
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
สมัยสามัญ ที ่3  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2562 

วันที่  8  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 2 วันที่ 8 

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 2  
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.  ต่อมาเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 
1 นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- เรื่องมอบเช็กแก่ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ ได้รับความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  (วันที่ 1 ตุลาคม  2562) 

- รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
3.1 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- ก่อนที่จะมีการลงมติจะให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติการพิจารณาจ่ายขาด
เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เชิญท่านผู้บริหารครับ 

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

อ้างถึง  1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.    
2537 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม) จนถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 
46 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา    
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม) จนถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.     
    2554 ข้อ 37 ข้อ 38 
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3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน   
    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร      
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม) ข้อ 89  
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว   
    5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562  

    สิ่งที่ส่งด้วย 1. เอกสารโครงการ  จำนวน 1 ชุด 
         2. แบบ ปร.4   จำนวน 1 ชุด 
         3. แบบ ปร.5  จำนวน 1 ชุด 
         4. แบบรูปรายการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด 

         ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะ
กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกำหนดมาตรการหลายมาตรการ เช่น การใช้จ่าย
ภาครัฐ โดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานราก ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว 
การลงทุนและได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริม สนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ ๋ว อำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล จึงได้จัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการบริการ
ชุมชนและสังคม รายจ่ายเพื่อลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จำนวน 23 โครงการ วงเงินงบประมาณจ่ายขาดจากเงินสะสมจำนวน 
10,000,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารโครงการที่เสนอมาพร้อม
ญัตตินี้ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ จึงขอให้ท่านบรรจุญัตติการพิจารณาจ่ายขาดเงิน
สะสมเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาย
จิ๋วเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านจะเลน กาบสูงเนิน รองนายก อบต.ห้วยยายจิ๋ว 

ประธานสภาฯอบต. ได้เสนอญัตติต่อสภาการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เชิญท่านายกฯ ครับ 

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

ทุกๆ ท่านได้ดูตามเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดทำและส่งให้สมาชิกทุกท่าน
ได้ตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือทำการเสนอต่อสภาเพ่ือขอมติต่อไปครับ 
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นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านนายกประเสริฐ  แต่งทรัพย์  
ประธานสภาฯอบต. มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยตรงไหนไหม เชิญนายฐนกร   งามประเสริฐ 
 ผู้อำนวยการกองช่างครับ 

นายฐนกร   งามประเสริฐ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผู้อำนวยการกองช่าง กระผมนายฐนกร   งามประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอแก้ไขหน้าที่ 5 

ลำดับที่ 18 โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านโคกรัง ขนาดกว้าง 
40.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ให้เปลี่ยนเป็น 49.50 เมตร แนวแกน
กลางสระลึก 1.50 เมตร โดยทำการขุดดินขนย้ายสร้างทำนบดินบดอัด
แน่นขอบสระตามรูปแบบรายการปริมาณงานขุดดินประมาณ 5,000 ลบม.
ให้เปลี่ยนเป็น 4,862 ลบม และงานอาคารท่อระบายน้ำล้นตามรูปแบบ
พร้อมติดตั้งปา้ยประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย ครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านฐนกร   งามประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่าง 
ประธานสภาฯอบต. ซึ่งได้เป็นผู้คำนวณโครงการ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แก้ไขความยาว จาก 

50.00 เมตร เป็น 49.50 เมตร ปริมาณงานขุดดินประมาณ 5,000 ลบม. 
เป็น 4,862 ลบม.  เชิญนายกฤตพล   นัดทะยาย สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
ครับ 

นายกฤตพล   นัดทะยาย - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 กระผมนายกฤตพล   นัดทะยาย สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 หน้าที่ 2 ข้อที่ 5 

จากโครงการขุดลอกลำห้วยสีเสียด (ช่วงบ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ 17 กับ 
บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 8) เป็นโครงการขุดลอกลำห้วยวังแร่ (ช่วงบ้านคลอง
สระแก้ว หมู่ที่ 17 กับ บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 8) ครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านกฤตพล   นัดทะยาย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

ประธานสภาฯอบต. ขอแก้ไขตัวหนังสือจากจากโครงการขุดลอกลำห้วยสีเสียด เป็นโครงการขุด
ลอกลำห้วยวังแร่ เชิญท่านนายปรีชา เผียดจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 
ครับ 

นายปรีชา       เผียดจันทร์ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 กระผมนายปรีชา เผียดจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 หน้าที่ 2 ข้อที่ 7 

โครงการขุดลอกลำห้วยหินราง หมู่ที่ 12 บ้านหินราง ขอเพิ่มเป็นโครงการ
ขุดลอกลำห้วยวังบายศรี-ลำห้วยหินราง หมู่ที่ 12 ครับ  

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านปรีชา เผียดจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 

ประธานสภาฯอบต. ขอเพิ่มตัวอักษร คือ โครงการขุดลอกลำห้วยหินราง หมู่ที่ 12 บ้านหินราง 
ขอเพิ่มเป็นโครงการขุดลอกลำห้วยวังบายศรี-ลำห้วยหินราง หมู่ที่ 12 เชิญ
ท่านฐนกร   งามประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่าง ครับ 
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นายฐนกร   งามประเสริฐ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผู้อำนวยการกองช่าง กระผมนายฐนกร   งามประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่าง ไม่ต้องแก้ไข

โครงการขุดลอกลำห้วยหินราง หมู่ที่ 12 บ้านหินราง เนื่องจากลำห้วยก็ไป
สิ้นสุดบ้านวังบายศรี  จึงเป็นลำห้วยเดียวกัน ครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านฐนกร   งามประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่าง ที่ได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯอบต. เชิญท่านแดนชัย เบี้ยกลาง รองประธานสภา อบต. ครับ 
นายแดนชัย เบี้ยกลาง - เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รองประธานสภา อบต. กระผมนายแดนชัย เบี้ยกลาง รองประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกคงเข้าใจ 

เพราะได้ดูและปรึกษาหารือหากสมาชิกท่านใดไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือ 
หมู่บ้านนั้นเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านแดนชัย เบี้ยกลาง รองประธานสภา อบต. ครับ 
ประธานสภาฯอบต. มีสมาชิกท่านใดสงสัยไหมครับ สมาชิกอยู่ครบไหม หากครบผมจะขอมติ 

สมาชิกท่านใดอนุมัตโิครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 23 โครงการ จำนวนเงิน
งบประมาณ 10,000,000 บาท 

นายถนอม  ชาญชำนิ - เป็นอันว่าทุกท่านอนุมัตโิครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาฯอบต.   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เชิญท่านนายกกล่าวขอบคุณสภาครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต. ขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้อนุมัติโครงการจ่ายขาดเงิน

สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หวังว่ามตินี้จะเกิดประโยชน์แก่
ประชาชนครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณนายกประเสริฐ  แต่งทรัพย์ ครับ 

ประธานสภาฯอบต.    

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
นายถนอม  ชาญชำนิ - ต่อไประเบียบวาระอ่ืนๆ เชิญท่านสมพงษ์  ประดับวงษ ์เลขานุการสภาฯ  
ประธานสภาฯอบต.    ครับ 
นายสมพงษ์  ประดับวงษ์ - เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ 
เลขานุการสภาฯ กระผมนายสมพงษ์  ประดับวงษ์ เลขานุการสภาฯ จากเอกสารที ่ทาง

เจ้าหน้าที่แจกไปยังสมาชิกเป็นแบบหนังสือของทางราชการโดยอนุโลม
เพื่อให้สมาชิกจัดทำหนังสือติดต่อส่งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ยายจิ๋วครับ  
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นายถนอม     ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านสมพงษ์  ประดับวงษ์ เลขานุการสภาฯ  
ประธานสภา อบต.  เชิญนายธนนันต์    พรสถิต  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่4 ครับ 

นายธนนันต์    พรสถิต    - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4  กระผมนายธนนันต์    พรสถิต  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่4  

1. วันลอยกระทงจะจัดขึ้นที่ไหน 
2.  เรื่องจัดงานผ้าป่าเพ่ือหาทุนการศึกษา และสมทบสร้างรั่วศูนย์พัฒนา     

 เด็กเล็กบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จึงขอเรียนผ่านสภาไปยังผู้บริหารและ          
หัวหน้ากองการศึกษาเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่และสมาชิก อบต. ไปร่วมงาน 
หากสภาเห็นด้วยจะขอหารือครับ 

นายถนอม     ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านธนนันต์    พรสถิต  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่4  
ประธานสภา อบต.  เชิญท่านชัยชาญ สว่างจิตร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่6 ครับ 

นายชัยชาญ สว่างจิตร  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 กระผมนายชัยชาญ สว่างจิตร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่6 ขอซ่อมแซมแก้ไข

พ้ืนที่ถนนคอนกรีตทั้งสองข้างบริเวณหน้าวัด เนื่องจากบริเวณดังกล่าวฝน
ตกลงมาทำให้เกิดน้ำขงัประชาชนสัญจรลำบาก อยากให้มีการซ่อมแซม
แก้ไขเพ่ือให้ประชาชนสัญจรสะดวกและปลอดภัย ขอบคุณครับ 

นายถนอม     ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านชัยชาญ สว่างจิตร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่6 
ประธานสภา อบต.  การแก้ไขเดียวทาง ผอ.กองช่าง จะเข้าไปสำรวจ  

เชิญท่านอุดร  ช้อยขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่7 ครับ 

นายอุดร  ช้อยขุนทด  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 กระผมนายอุดร  ช้อยขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 วาระนี ้ได้เป็น

สมาชิกสภา อบต. มา 7 ปี เต็มไม่อยากได้ยินคำว่าครบวาระ เพราะไม่อยาก
ได้ยินคำๆนี้ จากการเป็นสมาชิกมาได้ทำงานร่วมกับเพื ่อนสมาชิกคณะ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สมาชิกได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่และคณะ
ผู้บริหารเป็นอย่างดีจึงขอชมเชยมา ณ ที ่นี ้ การจัดทำเอกสารแจกจ่าย
สมาชิกได้จัดทำเป็นรูปเล่มเป็นอย่างดีสวยงาม ในวาระที่เหลืออยากจะไป
ทัศนศึกษาดูงานหรือไปอบรมครับ 

นายถนอม     ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านอุดร  ช้อยขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่7 
ประธานสภา อบต. เชิญท่านนายกประเสริฐ  แต่งทรัพย์ ครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย ์ - เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต. 1. ทางนโยบาย อยากให้ท่านสมาชิกมีความรู ้เพิ ่มเติม นึกถึงสัจธรรม 

ระเบียบของท้องถิ่นเม่ือได้ถูกคัดเลือกจากทางชุมชนสุดท้าย 
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ก็ครบวาระ 4 ปี ต้องเดินออกจากที่แห่งนี้ความประทับใจที่ได้เลือกเป็น
นายก อบต. จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด  

2. งานลอยกระทง หมู่ที่ 6 ,หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 4 หากเป็นอ่างวังบายศรี
และบ้านวังตาลาดจัดร่วมกัน และมีการจัดทำบัญชีรับจ่ายขึ้น เพื่อความ
โปร่งใส ให้ทั้งสองหมู่บ้าน 

3. เรื ่องน้ำท่วมบ้านวังคมคาย จะเกิดปัญหากับท่อประปาไหม ให้ทาง
สมาชิกไปสำรวจและมาชี้แจง ทาง ผอ.กองช่าง  

4. เรื่องการจัดผ้าป่า เพ่ือหาทุนการศึกษาและสมทบสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สามารถจัดได้ตามที่ท่านวางแผนครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านนายกประเสริฐ  แต่งทรัพย์ ที่ได้ชี้แจงครับ  
ประธานสภาฯอบต.  ให้หมู่ 9 และหมู่ที่ 4 เจ้าของพื้นที่แสดงวิสัยทัศน์ต่อสภาในเรื่องงานลอย

กระทงครับ 

นางตามนต์      มณีรุ่ง - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ดิฉันนางตามนต์  มณีรุ่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่4 ทางสถานที่ต่างๆ พร้อม 

และจะมีการจัดมหรศพที่วัดค่ะ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านตามนต์  มณีรุ่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่4  
ประธานสภาฯอบต. เชิญท่านนายกชี้แจงครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต. ผมมีทางเลือกให้ 2 ทาง  

1. ผมคิดว่ายกเลิกการจัดงานลอยกระทงปีนี้ไปก่อน 
 2. จัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติลงมติ

ครับ 
นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านนายกประเสริฐ  แต่งทรัพย์ ที่ได้ชี้แจง  
ประธานสภาฯอบต. มีสมาชิกท่านใดสงสัยไหมครับ สมาชิกอยู่ครบไหม หากครบผมจะขอมติ 

สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการยกเลิกการจัดงานลอยกระทงในปี 2563 ยก
มือครับ 

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียง 27 เสียงเห็นชอบยกเลิกการจัดงานลอยกระทงใน
ปี 2563 และให้จัดงานลอยกระทงที่ อบต. 6 เสียง 

นายถนอม  ชาญชำนิ - เป็นอันว่ามติที่ประชุมเห็นด้วยกับการ 
ประธานสภาฯอบต.   ยกเลิกการจัดงานลอยกระทงในปี 2563 เชิญท่านนายกกล่าวขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต. ในปีนี ้ที ่มีการยกเลิกประเพณีการจัดงานลอยกระทง แต่ทั ้งนี ้ทั ้งนั้นงบ

ดังกล่าวก็จะไปใช้ประโยชน์ในทางอ่ืน ไม่มีการสูญหายไปแต่อย่างใดครับ 
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นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านนายกประเสริฐ  แต่งทรัพย์ ที่ได้ชี้แจง  
ประธานสภาฯอบต.   เชิญท่านคาวี เจริญใจ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่5 ครับ 

นายคาวี เจริญใจ  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 กระผมนายคาวี เจริญใจ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่5 อยากสอบถามเก่ียวกับ

ไฟแสงจันทร์ จะขอย้ายจุดไปตรงที่มีสายพาดได้ไหม ครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านคาวี เจริญใจ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่5 

ประธานสภาฯอบต.  ตรงนี้ขอยังไม่ตอบ ให้ ผอ.กองช่าง ไปตรวจสอบก่อนและจะให้ทางผู้บริหาร
ชี ้แจงหากไม่มีใครอภิปรายหรือข้อสงสัยในวาระอื ่นๆ อีกผมขอปิดการ
ประชุม ครับ ผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ 

เลิกประชุม   -เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

ใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็น 

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 3 ครั้งที่  2 ประจำปี 2562  เมื่อวันอังคาร ที่ 
8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 นั้น   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว   ได้รับรองรายงานการ
ประชุมแล้ว ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  เมื่อ วันอังคาร ที่ 8  
ตุลาคม  พ.ศ. 2562  จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ และปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 

 

 

 

(ลงชื่อ)               
                                                      ( นายถนอม  ชาญชำนิ )                 

                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 


