
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 

สมัยวิสามัญ ท่ี 1  ครั้งท่ี 1  ประจำปี 2562  
วันที่  13  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562  

ณ  ห้องประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
 
 
สมาชิกสภา อบต.    ทั้งหมด  37 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 นางตามนต์      มณีรุ่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9   
20 นายเจตน์สฤษฎ์  สุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10   
21 นายรึบ           ปีกขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11   
22 นายประสงค์    เมฆา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11   
23 นายปรีชา       เผียดจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12   
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  ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ นายกองค์ อบต.ห้วยยายจิ๋ว   
2 นายจะเลน  กาลสูงเนิน รองนายกอบต.ห้วยยายจิ๋ว   
3 นางสาวนิศารัตน์  แขมขุนทด รองนายกอบต.ห้วยยายจิ๋ว   
4 นายสุภาพ  พลตาล เลขาฯนายกอบต.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   
11 นางสาวสีตลา  บุญยาฤทธิ์ นักพัฒนาชมชน   
12 นางสาวศิริพร  สีมี พนักงานจ้างทั่วไป   
13 นางสาวจุฬาลักษณ์  บัวล้อม พนักงานจ้างทั่วไป   
14 นางสาวเบญจรัตน์  พูนพัฒนาพันธุ์ พนักงานจ้างทั่วไป   
15 นางสาวนันธิดา   อ่อนประคำ พนักงานจ้างตามภารกิจ   
16 นางสาวนิภาพร ชาวขุนทด พนักงานจ้างทั่วไป   
17 นางสาวณัฐธยาน์   รุ่งเรื่อง พนักงานจ้างทั่วไป   
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นายสมพงษ ์ ประดับวงษ ์    - ตรวจองค์ประชุม   ท่านสมาชิกครับเรามีสมาชิกสภาฯ อยู่ปัจจุบัน 37 ท่านมาลง 
เลขานุการสภาฯ ชื่อประชุม 34 ท่าน  ลาประชุม  3 ท่าน คือ  นายบุญช่วย  คนรู้ สมาชิกสภา 

อบต. หมู่ที่ 8 ,นายคำปุ่น  สีหาบุตร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ,และนายจันทร์  
ดีนันท์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 ขณะนี้จึงมีสมาชิกสภา อบต.อยู่ 34 ท่าน  
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  และองค์ประชุมครบแล้ว  เลขานุการสภาฯ เชิญ
ประธานสภาฯ  จุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน และ
เปิดทำการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป   

เริ่มประชุมเวลา 09.30 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านปลัดฯ สมพงษ์  ประดับวงษ์   เลขานุการสภาฯ ที่ทำหน้าที่ 
ประธานสภาฯ อบต. ตรวจสอบองค์ประชุมให้นะครับ  ต่อมาเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายถนอม   ชาญชำนิ      - สวัสดีท่านนายกฯ ท่านปลัดฯ เจ้าหน้าที่และสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภาฯอบต.  ในวันนี้ซึ่งเราก็ไม่มีการประชุมมานานแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้เดือน

มิถุนายนห่างหายการประชุมไปนาน ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน บางครั้งก็ได้ทำ
การเกษตร วันนี้รู้สึกอบอุ่นโดยเฉพาะท่านนายกช่วงนี้ภารกิจเยอะขึ้น ตามที่ท่าน
เลขานุการสภาฯได้แจ้งให้ทราบ สมาชิกสภาเหลืออยู่ 37 ท่าน ลา 3 ท่าน มี
สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 34 ท่าน วันนี้องค์ประชุมครบแล้วขอเปิดประชุมเลยนะ
ครับ อย่างที่ท่านนายกเรียนสมาชิกสภาเบื้องต้นว่าวันนี้เป็นการประชุมที่กระชับ
รัดกุม อยากให้สมาชิกดูระเบียบตามวันนี้ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 ม ีเรื่อง
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องที่ 1. ประกาศอำเภอเทพสถิต เรื่องเรียกประชุมและ
กำหนดสมัยประชุมวิสามัญที่ 1. ประจำปี 2562 ของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยายจิ๋ว ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ขอเปิด
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2562 เพ่ือให้การทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 
– 2565) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบและพิจารณาตาม
อำนาจหน้าที่ในเรื่องอ่ืนๆ นั้น  อาศัยอำนาจตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 นายอำเภอเทพสถิต พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เรียก
ประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2562 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ยายจิ๋ว และเพ่ือเป็นการปฏิบัติตาม ข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2554 จึงได้กำหนดประชุมสมัย
วิสามัญที่ 1 ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 11- 25 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว มกีำหนดระยะเวลาไม่
เกิน 15 วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

/เรื่องต่อไป... 
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  เรื่องต่อไปเป็นเรื่องการแนะนำตัวของผู้บริหาร อบต.ห้วยยายจิ๋วส่วนรายละเอียด    
ขอเชิญท่านแนะนำตัวชื่อตำแหน่งที่ท่านได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เมื่อไหร่ เชิญครับ 

นางสาวนิศารัตน์  แขมพิมาย  - เรียนท่านประธานสภาฯ ,คณะผู้บริหารทุกท่าน, สมาชิกสภาฯ, ท่านปลัดและ 
รองนายก อบต. ผอ.กอง ทุกกอง ดิฉันนางสาวนิศารัตน์   แขมพิมาย อยู่บ้ านเลขที่  138        

บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ หมูท่ี ่16 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
สถานะโสดดำรงตำแหน่งรองนายกคนที่ 2 ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ 

นายถนอม   ชาญชำนิ       - ขอบคุณท่านรองนายกนิศารัตน์ แขมพิมาย  ต่อไปเป็นการแจ้งให้ที่ประชุมได้ 
ประธานสภาฯอบต.  ทราบ คือการได้ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ ขอเชิญนางสาวสีตลา บุญยาฤทธิ์

แนะนำตัวด้วยครับ 

นางสาวสีตลา บุญยาฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภาฯ ,คณะผู้บริหารทุกท่าน, สมาชิกสภาฯ, ท่านปลัดและ 
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ  ผอ.กอง ทุกกอง ดิฉันนางสาวสีตลา บุญยาฤทธิ์ ชื่อเล่นแอน อายุ 32 ปีภูมิลำเนา

เดิมอยู่ที่บ้านเลขท่ี 222 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้ามาบรรจุใน
ตำแหน่งนักพัฒนาการชุมชนปฏิบัติการกองสวัสดิการสวัสดิการประวัติสถานภาพ
สมรสมีบุตร 1 คนค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ครับ  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ยินดีต้อนรับข้าราชการที่ 
ประธานสภาฯ มาบรรจุใหม่ นะครับ  เรื่องต่อไปที่จะแจ้งให้สมาชิกสภาฯทราบ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
มาตรา 45 ภายใต้บั งคับมาตรา 45/1  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนเขตเลือกตั้งละ 1 คน 
ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลนั้น ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎร
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มี
พ้ืนที่ติดกันและเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎร ถึง 25 คนเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน 
การนับจำนวนราษฎรดังกล่าวให้นับ ณ วันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง 
การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งตามวรรคสองให้นายอำเภอเป็นผู้ดำเนินการและ
ประกาศให้ประชาชนทราบภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง เว้น
แต่เป็นกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือมีการเลือกตั้งภายในเดือน
มกราคม ให้ถือเขตเลือกตั้งที่ได้ประกาศไว้ในการเลือกตั้งครั้งสุดท้าย หลักเกณฑ์
และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อายุของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลมีกำหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ตอนนี้ประกาศออกมาแล้วว่าจะมี
การเลือกตั้ง ซึ่งจะหมดวาระในช่วงเวลาเดือนธันวาคม  ถ้าท่านอยากจะมารับใช้
ประชาชนให้ตื่นตัว ระยะเวลาทำงานเหลืออีกไม่นาน ขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อมที่
จะรับใช้พี่น้องประชาชน ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 ครับ 

 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 
2562  ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ 2562  

มติที่ประชุม - รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3  - เรื่อง เพื่อพิจารณา  
(1) การพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 

นายถนอม  ชาญชำนิ - การพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565  เชิญคณะ 
ประธานสภาฯอบต. ท่านผู้บริหารเสนอญัตติ เชิญครับ 

นางสาวนิศารัตน์  แขมพิมาย - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวนิศารัตน์  แขมพิมาย ตำแหน่ง 
รองนาก อบต. รองนายก อบต. ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ให้เสนอ

ญัตติการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565  เรื่องการเสนอญัตติ   
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อ้างถึง  

 1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ 2537 (รวม
แก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 46  

 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2547 ข้อ 37 และข้อ 38 

 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม)  

 4. หนังสือด่วนที่สุด ที่ ชย ๐๐๒๓.๑๓/๑๕๙๑ ลงวันที่ ๒9 พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 5. หนังสือด่วนที่สุด ที่ ชย ๐๐๒๓.๓/6694 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 6. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓./ว ๒๙๓๑ ลง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 - ตามอ้างถึง 4-5-6 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต 
จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ   ได้ รั บ แ จ้ ง จ า ก อ ำ เภ อ เท พ ส ถิ ต  จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ                        
และกระทรวงมหาดไทยว่า เพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับ
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564) เป็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มรีะยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)  ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นั้น 

 - ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  จึงขอให้
ท ่าน ได ้บ รรจ ุข ้อญ ัตต ิการพ ิจ ารณ าทบทวนแผนพัฒ นาท ้องถิ ่น  5  ป ี       
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 ) เข้าระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  เพ่ือพิจารณาต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
ดำเนินการต่อไป ขอบคุณค่ะ 

 
 

/นายถนอม... 
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นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านรองนายกที่ท่านได้มาเสนอญัตติเป็นการเสนอญัตติทบทวนแผน  
ประธานสภาฯอบต.  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ที่เราได้ประชุมกันในวันนี้โดยมีหนังสือจากอำเภอระบุว่า

ให้มีการทบทวนแผน 5 ปี  ตามลำดับโครงการมีหลายโครงการที่ เราจะได้
พิจารณาทบทวนในวันนี้ก่อนที่เราจะมีมติเป็นการบรรจุเชิญท่านปลัดชี้แจงทำ
ความเข้าใจการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปีเพ่ือจะได้มีมติร่วมกัน 
เชิญนายสมพงษ ์ ประดับวงษ์  เชิญครับ 

นายสมพงษ ์ ประดับวงษ ์    - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมพงษ์  ประดับวงษ์  ตำแหน่ง 
เลขานุการสภาฯ เลขานุการสภาฯ  การกำหนดสมัยประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2562      

ที่ประชุมในเดือนมิถุนายนนี้เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  ระเบียบใหม่ให้มา
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี สาเหตุที่มาของการประชุมในวันนี้ เนื่องมาจาก
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนพัฒนาของท้องถิ่นมีระยะเวลา 4 ปี  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี กระทรวงมหาดไทยจึงได้อาศัยตามระเบียบข้อ 5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้ปกครององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนพัฒนาในระยะเวลา 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องและง่ายใน
การประสานแผน กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดให้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ทีป่ระกาศใช้
แล้วโดยพิจารณาทบทวนโครงการในแผน 4 ปี ขยายเป็นปีที่ 5 ให้ครบ 5 ปีและ
ให้สามารถเพ่ิมเติมโครงการได้ใหม่ในปี 65 ได้ด้วย ซึ่งการประชุมประชาคม
ตำบลเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาแต่ละหมู่บ้านได้เสนอโครงการ
มาแล้ว และทางเจ้าหน้าที่ได้พิมพ์สรุปโครงการและได้แจกจ่ายให้สมาชิกทุกท่าน
แล้ว ส่วนสมาชิกบ้านไหนที่ยังไม่ได้ส่งก็ให้สามารถส่งได้ในวันนี้  ก่อนที่จะปิด
ประชุมนะครับ ถ้าหลังจากปิดประชุมไปแล้วเราจะไม่รับพิจารณา เนื่องจากว่า
ไม่ได้เข้าสภาและไม่ได้ผ่านมติที่ประชุมนะครับ มีทั้งหมด 88 โครงการ ให้ไปส่ง
กับเจ้าหน้าที่ ทางด้านหลังเลยนะครับ เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่รวบรวมมาให้ผมเลย 
ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นจากเดิมที่มีอยู่แล้ว  4 ปี ให้ดำเนินตาม
ขั้นตอนที่เราทำมา กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ประชาคมตำบลเนื่องจากเป็น
เรื่องเร่งด่วน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบแล้ว วันนี้ประชุมสภาถ้า
สภาเห็นชอบก็ประกาศใช้พรุ่งนี้  กระทรวงมหาดไทยกำหนดประกาศใช้ไม่เกิน
วันที่ 15 มิถุนายน 2562  ขอเรียนท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านให้เข้าใจดังนี้  
ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านสมพงษ ์ประดับวงษ์ เลขานุการสภาฯ  ทีเ่ปิดประชุมวิสามัญใน 
ประธานสภาฯอบต.  วันนี้ เพ่ือที่จะทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

เพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนครับ ขอเรียนสมาชิกว่าเลขานุการสภาฯ  ได้ดูโครงการว่า
มี 88 โครงการ  ทั้งหมดมี 95 โครงการ แต่ละโครงการนั้น  

/หมู่ที่ 19... 
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  หมู่ที่ 19 ก็ส่งไป  3-4 โครงการ มีท่านใดสงสัยเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี 
  เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปีไหมครับ ถ้ามีให้ท่านสอบถาม เพ่ือที่จะให้ทางผู้ที่

รับผิดชอบแผนดำเนินการต่อไป ท่านปรีชา เผียดจันทร์ เชิญครับ 

นายปรีชา  เผียดจันทร์ - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายปรีชา เผียดจันทร์  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒  ผมจะสอบถามว่าโครงการจากถนนลูกรังจะเปลี่ยน 
 มาเป็นหินคลุกในอนาคต จะเพ่ิมลงในแผนได้ไหมครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ ขอบคุณท่านปรีชา เผียดจันทร์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒  นะครับ ผมขอเรียน 
ประธานสภาฯอบต. ในที่ประชุมเลยนะครับ ว่าโครงการหมู่ที่ 12 มันเป็นถนนสายเดียวกันอยู่แล้ว   

ถ้าท่านจะไปทำ ไปเปลี่ยนแปลงในการอภิปราย ผมอยากให้ท่านสมาชิกรับฟัง
เสียงตัวเองด้วย ผมนั่งอยู่ข้างบนอาจจะได้ยินไม่ถนัดขอให้ท่านพูดใส่ไมค์ ให้เสียง
ดังฟังชัด เพ่ือผมจะได้อธิบายคำถามที่ท่านถามมาการซักถามให้ถามมาที่
ประธานสภา การอภิปรายผมอยากให้อยู่ในระเบียบการประชุมที่ถูกต้อง  มีท่าน
ใดมีเรื่องที่จะซักถามเกี่ยวกับการทบทวนแผนวันนี้ไหมครับก่อนที่จะมีมติ  เชิญ
ท่าน นายธนนันต์    พรสถิต สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่4 

นายธนนันต์    พรสถิต  - ท่านประธานที่เคารพและสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายธนนันต์    พรสถิต   
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่4 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

อยู่ในเนื้อหาอันเดียวกัน จาการที่ศึกษาดูแล้วแต่วันนี้เพ่ือทบทวนให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและประชาชน อยากจะเรียนท่านประธานและให้สมาชิกทราบ ทุกสิ่งทุก
อย่างที่เราทำแผน หรือว่าร่างข้อบัญญัติเอาไว้ไม่ว่าจะแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ฉะนั้นโครงการต่างๆฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามกรอบ
และตามระเบียบเพ่ือความรวดเร็ว เพ่ือให้สอดคล้องการดูแลประชาชนฉะนั้นท่าน
ใดจะเพ่ิมเติมอะไรก็แล้วแต่เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ที่ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์มากที่สุด ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านนายธนนันต์    พรสถิต สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
ประธานสภาฯอบต. ที่จะทบทวนเป็นแผนพัฒนาท้องถิ ่น 5 ปี โครงการก็เป็นโครงการเดียวกัน

เพียงแต่เรามาพิจารณาทบทวนเพ่ือที่จะควบคุม เพ่ือที่จะให้โครงการอยู่ในแผน 
อันนี้เป็นข้อบัญญัติจะต้องมีอยู่ในแผนเท่านั้น แต่บางหมู่บ้านอาจจะมีแล้วให้เรา
มาทบทวนกัน โครงการแต่ละโครงการทุกหมู่บ้านอาจจะส่งครบแล้วซึ่งในแผนของ
หมู่บ้าน ขอเชิญท่านนายกชี้แจงเพ่ิมเติมให้สมาชิกสภาให้เข้าใจเชิญครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านในระเบียบ วาระที่ 3 
นายก อบต.  เรื่องเพ่ือพิจารณาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ตรวจสอบแผนเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ถ้าบรรจุ

เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ในวันนี้สืบเนื่องมาจากที่วันที่ 2 วันที่ผ่านมามีการประชุม
ประชาคมตำบลโดยฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่านสมาชิกสภาผู้
ทรงเกียรติทั้ง 22 หมู่บ้าน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้ระดม
ความคิดและประสบการณ์ต่างๆบรรจุเพ่ิมเติมไปในแผน  

/วันนี้สภา... 
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  วันนี้สภาได้พิจารณาส่วนไหนที่ขาดที่เกิน เป็นระเบียบเราต้องปฏิบัติ  ผมเชื่อว่า
โครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในวันที ่ประชุมประชาคมตำบลพวกท่านได้
ระดมความคิดช ่วยก ัน  แผนพ ัฒนาท้องถิ ่น  4  ป ี ค ่อนข้างสมบ ูรณ ์และ
ครอบคลุมไปทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงการ
คุณภาพชีวิตเรื่องของการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครอบคลุมหมดทุกส่วนแล้ว  
แต่ด้วยระเบียบว่าเป็นการทบทวนเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยจะต้องให้สภาให้พิจารณาและเห็นชอบเพื่อประกาศใช้ใน
ลำดับต่อไปผมเชื ่อว่าโครงการที ่จะเกิดขึ ้นทุกสิ ่งทุกอย่างอยู ่ในเล่มทั ้งหมด     
แต่ด้วยระเบียบ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านนายกนะครับ ทีไ่ด้ชี้แจงต่อสภาท้องถิ่นให้ท่านได้พิจารณาทบทวน 
ประธานสภาฯอบต.  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีตัวที่จะบรรจุเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ฉะนั้นโครงการ

สมาชิกหมูบ่้านใดมีความประสงค์ที่จะเพ่ิมเติมโครงการขอให้ลุกข้ึนเสนอได้เลยมี
ไหมครับ เชิญท่านประสงค ์ เมฆา  เชิญครับ 

นายประสงค์  เมฆา - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกทุกท่านครับ ผมนายประสงค ์ เมฆา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล บ้านใหม่โนนเมืองหมู่ที ่11 วันที่ผมจะ

เสนอโครงการระเบิดหิน ตามแหล่งน้ำเพราะมันทำให้ตื้นเขินครับ กระผมมี
โครงการ   ที่จะเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านประสงค์  เมฆา เป็นเรื่องที่ดีมากที่เสนอโครงการแบบนี้เข้ามา 
ประธานสภาฯอบต.    ผมเชื่อได้ว่าในการขุดลอกต่างๆ อาจจะไปเจอหิน  แผนโครงการที่เราเสนอเข้า

การระเบิดหิน อยากให้เจ้าหน้าที่เสนอเข้าไปในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เพื่อที่
เป็นแผนควบคุมทั้งตำบล ไม่เป็นการเฉพาะเจาะจง มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนออีก
ไหมครับ เชิญท่าน ผู้อำนวยการกองช่าง ฐนกร  งามประเสริฐ  เชิญครับ 

นายฐนกร  งามประเสริฐ   - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านและผู้บริหาร ผมจะ 
ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนชี้แจงท่านสมาชิกหมู่ที่ 11 ท่านประสงค์  เมฆา โครงการระเบิดหิน จะ

รวมเข้ากับงานชลประทานซึ่งเขาจะดูตามงบว่าการระเบิดหินจะสามารถทำได้ใน
งบประมาณที่เรามี ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในแผนก็ได้ครับ แต่มันจะอยู่ในขั้นตอน
การออกแบบสำรวจ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแผน แต่จะอยู่ในลักษณะงานขุดลอกว่า
จะให้ระเบิดหินไหม งบประมาณพอที่จะทำได้ไหม ขั้นตอนการระเบิดหินเป็น
ขั้นตอนที่ยากต้องไปขออนุญาตหลายหน่วยงาน ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่สามารถท่ีจะกระทำได้ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านฐนกร  งามประเสริฐ  ผู้อำนวยการกองช่าง ที่ท่านได้ชี้แจง 
ประธานสภาฯอบต.         ขอเรียนท่านนายก ท่านสมาชิก และท่านปลัด ว่าการที่เราเข้าแผนไว้ถ้ามี

งบประมาณเข้ามา ถ้าไม่มีในแผนเราไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ ฉะนั้นการเข้า
แผนเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงที่จะเอางบขององค์การบริหารส่วนตำบล ขอเชิญ
ท่านนายกได้ชี้แจงเชิญครับ 

/นายประเสริฐ... 
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นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอเสริม 
นายก อบต.  จากผู้อำนวยการกองช่าง โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหมู่ที่ 11 บ้านใหม่โนนเมือง 

หน่วยงานที่จะนำเสนอขอเข้าไป ก็ระบุไปด้วยว่าตรงนี้มีหินนะ ทางหน่วยงานก็จะ
เข้ามาดูว่ามีอุปสรรคอะไรไหม ช่างออกแบบเข้ามาตรวจสอบ แล้วประเมินการ
ทำงาน ว่ามีอุปสรรคเเละงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการเท่าไหร่ โครงการขุดสระ
น้ำบ้านใหม่โนนเมือง อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ 
กรมท่ีรับผิดชอบจะเข้ามาตรวจสอบอีกที ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านนายก ขอบคุณสภาที่ได้เสนอโครงการเข้ามาเพ่ิม เพ่ือที่จะทบทวน 
ประธานสภาฯอบต.     แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับเพื่อที่จะบรรจุ

ในแผนทบทวนแผนพัฒนา 5 ปี  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นสมควรทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์   เห็นชอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  4 ปี 
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  

นายถนอม  ชาญชำนิ - เป็นอันว่าสภาฯ อนุมัติ ให้การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เป็นแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯอบต.    ท้องถิ่น 5 ปี ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่าน ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 (2) 

เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 เชิญผูบ้ริหารได้เสนอญัตติครับ 

นายสุภาพ พลตาล - เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุภาพ พลตาล 
เลขานุการนายก อบต. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เรื่องการเสนอญัตติ เรียน 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อ้างถึง 1.1 พระราชบัญญัติสภา

ตำบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ 2537 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 87 ) 
  2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 ข้อ 37 และข้อ 38 
  3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่นพ.ศ 2547 ( รวมแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 27 ) 
 สิ่งที่ส่งมาด้วยแบบของบโอนงบประมาณรายจ่าย จำนวน 40 ฉบับ  ด้วยองค์การ

บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  ได้ดำเนินการ
ก่อสร้างศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนศูนย์อปพร. เพ่ือวัตถุประสงค์ให้
มีที่ทำการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยายจิ๋ว เพ่ือเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้าง
ขึ้นมานั้น ดังนั้นเพ่ือให้การจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและศูนย์
อปพร. เต็มไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ มีวัสดุครุภัณฑ์เครื่องอำนวย
ความสะดวก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วมีนโยบายที่จะขอโอน
งบประมาณ เพ่ือติดตั้งครุภัณท์สำนักงาน ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้  จึง
เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุญัตติ เข้าวาระการประชุมสภา องค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  

/เพ่ือพิจารณา... 
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เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไปขอแสดงความนับถือ นายประเสริฐ   แต่งทรัพย์      
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ขอบคุณครับ 

นายถนอม ชาญชำนิ - ขอบคุณครับ ท่านสุภาพ พลตาล ท่านเลขาฯนายกนายกองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯอบต.     ตำบลห้วยยายจิ๋ว ทีไ่ด้เสนอญัตติต่อที่ประชุม เชิญท่านนายกได้ชี้แจงญัตติที่ได้

เสนอเข้ามาเชิญครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย ์ - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเนื่องจากญัตติ  
นายก อบต. เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ได้มอบหมายให้เลขานุการนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เสนอในวันนี้ผมขอเพ่ิมเติม ในการเสนองบประมาณมาตั้ง
จ่ายในรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของสภาเหตุผลก็คือสืบเนื่องมาจากองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้มีการจัดตั้งจุดบริการให้พ่ีน้องประชาชน ที่ใช้
เส้นทางถนนสุรนารายณ์ 205 ในการสัญจรทั้งไปและกลับประกอบด้วยนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นนั้นจัดจุดบริการ
ให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ทาง
องค์การบริการส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วจึงได้ใช้สถานที่ทางทิศตะวันตก ของ
สำนักงานเป็นจุดตั้งบริการให้กับประชาชน ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้าง
เป็นสำนักงาน ผมมีนโยบายให้เอาสถานที่เดิมซึ่งเป็นโรงอาหาร ที่มีโครงสร้างอยู่
แล้ว โดยใช้พนักงานส่วนตำบลเป็นช่างก่อสร้าง และสำนักงานต้องประกอบไป
ด้วยเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ภายในสำนักงาน เพ่ือใช้สำหรับบริการประชาชน 
เพ่ือจะให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ศูนย์อปพร. มี 2 ห้อง มีห้องสื่อสารเป็นแม่ขาย
เพ่ือประสานกับลูกข่ายทั้ง 22 หมู่บ้าน อีก 1 ห้องเป็นห้องไว้สำหรับบริการ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ และจะจัดเป็นที่ พักผ่อนของผู้
เดินทางที่สัญจรไปมาและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงาน 7 วันอันตราย เจ้าหน้าที่
อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่อปพร.ที่ดูแลในช่วงเทศกาล จึงขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายเป็นครุภัณฑ์ ที่ไม่ได้ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณ
รายจ่ายเป็นอำนาจของสภา เพ่ือความโปร่งใสให้ท่านสมาชิกทราบในรายละเอียด
ว่านี่คือการโอนงบประมาณที่ถูกต้องมาตั้งจ่ายรายการใหม่ จึงเรียนมาให้ท่ าน
ประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทราบ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณ ท่านประเสริฐ  แต่งทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
ประธานสภาฯอบต.    ที่ท่านได้ชี้แจงทำความเข้าใจในการสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตรับผิดชอบของ

องค์การปกครององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว โดยได้สร้างศูนย์  อปพร. 
สร้างโดยโครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้ว การต่อเติมได้ใช้งบประมาณรายจ่ายในส่วนนี้ 
ฉะนั้นมีสมาชิกท่านใดสงสัยเกี่ยวกับการสร้างศูนย์อปพร. ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
ในการโอนงบประมาณรายจ่าย ในการสร้างศูนย์อปพร. ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นสมควรให้โอนงบประมาณและบรรจุปีงบประมาณ 2562 นี้ ยกมือครับ 

 
 

/มติที่ประชุม... 



-12- 
มติที่ประชุม - มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ 2562 จำนวน 7 รายการ 
- ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ(แอร์)แบบติดผนัง 2 เครื่อง 
- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 
- ค่าจัดซื้อตู้เย็น 
- ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ ที่เห็นความสำคัญที่ฝ่ายบริหารได้สร้างศูนย์ อปพร. 
ประธานสภาฯอบต.    แห่งนี้ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของเรา และโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเพ่ือประชาชน  

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ 

มติที่ประชุม - ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี)  
- ไม่มี 

เลิกประชุม - เวลา  16.00 น. 

 
 
 

 (ลงชื่อ)             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                 (นายสมพงษ์  ประดับวงษ์) 
              ตำแหน่ง  เลขานุการสภา อบต. 

 
 
(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายแดนชัย  เบี้ยกลาง) 

                ตำแหน่ง  รองประธานสภาฯ 
                          

 
(ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

              (นางสาวเอมอร  อนันตภูมิ) 
           ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  
     

 
(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                (นายปรีชา  เผียดจันทร์) 
    ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 



หมู่ที่ 12 
 

รายงานการประชุมสภา วิสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่  1 ประจำปี 2562  เมื่อวันจันทร์ที่ 13  เดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2562 นั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้รับรองรายงานการประชุมแล้วในการประชุมสภา 
วิสมัยสามัญ สมัยที่  1 ครั้งที่  1  ประจำปี 2562  เมื่อ 13  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562  จึงได้ลงลายมือชื่อ
รับรองไว้ และปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 

 

(ลงชื่อ)               
                                                ( นายถนอม  ชาญชำนิ )                 

                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 

 


