอื ่นซึ ่งก่อให้เกิดการนำไปใช้หรือมี
แนวโน้มในการนำไปใช้ในทางท่ีผิด 

ข้อ 2 ธรรมนูญประชาคมหรือกติกาท้องที่ตามข้อ 1 อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยสาระสำคัญดังนี้ 

 (1) เป็นเขตอำเภอหรือเขตจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เขตหมู่บ้านหรือเขตตำบลตามกฎหมาย
ว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ร ับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองท้องถิ่น 

 (2) การมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานของรัฐ
ตาม (1) 

 (3) ข้อกำหนดร่วมกันของประชาชนตาม (1) ให้คำนึงถึง
การดูแลสุขภาพ สวัสดิภาพของผู้เสพและไม่ได้เสพพืชกระท่อม การ
ป้องกันการใช้พืชกระท่อมซึ่งก่อให้เกิดการนำไปใช้หรือมีแนวโน้มใน
การนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน การลดอันตรายจาก
ยาเสพติด 

 (4) ที่มาของพืชกระท่อมที่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย 

 (5) ข้อปฏิบัติของผู ้เสพพืชกระท่อม เช่น การเข้าร่วม
ประชาคม การตรวจสอบสุขภาพ 

 (6) สภาพการบังคับเมื่อฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามธรรมนูญ
ประชาคมหรือกติกาท้องที ่

ข้อ 3 ให้ปลัดกระทรวงสาธารณะสุข และเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา กำหนดแนวการจัดทำธรรมนูญประชาคมหรือกติกา
ท้องที่ จัดทำแผนปฏิบัติงาน การรายงาน การติดตาม การตรวจสอบ 
การประเมินผล และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบในท้องที่ที ่จะ
ประกาศเป็นท้องที่ทำการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด 

- 2. การบริหารกิจการประปา ประปาเป็นทรัพย์สินของทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว หากหมู่บ้านใดมีความประสงค์จะเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านที่ครบวาระสองปีแล้ว 
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ให้ทำหนังสือยื่นเรื่องมาที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  

- 3. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ครั้งต่อไป ใน
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

นายสมพงษ์  ประดับวงษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
เลขานุการสภาฯ กระผมนายสมพงษ์  ประดับวงษ์ เลขานุการสภาฯ  

1. ขอชี้แจงเรื่องใบกระท่อมเนื่องจากมีกฎหมายซึ่งมีผลกระทบกับชาวบ้าน 
สืบเนื่องพระราชบัญญัติให้โทษ พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไข (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562 กำหนดให้ใบกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 
ปัจจุบันผู ้ใด กิน เคี ้ยว ดื ่ม หรือเสพสารของใบกระท่อมมีความผิดตาม
กฎหมายนโยบายใหม่ของกระทรวงตาม (ร่าง)  มีวัตถุประสงค์จะนำใบ
กระท่อมออกจากยาเสพติดประเภท 5 ผู ้ใดเสพใบกระท่อมก็จะไม่มี
ความผิดส่วนกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงใช้ได้เฉพาะท้องที่ ที่มีการ
ประชาคมท้องถิ่น คือท้องถิ่นใดที่เสพใบกระท่อมเป็นประเพณีของชาวบ้าน 
คือชาวบ้านจะเสพเป็นยาขยัน หรือการทำไร่ ทำนา ทำสวน จะใช้โดยการ
กินหรือเคี้ยว หรือดื่มทำให้ทำงานได้มากขึ ้นเรียกว่ายาขยันท้องถิ ่นนั้น
สามารถเสพต่อไปได้ หากชุมชนไหนไม่มีประเพณีท้องถิ่น จะไม่มีในประกาศ 
สามารถแสดงความคิดเห็นได้แสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์แสดงความคิดเห็น 
หรือนำส่งไปรษณีย์ ป.ป.ส. ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกับการเอาใบ
กระท่อมออกจากสารเสพติด ประเภท 5  
2. เรื ่องน้ำประปาของแต่ละหมู่บ้านเกิดปัญหาหลายอย่าง ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้ไปคัดเลือกคณะกรรมการให้หมู่ที ่ 7 บ้านยางเตี้ย 
เรียบร้อยแล้วเนื่องจากคณะกรรมการมีการดำรงตำแหน่งเพียง 2 ปี การ
เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น 
หากบ้านไหนจะทำการเลือกตั้งใหม่ให้ทำหนังสือมายังทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว และต้องมีลายเซ็นคณะกรรมการให้เรียบร้อยครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านปลัดสมพงษ์ ประดับวงษ์ ที่ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ  
ประธานสภาฯอบต. เรื่องกำหนดเขตท้องถิ่นที่มีการเสพพืชกระท่อมโดยไม่มีความผิด และวาระ

ของคณะกรรมการจัดเก็บน้ำประปา อีกเรื่องคือมีการแต่งตั้งเลขนานุการฯ
ใหม่เข้ามา เชิญแนะนำตัวครับ 

นางสาวโชติกา ตั้งไพโรจน์วงศ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เลขาฯท่านนายก ดิฉันนางสาวโชติกา ตั้งไพโรจน์วงศ์ ได้รับการแต่งตั้งจากท่านนายกประเสริฐ 

แต่งทรัพย์ ในตำแหน่งเลขาฯขอขอบคุณทุกท่านที่ได้พิจารณาดิฉันเข้ามาทำ 
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หน้าที่ตรงนี้ ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานกับบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วทุกท่าน ดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ให้ดี
ทีสุ่ด ขอบคุณค่ะ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณนางสาวโชติกา ตั้งไพโรจน์วงศ์ เลขาฯท่านนายก 

ประธานสภาฯอบต. ได้มาจากการแต่งตั้งจากท่านนายก มีเรื่องแจ้งให้ทราบด้วยกัน 3 เรื่อง เข้า
สู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  (วันที่ 13 สิงหาคม  2562) 

- รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  พ.ศ 2561 
– 2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) 
- ก่อนที่จะมีการลงมติจะให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 เชิญคณะท่านผู้บริหารครับ 

นางสาวนิศารัตน์ แขมขุนทด - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
รองนายกอบต.ห้วยยายจิ๋ว ดิฉันนางสาวนิศารัตน์ แขมขุนทด  รองนายกอบต.ห้วยยายจิ๋ว 
    เรื่อง การเสนอญัตต ิ
    เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
    อ้างถึง  1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  

   พ.ศ. 2537 มาตรา 46 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา        
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม) ข้อ37 ข้อ 38 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    พ.ศ. 2548 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม) ข้อ 18 ข้อ 22 ข้อ22/1 
ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต 

จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) และ
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น 

ตามอ้งถึง 3 กำหนดว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำหรือทบทวนให้
แล้วเสร็จในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  ได้ดำเนินการแจ้งประชาคม
ท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปีจัดประชาคมท้องถิ่นเสร็จแล้วแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
ทราบคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ ่นได้ยกร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอ
คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 
เพ่ือให้ความเห็นชอบแล้วนั้น 
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 ดังนั ้น เพื ่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและ

ระเบียบของทางราชการจึงขอให้ท่านบรรจุญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เข้าระเบียบวาระการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอบคุณนางสาวนิศารัตน์ แขมขุนทด รองนายกอบต.ห้วยยายจิ๋ว 

ประธานสภาฯอบต. ได้เสนอญัตติต่อสภาแผนห้าปี ซึ่งทุกๆ ท่านได้ดูตามแผนที่ทางเจ้าหน้าที่ได้
จัดทำแผนและส่งให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบความถูกต้อง เพิ่มเติมหรือ
ขาดตกบกพร่องตรงไหนบ้างให้ทางท่านนายกได้ชี ้แจงเกี่ยวกับแผนห้าปี
ลำดับต่อไปครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต. ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การพิจารณาให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่อสภา 

เรื ่อง การเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบการจัดทำแผนทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว
ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นเพื ่อมีมติ และทางส่วน
เจ้าหน้าที่งบประมาณท่านปลัดได้มีหนังสือให้ท่านสมาชิกท่านใดมีความ
ประสงค์ทั้ง 22 หมู่บ้าน ที่จะเพิ่ม หรือจะปรับเปลี่ยนโครงการในหมู่บ้าน
ของท่าน ให้ส่งหนังสือเข้ามา แต่ได้มีหนังสือเข้ามาเพียงบางหมู่บ้าน และ
หน่วยงานที่จะมาเกี่ยวข้องคือ กรมส่งเสริมการปกครอง กรมทางหลวง หรือ
กลมชลประทาน สรุปหากไม่มีแผนงานโครงการเพิ่มเติมแผนห้าปี ฉบับนี้ก็
จะไม่สามารถของบประมาณได้เลย แต่ทั ้งนี ้ทั ้งนั ้นก้ได้ตรวจสอบจาก
คณะกรรมการแผนพัฒนาเป ็นที ่ เร ียบร ้อยแล้ว ว ันน ี ้อยากให้ท ่าน
ประธานสภา สมาชิกได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
ครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณนายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ นายก อบต. 
ประธานสภาฯอบต. ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแผนห้าปี ซึ่งทั้งนี้ท่านก็ได้เสนอผ่านมายังสภาให้ท่าน

สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้พิจารณา ก่อนที่จะมีมติ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 มีท่านใดจะเสนอเกี่ยวกับแผน
ไหม เชิญท่านเกิด เฉื่อยกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 22 ครับ 

นายเกิด เฉื่อยกลาง - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 22 กระผมนายเกิด เฉื่อยกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 22 เรียนสภาข้อที่ 59 

หน้า 7 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยบ้านนางอุดม เฉื่อย
กลาง ถึงบ้านนายโต หมายต่อกลาง ไม่ใช่เนื่อยกลาง ขอแก้นามสกุลเพียง
เท่านี้ครับ 
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นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านเกิด เฉื่อยกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 22 
ประธานสภาฯอบต. โครงการที่ 59 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยบ้านนางอุดม เฉื่อย

กลาง ไม่ใช่เฉื่อยกลาง ถึงบ้านนายโต หมายต่อกลาง แก้ตรงนามสกุลเพียง
จุดเดียว เชิญนายคาวี  เจริญใจ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ครับ 

นายนายคาวี  เจริญใจ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 กระผมนายนายคาวี  เจริญใจ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ขอเรียนในแผน

เพ่ิมเติมฉบับหน้าที่ 10 ข้อที่ 10 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำซับบอน หมู่ที่ 
5 เพื ่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร ขนาดกว้าง 250 เมตร ยาว 
1,600 เมตร ลึก 9 เมตร งบประมาณอาจเป็นความผิดพลาด ตรวจสอบใน
งบจะเป็น 45,00,000 หรือ 4,500,000 บาท ฝากให้คณะกรรมการ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารช่วยพิจารณา แกไข้ครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านนายนายคาวี  เจริญใจ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 

ประธานสภาฯอบต. ตอนนี้เป็นเพียงร่างเพื่อที่เราจะนำไปบรรจุยังไม่มีตัวเลขงบประมาณ เป็น
เพียงการประเมนิการจุดไข่ปลาผิด ตัวเลขจะเป็น 4,500,000 บาท  เรียน
ให้สมาชิกแก้ไข เพ่ือความถูกต้อง เชิญท่านนายกครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต. ในส่วนของแผนทั้งตัวเลขหรือจุดทศนิยมบ้าง แต่ในส่วนของบประมาณคือ

รายละเอียด แต่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณตัวอักษรจะต้องถูกต้องทั้งหมด 
เมื่อสภามีมติเห็นชอบแล้วประกาศใช้ชัดเจน จะทำการแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่
ผู้บริหารเสนอญัตติต่อสภาเพื่อแก้ไข เมื่อเป็นแผนพัฒนาท่านไม่ต้องกังวล 
เป็นเพียงร่างเพื่อไปสู่การงบประมาณ เมื่อร่างส่งไปยังอำเภอ ลงนามและ
ประกาศใช้จะแก้ไขไม่ได้เลย ฉะนั้นทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบโดย
ระเบียบให้ท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนตำบลทำการจัดทำแผนเพิ่มเติม
ให้เสร็จภายในเดือน ตุลาคม เพ่ือบางโครงการที่สมาชิกพบเห็นว่าประชาชน
มีความเดือดร้อนแล้วไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาเล่มเดิม ให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลจัดทำแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หรือฉบับที่ 3 ได้หากยังไม่ครบโครงการ 
การก่อสร้างของโครงการ ต้องเป็นไปตามระเบียบกำหนดทุกโครงการและ
ต้องมีวิศวะเซ็น เพ่ือความกระจ่าง และชัดเจนต้องขออธิบายให้ท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านหายกังวล ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านนายกฯ ก่อนที่เราจะมีมติแผนพัฒนาห้าปี อย่างที่ท่านนายก 
ประธานสภาฯอบต. นำเรียนไปเอกสารที่ให้เป็นเพียงแค่เบื้องต้นเพื่อให้เราศึกษาและตรวจสอบ 

เกี่ยวกับตัวเลขหรือตัวหนังสือ อย่างที่ผมบอกคนที่จัดทำหนังสือก็เยอะอาจ
เกิดข้อผิดพลาดบ้างเล็กน้อย เราก็จะมาแก้ไขในสภา และให้ผู้บริหารชี้แจง
เพื่อทำความเข้าใจ มีสมาชิกท่านใดสงสัยไหมครับ สมาชิกอยู่ครบไหม หาก
ครบผมจะขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 
2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ยกมือครับ 
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มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 

2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
นายถนอม  ชาญชำนิ - เป็นอันว่าทุกท่านเห็นด้วยกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 
ประธานสภาฯอบต. 2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  

    - 
นายถนอม     ชาญชำนิ  - หากไม่มีใครอภิปรายหรือข้อสงสัยในวาระอ่ืนๆ  
ประธานสภา อบต. อีกผมขอปิดการประชุม ครับ ผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ 

เลิกประชุม   -เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

ใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเป็ 

 

ครับ  ขอบคุณ 

(ลงชื่อ)     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายสมพงษ์   ประดับวงษ์) 
ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต. 
 
 

    (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

(นายแดนชัย     เบี้ยกลาง) 
ตำแหน่ง  รองประธานฯ 
 
 

 
 

  (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(นางสาวเอมอร  อนันตภูมิ) 
ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต. 

 
 

  (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา    เผียดจันทร์) 
ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 



รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่  1 ประจำปี 2562  เมื่อวันอังคาร ที่ 
1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 นั้น   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว   ได้รับรองรายงานการ
ประชุมแล้ว ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  เมื่อ วันอังคาร ที่ 1  
ตุลาคม  พ.ศ. 2562  จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ และปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 

 

 

 

(ลงชื่อ)               
                                                      ( นายถนอม  ชาญชำนิ )                 

                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 


