
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
สมัยสามัญ ที ่2  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2562 

วันที่  1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562   
ณ  ห้องประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 

สมาชิกสภา อบต.    ทั้งหมด  40 คน 
สมาชิกสภา อบต.มาประชุม    37 คน 
เลขานุการสภาฯ       1     คน 
ลาประชุม       3 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     
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ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ นายกองค์ อบต.ห้วยยายจิ๋ว   
2 นายจะเลน กาบสูงเนิน รองนายก อบต.ห้วยยายจิ๋ว   
3 นายสาวนิศารัตน์ แขมขุนทด รองนายกอบต.ห้วยยายจิ๋ว   
4 นายวัฒนา  ประเสริฐสังข์ หัวหน้าสำนักงานปลัด   
5 นายฐนกร   งามประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่าง   
6 นางศรัณยร์ัชต์  มงคลทิวัฒนา ผู้อำนวยการกองคลัง   
7 นางสาวเบญจรัตน์  เฉลากาย ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม   
8 นางสาวจรรยมณฑน์  ยุ้งจัตุรัส ผู้อำนวยการกองการศึกษา   
9 นางสาวสุพิน จูประโคน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   
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นายสมพงษ์  ประดับวงษ์ - ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
เลขานุการสภาฯ ตำบลห้วยยายจิ๋ว  สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 

สิงหาคม 2562 ท่านสมาชิกฯ ครับ  วันนี้ท่านประธานฯ  มีหนังสือเรียก
ประชุม เวลา 09.30 น. ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ 37 ท่าน มาลงชื่อประชุม 
33  ท่าน  ลา 3 ท่าน คือ นายกะรัญ เจิมกลาง สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 1 ,
นายบุญช่วย คนรู้ สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 8, นายคำปุ่น สีหาบุตร สมาชิก
สภา อบต.หมู่ที่ 9 ยังไม่มา 1 ท่าน คือ นายพนมไพร เรียงสันเทียะ สมาชิก
สภา อบต.หมู่ที่ 6 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  และองค์ประชุมครบแล้ว  เชิญ
ประธานในที่ประชุม  จุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  สวดมนต์ไว้พระ
พร้อมกัน  และเปิดทำการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ต่อไป 

เริ่มประชุมเวลา   09.30  น. 

นายถนอม ชาญชำนิ  - ขอขอบคุณท่านปลัดฯ สมพงษ์  ประดับวงษ์   เลขานุการสภาฯ   
ประธานสภาฯ อบต. ที่ทำหน้าที่ตรวจ สอบองค์ประชุมให้นะครับ ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ได้

แจ้งไปแล้วนั้น  ทั้งนี้ทั ้งนั้นก็ต้องอาศัยท่านเลขาฯ  ในการชี้แนะในการ
ประชุมในคราวนี้  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขออนุญาตเปิดการประชุม
สามัญที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 1  วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 
09.30 น.  ท่านสมาชิกฯ  ก็ได้รับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และ ได้รับ (ร่าง) 
ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้ว
ทุกท่านคงได้เปิดอ่านโครงการของหมู่บ้านของตนเองไปบ้างแล้วนะครับ 
ต่อมาเข้าสู่ระเบียบวาระที่1นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- 1. เรื่อง การรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบหนังสือรับรองตนเอง การตัดไม้และนำเคลื่อนย้าย
ไม้ที ่ข ึ ้นในที ่ด ิน ที ่มีกรรมสิทธิ ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องร่วม 4 แผ่น 
 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8 )พ.ศ. 2562 ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 136 ตอนที่ 50 ก วันที่ 16 
เมษายน 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 และมีการ
แก้ไข ความในวรรคหนึ่ง ของมาตรา 7 มีผลให้ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในท่ีดิน 
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ที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็น
ไม้หวงห้าม ดังนั้น การทำไม้ การแปรรูปไม้ และการนำเคลื่อนย้ายไม้ที่
ขึ้นในที่ดินท่ีมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
สามารถกระทำได ้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ กรมป่า
ไม้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิหรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที ่ด ิน ไม่ เป็นไม้หวงห้าม ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่8) พ.ศ. 2562 และยังเป็นส่วนควบกับ
ที่ดิน ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอย และจำหน่ายทรัพย์สินของ
ตนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ แต่การนำไม้ดังกล่าว
เคลื่อนย้ายออกจากที่ดิน ของตนไปยังสถานที่อื่นอาจมีปัญหา กรณี
เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ขอตรวจสอบความถูกต้องของไม้ ดังนั้น 
เพื่อให้การตรวจสอบ ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามดังกล่าว เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว จ ึงได้กำหนดแนวทางการรับรองไม้โดยสามารถ
ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
1. สามารถนำที่ดินมาข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นส่วนป่า ตามพระราชบัญญัติ
สวนป่า 2535และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเมื่อมีการตัดไม้ออกจากสวนป่า
และนำเคลื่อนย้าย จะได้มีเอกสารหลัดฐานเพื่อใช้กำกับควบคุมตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
2. ทำหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของไม้ที่ได้มาโดยชอบตามกฎหมาย 
โดยจัดทำหนังสือรับรองตนเอง ว่าไม้ที่นำเคลื่อนย้ายเป็นไม้ที่ได้มาจาก
ที่ดิน ที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ของตนเอง โดยมีกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านลงนามเป็นพยาน และมีเอสาร
แนบท้ายหนังสือรองตนเอง ดังนี้ 
 2.1 สำเนาบัตรประชาชน 
 2.2 สัญญาซื้อขายไม้  (กรณีรับซื้อ) 

2.3 หนังสือมอบอำนาจ  (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการซื้อขายไม้
แทน) 
2.4 สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินของไม้ 
เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือ รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3.ก/น.ส.3) 
2.5 บัญชีรายการไม้ที่มาจากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
2.6 แผนที่สังเขปรูปแปลงและขอบเขตที่ดิน 
2.7 ภาพถ่าย 
 1. ภาพถ่ายมุมกว้างของต้นไม้ ให้มีพื้นหลังที่มีจุดอ้างอิง 
(bench mark)และสามารถมองเห็นต้นไม้ ตั ้งแต่โคลนถึงยอด 
กำหนดจุดยืนภาพถ่ายจุดเดียวกัน ทั้งภาพ ก่อนดัด (ยืนต้น) และ
หลังดัดโดยให้เจ้าของหรือเจ้าหน้าที่ ยืนคู่ต้นไม้โดยไม่บังต้นไม้/ตอ 
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 2. ภาพถ่ายหน้าเขียงต่อแนวดิ่ง หลังตัด พร้อมเครื่องมือ 
GPS ระบุพิกัด 
 3. ไม้ที่ตัดและทอนท่อน ให้ออกรหัสประจำต้น และเรียง
เลขตามจำนวนท่อน โดยการทำเครื ่องหมายไว้ที ่ตอและท่อน 
พร้อมถ่ายภาพประกอบ 
 4. ภาพอื ่นๆ ที ่ เก ี ่ยวข ้อง สามารถใช ้ประกอบการ
ตรวจสอบได้  
2.8 พิกัดตอไม้โดยนำเครื่อง GPS มาวางบนตอไม้ และ ถ่ายภาพ
ให้สามารถอ่านค่าพิกัด ได้อย่างชัดเจนจากหน้าจอ GPS ในมุมตรง 
2.9 เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น สำเนาบันทึกประจำวันที่แจ้งต่อ
พนักงานสอบสวน 

3. หากระเบียบกรมป่าไม้ ว ่าด้วยการรับรองไม้เพื ่อการจำแนก
แหล่งที่มาของไม้ และ เพื่อการค้าหรือการส่งออกไปทั่วราชอาณาจักร 
ออกตามความในมาตรา 18/1 และมาตรา 18/2 แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2562 ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ มีผลให้ใช้บังคับ
ตามกฎหมายแล้ว เจ้าของไม้ที ่ข ึ ้นในที ่ดินที ่มีกรรมสิทธิ ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน สามารถยื่นคำขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ออกหนังสือรับรองไม้ในกรณีดงกล่าวได้ จึงเรียนมา
เพื ่อโปรดทราบ และ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั ่วกันเป็นเรื ่อง
เดียวกับการตัดไม้ทำลายป่า แต่ในกฎหมายที่เราจะตัดได้ ถ้าไม่เป็นไม้
ชนิดหวงห้ามก็สามารถตัดได้ ไม่จำเป็นต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ใน
หนังสือไม่ได้เขียนบอกว่าถ้าเป็นประเภทหวงห้าม อย่างพยุงอย่างนี้ 
ต้องไปขอถ้าเป็นไม้ชนิดที่ขึ้นอยู่ตามไร่ปลายนา พวกไม้เบญจพรรณ
อย่างที่หนองผักบุ้งเคยเห็นที่กำลังตัดของท่าน อบต. อำนวย บุญสมบัติ 
แต่สามารถตัดได้ขายได้ พวกไม้ต่างๆที่ไม่ใช่ไม้หวงห้ามสามารถตัดได้
เลยเพราะตามรายละเอียดหนังสือต่างๆที่เขียนมาเยอะ แต่พวกไม้
ประดู่ ไม้พยุง ตัดได้หรือเปล่าตรงนี้ต้องติดต่อทางเจ้าหน้าที่ ตัดได้
เฉพาะที่ของตนเอง สมมติหากมีการเคลื่อนย้าย ออกจากนอกพ้ืนที่ต้อง
เตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและต้องมีรูป
ถ่ายต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่และล้มลง เป็นภาพที่เราสามารถนำไปยืนยันได้ถ้า
เกิดมีปัญหามีการตั้งด่านตรวจ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ
ตัวเราเอง ในตรงนี้ไม่ผิดพวกไม้เบญจพรรณ เรื่องแรกที่แจ้งให้ทราบ 
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2. เรื ่อง  ขอเชิญประชุมตรวจความพร้อมของที่ดิน ก่อนดำเนินการ
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านวังตาลาด (วังบายศรี) อำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
 ด้วยโครงการชลประทานชัยภูมิ แจ้งว่าในงบประมาณ พ.ศ.2562 
สำน ักงานคณะกรรมการพ ิเศษ เพ ื ่อประสานงานโครงการอัน
เนื ่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)ได้จัดสรรงบประมาณ เพื ่อดำเนิน
โครงการขุดลอกอ่างเก ็บน ้ำบ ้านว ังตาลาด (ว ังบายศร ี) วงเงิน
งบประมาณ 19,830,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนการดำเนินโครงการ
จะต้องตรวจสอบความพร้อมของที่ดินในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ 
 เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญเข้า
ร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมอำเภอเทพสถิต ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต จึงเรียน
มาเพื่อเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน จึงแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบ 
และ ตรงนี ้แสดงความดีใจ กับทางบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ (บ้านวัง
บายศรี) และ บ้านใกล้เคียง ที่จะได้ใช้แหล่งน้ำในส่วนนี้ไปทำประโยชน์
ให้กับชุมชนต้องขอขอบคุณโครงการนี้ที่ท่านเลขาสุภาพ พลตาล เลขา
ท่านนายกเมื่อหลายปี ก่อนเมื่อเราได้ไปร่วมกันปลูกป่าจึงได้พูดคุยกัน 
และท่านได้เป็นผู้เสนอโครงการ ตรงนี้ก็ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง 
3. เรื่อง  การเตรียมความพร้อมในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
 ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 152 กำหนดให้ในการเลือกตั้งครั้งแรก
ภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ เมื่อคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใด ให ้แจ ้งให้
คณะกรรมการการเลือกตั ้งทราบ และมาตรา 25 วรรคท้ าย แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที่
ดำเนินการเลือกตั้ง มีหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
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ดังนั้น เพ่ือการเตรียมความพร้อม ในการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครประสานงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและกรุงเทพมหานครดำเนินการจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์เก่ียวกับการเลือกตั้ง เช่น หีบบัตรเลือกตั้ง (หน่วยเลือกตั้งละ 2 
ใบ) และคูหาเลือกตั้ง (ไม่น้อยกว่า 4 คูหา/หน่วย) รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์
ที่จำเป็นอื่นๆ ให้พร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป 
โดยขอให ้รายงานผลการจ ัดเตร ียมว ัสด ุอ ุปกรณ์ให ้สำน ักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั ้งได้รับทราบ ภายในวันที ่ 15 มิถุนายน 
2562 เพื่อเป็นการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้สำนักงานคณะกรรมการ
เลือกตั ้งทราบ ภายในวันที ่ 15 มิถุนายน 2562 เพื ่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี ่ยวข้องต่อไป จะมีการ
เลือกตั้งตามที่ประกาศไปที่เราประชุมครั้งแรกแจ้งให้ทราบแล้ว เรื่องที่
แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเพียงเท่านี้ ต่อไปวาระการประชุมต่อไป มี
ท่านใดสงสัยไหมครับ ถ้าไม่มีเราจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  (วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562) 

- รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

3.1 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระท่ี 1)    
- ต่อไปเป็นการพิจารณา  (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระ ที่ 1) ขอเชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ
ต่อสภา และ แถลงงบประมาณต่อสภาฯ เชิญครับ 

นายจะเลน  กาลสูงเนิน  -  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
รองนายก อบต. กระผมนายจะเลน กาลสูงเนิน  รองนายก อบต. ได้รับมอบหมายจากท่าน

นายกฯ  ให้อ่านคำเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา  เรื่อง  การเสนอญัตติ (ร่าง) 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ้างถึง  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547  ข้อ 37  -  38  

 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท้องถิ่น พ.ศ.2541 สิ่งที่ส่งมาด้วย (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 37 เล่ม ด้วยองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำ (ร่าง)  
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายปี พ.ศ.2563 เพื ่อเป็น เครื ่องม ือในการ
บริหารงาน และ จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ ่น เสร็จ
เรียบร้อยแล้วนั้น ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ จึงขอเสนอ (ร ่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มาเพ่ือขอให้ท่านบรรจุญัตติ เข้าระเบียบวาระการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เพ่ือพิจารณาให้เห็นชอบ 
ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ 
นายประเสริฐ แต่งทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วคับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณรองนายกฯ ท่านจะเลน กาลสูงเนิน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก  
ประธานสภาฯ อบต. ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังจากนี้ก่อนที่จะรับหลักการ ให้ท่านนายกฯ
แถลงเกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 ต่อสภาฯ เชิญท่าน
นายกฯ ครับ  

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุก ๆ ท่าน   
นายก อบต. ขอแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 

ท่านประธานสภาฯ และ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาย
จิ๋ว  บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  จะ
ได้เสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ  ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยายจิ๋ว  อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  จึงขอแถลงให้ท่านประธานฯ และ สมาชิกฯ 
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการคลังตลอดจนหลักการ และ แนวนโยบายการ
ดำเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานการคลัง  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั ่วไปปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้  1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 31,025,071.66  
บาท  1.1.2 เงินสะสม จำนวน 2,491,993.04 บาท  1.1.3 เงินทุน
สำรองเงินสะสม จำนวน 13,741,314.33 บาท  1.1.4 รายการที่ได้กัน
เงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน และ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0  
บาท 1.1.5 รายการที ่ได้กันเงินไว้ โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 
โครงการ รวม 0 บาท  1.2 เงินกู ้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท  2. การ
บริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ.
2562  (1) รายรับจริง จำนวน 61,597,118.63  บาท ประกอบด้วย  
หมวดภาษีอากร  1,308,578,50 บาท  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต  
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จำนวน  27,579.00 บาท  หมวดรายได ้จากทร ัพย ์ส ิน  จำนวน 
65,316.07 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน  
0 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จำนวน  243,329.32  บาท หมวดรายได้
จากทุน จำนวน  0 บาท  หมวดภาษีจัดสรร  จำนวน  23,369,257.74  
บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 36,583,058.00บาท  (2) เงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0 บาท  (3) รายจ่ายจริง 
จำนวน  60,633,382.80 บาท ประกอบด้วย งบกลาง  จำนวน  
16,302,747.00  บาท  งบบุคลากร  จำนวน 1,027,527.09  บาท  
งบดำเนินงาน  จำนวน 11,113,224.90 บาท งบลงทุน  จำนวน  
10,070,885.00 บาท งบรายจ่ายอื่น  จำนวน  0 บาท งบเงินอุดหนุน 
จำนวน 12,871,255.00 บาท (4) รายจ่ายที ่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่
รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0  บาท  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงิน
สะสม จำนวน 8,387,070 บาท (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงิน
สะสม 0 บาท  ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  คร่าว ๆ นะครับ  ฉะนั้นวันนี้  ท่าน
สมาชิกฯ ก็ได้ตรวจสอบและได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้แถลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
ประธานสภาฯ อบต  พ.ศ. 2563 ให้ท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจทานดู เกี่ยวกับจำนวนเงิน เจ้าของ

ญัตติท่านนายกฯ ได้แถลงต่อสภาอันทรงเกียรติตรงนี้ก่อนอื่น ผมอยากให้
ท่านปลัดได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและคำแถลงงบประมาณ ให้ท่านสมาชิก
ได้เข้าใจ ก่อนที่เราจะมีมติรับหลักการ ครับ 

นายสมพงษ ์ ประดับวงษ์ -  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
เลขานุการสภาฯ กระผมนายสมพงษ์  ประดับวงษ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี ้แจงในฐานะ

เจ้าหน้าที่งบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  ตั้งจ่ายไว้ 
70,000,000 บาท รายจ่ายตามแผนงาน ประกอบไปด้วย แผนงานการ
บริหารงานทั่วไป 15,914,720 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
300,000 บาท แผนงานการศึกษา 13,965,060 บาท แผนงาน
สาธารณะสุข 2,405,500 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,262,000 
บาท แผนงานเคหะ และ ชุมชน 10,302,000 บาท แผนงานการศาสนา 
ว ัฒนธรรมและนันทนาการ 1,475,000 บาท แผนงานการเกษตร 
200,000 บาท แผนงานงบกลาง  24,175,720 บาท รวม งบประมาณ
รายจ่ายทั้งสิ้น 70,000,000 บาท ส่วนรายรับตั้งรับไว้ 70,000,000 
บาท เป็นงบประมาณแบบสมดุล รายรับ และ รายจ่ายเท่ากัน รายรับจัดเก็บ
เอง  หมวดภาษีอากร 290,000 บาท  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 5,000 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 105,000 บาท  
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หมวดรายได้จากค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0 บาท หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 100,000 บาท หมวดรายได้จากทุน 0 บาท รวมรายได้จัดเก็บ 
500,000 บาท รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร 20,000,000 บาท รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บ
แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน 20,000,000 บาท รายได้ที่รัฐบาล
อุดหนุนให้องค์กรส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 49,500,000 บาท 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 49,500,000 
บาท รวม 70,000,000 บาท แผนงานรายจ่ายตามงบประมาณ พ.ศ. 
2563 งบกลาง 24,175,720 บาท งบบุคลากร 15,812,460 บาท 
งบดำเนินการ 15,568,820 บาท งบลงทุน 9,141,000 บาท งบเงิน
อุดหนุน 5,302,000 บาท รวม 70,000,000 บาท งบประมาณจะมีผล
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 ตั้งรับ 70,000,000 
บาท ตั้งจ่าย 70,000,000 บาทซึ่งเป็นงบลงทุนที่พัฒนาตำบลทั้ง 22 
หมู่บ้าน รวม 8,600,000 บาท ซึ่งหลักการทั่วๆไปมีเพียงเท่านี้ โดยเฉลี่ย 
ทุกหมู่บ้านได้เฉลี่ย เท่ากัน 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,600,000 
บาท เพิ ่มมา 2,000,000 บาท เป็นโครงการก่อสร ้างลานจอดรถ 
500,000 บาท  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ของ อบต. 500,000 บาท 
บล็อกคอนเวิร์ส 500,000 บาท และถนนหินคลุกคุ้มเขาน้อยบ้านโคกรัง 
500,000 บาท  เป็น 8,600,000 บาท โครงการ ที่พัฒนาทุกหมู่บ้านใน
ตำบล เป็นนโยบายของท่านนายกท้ังหมด ขอบคุณท่านประธาน ครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ  -  ขอบคุณท่านเลขาสภา ที่ชี้แจงรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ประธานสภา อบต. พ.ศ. 2563 ให้กับทางท่านสมาชิก หลายๆท่านอาจจะเข้าใจตรงกันว่า

ยอดเงิน ที่ได้ทำลงในรายละเอียดของปี 2563 ผู้ที่จัดทำงบประมาณ คือ 
ท่านปลัด มาจากงบประมาณ 2561 และ 2562 มาจนปี 2563 ใน
ส่วนตัวเลขรายรับ กับรายจ่ายจะต้องสมดุลกัน หากรายรับ – รายจ่าย ไม่
สมดุลกัน การหาตัวเลขทุกอย่างจะไม่ลงตัว ตรงนี้ให้ท่านได้ดูตัวเลข และ 
เปรียบเทียบจากปี 2562 จะอยู่ที่ 67,000,000 บาท มาปี 2563 เป็น 
70,000,000 บาท ก็จะเพิ่มมาอีก 3,000,000 บาท คือ งบประมาณ
ของปี 2563 ซึ่งเป็นงบประมาณ อย่างที่ท่านปลัด หรือ เลขาสภา ได้ชี้แจง
ไป ปีงบประมาณ 2563 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 
2563 ตรงที่ได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ก่อนที่เราจะรับหลักการมี
ท่านสมาชิกท่านใดสงสัยไหมครับ หรือ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเลข
ต่างๆ ท่านอาจมองเห็นได้ว่าการแถลงต่างๆ ตัวเลขยอดอาจไม่สมดุลกัน 
หรือ ไม่ตรงกันท่านสามารถทักท้วง หรือ อภิปรายเพื่อจะได้ดูรายละเอียด
ต่างๆ ไปพร้อมเพรียงกัน เชิญท่านปลัดชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2563 เชิญครับ 
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นายสมพงษ์  ประดับวงษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสมพงษ์ ประดับวงษ์  
เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณ 2563 ตั้งรับตั้งจ่ายแบบสมดุล ตามท่ี

กล่าวไปแล้ว 70,000,000 บาท ที่เพ่ิม คือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงทะเบียน 
ขอรับเบี้ยยังชีพ มีปริมาณเพ่ิมข้ึนมาก และ ยังมีค่ารายหัวนักเรียน ทีเ่พ่ิมขึ้น 
รวม 2 รายการ หนึ่งล้านกว่าบาท ปริมาณนักเรียนศูนย์เด็กเล็กเพิ่มขึ้นแต่
ปริมาณนักเรียนประถมลดลง นำมาบวกลบกันแล้วเป็นจำนวนปริมาณ
นักเรียนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งของศูนย์เด็กเล็ก รายหัว 1,700 บาท แต่ของโรงเรียน 
ประถมได้เพียงอาหารกลางวัน 20 บาท กับ นม 10 บาท  ซึงมีจำนวน
ลดลง และอีกส่วนที่เพิ่ม คือ งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ปีที่แล้ว 6,600,000 
บาท ปีนี้ 8,600,000 บาท เพิ่มขึ้นตรงจุดที่ ท่านนายกฯ มีนโยบายสร้าง
ถนนคอนกรีตรอบสำนักงา เส้นหนึ่ง และ ลานจอดรถอีกเส้นหนึ่ง ท่าน
นายกฯ ให้คุ้มเขาน้อยโคกรังอีกเส้นหนึ่ง และ ก็บล็อคคอนเวิร์ด หมู่ที่ 19 
หนึ่งตัว รวมเป็น 2,000,000 บาท ก็รวมเป็น 8,600,000 บาท คือ การ
จัดทำงบประมาณแบบสมดุล จะต้องสมดุลกัน หากทำงบประมาณแบบ
เกินดุล หรือ แบบขาดดุลกันก็จะเกิดความเสี่ยง เพราะ อบต. ไม่มีระเบียบ
การกู้เงิน แต่ เทศบาลกู้เงินได้ อันนี้คือความเสี่ยง เราจึงทำงบแบบสมดุล 
70,000,000 บาท ทั้งรับ และ จ่าย ขอบคุณท่านประธาน ครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ  -  ขอบคุณท่านปลัดสมพงษ์ ประดับวงษ์ ที่ได้ชี้แจงงบประมาณ หลายๆท่าน  
ประธานสภา อบต.  อาจสงสัยว่างบประมาณเกิน มาจากส่วนไหนจาก ปกต ิ6,600,000 บาท 

เพิ่มมาอีก 2,000,000 บาท อย่างที่ท่านปลัดชี้แจงให้ท่านผู้ทรงเกียรติ
ได้รับทราบ ก่อนมีมติรับหลักการมีสมาชิกท่านใดสงสัย เชิญท่านแดนชัย 
เบี้ยกลาง สมาชิกสภา อยต. หมู่ ที่ 15 บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ เชิญครับ 

นายแดนชัย เบี้ยกลาง - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 กระผมนายแดนชัย เบี้ยกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่15 วันนี้เรามีโอกาส

ได้มาพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ ถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายในสมัยนี้ 
เท่าที่ผมศึกษาดูใน (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2563 เบี้ยยังชีพมีจำนวนเพิ่มขึ้น จากการทำรายละเอียดมากขึ้น ผู้สูงอายุ
แบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจน สรุปหน้า 108 รายละเอียดตามที่งบประมาณ
รายจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ 60-69,70-79,80-89,90 ขึ้นไป มีรายละเอียด
อย่างชัดเจน แต่มีข้อสงสัยเกี ่ยวกับผู ้ต ิดเชื ้อเอดส์ มีจำนวนเงินตั ้งไว้ 
122,400 บาท เมื ่อจ่ายเป็นค่าเบี ้ยผู ้ยังชีพ ผู ้ติดเชื้อ HIV หรือ เอดส์
จำนวน 17 คน คนละ 6,000 บาท ตรงนี้เลยติดใจเจ้าหน้าที่ มีการจ่าย
เบี้ยอย่างไร คนละ 6,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกล่าวไว้ 
คือ ถ้าคนละ 6,000 x 17 นั้น ตรงนี้เลยมีข้อสงสัยตัวเลขจ่ายเป็นครั้งละ 
6,000 บาท ต่อคนหรืออย่างไร แต่ถ้าเป็นครั้ง หรือ ปี จ่าย 6,000 บาท 
ต่อคนนั้นงบประมาณจะได้เพียง 102,000 บาท แตถ่้าคูณ  
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เดือนละ 600 บาท ต่อคนและไปคูณ 17 จะลงตัวกับงบประมาณพอดี แต่
ตัวเลขไม่ได้เขียนเช่นนั้น แต่เขียนไว้จำนวน  17 คน /คนละ 6,000 บาท 
ตรงนี้เลยเกิดข้อสงสัยจึงเรียนเพื่อฝากถามผ่านท่านประธานไปยัง ผู้บริหาร 
และ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยอธิบายเพื่อให้กระจ่าง หากผู้ติดเชื้อเอดส์ 
นั ้นมีการจ่ายในระบบแบบไหน หรือ ตัวเลขผิด ก็จะได้ทำการแก้ไขให้
ถูกต้องก่อน ที่เราจะมีมติรับหลักการจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด และ การคาด
เคลื่อน ครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ  -  ขอบคุณท่าน ท่านแดนชัย เบี้ยกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 
ประธานสภา อบต. ซึ่งในตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อ HIV หรือ เอดส์ ตัวเลขอาจเกิดการคาดเคลื่อน จะ

ให้ทางท่านปลัดได้ชี้แจงให้สมาชิกได้เข้าใจยิ่งขึ้น ว่าตัวเลขเกิดการคาด
เคลื่อนหรือเปล่า เชิญท่านปลัดครับ 

นายสมพงษ์  ประดับวงษ์ - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายสมพง์ ประดับวงษ์ 
เลขานุการสภาฯ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณต้องขอประธานอภัยสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน เลขศูนย์เกินไปหนึ่งตัว ปกติเป็น 600 x 17 x 12 ระบบงบประมาณ
ตัวเลขจะออกมาเป็น 122,400 บาท แต่ละเดือนตัวเลขรวมถูก มีเพียงเลข
ศูนยท์ีเ่กินมาหนึ่งตัว ต้องขอประทานอภัย ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ  -  ขอบคุณท่านเลขาสภาฯ ท่านปลัดเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นคน 
ประธานสภา อบต. ตรวจสอบแต่เอกสารเยอะ แต่การคาดเคลื่อนไม่ผิดอะไรมากมาย เป็นการ

ตัดตัวเลขออก จาก 6,000 เป็น 600 ตัดศูนย์ออกหนึ่งตัวก็จะลงตัวพอดี
ก่อนที่จะมีการรับหลักการ ที่เรียนไปว่าการตรวจสอบความถูกต้อง  ของ
ตัวหนังส ือเอกสารต่างๆ ก่อนที ่เราจะมีการรับหลักการ  ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย
เกี ่ยวกับงบประมาณ ก่อนที ่จะมีการร ับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 หากไม่มีเป็นอันว่าเอกสารเสร็จ
สมบูรณ์ครบถ้วน ต่อไปเป็นการรับหลักการวาระที่ 1 สมาชิกอยู่ครบไหม
ครับ หากครบผมจะขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ (ร่าง) ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 วาระท่ี 1 รับหลักการ ยกมือครับ  

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับหลักการแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - เป็นอันว่าทุกท่านเห็นด้วยกับ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในขั้นรับหลักการ ขอบคุณทุกท่านที่ให้
ความสำคัญ และ มีมติร่วมกัน ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระที่ 3.2 ผมจะให้
ทางคณะผู้บริหารกล่าวขอบคุณสภาเชิญท่านคณะผู้บริหารเชิญครับ 
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นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
นายก อบต ผมต้องขอขอบคุณท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ใน

การพิจารณารับหลักการแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
พ.ศ. 2563 อย่างที่ท่านปลัดท่านเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้ชี้แจงว่า ตัวเลข
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นเกิดประโยชน์กับประชาชนตามที่ท่านปลัดกล่าวจะมีผล
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563 แต่ต้องรอ
งบประมาณเข้ามาแต่หากเหตุการณ์ปกติ งบประมาณจะเข้ามาไม่เกินเดอืน 
พฤศจิกายน – ธันวาคม นี้  โครงการตรงนี้ก็จะเกิด ในข้อมูลในส่วนการ
เลือกตั้ง ผมกย็ังไม่ทราบข้อมูลอย่างละเอียด ตามที่ได้นำเรียนไป ว่าจะได้ใช้
งบประมาณในการพัฒนาอีก 1 ปี ข ึ ้นอย ู ่ท ี ่ทางร ัฐบาลที ่จะจ ัดสรร
งบประมาณ ให้กับท้องถิ่นอย่างไร ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ขอบคุณ
ครับ  

นายนายถนอม  ชาญชำนิ -  ขอบคุณท่านนายกฯ ขอบคุณท่านสมาชิก ที่ได้นำเรียนไปตรงนี้ 
ประธานสภา อบต. งบประมาณกำลังเดินทางมา แต่จะถึงวันไหนนั้นเรายังไม่ทราบคงเร็วๆ นี้ 

ถ้าไม่มีปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา ตอนนี้บ้านเมืองเรากำลังกลับสู่ภาวะปกติ 
เรื่อง เกี่ยวกับงบประมาณดังกล่าวก็คงจะเป็นไปตามที่ได้ประชุมกัน ต่อไป
เข้าสู่ระเบียบวาระ ที่ 3.2 เรื่อง การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หลังจากรับหลักการ 
(ร่าง) ข้อบัญญัติก็จะมีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ หลังจากการตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติเสร็จแล้วเราจะพักการประชุมไว้ อยากให้ท่านเสนอ
คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อ และ มีผู้รับรองสอง
ท่าน ขอให้ท่านสมาชิกเสนอ เชิญครับ เชิญนายปรีชา เผียดจันทร์  สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ 12 ครับ 

นายปรีชา เผียดจันทร์ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 กระผมนายปรีชา เผียดจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่12 ขอเสนอ  

ท่านกฤตพล นัดทะยาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  ครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน มีท่านสุพจน์ กดมัจฉา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 
ประธานสภา อบต. กับ ท่านเกรียงไกร ม่วงถาวร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 เชิญเสนออีกท่าน

หนึ่งครับ เชิญท่านจันทร์ ดีนัน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่15 ครับ 

นายจันทร์ ดีนัน   - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 ผมนายจันทร์ ดีนัน สมาชิกสภาอบต. หมู่ที ่15 ขอเสนอ  นายธนนันต์  

พรสถิต สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่4 ครับ 
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นายนายถนอม  ชาญชำนิ - ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ ท่านประสงค์ เมฆา สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 11 
ประธานสภา อบต. กับ ท่านแน่น น้อยเพชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 เป็นผู้รับรองเหลืออีก

หนึ่งท่านเราจะเอา 3 ท่าน เพราะ จะมี ประธาน กรรมการ และ เลขานุการ 
เชิญเสนออีกท่านหนึ่งครับ เชิญท่านชัยชาญ สว่างจิตร สมาชิกสภา อบต. 
หมู่ที ่6 ครับ 

นายชัยชาญ สว่างจิตร - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6  กระผมนายชัยชาญ สว่างจิตร อบต. สมาชิกสภา หมู่ที ่6  ขอเสนอท่านคาวี 
    เจริญใจสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ครับ  

นายนายถนอม  ชาญชำนิ - ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ ท่านสมจิตร แจ่มเพ็ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 17  
ประธานสภา อบต. กับท่านเกิด เฉื่อยกลาง สมาชิกสภา หมู่ที่ 22  บัดนี้เราก็ได้ คณะกรรมการ

แปรญัตติ จำนวน 3 ท่านครบแล้ว จะมีตำแหน่งประธาน กรรมการ และ 
เลขานุการ ให้ท่านได้ทำการตกลงกัน เพื่อรอรับคำเสนอ แปรญัตติจาก
สมาชิก หลังจากได้ตำแหน่งครบแล้ว เราจะกำหนดรอรับ คำแปรญัตติไม่
น้อยกว่า 24 ชม. เพื่อให้สมาชิกได้เสนอแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการ และ 
เราจะแปรญัตติในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ในการลงมติ ขณะนี้ขอพักการ
ประชุม 10 นาที เชิญครับ 

ที่ประชุม พักการประชุมเป็นเวลา 10 นาที 

นายสมพงษ์  ประดับวงษ์ - เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม ที่ประชุมพร้อมแล้ว เชิญท่านประธาน
เลขานุการสภาฯ   ดำเนินการประชุมต่อไป  

นายนายถนอม  ชาญชำนิ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติเสนอผลการประชุมคณะกรรมการฯ ต่อที 
ประธานสภา อบต.   ประชุมสภาครับ 

นายธนนันต์    พรสถิต  - กราบเรียนท่านประทานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 กระผมนายธนนันต์ พรสถิต สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 4 ผมขอเสนอผลการ

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติดังนี้ 
     เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 

ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้กำหนดสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วสมัยสามัญท่ี 2 ประจำปี 2562  
ตั้งแต่วันที่ 1 – 15  สิงหาคม 2562 และได้ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว สมัยสามัญที่ 2 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ ๋วได้ม ีมติร ับหลักการแห่ง (ร่าง) 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ได้มี
การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 
 
 
 



-16- 
 
1. นายธนนันต์ พรสถิต   ประธานกรรมการ 

2. นายคาวี  เจริญใจ    กรรมการ 

3. นายกฤตพล   นัดทะยาย   กรรมการ/เลขานุการ 

คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นจึงขอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยายจิ๋วแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วที่จะ
ขอยื่นเสนอคำแปรญัตติ ให้ยื่นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 สิงหาคม 2562 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ ลงชื่อ 
นายธนนันน์ พรสถิต ประธานกรรมการ ครับ 

นายถนอม     ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่าน ประธานกรรมการแปรญัตติผมขอชี้แจง 

ประธานสภา อบต.  เพ่ิมเติมดังนี้ให้สมาชิกไดร้ับทราบไปในแนวทางเดียวกัน การแปรญัตติก็ได ้   
รายชื่อกรรมการ 3 ท่าน อย่างที่เรียนไป ในการเสนอการแปรญัตติทุกท่าน 
คงเข้าใจให้เสนอคำแปรญัตติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562 ต่อไปจะเข้าสู่ ระเบียบวาระท่ี 3.3 เรื่องเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หากไม่
มี ก็ไประเบียบ วาระท่ี 4 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  
นายถนอม     ชาญชำนิ  - กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ครั้งต่อไปใน 
ประธานสภา อบต. วันที่ 13  สิงหาคม 2562 ได้จ่ายหนังสือเรียกประชุมสภาฯ แล้วจึงแจ้งให้

ท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบในที่ประชุมให้สมาชิกมา
ประชุมใน วาระท่ี 2 การแปรญัตติ และ มีการลงมตวิาระท่ี 3 ในวันเดียวกัน 
แจ้งในที่ประชุม เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบ 

นายก อบต. วาระอื่น ๆ ผมขออนุญาต เรื ่อง ภัยแล้งซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันค่อนข้าง
รุนแรงขึ้นมาเรื่อย ๆ ฝนทิ้งช่วง จ.ชัยภูมิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ข้อมูลกับ
ทางสื่อมวลชนใน เรื่อง ของภัยแล้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ 
เรื่อง ของภัยแล้งเมื่อประกาศก็ต้องมีการแก้ปัญหา  แหล่งน้ำ และ พืชผล
ทางการเกษตรของจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประปาของเราทั้ง 22 หมู่บ้าน เมื่อ
สถานการณ์เป็นแบบนี้ ต้องนำเข้าที่ประชุม ในระดับตำบล เพื่อให้สภาฯ มี
การเตรียมการ และ วางแผน เพื่อทำการแก้ปัญหาในอนาคตที่จะมาถึงไมก่ี่
เดือน หากเป็นไปตามที่กล่าวไว้ ฝนอาจทิ้งช่วงถึงเดือน กันยายน แต่ข้อมูล
ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็น ในการเตรียมการเพื่อรับมือกับผลกระทบ ที่จะ
เกิดขึ้น กับ ประชาชน ซึ่งน้ำประปาเป็นปัจจัย 4  เมื่อวันที่เราปลูกป่าท่าน
ปลัดอาวุโส ไดป้ระสานงานเพ่ือหาทางแก้ปัญหา หมู่ที่ 14 เกิดปัญหา และ 

นำเสนอความต้องการเครื ่องจักรในการขุดลอก เราสามารถช่วยเหลือ
อุดหนุนน้ำมันยกตัวอย่างที่ท่านปลัดอาวุโสได้กล่าวไว้ คือ บริเวณหลังตองเอ 
หากฝนทิ้งช่วงจะมีปัญหากับบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 14 ในการนำเอา 
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เครื่องจักรมาขุดลอก รบกวนท่านปลัดไปดูงบกลางจะมีค่าน้ำมันเท่าไร ท่าน
ปลัดอาวุโสได้มีแนวทางในการใช้เครื่องจักรของ ปภ. 1. อบต.เป็นผู้จ่ายค่า
น้ำมัน 2. รอประกาศภัยแล้งของจังหวัด  อบต. มีเงินสะสมในปี 2562
เท่าไหร่ก็ จะทราบก็ต่อเมื่อสิ้นเดือนกันยายน เรียนท่านประธาน กับ ท่าน
สมาชิก ว่าปีนี้ต้องแก้ปัญหา เรื่อง แหล่งน้ำที่ท่านสมาชิกต้องไปตรวจสอบ 
1. แหล่งผลิตน้ำประปา 2. สำรวจแหล่งน้ำในห้วย หรือ คลอง ต่างๆ ที่อยู่
ในหมู่บ้าน นโยบายที่ผมได้ปรึกษาท่านสมาชิกนอกรอบในวันนั้น วันนี้ก็ถือ
โอกาสหารือเกี่ยวกับภัยแล้ง แบบที่หมู่บ้านไหนมีลำห้วยสามารถใช้เครื่อง
สูบดึงน้ำในลำห้วยไปเก็บไว้ในสระที่ผลิตน้ำประปา แต่ในปัจจุบันลำห้วย
ต่างๆ บางหมู่บ้านนั้นบางหมู่บ้าน ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ เพราะ สภาพ
พ้ืนที่ของตำบลห้วยยายจิ๋วเป็นพ้ืนที่สโลบ คือ ที่ลาดชันเมื่อฝนตกลงมาน้ำก็
ไหลสู่ลำคันฉู หากบ้านหนองจะบกไม่อยู่ใกล้เขื่อนลำคันฉูคงไม่มีที่จะสูบน้ำ 
ที่ผมนำเสนอเรื่อง ภัยแล้งอยากให้ท่านไปนำเสนอต่อชุมชน หากไม่ได้ ขุด
ลอก หรือ ทำฝาย มันจะกระทบไปเรื่อยๆ มีน้ำแต่ไม่มีวิธีกักเก็บน้ำ การที่จะ
นำงบประมาณไปขุดสถานที่ต้องเป็นสาธารณะ จะเป็นที่เอกชนไม่ได้ หรือ
อาจเป็นเจ้าของที่อุทิศให้ทาง อบต. ถึงสามารถขุดสระได้ พื้นที่ในการขุด
สระต้องใช้ 4-5 ไร่ เป็นไปได้ไหมที่จะขอพื้นที่ชาวบ้านดังนั้น เพื่อการ
แก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ และ มีประสิทธิภาพจะต้องสำรวจ การขุดลอก
คลองและทำฝายทุกระยะ 400 - 500 เมตร มันเป็นตัวที่ช่วยกักเก็บน้ำ 
ในการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านนำไปรดพืชสวนทางการเกษตรแหล่งน้ำ
สาธารณะนี้ผมขออนุญาต เรียนท่านสมาชิก การที ่จะเอาน้ำสาธารณะ
ประโยชน์ไปใช้ส่วนตัวไม่ได้ ผมเรียนกับท่านประธาน และ สมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่านประเด็น หมู่ที่ 21 สูบน้ำเข้าสระตัวเองโดยดึงจากแหล่งน้ำ
สาธารณะมีความผิด หากดำเนินการเพราะถือว่าสาธารณะคือใช้ร่วมกันและ
ต้องมีมติหรือขออนุญาตคณะกรรมการบริหารน้ำประปา หรือประชาชนการ
ปลูกผักจะใช้น้ำสาธารณะ ต้องมีการขอเพราะการจะกระทำการใดๆที่เป็น
ส่วนตนโดยใช้ของสาธารณะ บ้านเราก็ยังไม่ถือเป็นกิจการหากเมื ่อใด
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการเกษตรเยอะท่านดึงเอาแหล่งน้ำสาธารณะไม่ได้ 
แหล่งน้ำเป็นสิ่งสำคัญ ท่านสุภาพได้ปรึกษาผมได้โครงการพระราชดำริมายัง
บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ (บ้านวังบายศรี) ตรงนี้อยู่ในระหว่างพนักงาน สปก. 
และ ชลประทานเตรียมการอย่างที่ท่านประธานสภาฯ แจ้งสมาชิกทราบ 
19,830,000 บาท อนุมัติให้สำนักงานชลประธานจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ 

โครงการนี้ รูปแบบก่อสร้าง คือ การขุดลอกคลองให้ลึก และ ทำคันกั้นดิน
ล้อมท้ังหมดโดยคันก้ันดินเป็นระบบลูกรังจะมีท่อสำหรับให้น้ำเข้าอ่างรอบๆ  

ทั้งหมดนี้คือโครงการของพระราชดำริ ที่จัดอนุมัติ และขุดลอกเป็นผลงาน
ของท่านเลขาสุภาพ และท่านผู้ใหญ่กิติภูมิ และ ท่าน อบต. ตามนต์ มณีรุ่ง 
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สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9  และ พี่น้องชาวบ้านบ้านวังบายศรี ที่พร้อมใจ
กันถวายฎีกาข้ันตอนก็จะมาในขั้นตอนของการตรวจสอบ ผู้ได้รับผลกระทบ 
คือ ชลประทานจะออกพิกัด การขุดลอกไปในแนวไหน ฉะนั ้นผมก็ฝาก
เจ้าของพื้นที่ คือ บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ และ วังบายศรี ได้โปรดอธิบายว่า
โครงการนี้ เมื ่อเจ้าหน้าที่มา ให้เข้าไปต้อนรับ ท่านสมาชิก อบต. และ
ชาวบ้านต้องการขุดแหล่งน้ำตรงนี้  ท่านรองผู ้ว ่าได้ให้แนวทางนโยบาย
โครงการน้ำเป็นโครงการพระราชดำริฉะนั้นไม่อยากให้มีปัญหา เหตุผลของ
โครงการหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นการดำเนินการจะหยุดทันทีเพราะจะได้ไม่
ไประคายเคืองพระยุคลบาทเพราะการนำเสนอเข้าไปมันเป็นการเริ ่มต้น 
ของประชาชน หนังสือทางการก็จะส่งมายังผม เพราะท่านปลัดจะทำ
หนังสือเรื่องชลประทานที่ออกแนวเขตขุดลอกมันเป็นงบปี 2562 ไม่ใช่ปี 
2563 หมายความว่าจะเร่งการดำเนินการอย่างเร่งด่วน การเตรียมการ 2 
หมู่บ้านต้องมีส่วนร่วม เพราะเป็นโครงการพระราชดำริ ซึ่งตำบลห้วยยายจิ๋ว
รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับโครงการ พระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ มีความเป็น
ห่วงว่าพี่น้องมีความเดือดร้อน เรื่อง แหล่งน้ำก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณ 
มาให้ แต่ที่นี้ผมขอฝาก อบต.ทั้ง 2 หมู่บ้าน ผู้ใดมีพื้นที่อยู่ใกล้ๆรอบๆ ขอ
ความกรุณาคำว่าเสียสละ พิกัดชลประทานจะได้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด 
โดยวันนั้นในที่ประชุมจะระบุอยู ่ 2 - 3 ที่สาธารณะของบ้านวังบายศรี 
ข้อมูล และ การเตรียมพร้อมที่จะรับโครงการพระราชดำริ เมื่อการขุดลอก
เสร็จก็ต้องหารือระดับจังหวัด จะมีผู ้มาจากสำนักงานพระราชวังก็ต้อง
ทำงานหนักมากเจ้าของพ้ืนที ่คือองค์การบริหารส่วนตำบล เรื ่องการจัด
สถานที่การเตรียมการทางเข้าทางออก แต่ผมรู้สึกภูมิใจที่โครงการนี้ตกมา
อยู่ตำบลห้วยยายจิ๋ว ท่านประธานสภา และ ท่านสมาชิกได้รู้สึกเป็นเกียรติ 
ที่ครั ้งหนึ่งเราได้รับโครงการพระราชดำริ เพราะฉะนั้นก็อยากฝากท่าน
สมาชิกทั้ง 2 หมู่บ้าน ท่านต้องทำอย่างที่ผมให้ข้อมูลเดียวกับชลประทาน 
แต่จะยึดแนวเดิมจากที่สำรวจ เมื่อก่อนโดนที่ของท่านพ่อเกรียงไกร ยังเป็น
ที่ของ สปก. อยู่ อดีตเคยชดเชยกัน วันนั้นมีการหารือกันในข้อมูลก็เชิญ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังบายศรี ผู้ใหญ่บ้านคนเก่าก็ไม่รู้ข้อมูล ผู้ใหญ่น้อยก็ไม่รู้
ข้อมูลการชดเชยอ่างวังตาลาดสมบูรณ์แบบไหนเป็นปัญหากับชลประทาน
กลาง ซึ่งอ่างเก็บน้ำนี้เป็นห้วยหมดเลย และ ชลประทานมาสร้างฝายเลย
เกิดปัญหาเมื่อมาดูพิกัด สปก. ตรงนี้เลยเกิดปัญหาเป็นประเด็นที่ของท่าน
เกรียงไกร โดนไป 50-60 ไร่ ฉะนั้นแล้ว โอกาสครั้งเดียวในชีวิตได้โครงการ
ต้องช่วยกันใครมีญาติรอบๆ ไม่เฉพาะบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ และ วังบายศรี 
เท่านั้น เพื่อเป็นเกียรติแก่ครอบครัวของท่าน แด่ชีวิตของท่านครั้งหนึ่งได้
อุทิศที่ให้กับโครงการพระราชดำริ ในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านวังตาลาด 
 

 



-19- 
 

สมบูรณ์ และ วังบายศรีให้ทั้ง 2 หมู่บ้าน และ ต้องมีการวางแผน เพ่ือ
พัฒนาเรื่องน้ำซ่ึงเป็นปัจจัยสำคัญ สำรวจข้อมูลไว้ ฝากท่านประธาน และ 
ท่านสมาชิกนำไปพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม     ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านนายกฯ ท่านได้พูดคุยทำความเข้าใจให้คำปรึกษา และ  
ประธานสภา อบต.  ชี้แจง เชิญท่านสุพจน์กด มัจฉา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 เชิญครับ 

นายสุพจน์ กดมัจฉา  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 กระผมนายสุพจน์ กดมัจฉา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 เมื่อวานผมได้พูดคุย

กับทางผู้ใหญ่บ้าน ท่านไม่ยอมใช้ประปาตัวใหม่ ผมขอแนวทางจาก ท่าน
นายกเพ่ือแก้ไขปัญหาท่านผู้ใหญ่บ้านไม่ยอม ขอบคุณครับ 

นายถนอม     ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านสุพจน์ กดมัจฉา สมาชิกจากหมู่ที่ 14 ปัญหาที่เกิดขึ้นใน 

ประธานสภา อบต. ชุมชน เพ่ือให้สภาเป็นผู้ตัดสินเราจะทำการแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไร อยู่ใน
วาระอ่ืนๆมีเรื่องที่จะพูดคุยหารือกัน เชิญท่านธนนันต์ พรสถิต หมู่ที่ 4 ครับ 

นายธนนันต์ พรสถิต  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 กระผมนายธนนันต์ พรสถิต สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4  ขออนุญาตท่าน
ประธานผมขอพูด เรื่อง การขุดลอกคลองมีปัญหา เนื่องจากว่าเมื่อปี 2558 
ชลประทานจังหวัดได้มีการประชุมที่หน้าเขื่อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ทำฝายหรือเขื่อนมีค่าชดเชยตามรูปแบบชลประทานบ้านวังตาลาดสมบูรณ์  
เป็นเขื่อนแรกขนาดเล็กเป็นเขื่อนของการเกษตรซึ่งได้สร้างขึ้นจึงมีค่าชดเชย
ให้หลังจากสร้างเขื่อนลำคันฉูนั้น จะมีการขุดลอกอีกก็มีกาคัดค้าน ณ เวลา
นี้ เรื่อง ที่มีการคัดค้านทั้งหมดทั้งมวลนี้เขตหมู่บ้านวังบายศรี ซ่ึเป็นสถานที่
ก่อสร้างแต่หน้าเขื่อนอยู่ระหว่างบ้านวังตาลาดสมบูรณ์จึงเป็นที่มาของเขื่อน
บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ การแก้ไขปัญหาก็ฝากไปยังท่านประธานส่วนน้อยที่มี
ผลกระทบถือว่าตรงนี้พูดในที่ประชุมเปิดสะท้อนให้เห็นว่าการคัดค้านเรื่อง
เล็กเป็นเรื่องใหญ่มีอยู่ประจำ เรื่อง ที่ 2 มีการใช้น้ำประปาตัวใหม่ขอบคุณ
ท่านนายกฯ ขอบคุณท่านปลัด และ ผอ.กองช่าง เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ระบบ
ประปาตัวใหม่ที ่ไปตั้งเขตบ้านวังบายศรี  ตั ้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 
2561 เวลา 17.00 น. ได้ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ยายจิ๋วไปต่อไฟ และ สามารถดำเนินการใช้น้ำได้ในเวลา 17.30 น. ให้
ประชาชนชาวบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ได้ใช้น้ำตรงนี้ผมจึงเรียนให้ท่านปลัด
ได้รับทราบว่าในการบริหารกิจการประปาเป็นอย่างไร ส่วนการลอกคลอง
ขนาดเล็กของบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จะทำให้น้ำเหลือใช้และเจือจุนไปยัง
หมู่บ้านอื่นๆ วันนี้ผมขอรายงานให้ท่านประธาน และ ท่านปลัดได้รับทราบ
ทุกอย่างส่งให้ท่านปลัดได้ทราบ ขอประทานอภัยที่เหตุการณ์ต่างๆไม่
สามารถนำเรียนได้ทั้งหมด ขอบคุณครับ 
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นายถนอม     ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านธนนันต์ พรสถิต สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ที่ได้ชี้แจงกล่าว 

ประธานสภา อบต. ขอบคุณไปยังผู้บริหาร หัวหน้าส่วนโยธา ท่านปลัด หัวหน้าส่วนที่รับผิดชอบ
ในการนำโครงการเข้ามา เป็นน้ำประปาขนาดใหญ่ผมขอนำเรียนชี้แจงท่าน
อีกเรื่อง ที่ท่านธนนันต์ พรสถิต สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ขอประทานอภัยที่
บอกว่าเป็นของบ้านวังบายศรีแต่ส่วนใหญ่เป็นโครงการของบ้านวังตาลาด
สมบูรณ์ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 
และ ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังบายศรี และสมาชิกต้องช่วยกันดูแลในโครงการ
เพื่อให้เป็นไปด้วยความราบรื่นอย่างที่ท่านนายกได้ชี้แจงไป เชิญท่านแดน 
ชัย เบี้ยกลาง ครบั 

นายแดนชัย เบี้ยกลาง - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 กระผมนายแดนชัย เบี้ยกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 สิ่งที่นำเรียนต่อไป
คือ เรื่องน้ำเพราะบ้านเขาวงศ์พระจันทร์ ซ่ึงกำลังขาดแคลนน้ำ เพราะมีสระ 
3 ลูก แห้งไปแล้ว 2 ลูก หรือ เพียง 1 ลูก น่าจะไม่เกิน เดือน สิงหาคม คง
หมดฝ่ายปกครองฝากถามมา หากจะทำการขุดลอก หรือ ขยายสระที่ผลิต
น้ำประปา ทั้งนี้ยังไม่ได้มีการทำประชาคม แต่ที่สำรวจจะเป็นผลกระทบกับ
การใช้น้ำประปาของชาวบ้าน ดังนั้นอยากฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารว่า
ได้ดำเนินการอย่างไรไปแล้วบ้าง เพื่อหาแนวทางช่วยแก้ปัญหาน้ำประปา
หมู่บ้าน บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่จะตามมา 
ขอบคุณครับ 

นายถนอม     ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านแดนชัย เบี้ยกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15  
ประธานสภา อบต. เชิญท่านวินัยจากหมู่ 16 ครับ 

นายวินัย   ก้อนเพชร  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16 กระผมนายวินัย ก้อนเพชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16 ทางหมู่ที่ 16 ก็มี

ความเดือดร้อน เรื่องแหล่งน้ำเช่นกัน ฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารหากมี
งบเหลือขอความอนุเคราะห์ให้ทางบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ครับ 

นายถนอม     ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านวินัย  ก้อนเพชร หมู่ที่ 16 วังสมบูรณ์ อย่างที่ท่านนายกฯ 
ประธานสภา อบต. ได้เรียนสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้มองดูสถานการณ์ ที่จะแก้ปัญหาภัย

แล้ง  ยังดีที่มีเครื่องสูบน้ำซึ่งก่อประโยชน์กับชุมชนโดยตรงอยากให้ อบต. 
หางบตรงนี้ เพ่ือซื้อไว้ก็จะมีประโยชน์ทั้งหน้าฝน และ หน้าแล้ง สิ่งใดท่ี
ก่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเรา เราสมควรสนับสนุน
ให้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการต่อไป หากโซนโคกรังจะยืมเครื่องสูบน้ำ 
ให้ประสานงานมายังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว หรือ ท่านนายก
ฯ โดยตรงเลยครับ เชิญท่านคาวี  เจริญใจครับ  
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นายคาวี เจริญใจ  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5  ขอเรียนท่านประธานฝากถึงท่านผู้บริหาร ขอนำเรียนในทางศึกษาอย่างที ่   

นำเรียนแต่ละหมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำประปาขาดแคลนไม่พอใช้ใน
พื้นที่อ่างเก็บน้ำวังครกเหลือเพียง 3 เมตร หลังจากทางเจ้าหน้าที่กองช่าง
ตำบลห้วยยายจิ๋วที่ได้ทำการสำรวจ จากปริมาณความจุ 8 เมตรกว่า ตอนนี้
ถึงช่วงวิกฤตแล้ว เขตโคกรังได้ขึ้นสำรวจแหล่งน้ำตามนโยบายของผู้บริหาร
ดังกล่าวข้างต้น สมาชิกสำรวจพบมีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่งอยู่ข้างบน ความ
เป็นไปได้ในการขุดลอกคลองส่งน ้ำมาย ังอ ่างเก ็บน ้ำว ังครก ในการ
วางโครงการขออนุญาตสอบถาม จะสามารถดำเนินการอย่างไรเพ่ือให้ได้น้ำ
ตรงนี้ เราต้องติดต่อขอความอนุเคราะห์จากตรงไหนเพราะอ่างเก็บน้ำนี้เป็น
ประโยชน์มากสามารถใช้ได้ทั ้งตำบลเพราะอยู่ที ่สูงไปจากวังครก 1 - 2 
กิโลเมตร โดยประมาณ จึงขอนำเรียนเพื่อในเชิงศึกษา ขอบคุณครับ 

นายถนอม     ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านคาวี  เจริญใจ ในส่วนโซนโคกรังได้เสนอการขุดลอกคลองส่ง 

ประธานสภา อบต. น้ำสายวังครก เชิญท่านแน่น น้อยเพชร เชิญครับ 

นายแน่น น้อยเพชร  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 กระผมนายแน่น น้อยเพชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ปัญหาเรื่องถนนตำบล

ห้วยยายจิ๋วเชื่อมกับ บ้านโคกเพชรดินยุบตัวต่ำลง ทำให้มีการสันจรลำบาก
ผมจึงขอฝากท่านประธาน ไปถึงคณะผู้บริหารได้ดูว่าทางโคกเพชรเขาเท
คอนกรีตแล้ว แต่ทางของเรายังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ และ ดินตรงสะพานทรุด
ตัวลงอีก เรื่องท่ี 2 เรื่องน้ำประปาที่แห้งขอด ภายในเดือน สิงหาคม ก็คงจะ
หมดอีก ขอฝากท่านประธานไปถึงคณะผู้บริหาร ขอบคุณครับ 

นายถนอม     ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านแน่น  น้อยเพชร สมาชิกหมู่ท่ี 2 บ้านหนองจะบก เชิญท่าน 

ประธานสภา อบต.  ปรีชา เผียดจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 ครับ 

นายปรีชา เผียดจันทร์  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 ผมนายปรีชา เผียดจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 หลังจากท่ีผมได้รับ
งบประมาณก่อสร้างถนน คสล. สายวังสมบูรณ์ – หินราง ขอบคุณครับ ขอ
ฝากท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารขอลูกรังมาเพ่ิม 3 เที่ยว เพราะน้ำกัด
เซาะลูกรังเดิมมาเป็นระยะๆลูกรังหายไปตามน้ำ ครับ 

นายถนอม     ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านปรีชา เผียดจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 
ประธานสภา อบต. เชิญท่าน อบต.พรทิพย์ ราชนรินทร์ หมู่ที่ 16 ครับ 

นางสาวพรทิพย์ ราชนรินทร์ -  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16 ดิฉันนางสาวพรทิพย์ ราชนรินทร์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16 บ้านวังสมบูรณ์ 
ในฐานะตัวแทนของประชาชนบ้านวังสมบูรณ์ และ พ้ืนทีใ่กล้เคียง ขอบคุณ 

ไปยังโครงการน้ำประปาบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ที่ทุกภาคส่วนไดเ้สนอ และ
ผลักดันให้เกิดขึ้น เป็นน้ำที่มีคุณภาพดขีึ้นและ ขอบคุณไปยังองค์การบริหาร 
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ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว และ คณะผู้บริหาร  เรื่องที่ 2 บ้านวังสมบูรณ์จะมีการ
ขุดลอกคลอง จากโครงการพระราชดำริ ที่เกิดขึ้นในอนาคต ขอบคุณคะ 

นายถนอม     ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านพรทิพย์ ราชนรินทร์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16  
ประธานสภา อบต. ที่ท่านได้เสียสละช่วยเหลือในชุมชนที่โดนผลกระทบกับโครงการ อย่างที่นำ

เรียนให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแล และ ร่วมมือ เพื่อให้โครงการเกิดขึ้นให้ได้ 
เชิญท่านชัยชาญ สว่างจิตร ครับ 

นายชัยชาญ สว่างจิตร  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 กระผมชัยชาญ สว่างจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 เรื่อง การเสนอขุดลอก

ลำคลอง บ้านวังคมคาย หมู่ที่ 6  เพ่ิม เพ่ืออีก 2 – 3 หมู่บ้านจะได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ขอบคุณครับ 

นายถนอม     ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านชัยชาญ สว่างจิตรครับ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6    
ประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกท่านใด มีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญท่านแดนชัย 

เบี้ยกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15  ครับ 

นายแดนชัย เบี้ยกลาง  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 กระผมนายแดนชัย เบี้ยกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่6 ขอขอบคุณที่ได้ให้

งบประมาณตรงนี้กับบ้านเขาวงศ์พระจันทร์ ผมขออนุญาตนำเรียน เกี่ยวกับ
สถานการณ์ภัยแล้ง หากจะขอสูบน้ำจากบ้านวังคมคายไปบ้านเขาวงศ์
พระจันทร์ ในระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยประมาณจึงขอนำเรียนเพ่ือ
ปรึกษาหารือ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขเบื้องต้นตรงนี้ จึงเรียนฝากท่าน
ประธานไปยังผู้บริหาร ครับ 

นายถนอม     ชาญชำนิ  - ขอบคณุท่านแดนชัย เบี้ยกลาง หมู่ที่ 15 บ้านเขาวงศ์พระจันทร์  
ประธานสภา อบต. หลังจากนี้จะให้ท่านนายกฯ ตอบข้อซักถาม เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต. ลำดับต่อไป ผมจะอภิปรายเกี่ยวกับ ความเดือดร้อนของประชาชน ผมขอ

สรุปภาพรวมคือเรื ่อง แหล่งน้ำ อย่างที่นำเรียนเบื้องต้น จะทำการแก้ไข
ปัญหาทีละหมู่บ้าน เริ่มจากหมู่ที่ 14 หลังจากทำการหารือกับทางท่านปลัด
อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการ บริหารระบบประปา หมู่ที่ 14 ที่แต่งตั้ง
ขึ้นมา ว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบหรือเปล่า และ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
จะต้องไม่น้อยกว่า 7 คน ผมจึงเรียนเพื่อขอรายชื่อทำหนังสือเรียกประชุม 
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง ทางหมู่ที่ 2 ถนนชำรุด
เดียวผมจะมอบหมายให้ ทาง ผอ.กองช่าง เข้าไปตรวจสอบ เพื่อดำเนินการ
แก้ไขเป็นลำดับต่อไป และ หมู่ที่ 5 ท่านต้องไปทำการสำรวจว่าอยู่ในเขต
ตำบลห้วยยายจิ๋ว หรือ เป็นเขตป่าสงวนหรือเปล่า จะได้มีข้อมูลทั้งหมดเพ่ือ
ทำการสรุป ในการทำหน้าที่ของ อบต.จะต้องรับข้อมูลมาจากท่านสมาชิก  
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เพื ่อเป็นการรวบรวมข้อมูลในการแก้ปัญหา ฉะนั ้นทั ้งนี ้ทั ้งนั ้นผู ้ที ่ได้
ประโยชน์คือประชาชน ขอบคุณครับ 

นายถนอม     ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านนายกฯ อย่างที่ชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ เรื่อง แหล่งน้ำ  
ประธานสภา อบต. และ ถนน ที่เราจะไปทำการก่อสร้างต้องมีการทำงานอย่างเป็นระเบียบ 

เชิญท่านกฤตพล นัดทะยาย ครับ 

นายกฤตพล นัดทะยาย  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ผมนายกฤตพล นัดทะยาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 สืบเนื่องคณะกรรมการ
แปรญัตติ เอกสารทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมหรือยังครับ 

นายถนอม     ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านกฤตพล นัดทะยาย ครับ หากไม่มีท่านใดอภิปราย หรือ  ข้อ 

ประธานสภา อบต. สงสัย เกี่ยวกับวาระอ่ืนๆ ผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ 

เลิกประชุม   -เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

ใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่าง 

(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 2 ครั้งที่  1 ประจำปี 2562  เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว   ได้รับรองรายงาน
การประชุมแล้ว ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  เมื่อ วันพฤหัสบดี 
ที่ 1  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ และปิดประกาศรายงานการประชุมให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 

 

 

(ลงชื่อ)               
                                                      ( นายถนอม  ชาญชำนิ )                 

                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 


