
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
สมัยวิสามัญที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2563 

วันที่  27  เดือน เมษายน  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 กาญสูงเนิน รองนายก อบต.ห้วยยายจิ๋ว   

3 นางสาวนิศารัตน์ แขมพิมาย รองนายกอบต.ห้วยยายจิ๋ว   

4 นางสาวโชติกา ตั้งไพโรจน์วงศ์ เลขาฯนายก อบต.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 ตำบลห้วยยายจิ๋ว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 

27 เมษายน 2563  เรียกประชุมเวลา 09.30 น. ก่อนเข้าสู่วาระการ
ประชุมผมมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบดังนี้ โดยให้
ล้างมือทุกท่าน ที่ห้องน้ำจะมีสบู่ก้อนล้างมือและหน้าห้องผมตรงเสาไฟฟ้า
จะมีอ่างล้างมือมีสบู่เหลวผูกติดอยู่สามารถใช้ล้างมือไ ด้ และท่านสมาชิก
ที่มาประชุมในวันนี้ต้องผ่านจุดคัดกรองทุกท่านโดยให้ล้างมือด้วยเจลล้างมือ 
วัดไข้ และสวมหน้ากากอนามัย ก่อนที่จะเข้าห้องประชุมทุกท่านโดยจะมี
เจ้าหน้าที่คอยคัดกรองให้ด้านหน้าและให้เข้าทางประตูด้านหน้า เพียงด้าน
เดียว เนื่องจากเป็นการประชุมในสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชบัญญัติ
การบริหารราชการฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และกระทรวงสาธารณสุขได้
ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ดังนั้นทุก
ท่านจึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที ่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่าง
เคร่งครัดและเมื่อท่านประธานสภาปิดการประชุมให้ท่านสมาชิกทุกท่านล้าง
มือด้วยเจลล้างมือก่อนออกจากห้องประชุมทุกท่าน 

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว
สมาชิกสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  มีสมาชิก
ทั้งหมด  36 คน มาลงชื่อประชุม  31 คน เลขานุการสภา  1  คน  ลา
ประชุม  2  คน ยังไม่มาลงชื่อ 3 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน  เมื่อที่
ประชุมพร้อมแล้ว  และองค์ประชุมครบแล้ว  เชิญประธานในที่ประชุม  จุด
ธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  และเปิดทำการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น.  

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

ไปข้างต้นแล้วนั้น มีสมาชิกทั้งหมด  36 คน มาลงชื่อประชุม  31 คน 
เลขานุการสภา  1  คน  ลาประชุม  2  คน ยังไม่มาลงชื่อ 3 คน ถือว่า
ครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้ครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบตาม 
1. เรื่องที่ 1 ประกาศอำเภอเทพสถิต 
เรื่อง เรียกประชุมและกำหนดสมัยประชุมสมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 
ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
  ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ขอเปิดประชุมสภา
สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง
ซึ่งปัจจุบันมีอยู่หลายหมู่บ้านที่แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาแห้ง 
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ขอดไม่มีน้ำใช้ในการผลิตน้ำประปาที่ใช้ในการบริการประชาชนในการ
อุปโภคบริโภค และพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ในเรื่องอ่ืนๆ นั้น 
   อาศัยอำนาจตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 7) พ.ศ.
2562 นายอำเภอเทพสถิต พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เรียกประชุมสมัย
วิสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว
ได้ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม ข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2554 จึงได้กำหนดประชุมสมัย
วิสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 11 พฤษภาคม 
2563 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว มี
กำหนดระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน 

    และผมมีเรื่องที่จะแจง้ให้ท่านสมาชิกทราบอีก 3-4 เรื่อง ดังนี้ 
1. ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เรื ่อง งดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานใน
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
     ด้วยปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ได้มีการแพร่ระบาดเป็นการทั่วไป กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เชื้อ
ไวร ั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)  เป ็น โรคต ิดต ่ ออ ั นตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 รวมทั้งรัฐบาลได้มีประกาศขอความ
ร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนให้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ลดโอกาสสัมผัสโรค งดการจัดกิจกรรมหรือโครงการฝึกอบรมและสัมมนาที่
ทำให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ได้ตระหนักถึ งความสำคัญต่อ
สถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดงดกิจกรรมการจัดโครงการ
ฝึกอบรมและสัมมนาตามบัญชีแนบท้ายของประกาศฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 
มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
2. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ   ฉบับที่ 3/2563 
เรื่อง  งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดชัยภูมิ 
     ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากทั่วโลก สำหรับประเทศไทย
พบว่ามีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิมีความ 
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ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) จังหวัดชัยภูมิ จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันอย่าง
เข้มข้น 
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (7) มาตรา 34 มาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2563 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็น
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ จึงขอให้งดกิจกรรม ดังนี้ 
 1. งดกิจกรรมคอนเสิร์ต หมอลำ รำวง ลิเก 
 2. งดงานแสดงสินค้าต่างๆ 
 3. งดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมทั้งในและนอกศาสนสถาน
ตามประกาศคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ 
 4. งดกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท 
     หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามมาตรา 35 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
     ประกาศ  ณ  วันที่ 19 มีนาคม 2563 
3. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ   ฉบับที่ 4/2563 
เรื่อง  ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
     ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากทั่วโลก สำหรับประเทศไทย
พบว่ามีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิมีความ
ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) จังหวัดชัยภูมิ จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันอย่าง
เข้มข้น 
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (7) มาตรา 34 มาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2563 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็น
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ จึงขอปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดที่มีคนแออัดเบียดเสียด เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์
จะคลี่คลาย ดังนี้ 
  1. สนามมวย 
  2. สนามกีฬา 
  3. สถานที่สำหรับชนไก่  และรวมถึงสนามซ้อมไก่ 
  4. สถานที่ท่ีมีการเล่นการพนันให้สัตว์ต่อสู้และแข่งขันกัน 
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    หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
มาตรา 35 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจำท้ังปรับ 
     ประกาศ  ณ  วันที่ 19 มีนาคม 2563 
4. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ   ฉบับที่ 4/2563 
เรื่อง  ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
     ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากทั่วโลก สำหรับประเทศไทย
พบว่ามีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิมีความ
ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) จังหวัดชัยภูมิ จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันอย่าง
เข้มข้น 
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (7) มาตรา 34 มาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2563 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็น
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ จึงให้ปิดสถานที่เป็นการ
ชั่วคราว ดังนี้ 
 1. ผับ สถานบันเทิง อาบ อบ นวด และนวดแผนโบราณ 
 2. สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สระว่ายน้ำ สวนน้ำ อบไอน้ำ อบ
สมุนไพร 
 3. สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรง
มหรสพ) 
 4. สถานประกอบกิจการสถานที ่ออกกำลังกาย รวมถึงสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ (ฟิตเนส) 
 5. สถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ 
 6. ร้านวีดิทัศน์ (คาราโอเกะ ร้านเกมส์) 
     หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามมาตรา 35 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
     ประกาศ  ณ  วันที่ 19 มีนาคม 2563 
- เป็นเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ต่อไปแนะนำข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั ้งใหม่ที ่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ ๋ว เชิญเจ้าหน้าที ่ใหม่
ด้านหน้าครับ 
 
 
 
 



-8- 
 

นายสถาพร  ทองพูน  - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านสมาชิกผู้ 
เจ้าพนักงานป้องกันและ  ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายสถาพร  ทองพูน ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้อง 
บรรเทาสาธารณภัย กันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน อายุ 25 ปี มาจากตำบลโนนจาน 

อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา สถานะโสด ครับขอฝากเนื้อฝากตัวกับ
ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ยินดีต้อนรับเจ้าพนักงาน 
ประธานสภา อบต. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นคนหนุ่มไฟแรงคงได้

ร่วมกันอีกนาน 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา (9 มีนาคม 2563) 
    - มติที่ประชุมรับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 ขออนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 5 ปี ขอเชิญท่านนายกได้เสนอญัตติ
เรื่องนี้ครับ 

นางสาวนิศารัตน์  แขมพิมาย  - เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางสาวนิศารัตน์ แขมพิมาย รองนายก  
รองนายก อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ ๋ว ได้ร ับมอบมอบหมายจากนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ในการเสนอญัตติต่อที่ประชุม 
 เรื่อง    การเสนอญัตต ิ

เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
อ้างถึง 1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 66 มาตรา 67 มาตรา 68 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม)  ข้อ 37 ข้อ 38 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

                ตามท ี ่ ร ัฐบาลได ้ประกาศสถานการณ์ฉ ุก เฉ ินในเขตพ ื ้นท ี ่ ทั่ ว
ราชอาณาจักร อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และกระทรวงสาธารณสุขได้
ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เป็นโรคติดต่อ
อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ซักซ้อมหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข ใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับช่วง
ระยะเวลานี้ได้เกิดฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำ
ที่มีอยู่เริ่มแห้งขอด บางแห่งไม่เหลือน้ำดิบในการนำมาผลิตน้ำประปาเพ่ือใช้
ในการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน 

      ถึงแม้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว จะดำเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนในการนำเครื่องสูบน้ำมาสูบเข้าแหล่งน้ำ เพ่ือผลิตน้ำประปาให้ 
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บางหมู่บ้านและได้นำรถบรรทุกน้ำขนส่งน้ำเพื่อแจกจ่ายราษฎรเป็นบาง
หมู่บ้านแล้วก็ตาม แต่สถานการณ์ปัจจุบันฝนก็ยังไม่มา 
     ดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยายจิ๋ว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง และแก้ไข
ปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์อย่างสูงสุด จึงจำเป็นต้องปรับแผนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน จึงขอให้ท่านบรรจุญัตติการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเข้า
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป      

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
นายถนอม ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านรองนิศารัตน์  แขมพิมาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภาฯ อบต.  ห้วยยายจิ๋ว ได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย 

ยายจิ๋ว ให้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว และขอ
เชิญท่านนายกได้ชี้แจงก่อนที่สภาฯจะมีมติที่ประชุม เชิญครับ 

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

ตำบลห้วยยายจิ๋วได้พิจารณาเห็นชอบ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนา 5 
ปี อาจจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งที ่ยังไม่ครอบคลุมโดยเฉพาะในสถานการณ์
ปัจจุบัน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติคงจะทราบดีว่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด 19) ทำให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมเสียหาย ดังนั้นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล 
เกี่ยวกับโรคติดต่อ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว จึงต้องจัดทำ
แผนเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่มีอยู่ในแผน อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องภัยแล้งในแผนที่
มียังไม่ครอบคลุม เนื ่องจากสถานการณ์ในแต่ละปีนั ้นเปลี ่ยนแปลงไป 
โครงการบางโครงการก็อาจไม่มีอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 1 ดังนั้นใน
วันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว จึงขอปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
แผนพัฒนา 5 ปี เพื่อให้โครงการต่างๆที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้
เข้าบรรจุในแผน ซึ่งงบประมาณนั้นอาจจะมีการขอจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น 
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และผมได้ทำหนังสือประสานโครงการ
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะฝายชะลอน้ำจะต้องขอหน่วยงาน
คือ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. การเพิ่มแผนในครั้งนี้ก็จะ
เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้ง หากได้รับการจัดสรร
งบประมาณก็จะสามารถสร้างฝายชะลอน้ำได้หลายหมู่บ้าน จึงเรียนท่าน
สมาชิกทุกท่านด้วยความเคารพครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม ชาญชำนิ          - ขอขอบคุณท่านนายก ที่ท่านได้เสนอญัตติและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ประธานสภาฯ การแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนา 5 ปี ก่อนที่จะมีมติเห็นชอบต่อไปท่านสมาชิก

ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อสงสัยที่จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  หากไม่มี 
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ผมขอมติสภาแห่งนี้ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรในการบรรจุและแก้ไข
เพ่ิมเติมแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561-2565 ยกมือครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนา 
5 ปี ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2561-2565 

นายถนอม ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านสมาชิกท้ัง 22 หมู่บ้าน ที่ได้พิจารณาเห็นชอบการแก้ไข  
ประธานสภาฯ เพิ่มเติมแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไปเป็นการพิจารณาในหัวข้อที่ 3.2 เรื่อง การ

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เชิญท่านนายกได้เสนอญัตติครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภา กระผมนายนายประเสริฐ แต่งทรัพย์ นายกองค์การ  
นายก อบต.  บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  
 เรื่อง การเสนอญัตต ิ
 เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
 อ้างถึง 1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.

2537 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 66 มาตรา 67 มาตรา 68 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม)  ข้อ 37 ข้อ 38 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 

               ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันปรากฏว่าได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะ
เวลานาน จนทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำที่มีอยู่ถูกใช้ไปจนแห้งขอด ไม่เหลือ
น้ำในการอุปโภคบริโภคหรือปริมาณน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาในการ
ให้บริการประชาชน ถึงแม้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วจะได้
ดำเนินการสูบน้ำจากแหล่งน้ำที่มีอยู่ เพื่อนำมาเข้าแหล่งน้ำใกล้หมู่บ้านเพ่ือ
ผลิตน้ำประปาเป็นบางหมู่บ้าน พร้อมกับได้นำรถบรรทุกน้ำขนส่งน้ำบรรจุ
เข้าระบบประปา หรือแจกจ่ายราษฎรไปตามหมู่บ้านแล้วก็ตาม สถานการณ์
ภัยแล้งก็ยังไม่ดีขึ้นเนื่องจากฝนยังไม่มา จนกระทั่งจังหวัดชัยภูมิได้ประกาศ
ภัยแล้งในเขตอำเภอเทพสถิตแล้วนั้น 
     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
พิจารณาแล้วเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว มีอำนาจหน้าที่ใน
การช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จึงมีนโยบายที่จะขอโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รายจ่ายเพื่อการลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (Block Convert) และค่าจัดซื้อถังขยะ เพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในการปรับปรุงแหล่งน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อไป 
     ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ จึงขอให้ท่านบรรจุญัตติการโอนงบประมาณเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป  
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       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 - บัญชีรายการที่ขอโอนลดจำนวน 2 รายการ รายการที่ 1 ค่าจัดซื้อถังขยะ

อนุมัติเมื ่อวันที ่ 27 เมษายน 2563 คำชี ้แจงการโอนลดงบประมาณ 
200,000 บาท เพื ่อจ่ายเป็นการจัดซื ้อถังขยะ จำนวน 222 ถัง เป็น
ครุภัณฑ ์

     รายการที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(Block Convert) เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท จำนวนเงินที่โอนในครั้ง
นี้ จำนวนทั้งสิ้น 700,00 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

      1. โครงการขุดลอกลำห้วยหางช้าง บ้านหนองโบสถ์ (บริเวณหน้าฝาย 
มข 2527) หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ตั้ง
จ่ายไว้ 269,000 บาท 

      2. โครงการขุดลอกลำห้วยสีเสียด บ้านประดู ่งาม (แหล่งน้ำประปา
หมู่บ้าน) หมู่ 8 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ตั้งจ่ายไว้ 
217,000 บาท 

      3. โครงการขุดลอกลำห้วยยางสาย บ้านวังสมบูรณ์(แหล่งน้ำประปา
หมู่บ้าน) หมู่ 16 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ตั้งจ่ายไว้ 
214,000 บาท 

      จึงเรียนเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 
นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วในการเสนอ 
ประธานสภาฯ ญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้พิจารณาซึ่ง

ทางผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว 
จำนวนเงิน 700,000 บาท มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สมาชิกท่านใดมีข้อ
สงสัยหรือไม่ครับ เชิญเจ้าของพื้นที่ชี ้แจงเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการลงมติที่
ประชุม เชิญครับ 

นายเจตน์สฤษฎ์ สุวรรณ์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายเจตน์สฤษฎ์ สุวรรณ์   
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 บ้านหนองโบสถ์  ซึ่งฝายแห่งนี้มีปัญหามานาน

แล้วไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดิน แต่
วันนี้พื้นที่ได้เสียหายไปเยอะทางเจ้าของที่เล็งเห็นประโยชน์ตรงนี้จึงอนุญาต
ให้สร้างได้ ขอขอบคุณเจ้าของพ้ืนที่มา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณ ท่านเจตน์สฤษฎ์ สุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 เจ้าของ 
ประธานสภา พ้ืนที่ที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ และหมู่ท่ี 8 บ้านประดู่งาม เชิญท่าน

สมาชิกได้ชี้แจงครับ เชิญครับ 
นายกฤตพล นัดทะยาย - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายกฤตพล นัดทะยาย สมาชิก 
สมาชิก อบต.หมู่ที ่8 สภา อบต.หมู่ที่ 8 บ้านประดู่งาม  ขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้เสนอญัตติ

เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของบ้านประดู่งาม สมัยก่อนบ้านประดู่งาม
ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ำเท่าไรนัก แต่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาแหล่งน้ำที่ใช้ในการ
ผลิตน้ำประปาเริ่มไม่เพียงพอ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรจึงมีความ
ต้องการใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรเป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำในแหล่ง 
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น้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน วันนี้ผมในฐานะตัวแทนของพ่ี
น้องบ้านประดู่งามขอขอบคุณไปยังท่านผู้บริหารและผู้ที ่เกี่ยวข้องในการ
แก้ไขปัญหาตรงนี้ ขอบคุณเจ้าของที่ดินที่ท่านได้มอบให้คือแม่บ้านของท่าน
อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ท่านสุทิน เขื่อนมั่น 
และนางสมใจ ม้วนสูงเนิน ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านกฤตพล นัดทะยาย สมาชิกสภาฯอบต.หมู่ที่ 8 ซึ่งเป็นเจ้า 
ประธานสภา ของพื้นที่ที่ได้รับงบประมาณ ต่อไปเชิญสมาชิกบ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 

ครับ เชิญครับ 
นางสาวพรทิพย์ ราชนรินทร์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวพรทิพย์ ราชนรินทร์ สมาชิก 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 16 สภา อบต.หมู ่ที ่ 16 บ้านวังสมบูรณ์  ขอขอบคุณไปยังคณะผู ้บริหาร 

หัวหน้าส่วนราชการ ที่เล็งเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำและเสนอญัตติ
โครงการขุดลอกลำห้วยยางสายของบ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่  16 ให้ทางสภา
พิจารณาในวันนี้และในฐานะตัวแทนของชาวบ้านหมู่ที่ 16 ขอขอบคุณทุกๆ
ฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณค่ะ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านพรทิพย์  ราชนรินทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16  
ประธานสภา ได้ชี้แจงให้กับทางสมาชิกได้รับทราบ สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

หรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขออนุญาตขอมติที่ประชุมต่อไป สมาชิกท่านใด
อนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 โอนมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่ ยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม - ที ่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2563 โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

    1. โครงการขุดลอกลำห้วยหางช้าง บ้านหนองโบสถ์ หมู ่ท ี ่  10 
(บริเวณหน้าฝาย มข.2527) จำนวน 269,000 บาท 

    2. โครงการขุดลอกลำห้วยสีเสียด บ้านประดู่งาม หมู่ที ่ 8 (แหล่ง
น้ำประปาหมู่บ้าน) จำนวน 217,000 บาท 

    3. โครงการขุดลอกลำห้วยยางสาย บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 (แหล่ง
น้ำประปาหมู่บ้าน) จำนวน 214,000 บาท 

 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านในการให้ความเห็นชอบกับการโอนเงิน 
ประธานสภา งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ในครั้งนี้ 

ต่อไปเป็นการพิจารณาในหัวข้อ 3.3 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือซื้อถัง
เก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 50 ใบ งบประมาณ 295,000 บาท 
ก่อนที่จะมีมติที่ประชุมผมขอให้ทางผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 
เชิญผู้บริหารครับ 

นางสาวนิศารัตน์  แขมพิมาย - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวนิศารัตน์ แขมพิมาย รอง 
รองนายก อบต. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ได้รับมอบมอบหมายจากนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ในการเสนอญัตติต่อที่ประชุม 
 เรื่อง    การเสนอญัตต ิ
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เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
อ้างถึง 1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 66 มาตรา 67 มาตรา 68 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม) ข้อ 37 ข้อ 38 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม) ข้อ 89 

               ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันปรากฏว่าได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะ
เวลานาน จนทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำที่มีอยู่ถูกใช้ไปจนแห้งขอด ไม่
เหลือน้ำในการอุปโภคบริโภคหรือปริมาณน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาในการ
ให้บริการประชาชน ถึงแม้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วจะได้
ดำเนินการสูบน้ำจากแหล่งน้ำที่มีอยู่ เพื่อนำมาเข้าแหล่งน้ำใกล้หมู่บ้านเพ่ือ
ผลิตน้ำประปาเป็นบางหมู่บ้าน พร้อมกับได้นำรถบรรทุกน้ำขนส่งน้ำบรรจุ
เข้าระบบประปา หรือแจกจ่ายราษฎรไปตามหมู่บ้านแล้วก็ตาม สถานการณ์
ภัยแล้งก็ยังไม่ดีขึ้นเนื่องจากฝนยังไม่มา จนกระทั่งจังหวัดชัยภูมิได้ประกาศ
ภัยแล้งในเขตอำเภอเทพสถิตแล้วนั้น 
     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
พิจารณาแล้วเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว มีอำนาจหน้าที่ใน
การช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จึงมีนโยบายที่จะขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อไป 
     ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ จึงขอให้ท่านบรรจุญัตติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเข้าระเบียบ
วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป        

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูม ิ
    ด้านบริการชุมชนและสังคม   รายจ่ายเพื่อการลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      ค่าครุภัณฑ์ 
โครงการที่ 1 โครงการจัดซื้อภาชนะเก็บน้ำถังน้ำกลางเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 

  เพื ่อแจกจ่ายหมู ่บ้านที ่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที ่ตำบลห้วยยายจิ๋ว 
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  โดยจัดซื้อถังน้ำกลางแบบถังพลาสติก ขนาด
ความจุถังไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร ไม่รวมก๊อกน้ำและขาตั้งถัง จำนวน 50 
ใบ  ราคาใบละ  5,900 บาท  จำนวนเงิน 295,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
ที่จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านรองนิศารัตน์  แขมพิมาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภาฯ อบต.  ห้วยยายจิ๋ว ได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย 

ยายจิ๋ว ให้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว และขอ
เชิญท่านนายกได้ชี้แจงก่อนที่สภาฯจะมีมติที่ประชุม เชิญครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประเสริฐ  แต่งทรัพย์  นายก 
นายก อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว จากญัตติขออนุมัติการจ่ายขาดเงิน

สะสมในครั้งนี้ ซึ่งรายละเอียดนั้นทางท่านรองนายกได้นำเสนอต่อสภาฯ
ทราบแล้วนั้น ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันฝนทิ้งช่วงในตำบลห้วยยายจิ๋วใน
หลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบ ซึ่งหมู่บ้านที่มีแหล่งน้ำยกตัวอย่างเช่น บ้าน
หนองจะบก หมู่ที่ 2 มีลำห้วยลำคันฉูได้ปล่อยน้ำสามารถสูบเข้ามายังแหล่ง
ผลิตน้ำประปาได้ แต่อีกหลายหมู่บ้านซึ่งยังไม่มีแหล่งน้ำสำรองและไม่
สามารถสูบน้ำเข้ามาใส่ในที่ผลิตน้ำประปาได้ ผมได้ลงพื้นที่เพื่อดูปัญหา
แหล่งน้ำของหมู่บ้านและกลับมาดูงบประมาณที่พอจะนำมาแก้ปัญหาตรงนี้
ได้ โดยดูจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมที่พอจะนำมาจัดซื้อถังน้ำขนาด 
2,000 ลิตร จำนวน 50 ใบ เพื่อนำมาแจกจ่ายให้แต่ละหมู่บ้านได้ยืมไป
เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้โดยทางผู้นำชุมชนจะต้องช่วยดูแลถังน้ำที่ยืมไปด้วย และ
เมื่อระบบน้ำประปากลับมาใช้ได้เป็นปกติ ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยายจิ๋วก็จะขออนุญาตเก็บคืนเพื่อไว้ใช้ในยามวิกฤตต่อไป ทางป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้ออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ ได้รับความ
เดือดร้อนจากภัยแล้งโดยไม่มีวันหยุดราชการในวิกฤตฝนทิ้งช่วงนี้ ผมขอ
ชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้รับทราบเบื้องต้นเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านนายก ที่ท่านได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้สมาชิกทุกท่านได้ 
ประธานสภา รับทราบ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีเรื่องที่จะหารืออย่างอื ่นอีก

หรือไม่ครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านสมาชิกท่านใดอนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม เพื ่อซื ้อถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 50 ใบ 
งบประมาณ 295,000 บาท ยกมือครับ 

มติที่ประชุม - ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อซื้อถังเก็บน้ำ
ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 50 ใบ งบประมาณ 295,000 บาท 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เพื่อซื้อ 
ประธานสภา ถังเก็บน้ำในครั้งนี้ ต่อไปเป็นการพิจารณาในหัวข้อ 3.4 ขออนุมัติจ่ายขาด

เงินสะสม โครงการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จำนวน 543,500 บาท ก่อนที่จะมีมติที่ประชุมผมขอให้ทาง
ผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ เชิญผู้บริหารครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประเสริฐ  แต่งทรัพย์  นายก 
นายก อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว   
 เรื่อง    การเสนอญัตต ิ

เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
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อ้างถึง 1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 66 มาตรา 67 มาตรา 68 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม) ข้อ 89 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม) ข้อ 37 ข้อ 38 

                ด ้ วยร ัฐบาลได ้ประกาศสถานการณ ์ฉ ุก เฉ ินในเขตท ้องท ี ่ทั่ ว
ราชอาณาจักร อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิค 19 ตามพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ ่งการแพร่ระบาดของโรค
ดังกล่าวถือเป็นโรคติดต่ออันตรายแพร่ระบาดทั่วประเทศและทั่วโลก เป็น
ภัยต่อความมั ่นคงของรัฐ จึงเป็นกรณีที ่มีความจำเป็นเร ่งด่วนที ่ต ้อง
ดำเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อ หรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ตามอ้างถึง 1) ในการจัดหายา เวชภัณฑ์ที ่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์ หรือจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 หรือ โควิค 19 ในเขตพ้ืนที่ตำบลห้วยยายจิ๋วนั้น 
     ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ จึงขอให้ท่านบรรจุญัตติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมนี้เข้า
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป        

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข และสาธารณสุขอ่ืน        
ประเภทงานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอ่ืน 
โครงการที่ 2  โครงการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นสำหรับการป้องกัน ควบคุม การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิค 19 ฯลฯ เป็นต้น  
ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ งบประมาณตั้งจ่าย
ไว้จำนวนเงิน 543,500  บาท ตั้งจ่ายจากเงินที่จ่ายขาดจากเงินสะสม 
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
- ในส่วนนี้เป็นการจัดซื้อเจลล้างมือ หน้ากากผ้าบางส่วน พร้อมยาฆ่าเชื้อ 
เครื่องมือ ชุดที่ใส่พ่นยาฆ่าเชื้อ ซึ่งมีความจำเป็นในการควบคุมและป้องกัน 
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เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นอย่างยิ่ง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมในครั้งนี้ จึงเรียนมาเพ่ือให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาต่อไปครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ที่ท่านได้ชี้แจง 
ประธานสภา ให้ทางสมาชิกสภาได้รับทราบ ซึ่งในส่วนของรายละเอียดเชิงลึกนั้น ผมขอให้

ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการนี้ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วต่อไป 

นางสาวจรรยมณฑน์ ยุ้งจัตุรัส - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวจรรยมณฑน์  ยุ้งจัตุรัส  
ผอ.กองการศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  สำหรับ

ประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 

 1. ค่าเจลแอลกอฮอล์   400,000 บาท 
 2. ค่ายาฆ่าเชื้อ      49,500 บาท 
 3. ค่าเครื่องวัดอุณหภูมิ       8,000 บาท 
 4. ค่าหน้ากากผ้า      12,600 บาท 
 5. ค่าอาหาร      34,000 บาท 
 6. ค่าเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ     12,000 บาท 
 7. ค่าถุง ถ่านไฟ ค่าหัวฉีด       3,500 บาท 
 8. ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม เบ็ดเตล็ด      2,700 บาท 
 9. ค่าป้ายโครงการ       1,200 บาท 
 10. ค่าเจลล้างมือสำหรับบริการประชาชน   20,000 บาท 
  รวมทั้งสิ้น   534,500 บาท 
 สำหรับรายละเอียดดิฉันขอชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณ

ค่ะ 
นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณผอ.จรรยมณฑน์ ยุ้งจัตุรัส ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
ประธานสภา รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ซึ่งท่านได้ชี ้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

รายละเอียดของโครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ก่อนที่จะมีมติที่ประชุมนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่าน
ใดอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยกมือครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการควบคุม
การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 
543,500 บาท 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณสมาชิกท้ัง 22 หมู่บ้านที่มีมติเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติการ 
ประธานสภา จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ครับ ต่อไปหัวข้อ 3.5 เรื่องเพิ่มเติม ไม่มีครับ 

หัวข้อ 3.6 เรื่องกระทู้ถาม ไม่มีครับ   เชิญท่านนายกครับ 
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นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่มาประชุมโดยพร้อม 
นายก อบต. เพรียงกันในสถานการณ์วิกฤตอย่างนี ้และยังมีมติเป็นเอกฉันท์ในการ

เห็นชอบหรืออนุมัติโครงการต่างๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์
กับประชาชนในตำบลห้วยยายจิ ๋วในสถานการณ์ว ิกฤตเช่นนี ้ ผมจึง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายถนอม  ชาญชำนิ - ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ ผมจะให้ท่านสมาชิกทั้ง 22 หมู่บ้าน ได้ 
ประธานสภา ชี้แจงหรืออภิปรายเกี่ยวกับปัญหาต่างๆหรือปัญหาภัยแล้งภายในหมู่บ้าน

ของท่าน โดยจะให้ผู้บริหารได้ตอบคำถามในช่วงท้ายครั้งเดียว  เชิญท่าน 
เจตน์สฤษฎ์  สุวรรณ์ เชิญครับ 

นายเจตน์สฤษฎ์  สุวรรณ์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเจตน์สฤษฎ์ สุวรรณ์ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 อบต.หมู่ที่ 10 บ้านหนองโบสถ์  วันนี้ผมมีโครงการที่จะนำเสนอต่อสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้ เป็นโครงการการแก้ปัญหาภัยแล้งแบบ
บูรณาการ เนื่องจากเข่ือนลำคันฉูส่วนหนึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของตำบลห้วยยาย
จิ๋ว โดยโครงการนี้จะเป็นการวางท่อใต้ดินและสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าจุด
แรกไปยังอ่างเก็บน้ำวังบายศรี ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อบ้านวังบายศรี บ้านวังตา
ลาดสมบูรณ์ บ้านหินเพลิงพัฒนา บ้านมะกอกงาม และบ้านหนองโบสถ์จุด
ที่สอง คือ บ้านห้วยยายจิ๋ว บ้านเมืองทอง บ้านประสพโชค และบ้านหนอง
จะบก  โครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่หลายหมู่บ้านครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านเจตน์สฤษฎ์  สุวรรณ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 บ้านหนอง 
ประธานสภา โบสถ์  ที่ท่านได้นำโครงการดีๆมานำเสนอต่อสภาแห่งนี้ ต่อไปเชิญท่านวินัย 

ก้อนเพชร เชิญครับ    
นายวินัย  ก้อนเพชร  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายวินัย  ก้อนเพชร สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16 หมู่ที่ 16 บ้านวังสมบูรณ์  เรื่องแรกขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่เล็งเห็นความ 

สำคัญของชาวบ้านในเรื่องของแหล่งน้ำบ้านวังสมบูรณ์  และอีกหนึ่งเรื่องคือ
ไฟแสงจันทร์ที่ทางเจ้าหน้าที่ถอดออกประมาณ 4-5 หลอด ขอความ
อนุเคราะห์นำไปติดตั้งคืนให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านวินัย  ก้อนเพชร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16 บ้านวังสมบูรณ์ 
ประธานสภา ต่อไปเชิญท่านธนนันต์  พรสถิต เชิญครับ   
นายธนนันต์  พรสถิต - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายธนนันต์ พรสถิต สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 หมู่ที ่ 4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์   ช่วงนี้เห็นใจทางเจ้าหน้าที่ที ่ไปส่งน้ำ

เนื่องจากต้องออกไปทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ผมจึงอยากจะขอฝากเรื่อง
ของการใช้น้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากบางคนก็นำน้ำไปใช้เกินความจำเป็น
เป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ จึงขอเรียนฝากไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณ
ครับ  

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านธนนันต์  พรสถิต  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 บ้านวังตาลาด 
ประธานสภา สมบูรณ์  ต่อไปเชิญท่านคาวี  เจริญใจ เชิญครับ   
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นายคาวี  เจริญใจ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายคาวี  เจริญใจ สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 5 บ้านโคกรัง  ช่วงนี้บ้านโคกรังยังคอยเฝ้าระวังน้ำในแหล่งน้ำ หากอีก

ระยะ 1 เดือนฝนยังไม่ตกก็คงจะวิกฤต อีกเรื่องหนึ่งคือการปรับปรุงพัฒนา
แหล่งน้ำที่ตื้นเขินเนื่องจากไม่ได้ขุดลอก เช่น วังตาเมา เขากี่ ตอนนี้ถือว่า
วิกฤตแล้ว ที่ผ่านมาทราบว่าทางผู้บริหารก็ไม่ได้เพิกเฉยยังส่งโครงการต่างๆ
เข้าไปช่วยเหลือเรื ่อยๆ แต่ด้วยความใจร้อนของชาวบ้านก็ยังมีคำถามมา
เรื่อยว่าจะมีการขุดลอกบ้างหรือไม่ จึงขอเรียนฝากท่านประธานไปยังท่าน
ผู้บริหารได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ต่อไป ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านคาวี  เจริญใจ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 บ้านโคกรัง 
ประธานสภา ต่อไปเชิญท่านอุดร  ช้อยขุนทด เชิญครับ  
นายอุดร  ช้อยขุนทด - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายอุดร  ช้อยขุนทด สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  อบต.หมู่ที่ 7  บ้านยางเตี้ย  ผมขอนำเรียนเรื่องการก่อสร้างถนนสายบ้าน

ยางเตี ้ย บ้านหนองหินเนื ่องจากถนนสายนี้มีประชาชนได้สัญจรไปมา
ค่อนข้างมาก จึงอยากให้เป็นถนนคอนกรีตเพ่ือการสัญจรไปมาจะได้สะดวก
ยิ่งขึ้น  อีกหนึ่งเรื่องคือ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ไปทำการเคลื่อนย้าย
ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ล้มกีดขวางเส้นทางจราจรอยู่  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ครับ  

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านอุดร  ช้อยขุนทด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 บ้านยางเตี้ย 
ประธานสภา ต่อไปเชิญท่านกฤตพล  นัดทะยาย เชิญครับ    
นายกฤตพล  นัดทะยาย - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายกฤตพล  นัดทะยาย สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  อบต.หมู ่ที ่ 8 บ้านประดู ่งาม  ผมขออนุญาตกล่าวขอบคุณผ่านท่าน

ประธานสภาไปยังท่านผู้บริหารทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบโครงการขุดลอก
ลำห้วยสีเสียดบ้านประดู่งามครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านกฤตพล นัดทะยาย  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 บ้านประดู่งาม 
ประธานสภา ต่อไปเชิญท่านแดนชัย  เบี้ยกลาง  เชิญครับ    
นายแดนชัย  เบี้ยกลาง - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายแดนชัย เบี้ยกลาง สมาชิกสภา  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 อบต.หมู่ทื่ 15 บ้านเขาวงศ์พระจันทร์  ตำแหน่ง รองประธานสภา อบต.

ห้วยยายจิ๋ว  ผมมีเรื่องที่จะนำเรียนต่อสภา 2 เรื่องคือ เรื่องแรกการซ่อม
เสียงตามสายที่ชำรุดส่วนหนึ่งได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปถอดมาซ่อมให้แล้วไม่
ทราบว่าเสร็จแล้วหรือยัง หากเสร็จเรียบร้อยแล้วขอความอนุเคราะห์
เจ้าหน้าที่ไปติดตั้งคืนให้ด้วย  เรื่องที่สอง ปัญหาภัยแล้ง ทางบ้านเขาวงศ์
พระจันทร์ได้ดึงน้ำจากเขื่อนลำคันฉูไปใช้ซึ่งขนาดนี้แห้งขอดไปแล้ว 1 บ่อ 
หากเดือนพฤษภาคมนี้ฝนยังไม่ตกบ่อที่เหลือก็คงจะแห้งเข้าสู่ภาวะวิกฤต
ของบ้านเขาวงศ์พระจันทร์ จึงเรียนฝากท่านประธานสภาไปยังท่านผู้บริหาร
ได้พิจารณาแก้ไขปัญหานี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านแดนชัย  เบี้ยกลาง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 บ้านเขาวงศ์ 
ประธานสภา พระจันทร์  ต่อไปเชิญท่านประสงค์  เมฆา เชิญครับ 
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นายประสงค์  เมฆา - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายประสงค์ เมฆา สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่โนนเมือง  ผมขออนุญาตแจ้งข่าวว่า ปริมาณน้ำของบ้าน

ใหม่โนนเมืองเหลือใช้อีกประมาณ 1-2 เดือน หากฝนยังไม่ตกคงเข้าสู่ภาวะ
วิกฤตเหมือนหมู่บ้านอื่นๆ จึงเรียนมาเพ่ือทราบ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านประสงค์ เมฆา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 บ้านใหม่โนน 
ประธานสภา เมืองต่อไปเชิญท่านบุญช่วย  สามารถกูล เชิญครับ   
นายบุญช่วย  สามารถกูล - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายบุญช่วย สามารถกูล สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 อบต.หมู่ที่ 13 บ้านหินเพลิงพัฒนา  บ้านหินเพลิงพัฒนา คุ้มหนองกก เหลือ

น้ำใช้ประมาณ 1 อาทิตย์ เท่านั้น  จึงเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่าน
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านบุญช่วย สามารถกูล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 บ้านหิน 
ประธานสภา เพลิงพัฒนา  ต่อไปเชิญท่านธงชัย  อุบล  เชิญครับ    
นายธงชัย  อุบล - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายธงชัย อุบล สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1  บ้านห้วยยายจิ๋ว  ขณะนี้น้ำประปาหมู่ที่ 1 ได้หมดแล้วยังดีที่มีน้ำ

บาดาลด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ให้ชาวบ้านได้นำรถ
นำภาชนะมาใส่ไปไว้ใช้อุปโภคบริโภคได้ หากได้ถังเก็บน้ำมาบ้านห้วยยายจิ๋ว
ขอเพ่ิมอีก เนื่องจากที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านธงชัย อุบล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยายจิ๋ว 
ประธานสภา ต่อไปเชิญท่านชัยยันต์  เชื่อมขุนทด เชิญครับ   
นายชัยยันต์  เชื่อมขุนทด - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายธงชัย อุบล สมาชิกสภา อบต.  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 21  หมู ่ที ่ 21 บ้านประสพโชค  นำเรียนฝากท่านประธานสภาไปยังท่าน

ผู้บริหารบ้านประสพโชค หมู่ที่ 21 ถังเก็บน้ำมีไม่เพียงพอกับความต้องการ
ใช้น้ำของชาวบ้าน จึงเรียนขอถังเก็บน้ำเพ่ิมอีก 2 ถัง เพ่ือบรรเทาปัญหาภัย
แล้งในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านชัยยันต์  เชื่อมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 21 บ้าน 
ประธานสภา ประสพโชค  มีสมาชิกท่านมีข้อสงสัยหรือมีข้อชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

หากไม่มีเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้ตอบ
ข้อซักถามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วในครั ้งนี้
ครับ  เชิญครับ    

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายประเสริฐ  แต่งทรัพย์  นายก 
นายก อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่านที่ได้นำเสนอปัญหาของพี่น้องประชาชนตำบลห้วยยายจิ๋ว ผ่านทาง
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วมายังฝ่ายบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วได้รับทราบ  สำหรับหมู่บ้านที่ประสบปัญหาแล้งนั้น
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งทางเรานั้นได้
วางแผนการแก้ปัญหาภัยแล้งนี้อย่างเร่งด่วนเพ่ือให้ทันต่อความต้องการของ
พ่ีงน้องประชาชนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ในเรื่องของไฟแสงจันทร์และลำโพง 
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เสียงตามสายนั้นผมจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่นั้นไปติดตั้งให้โดยเร็วและเรื่องของ
ต้นไม้ใหญ่ที่ล้มกรีดขวางทางจราจรนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ยายจิ๋วได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายออกให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วเป็นอย่างสูง  
ประธานสภา ที่ท่านเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนตำบลห้วยยายจิ๋ว ผมขอเป็น

ตัวแทนชาวตำบลห้วยยายจิ๋วขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง และขอปิดการ
ประชุม ณ บัดนี้ 

 
 
 
เลิกประชุม   -เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่  1 ประจำปี 2563  เมื่อวันจันทร์ที่ 9
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว   ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 
ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  เมื่อวันจันทร์ที ่27  เดือน เมษายน  พ.ศ. 
2563  จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ และปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 

(ลงชื่อ)               
          ( นายถนอม  ชาญชำนิ )           

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 


