
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
สมัยสามัญที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2563 
วันที่  14  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563   

ณ  ห้องประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 

สมาชิกสภา อบต.    ทั้งหมด   36 คน 
สมาชิกสภา อบต.มาประชุม     คน 
เลขานุการสภาฯ        1    คน 
ลาประชุม        คน 
ขาดประชุม        คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม        คน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายถนอม     ชาญชำนิ ประธานสภา อบต.   
2 นายแดนชัย   เบี้ยกลาง รองประธานสภา อบต.   

3 นายสมพงษ์  ประดับวงษ์ เลขานุการสภา อบต.   
4 นายธงชัย      อุบล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1   

5 นายกะรัญ     เจิมกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1    

6 นายแน่น      น้อยเพชร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2   
7 นายเวียตนาม  กรมกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3   

8 นายธนนันต์    พรสถิต สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4   

9 นายเกรียงไกร  ม่วงถาวร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4   
10 นายคาวี         เจริญใจ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5   

11 นางเอมอร      อนันตภูมิ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5   
12 นายชัยชาญ       สว่างจิตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6   

13 นายพนมไพร   เรียงสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6   

14 นายอุดร         ช้อยขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7   
15 นางอิฐ           ทวยจัตุรัส สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7   

16 นายกฤตพล     นัดทะยาย สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8   
17 นายบุญช่วย   คนรู้ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8   

18 นายคำปุ่น       สีหาบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9   

19 นายเจตน์สฤษฎ์  สุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10   
20 นายรึบ           ปีกขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11   

21 นายประสงค์    เมฆา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11   



ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

22 นายปรีชา       เผียดจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12   

23 นายกุล          ภูมิลำเนา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12   
24 นายบุญช่วย    สามารถกูล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13   

25 นายสุพจน์      กดมัจฉา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14   
26 นายสุรศักดิ์     พืชขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14   

27 นายจันทร์  ดีนันท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15   

28 นางสาวพรทิพย์     ราชนรินทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16   
29 นายวินัย         ก้อนเพชร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16   

30 นายสมจิตร     แจ่มเพ็ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17   
31 นายอำนวย     บุญสมบัติ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 18   

32 นายบุญทำ      บิงขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 18   

33 นายสุเทพ       ออกสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 19   
34 นายคมขำ       หยวกกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 20   

35 นายศรีไพร      หาดขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 20   
36 นายชัยยันต์    เชื่อมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 21   

37 นายเกิด        เฉื่อยกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 22   

38     
39     

40     
 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ นายกองค์ อบต.ห้วยยายจิ๋ว   

2 นายจะเลน กาลสูงเนิน รองนายก อบต.ห้วยยายจิ๋ว   

3 นายวัน  ดีแป้น รองนายกอบต.ห้วยยายจิ๋ว   

4 นางสาวโชติกา ตั้งไพโรจน์วงศ์ เลขาฯนายก อบต.ห้วยยายจิ๋ว   

5 นายวัฒนา  ประเสริฐสังข์ หัวหน้าสำนักงานปลัด   

6 นายฐนกร   งามประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่าง   

7 นางศรัณย์รัชต์  มงคลทิวัฒธนา ผู้อำนวยการกองคลัง   

8 นางสาวเบญจรัตน์  เฉลากาย ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม   

9 นางสาวจรรยมณฑน์  ยุ้งจัตุรัส ผู้อำนวยการกองการศึกษา   

10 นางสาวสุพิน จูประโคน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   

11 นางสาวกัญณพิชา  คำเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

     

     

     

     

     

     



นายสมพงษ์  ประดับวงษ์ - ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
เลขานุการสภาฯ ตำบลห้วยยายจิ๋ว  สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 14 

สิงหาคม 2563  เรียกประชุมเวลา 14.00 น. ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม
ผมมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบดังนี้ ให้ท่านสมาชิก
ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน เนื่องจาก พรก.ฉุกเฉินนั้นยังบังคับใช้
อยู่จนถึงวันที ่ 31 สิงหาคม 2563 และการประชุมในวันนี ้มี 2 วาระ 
สำหรับวันนี้นั้นเนื่องจากว่าท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหว้ย
ยายจิ๋วไม่สบายต้องไปพบแพทย์จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ ่งตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่ วนตำบล พ.ศ.2537 
มาตรา 52 วรรค 3 กรณีไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ
ประธานสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที ่แทน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 
17 วรรค 2 ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาท้องถิ่น
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น โดยนำความข้อ 26 วรรค 2 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนั้นวันนี้ท่านประธานนั้นไม่สบายไปพบแพทย์ไม่
สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ท่านรองประธานจึงต้องปฏิบัติหน้าที่แทน เชิญ
ท่านรองประธานปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมคราวนี้ด้านบน เชิญครับ 

ครับและในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยายจิ๋วสมาชิกสภา สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  มี
สมาชิกทั้งหมด  36 คน มาลงชื่อประชุม  33 คน เลขานุการสภา  1  คน  
ลา 3 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 9 คน  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  และองค์ประชุม
ครบแล้ว  เชิญประธานในที่ประชุม  จุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  สวด
มนต์ไหว้พระพร้อมกัน  และเปิดทำการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป 

เริ่มประชุมเวลา   14.00 น.  

นายแดนชัย  เบี้ยกลาง  - ขอสวัสดีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนต่างๆ  
รองประธานสภาฯ อบต. และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ท่านเลขาฯสภาได้นำเรียน

ไปข้างต้นแล้วนั้น มีสมาชิกทั้งหมด  36 คน มาลงชื่อประชุม  33 คน 
เลขานุการสภา  1  คน  ลา 3 คน ถือว่าครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการ
ประชุม ณ บัดนี้ครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายแดนชัย  เบี้ยกลาง  - การประชุมที่ผ่านมา ท่านสมาชิกทุท่านก็ได้รับหลักการแห่ง (ร่าง) 
รองประธานสภาฯ อบต. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพ่ือพิจารณาแล้วนั้น ต่อไป

ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 
   



   
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญท่ี 2 ครั้งที่ 1  

วันที่  4 สิงหาคม 2563) 
    - มติที่ประชุมรับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
นายแดนชัย เบี้ยกลาง  3.1 การพิจารณา(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 
รองประธานสภาฯ อบต.  (วาระที่ 2) 

- มีท่านสมาชิกหมู่บ้านใดที่ขอแปรญัตติเปลี่ยนแปลงโครงการหรือไม่ หากมี
การเปลี่ยนแปลงเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เชิญครับ 

นางเอมอร  อนันตภูมิ  - เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันนางเอมอร อนันตภูมิ สมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ ๋ว หมู ่ท ี ่  5 ได้ร ับแต่งตั ้งให้เป็นประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ โดยมี นางอิฐ  ทวยจัตุรัส สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว หมูที่ 7 เป็นกรรมการ  นางสาวพรทิพย์ ราชนรินทร์ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว หมูที่ 16 เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  การประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา มีหมู่ที่ 20 
บ้านคลองสอง ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงโครงการรายละเอียดมอบให้นางสาว
พรทิพย์ ราชนรินทร์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติได้
เป็นผู้ชี้แจงค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสาวพรทิพย์ ราชนรินทร์ - เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันนางสาวพรทิพย์ ราชนรินทร์ สมาชิกสภา 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 16  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 16 บ้านวังสมบูรณ์ ได้รับแต่งตั้ง

เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  
 คณะกรรมการแปรญัตติแจ้งว่าได้รอรับคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่5-7 สิงหาคม 
๒๕๖3 ปรากฏว่ามีสมาชิก 1 หมู่บ้าน ได้มีความประสงค์เสนอคำแปรญัตติ
(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖4 
คณะกรรมการจึงได้ประชุมพิจารณา  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  ๒๕๖3 เวลา  
๑0.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ปรากฏว่ามี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 20 เสนอขอแปร
ญัตติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างจากเดิมโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุก สายคุ้มเข่ือน บ้านคลองสอง หมู่ที่ 20 เป็น โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกสายเข้าพ้ืนที่การเกษตรจากถนนทางหลวงหมายเลข 3028 เข้า
พ้ืนที่การเกษตรสายวัดเขาอุดมพร(ระยะที่2) คณะกรรมการพิจารณาแล้วมี
มติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงได้ นอกนั้นพิจารณาแล้วเห็นว่า (ร่าง) ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีความสมบูรณ์
ครบถ้วนและเป็นประโยชน์กับประชาชนในตำบลห้วยยายจิ๋วแล้ว จึงมีมติ
เอกฉันท์เห็นชอบยืนตามร่างเดิม      

    เรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 



นายแดนชัย  เบี้ยกลาง - ขอบคุณท่านพรทิพย์  ราชนรินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
รองประธานสภา อบต. คณะกรรมการแปรญัตติ ที่ได้ชี้แจงต่อสภาก่อนที่จะมีมติจากสภาฯเชิญ

เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบการรับรองการเสนอขอแปรญัตติ เพ่ือให้
ท่านสมาชิกมุกท่านได้เข้าใจในขั้นตอนดังกล่าว เชิญครับ 

นายสมพงษ์  ประดับวงษ์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมพงษ์ ประดับวงษ์  
เลขานุการสภา อบต. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ตามระเบียบ ข้อ 19 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย 
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างจากสายคุ้มเขื่อน มาเป็นสายวัดเขาอุดมพร  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม พ.ศ.2547 ข้อ 60 ได้
กำหนดว่า ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นไปหรือเพ่ิมเติมรายจ่ายหรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่ได้รับคำ
รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือคำแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปร
ญัตติ ในกรณีนี้ปกติการแปรญัตติจะขอลดรายจ่ายและขอลดจำนวนเงินที่
จะจ่าย แต่กรณีนี้ไม่เข้าแปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่เนื่องจากยังคงรายจ่ายเดิม 
ดังนั้นจะต้องได้รับการรับรองจากท่านนายกก่อน เชิญท่านนายกครับ 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์  - เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายประเสริฐ  แต่งทรัพย์  นายก 
นายก อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ทางคณะผู้บริหารขอรับรับรองการ

เสนอขอแปรญัตติครั้ง เนื่องจากได้เล็งเห็นแล้วว่า การเปลี่ยนแปลงโครงการ
ดังกล่าวจะเกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนในตำบลห้วยยายจิ๋ว ทางคณะ
ผู้บริหารจึงมีมติรับรองคำขอแปรญัตติในครั้งนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายแดนชัย  เบี้ยกลาง - ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วที่ท่านได้ชี้แจง 
รองประธานสภา อบต. และทำการรับรองการเสนอขอแปรญัตติในครั้งนี้  ต่อไปสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วจะได้มีมติขอความเห็นชอบจากท่านสมาชิกทุกท่าน
รับรองการเปลี่ยนแปลงโครงการของหมู่ที่ 20 บ้านคลองสอง จากเดิม
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก สายคุ้มเขื่อน เป็น โครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสายเข้าพ้ืนที่การเกษตร สายวัดเขาอุดมพร 
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการในครั้งนี้  ยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุง

ผิวจราจรถนนหินคลุก สายคุ้มเขื่อน เป็น โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนหินคลุกสายเข้าพื้นที่การเกษตร สายวัดเขาอุดมพร หมู่ที่ 20 บ้าน
คลองสอง 

 
นายแดนชัย  เบี้ยกลาง - ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านครับ ต่อไปเข้าสู่ ข้อ 3.2 การพิจารณา(ร่าง) 
รองประธานสภา อบต. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 (วาระที่ 3) ซึ่งเป็นการลง

มติเห็นชอบให้ตรา(ร่าง)ข้อบัญญัติฯดังกล่าว ให้เป็น ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี 2564  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตรา(ร ่าง)



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 เป็น ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี 2564  ยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม  - ที ่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ อนุมัติให้ตรา(ร่าง)ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 เป็น ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี 2564 

 
นายแดนชัย  เบี้ยกลาง - ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านครับ ต่อไปก่อนจะเข้าสู่ ระเบียบวาระท่ี 4 
รองประธานสภา อบต. เรื่องอ่ืนๆ นั้น  ขอเชิญท่านนายกได้กล่าวขอบคุณต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เชิญครบั 
นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายประเสริฐ  แต่งทรัพย์  นายก 
นายก อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ทางคณะผู้บริหารขอขอบคุณท่าน

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ท่านได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ อนุมัติให้
ตรา(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 เป็น ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 เพื่อทางผู้บริหารจะได้เสนอไปยัง
อำเภอเทพสถิต ขอประกาศใช้ข้อบัญญัติฯดังกล่าวในลำดับต่อไป ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วก็จะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้อง
ประชาชนตามข้อบัญญัติฯต่อไป ขอบคุณครับ 

นายแดนชัย  เบี้ยกลาง - ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ที่ท่านได้ชี้แจง 
รองประธานสภา อบต. และกล่าวขอบคุณต่อสภาฯแห่งนี้ครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 
 เรื่องอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายแดนชัย  เบี้ยกลาง - ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อสงสัยอ่ืน

ใดหรือไม่ เนื่องจากวันนี้ 
รองประธานสภา อบต. ประธานสภาจะอนุโลมให้ไม่ต้องทำหนังสือกระทู้ถามขึ้นมา ให้ท่านสมาชิก

ซักถามได้เลย เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายคาวี  เจริญใจ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายคาวี เจริญใจ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ขออนุญาตเรียนฝากท่านประธานไป

ยังท่านผู้บริหารในเรื่องงบประมาณในการบริหารจัดการปัญหาภัยแล้ง
เนื่องจากหมู่ที่ 5 บ้านโคกรัง ในปีนี้นั้นประสบปัญหาภัยแล้งเหมือนหมู่บ้าน
อ่ืนแต่ได้รับการช่วยเหลือที่ล้าช้า จึงขอเรียนฝากท่านประธานไปยังท่าน
ผู้บริหารช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้ด้วย ขอบคุณครับ 

 นายแดนชัย  เบี้ยกลาง - ขอบคุณท่านคาวี เจริญใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาย 
รองประธานสภา อบต. จิ๋ว หมู่ที่ 5 บ้านโคกรัง  เชิญสมาชิกท่านต่อไปได้ซักถามครับ เชิญครับ 
นายแน่น  น้อยเพชร - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายแน่น น้อยเพชร สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 2 บ้านหนองจะบก  เรื่อง

เหมืองส่งน้ำไปทางไร่นาของชาวบ้านขาด ทำให้น้ำนั้นไม่ไหลลงเข้าไร่นาของ



ชาวบ้าน ทำให้ไร่นาของชาวบ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ จึงเรียนฝาก
ท่านประธานไปยังท่านผู้บริหารให้เจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือชาวบ้านด้วย
ครับ ขอบคุณครับ 

นายแดนชัย  เบี้ยกลาง - ขอบคุณท่านแน่น น้อยเพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย 
รองประธานสภา อบต. ยายจิ๋ว หมู่ที่ 2 บ้านหนองจะบก  เชิญท่านสมาชิกท่านต่อไปครับ 
นายธงชัย  อุบล - เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายธงชัย อุบล สมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยายจิ๋ว  อยากจะขอเครื่อง

สูบน้ำจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เพื่อจะสูบน้ำเข้าแหล่ง
เก็บน้ำของหมู่ที่ 1 เนื่องจากน้ำยังไม่เต็มแหล่งเก็บน้ำของหมู่บ้านเกรงว่า
ชาวบ้านจะขาดแคลนน้ำใช้อีก ขอบคุณครับ 

นายแดนชัย  เบี้ยกลาง - ขอบคุณท่านธงชัย อุบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย 
รองประธานสภา อบต. ยายจิ๋ว หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยายจิ๋ว  เชิญท่านนายกได้ตอบข้อซักถามของท่าน

สมาชิกครับ เชิญครับ 
นายประเสริฐ แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายประเสริฐ  แต่งทรัพย์  นายก 
นายก อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  สำหรับปัญหาของทั้ง 3 หมู่บ้านทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว จะเร่งดำเนินการแก้ไขให้ในลำดับ
ต่อไป ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้สะท้อนปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน
ให้กับทางคณะผู้บริหารได้รับทราบ หากไม่ได้ท่านสมาชิกเป็นกระบอกเสียง
ให้พ่ีน้องประชาชนทางคณะผู้บริหารก็ไม่อาจทราบได้ว่าชาวบ้านในตำบล
ห้วยยายจิ๋วนั้นมีความเดือดร้อนเพียงใด ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนท่าน
ผู้บริหารทุกท่านขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้สะท้อนปัญหาให้ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วได้รับทราบ และจะเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไป 
ขอบคุณครับ 

นายแดนชัย  เบี้ยกลาง - ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ที่ท่านได้ชี้แจง 
รองประธานสภา อบต. แก่ท่านสมาชิกท่ีมีข้อซักถามครับ  ต่อไปเชิญรักษาการผู้อำนวยการกอง

สาธารณสุขได้ชี้แจงเรื่องของโครงการเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข เชิญครับ 
น.ส.จรรยมณฑน์  ยุ้งจัตุรัส - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวจรรยมณฑน์  ยุ้งจัตุรัส 
ผอ.กองการศึกษา  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  ขอ

อนุญาตแจ้งเรื่องเงินโครงการอุดหนุนด้านสาธารณสุข  ฝากท่านสมาชิก
ประชาสัมพันธ์ให้กับทางคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านของแต่ละหมู่บ้าน ได้มา
รับเช็คท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว โดยจะต้องมาให้ครบทั้ง 3 
คน เพ่ือเซ็นเอกสารการรับเช็คไปเข้าบัญชีและทำการเบิกจ่ายได้เลยค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 

นายแดนชัย  เบี้ยกลาง - ขอบคุณผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการกอง 
รองประธานสภา อบต. สาธารณสุข  ที่ท่านได้ชี้แจงแก่ท่านสมาชิกได้รับทราบและช่วย

ประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการฯดังกล่าวได้ทราบด้วย  ต่อไปเชิญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เชิญครับ 

น.ส.เบญจรัตน์  เฉลากาย - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวเบญจรัตน์  เฉลากาย 



ผอ.กองสวัดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  ขออนุญาตฝากท่านสมาชิก
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุที่จะขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุใน
ปีงบประมาณ 2564 ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนต้องเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 
2504 ให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกึงเดือนกันยายน 2563 
หากมาลงทะเบียนไม่ทันกำหนดเวลาจะต้องรอไปอีก 1 ปี เมื่อผู้สูงอายุที่มี
อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับเงินในเดือนเกิดของตัวเองในปี 2564 
ขอบคุณค่ะ 

นายแดนชัย  เบี้ยกลาง - ขอบคุณผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ที่ท่านได้ชี้แจงแก่ท่านสมาชิก 
รองประธานสภา อบต. ได้รับทราบ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ หากไม่มีแล้วผมขอ

อนุญาตปิดการประชุม  ณ  บัดนี้ 
 
  
เลิกประชุม   -เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 

รับ  ข 

(ลงชื่อ)     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายสมพงษ์   ประดับวงษ์) 
ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต. 

 
 

    (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายแดนชัย     เบี้ยกลาง) 
ตำแหน่ง  รองประธานฯ 

 
 

  (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นางสาวเอมอร  อนันตภูมิ) 
       ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 

 
 

  (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา    เผียดจันทร์) 
       ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 

 
 

 



รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่  2 ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 14 
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 นั้น   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว   ได้รับรองรายงานการประชุม
แล้ว ในการประชุมสภา สมัย…………….ที่……. ครั ้งที่……. ประจำปี 2563  เมื ่อวัน………………….ที่ ……..  
เดือน……………………………พ.ศ. 2563  จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ และปิดประกาศรายงานการประชุมให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 

(ลงชื่อ)               
          (นายถนอม ชาญชำนิ)           

         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 


