
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     

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 นางศรัณย์รัชต์  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  สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 

13 สิงหาคม 2562 ท่านสมาชิกฯ ครับ  วันนี้ท่านประธานฯ มีหนังสือ
เรียกประชุม เวลา 09.30 ขณะนี้มีสมาชิกฯ 37 ท่าน มาลงชื่อประชุม 34  
ท่าน  ลา 3 ท่าน คือ  นายธงชัย อุบล  สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 1 ,นายบุญ
ช่วย คนรู้ สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 8 ,นายรึบ ปีกขุนทด สมาชิกสภา อบต 
หมู่ที่ 11 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  และองค์ประชุมครบแล้ว  เชิญประธาน
ในที่ประชุม  จุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  
และเปิดทำกาประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น.  

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

ทั้งนี้ ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยท่านเลขาฯ  ในการชี้แนะในการประชุมในคราวนี้  
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขออนุญาตเปิดการประชุมสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2  
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.  ต่อมาเข้าสู่ระเบียบวาระ
ที่ 1 นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- 1. เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการ และ 
การบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548 ตรงนี้จะมีเนื้อความ
ตาม ข้อ 9 คณะกรรมการมีวาระ อยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี นับแต่
วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่ง ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ตรงนี้ผมก็
เคยแจ ้งให ้ทราบเพ ื ่อท ี ่จะให ้ท ่านสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เป็น
คณะกรรมการประปาหมู่บ้านทราบเพ่ือนำไปปฏิบัติ  
2. เรื่อง  พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ตามมาตรา 
ที ่ 13 ห้ามบุคคลใดทำการขอทานการกระทำอย่างหนึ ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการขอทาน (1) การขอเงินหรือทรัพย์สินจาก
ผู้อื่นเพ่ือเลี้ยงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการขอด้วยวาจา ข้อความหรือการแสดง 
กิริยาใด (2) การกระทำด้วยวิธีการใดให้ผู้อื่นเกิดความสงสารและส่ง
มอบเงินหรือทรัพย์สิน ให้การแสดงความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการเล่น
ดนตรีหรือการแสดงอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน  จากผู้ชม
หรือผู้ฟัง การขอเงินหรือทรัพย์สินกันฐานญาติมิตร หรือการเรี่ยไรตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี ่ยไร ไม่ถือว่าเป็นการขอทานตาม
พระราชบัญญัตินี้ แจ้งให้ทานสมาชิกได้รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  (วันที่ 1 สิงหาคม  2562) 

- รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

3.1 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระท่ี 2)    
- เมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ มี 3 
ท่านดังนี้  
1. ท่าน ธนนันต์ พรสถิต       ประธานกรรมการ 
2. ท่าน คาวี เจริญใจ           คณะกรรมการ  
3. ท่าน กฤตพล นัดทะยาย    กรรมการ/เลขานุการ 
จะให้คณะกรรมการแปรญัตติเสนอต่อที่ประชุมสภาเชิญ ท่านธนนันต์  
พรสถิต สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 แจ้งในที่ประชุมครับ 

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

สมบูรณ์ ในฐานะประธานกรรมการ แปรญัตติปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 
ซึ ่งคณะกรรมการ ได้รอรับข้อเสนอแปรญัตติจากท่านสมาชิก ทั ้ง 22 
หมู่บ้าน รายละเอียดผมได้มอบหมายให้เลขานุการ ท่านกฤตพล นัดทะยาย
เป็นผู้แถลงต่อสภา ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านธนนันต์ พรสถิต สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ตามท่ีท่านได้ 
ประธานสภาฯอบต.  ปรึกษาหารือ เพ่ือเป็นไปตามระเบียบ มอบให้ท่านกฤตพล นัดทะยาย เป็น

ผู้แถลงต่อสภา  เชิญครับ 

นายกฤตพล นัดทะยาย  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติขออนุญาตนำเรียน ผลการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเรื่อง (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยายจิ๋ว ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยายจิ๋ว ได้
กำหนด สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  สมัยสามัญ 
ที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และ ได้ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว สมัยสามัญท่ี ๒ ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ ๑  สิงหาคม ๒๕๖๒ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้
ม ีมติร ับหลักการแห่ง (ร ่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้ 
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1.นายธนนันต์   พรสถิต สมาชิกสภา   อบต. หมู่ที่ ๔ ประธานกรรมการ 
2.นายคาวี  เจริญใจ สมาชิกสภา   อบต. หมู่ที่ ๕ กรรมการ 
3.นายกฤตพล  นัดทะยาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ กรรมการ/เลขานุการ 
คณะกรรมการแปรญัตติแจ้งว่า ได้รอรับคำแปรญัตติ ตั ้งแต่วันที่ ๑ - ๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ จะเสนอคำ
แปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  คณะกรรมการจึงได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑0.00 น.  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อย่าง
ละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่า (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นประโยชน์กัประ
ชาชนในตำบลห้วยยายจิ๋วแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบยืนตามร่างเดิม 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบครับ  

  นายถนอม  ชาญชำนิ ขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อไม่มีผู้เสนอแปรญัตติผมจะขอมติที่ 
ประธานสภาฯอบต. ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  ยกมือครับ  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นายถนอม  ชาญชำนิ 3.2 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯอบต. งบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระท่ี 3)    

-ผมจะขอมติที่ประชุมเลยเพราะวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปราย ท่านสมาชิก
ท่านใดเห็นสมควรอนุมัต ิ(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ .ศ. 2563 ยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้อนุมัติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯอบต. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  เชิญท่านายกฯ ครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต. เรื่อง ญัตติด่วนขอย้ายถังประปาบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ในปัจจุบัน

บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สร้างระบบประปาขนาดใหญ่เนื่องจากอันเก่าเป็น
ประปาในหมู่บ้านซึ่งเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  โดย
ระเบียบการดำเนินการเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน จะต้องให้เป็นมติของ 
สภาฯ ซึ ่งโครงสร้าง และ ถังไฟเบอร์ พร้อมอุปกรณ์ของระบบประปา
ทั้งหมดขอย้ายไปบ้านหินเพลิงพัฒนา หมู่ที่ 13 เพื่อไปติดตั้งให้คุ้มหนองกก 
เพ่ือแก้ไข 
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ปัญหาถงัเดิมซึ่งขณะนี้ได้ชำรุดทรุดโทรมจึงเสนอต่อท่านประธานสภาเพ่ือให้
ท่านสมาชิกพิจารณาเห็นชอบ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอขอบคุณท่านนายกฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาญัตติด่วนของท่านายกฯ  

ประธานสภาฯ อบต  ให้ที่ประชุมลงมติว่าเห็นชอบ หรือไม่ ที่ได้มีการขอบรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุมจะขอมติต่อสภาว่าเห็นสมควรบรรจุญัตติด่วนด้วยวาจา ของ
ท่านนายกฯ เข้าระเบียบวาระการประชุม หรือไม่ท่านใดเห็นชอบให้บรรจุ
เข้าระเบียบการประชุม ยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมใน
การประชุมวันนี้ 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ อบต  เชิญท่าน ธนนันต์ พรสถิต สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เชิญครับ 

นายธนันต์ พรสถิต - กราบเรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 กระผมนายธนนันต์ พรสถิต สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ 4 บ้านวังตาลาด

สมบูรณ์ขอขอบคุณท่านนายกฯ ทีไ่ด้เสนอญัตติต่อที่ประชุมผมเห็นชอบด้วย
กับการย้ายประปาตัวเก่า ขอบคุณท่านประธานฯ และ สมาชิกและ ผอ.กอง
ช่าง ที่เข้าช่วยเหลือโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ของหมู่ที่ 4 ให้
ใช้การไดต้ั้งแตว่ันที่ 25 ธันวาคม เวลา 17.30 น. ที่ใช้มา 7 เดือน ขอบคุณ
ครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอขอบคุณท่านธนนันต์ พรสถิต สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  
ประธานสภาฯ อบต บ้านวังตาลาด ซึ่งได้หารือให้ท่านสมาชิกได้รับทราบเพื่อบรรจุเข้าระเบียบ

วาระการประชุมได้เปลี่ยนระบบน้ำประปามาใช้ประปาที่สร้างใหม่ให้มี 
ประสิทธิภาพดีขึน้ เชิญท่านเกรียงไกร ม่วงถาวร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ได้
เสนความคิดเห็นต่อสภาเกี่ยวกับระบบประปาเชิญครับ 

นายเกรียงไกร  ม่วงถาวร - กราบเรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 กระผมนายเกรียงไกร ม่วงถาวร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 บ้านวังตาลาด

สมบูรณ์ขอขอบคุณท่านผู ้บริหารและ ผอ.กองช่างที ่ได้ทำเรื ่องยื ่นขอ
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าช่วยเหลือใน
การก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่เพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ ่งขึ ้นขอบ
คุณท่านนายกฯ ผอ.กองช่างที ่ต ิดตามและดำเนินการช่วยเหลือ และ
เห็นชอบกับการย้ายประปาตัวเก่า ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านเกรียงไกร ม่วงถาวร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ที่ 4  
ประธานสภาฯ อบต บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ที่เป็นเจ้าของน้ำประปาตัวใหม่ได้แสดงความยินดี

เกี่ยวข้องกับการย้ายน้ำประปาตัวเก่าเชิญท่าน บุญช่วย สมาชิกจากหมู่ที่  
13 ครับ 
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นายบุญช่วย สามารถกูล  - กราบเรียนท่านสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 กระผมนายบุญช่วย สามารถกูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 บ้านหินเพลิง

พัฒนา ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้เสนอญัตติขอย้ายถังระบบประปา หมู่ที่ 4 
ไปให้หินเพลิง หมู่ที่ 13  ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านผมขออนุญาติชี้แจงเพื่อให้
ท่านเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะบ้านหินเพลิงพัฒนา 
คุ้มบ้านหนองกก ที่กำลังขาดแคลนน้ำ และ มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปาถัง
ประปาตัวเก่าชำรุดใช้การไม่ได้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านสมาชิกฯล่วงหน้า 
และ ขอบคุณท่านายกฯ ผอ.กองช่าง ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านบุญช่วย สามารถกูล สมาชิกหมู่ท่ี 13 บ้านหินเพลิงพัฒนา  
ประธานสภาฯ อบต ต่อไปจะให้สมาชิกฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อที่จะ หาวิธีแก้ไขอย่างที่ท่าน

นายกฯ เรียนไปเกี่ยวกับภัยแล้งต่างๆ ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม เรื่องย้าย
ถังประปาของ หมู่ที่ 4 ไปให้หมู่ที่ 13 ท่านสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ย้ายถัง
ประปา หมู่ที่ 4ไปยังหมู่ที่ 13 ยกมือครับ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ย้ายถังระบบประปาตัวเก่าของหมู่ที่ 4 
ไปติดตั้งที่บ้านหินเพลิงพัฒนา หมู่ที่ 13 

นายถนอม  ชาญชำนิ ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้อนุมัติให้ย้ายได้  
ประธานสภาฯ อบต เชิญท่านนายบุญช่วย สามารถกูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ครับ 

นายบุญช่วย สามารถกูล - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 กระผมนายบุญช่วย สามารถกูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 บ้านหินเพลิง

พัฒนา ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้มีมติอนุมัติให้ย้ายถังประปาของ
หมู่ที่ 4 ไปหมู่ที่ 13 และที่เห็นความสำคัญของ หมู่ที่ 13 บ้านหินเพลิง
พัฒนา  เพราะถังประปาอันเก่ารั่ว เกิดสนิม ทรุดโทรม ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านบุญช่วย สามารถกูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13   
ประธานสภาฯ อบต ที่ขอบคุณสภาฯเรื่องถังน้ำ ผมได้ฟังข่าว รพ. จังหวัดสุรินทร์ ขาดแคลนน้ำ

ต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าช่วยเหลือ ท่านนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่
ตรวจสอบและต้องหาน้ำไปให้ทาง รพ. ผู้ที่ต้องการใช้น้ำอยู่ใน รพ. 7,000 
กว่าคน ต้องได้รับความช่วยเหลือตรงนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนเดือดร้อนมากมาย 
และหมู่ท่ี 19 ก็เช่นกัน ตรงนี้ได้ปรึกษาหารือกับท่านนายกเพ่ือหาทางแก้ไข
ปัญหาให้หมู่ที่ 19 ส่วนตัวผมเองต้องขอบคุณท่านนายกและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายก อบต.  ในระเบียบวาระที่ 3  ญัตติด่วนได้เสนอต่อสภาเพื่อบรรจุ ระเบียบวาระ

เร่งด่วนได้ทราบข้อมูลของ หมู่ที ่ 13 ท่านบุญช่วย สามารถกูล คุ้มบ้าน
หนองกกทีแ่ยกออกมาจากบ้านหินเพลิงพัฒนาเกิดความเดือดร้อน เมื่อผม 
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ทราบก็ได้ปรึกษาหารือกับ ผอ.กองช่าง หลังจากบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 
ได้ร ับงบประมาณจากหน่วยงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายผู ้บริหารท้องถิ ่นเห็นว่าเป็นการประหยัด ในการย้ายอุปกรณ์ 
ประปาของหมู ่บ ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ที ่จะไปติดตั ้งให้หมู ่ท ี ่ 13 ใช้
งบประมาณน้อยจึงให้พนักงานไปติดตั ้ง เพื ่อเกิดประโยชน์กับพี ่น ้อง
ประชาชนคุ้มบ้านหนองกก หมู่ที ่ 13 และสิ่งที่สำคัญที ่สุดคือประหยัด
งบประมาณ ดังนั้นจึงเสนอต่อสภาเห็นชอบเรื่องการย้ายอุปกรณ์โครงสร้าง
เพ่ือไปติดตั้งที่บา้นหินเพลิงพัฒนา ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านนายกฯ ที่เป็นเจ้าของญัตติท่านได้เสนอต่อสภาด้วยวาจา  
ประธานสภาฯ อบต และ ขอบคุณสมาชิกที่ได้มติส่วนนี้ร่วมกัน เกี่ยวกับน้ำประปามีท่านใดสงสัย

ไหมครับ เชิญท่านแดนชัย เบี้ยกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 

นายแดนชัย เบี้ยกลาง - กราบเรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 กระผมนายแดนชัย เบี ้ยกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู ่ 15 บ้านเขาวงศ์

พระจันทร์ ในวาระอื่น ๆ นั้นผมก็มีเรื่องที่จะปรึกษาหารือกับท่านนายกฯ 
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เมื่อก่อนมีถังน้ำอยู่สำนักสงฆ์ ไม่ได้ใช้งาน
ผมจึงอยากปรึกษาหาร ือย ้ายมาใช ้ในหมู ่บ ้านเด ียวกันตรงนี ้จ ึงขอ
ปรึกษาหารือในที่ประชุมเพ่ือเป็นแนวทางในการย้ายถังจากสำนักสงฆ์ มาใช้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ ในหมู่บ้านต่อไปขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านแดนชัย เบี้ยกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 ตรงนี้ 
ประธานสภาฯ อบต ที่ได้ปรึกษาหารือท่านนายก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่าตรงนี้หาก

เป็นสมบัติของทาง อบต . ก็ต้องเสนอญัตติต่อสภา เชิญท่านชาญชัย สว่าง
จิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ครับ 

นายชัยชาญ สว่างจิตร  - กราบเรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 กระผมนายชัยชาญ สว่างจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 บ้านวังคมคาย 
วันนี้ผมก็มี เรื่องมานำเรียนปรึกษาหารือ ขออนุญาตฝากท่านประธานไปยัง
ท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกทุกท่าน ช่วงเดือน พฤศจิกายน จะมีประเพณี 
ลอยกระทง ดังนั้นในข้อบัญญัติมีงบส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง
ผมจึงขอปรึกษาหารือ ท่านสมาชิกทุกท่านในปีนี้เดือน พฤศจิกายนจะขอ
ความอนุเคราะห์งบตรงนี ้ให ้ก ับทางบ้านวังคมคาย  หมู ่ท ี ่  6 พร ้อม
คณะกรรมการวัดและชาวบ้าน บ้านวังคมคาย พร้อมที่จะขอเป็นเจ้าภาพใน
การจัดงานพร้อมสถานที่ ซึ่งการจัดงานวัดวังคมคาย ได้จัดเป็นปะจำทุกปี  
ตรงนี้ก็ขอนำเรียนเข้าสู่สภา เพื่อขอคำปรึกษาผ่านท่านประธานสภา ไปยัง
ท่านนายกให้ความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณล่วงหน้าขอบคุณครับ 
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นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านชัยชาญ สว่างจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 อย่างที่ได้  
ประธานสภาฯ อบต   อภิปราย ปรึกษาหารือในที่ประชุมได้มีการจัดตั้ง งบประมาณตรงนี้ รอให้

ท่านผู้บริหารได้เป็นผู้ตอบข้อซักถาม เชิญท่านคาวี เจริญใจ สมาชิกสภา 
อบต. หมู่ 5 เชิญครับ 

นายคาวี  เจริญใจ - กราบเรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 กระผม นายคาวี เจริญใจ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 บ้านโคกรัง สืบเนื่อง

จากครั้งทีผ่มได้อภิปรายใน เรื่องแหล่งน้ำเช่นเคย จากที่ท่านกล่าวเรื่อง ข่าว
โรงพยาบาล สุรินทร์ ตอนนี้จากปริมาณน้ำอ่างวังครก จาก 4 เมตร คงเหลือ 
3 เมตร ภายในไม่กี ่ว ันเกรงว่าโรงพยาบาลเทพสถิต อาจเป็นเหมือน
โรงพยาบาลสุรินทร์ หากเป็นอย่างนั้นเราจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร จึงเรียน
มา เพื่อหาแนวทางป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา จากการสำรวจแหล่งน้ำไม่
ว่าจะเป็นการขุดลอกอ่างเก่าหรืออ่างใหม่ ได้สำรวจมาแล้วที่ดังกล่าว อยู่ใน
เขต ตำบลวะตะแบก จุดเริ่มต้นผันน้ำเพื่อนำมาใช้ในตำบลห้วยยายจิ๋วทั้ง
ตำบลเนื่องจากเป็นแหล่งน้ำหลัก จากการสำรวจ  1. เป็นเขตป่าเสื่อมโทรม 
2. เป็นที่ทำกินของราษฎร แต่ที่ทำกินไม่มีเอกสานใดๆ ดังนั้นจึงขอเรียน
เพ่ือปรึกษา ไปยังหน่วยงานเพื่อดูที่ไปที่มาในการยื่นขอโครงการต่างๆ จึงขอ
นำเรียนในเชิงปรึกษา ขอบคุณครับ 

 นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านคาวี เจริญใจ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ทีจ่ริงเป็นเพียงข่าวที่ 
ประธานสภาฯ อบต   เล่าให้รับทราบเพื่อที่การเสนอแนะหารือเพ่ือเป็นการวางแผนล่วงหน้าใน

การแก้ไขปัญหา เชิญท่านเกิด เฉื่อยกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 22 ครับ 

นายเกิด เฉื่อยกลาง - กราบเรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 22 กระผมนายเกิด เฉื่อยกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 22 บ้านโนนสน  จาก

การสำรวจแหล่งน้ำจากการจับภาพฝากทางผู้บริหารจะทำอย่างไรเพ่ือให้ 
ได้น้ำผมขอความคิดเห็น และ ขอเสนอแนะ ในการยื ่นโครงการขอคำ
ปรึกษาหารือร่วมกับท่านผู้บริหารทุกท่านที่เก่ียวข้อง ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านเกิด เฉื่อยกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่22   
ประธานสภาฯ อบต   เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบ 
นายก อบต. วาระที่ 4 เรื ่องอื่นๆ ต้องขอบคุณทุกท่านสมาชิกที่อภิปรายเพื่อสะท้อน

เกี่ยวกับปัญหาของประชาชน อย่างที่ท่านประธานกล่าวมา ห้วยยายจิ๋วไม่
เคยเกิดภัยแล้งลักษณะ นี้การสะท้อนปัญหาก็เป็นหน้าที่ของผู้นำ เพ่ือนำมา
ปรึกษาหารือเพื่อเสนอแนวคิด เพ่ือนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
หมู่ที่ 15 บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ เรื่องการย้ายถัง ประเด็นที่ 1 สำนักสงฆ์
เป็นของหน่วยงานใด ประเด็นที ่ 2 การจะย้ายสิ ่งปลูกสร้างหากเป็น
ทรัพย์สินของ อบต. ก็สามารถดำเนินการอย่าง เมื่อสักครูท่ี่ผมเสนอญัตต ิ
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ด่วนด้วยวาจาให้สภาเป็นผู้พิจารณาเป็นทรัพย์สินของ อบต. ผู้บริหารมี
อำนาจเสนอญัตติต่อสภาหากเห็นชอบสามารถย้ายได้เลย  ในส่วนหมู่ที่ 15 
ท่านได้เสนอข้อมูลให้ผมทราบและให้หัวหน้าหน่วยงานอื่นๆ ไปตรวจสอบ
ก่อน ของหมู่ที่ 6 การจัดงานประเพณีลอยกระทงปีที่แล้วเราจัดที่ห้วยยาย
จิ๋ว วัดศรีเมืองทองเพราะว่าครั้งแรกจัดหนองโบสถ์ หนองจะบก ห้วยยายจิ๋ว 
เมืองทอง ประสบโชค ท่านสมาชิกอภิปรายเพื่อขอความเห็นชอบว่าสมควร
จะจัดที่บ้านวังคมคาย หรือไม่ ขึ้นอยู่ที่ท่านสมาชิก และทางเจ้าภาพต้อง
แสดงความพร้อมในการที่จะนำงบประมาณขององค์การไปใช้ต้องมีเหตุผล
และต้องดูความเรียบร้อยโดยเฉพาะฝ่ายปกครอง หากเกิดข้อขัดแย้งของ
หมู่บ้านจะส่งผลกระทบกับการทำงาน ทั้งเจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. ทั้งตัวผม  
โซนกลางทางบ้านวังตาลาด วังคมคาย เขาวงศ์พระจันทร์ ประมาณนี้หาก
บ้านวังคมคายจะจัดก็เป็นการดีเพราะมีแหล่งน้ำที่ใหญ่ สะถานที่จอดรถ
สะดวก เรียนประธานสภาฯ และ สมาชิกฯ โดยตรงฝ่ายปกครองว่าอย่างไร
ต้องมีการชี้แจง อบต. เพื่อใช้งบประมาณ ในการจัดสถานที่ อุปกรณ์ใช้ใน
การทำกระทง รวมถึงมหรสพต่างๆ ต้องมีการประชุมเพ่ือชี้แจงให้ทุกฝ่ายได้
ทราบ หากมติเห็นชอบ ก็จะเรียนเชิญฝ่ายต่างๆมาร่วมประชุมเพื่อเป็นไป
ตามรูปแบบที่จะจัดงาน ฝากท่านสมาชิกช่วยกันดูแลหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเพ่ือ
ป้องกันแก้ไขภัยแล้งต่างๆ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านายกฯ ทีไ่ด้ให้คำอภิปรายชี้แจง มีท่านสมาชิกท่านใดจะ 
ประธานสภาฯ อบต   หารือซักถาม เชิญท่านธนนันต์ พรสถิต สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ครับ 

นายธนนันต์ พรสถิต  - กราบเรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 กระผมนายธนนันต์ พรสถิต สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 

เนื่องจากแหล่งน้ำ เป็นเรื ่องสำคัญจากการแก้ปัญหาภัยแล้งในการขาด
แคลนน้ำ หรือในการขอน้ำทำเกษตรต้องทำการประชาคมก่อน ต่อไปเรื่อง
อาหารกลาววันของเด็กนักเรียนที่เหลือทิ้งทุกวันที่เราไม่สามารถตรวจสอบ
ได้ทั้งหมดครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านนายธนนันต์ พรสถิต สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ปัญหาในการ 
ประธานสภาฯ อบต   พูดคุยปรึกษาหารือให้สภาได้รับทราบ ต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนการ 

เรื ่องการจัดกิจกรรมวันแม่ในเขตพื ้นที ่อื ่นๆ ที ่จ ัดกิจกรรมวันแม่จะมี
ผลกระทบกับเด็กที่ขาดแม่ หรือแม่ไม่ได้มาร่วมงานเด็กเกิดความเสียใจซึ่ง
ตรงนี้สะท้อนให้เห็นข้อคิด ตรงนี้ไดเป็นการเล่าสู่กันฟัง เชิญท่านจันทร์ 
ดีนันท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 เชิญครับ 

นายจันทร์ ดีนันท์ - กราบเรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 กระผมสมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 บ้านเขาวงค์พระจันทร ์
 เรื่องการย้ายถังวัด ขอบคุณท่านนายกได้ชี้แจงให้ผมได้เข้าใจ ขอบคุณครับ 
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นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านนายจันทร์ ดีนันท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 
ประธานสภาฯ อบต   เชิญท่านแดนชัย  เบี้ยกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 ครับ 

นายแดนชัย  เบี้ยกลาง - กราบเรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 จากการไปสำรวจงบประมาณท่ีใช้สร้างถังประปาสำนักสงฆ์ เป็นงบของทาง 

คสช. คงเป็นทรัพย์สินของทาง อบต. ผมจึงเรียนเพื่อปรึกษาหารือเพื่อทำ
การปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป อีกเรื่องทางท่านผู้ใหญ่ได้จัดทำหนังสือขอขยาย
สระบ้านเขาวงศ์พระจันทร์ทางคณะผู้บริหารได้ติดตามถึงไหนแล้วครับ ฝาก
ท่านประธานสภาฯ ไปถึงผ ู ้บร ิหารช่วยดำเนินการเพื ่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับชาวบ้านเขาวงศ์พระจันทร์ ขอบคุณครับ 

นายนายถนอม  ชาญชำนิ -  ขอบคุณท่านแดนชัย  เบี้ยกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 
ประธานสภา อบต. เชิญท่านนายกครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต. เรื่องขอหมู่ที่ 15 หากเป็นงบประมาณ คสช.จะจัดเป็นทรัพย์สินของหมู่บ้าน

เพียงทำประชาคมและสามารถทำการเคลื่อนย้ายได้เลย ส่วนเรื่องการขยาย
สระ จะให้ทาง ผอ.กองช่างไปสำรวจเพ่ือหางบประมาณหากไม่มีคงต้องรอปี
หน้า ขอบคุณครับ 

 

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

เลิกประชุม   -เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

ใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเป็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บคุณ 

(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 


