
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 

สมัยวิสามัญที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2563 
วันที่  9  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563   

ณ  ห้องประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 

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

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

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

5 นายกะรัญ     เจิมกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1    

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

8 นายธนนันต์    พรสถิต สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4   

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

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

13 นายพนมไพร   เรียงสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6   

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

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

18 นายคำปุ่น       สีหาบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9   

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



21 นายประสงค์    เมฆา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11   

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

22 นายปรีชา       เผียดจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12   

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

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

27 นายจันทร์  ดีนันท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15   

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

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

32 นายบุญทำ      บิงขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 18   

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

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

37 นายเกิด        เฉื่อยกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 22   

38     
39     

40     
 

 

 

 

 

 

 



 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ นายกองค์ อบต.ห้วยยายจิ๋ว   

2 นายจะเลน กาญสูงเนิน รองนายก อบต.ห้วยยายจิ๋ว   

3 นางสาวโชติกา ตั้งไพโรจน์วงศ์ เลขาฯนายก อบต.ห้วยยายจิ๋ว   

4 นางสาวนิศารัตน์ แขมขุนทด รองนายกอบต.ห้วยยายจิ๋ว   

5 นายวัฒนา  ประเสริฐสังข์ หัวหน้าสำนักงานปลัด   

6 นายฐนกร   งามประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่าง   

7 นางศรัณย์รัชต์  มงคลทิวัฒนา ผู้อำนวยการกองคลัง   

8 นางสาวเบญจรัตน์  เฉลากาย ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม   

9 นางสาวจรรยมณฑน์  ยุ้งจัตุรัส ผู้อำนวยการกองการศึกษา   

10 นางสาวสุพิน จูประโคน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   
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นายสมพงษ์  ประดับวงษ์ - ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
เลขานุการสภาฯ ตำบลห้วยยายจิ๋ว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 

9 มีนาคม 2563  เรียกประชุมเวลา 09.30 น. สมาชิกสภา มีสมาชิก
ทั้งหมด  36 คน มาลงชื่อประชุม  33 คน เลขานุการสภา  1  คน  ลา
ประชุม  3  คน ผู้เข้าร่วมประชุม 9 คน  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  และองค์
ประชุมครบแล้ว  เชิญประธานในที่ประชุม  จุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  
สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  และเปิดทำการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น.  

นายถนอม ชาญชำนิ  - ขอสวัสดีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนต่างๆ  
ประธานสภาฯ อบต. และเจ้าหน้าที่ท ุกท่าน ที ่มาร่วมประชุมในวันนี ้ ท่านเลขาฯสภาได้

ตรวจสอบจำนวนสมาชิกแล้วว่ามาประชุมเกินกึ ่งหนึ ่ง ถือว่าครบองค์
ประชุม ผมขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้ครับ  

- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบตาม 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

1. เรื่องที่ 1 ประกาศอำเภอเทพสถิต 
เรื่อง เรียกประชุมและกำหนดสมัยประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 
ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
  ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ขอเปิดประชุมสภา
สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อให้ความเห็นชอบการดำเนินการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังตาลาดสมบูรณ์ หมู่ที ่ 4 ตำบลห้วยยายจิ๋ว และขอ
ความเห็นชอบการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2 
ตำบลห้วยยายจิ๋ว และพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ในเรื่องอ่ืนๆ นั้น 
   อาศัยอำนาจตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 7) พ.ศ.
2562 นายอำเภอเทพสถิต พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เรียกประชุมสมัย
วิสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว
ได้ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม ข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2554 จึงได้กำหนดประชุมสมัย
วิสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 มีนาคม 2563 เป็นต้น
ไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว มีกำหนดระยะเวลา
ไม่เกิน 15 วัน 
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2. เรื่องที่ 2 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562)  
   มาตรา 65 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วน
ตำบล เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
   ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบลซึ่งนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง มีอำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
เมื่อได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 
3. เรื่องที่ 3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541  
   ข้อ 24 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาตำบลรับผิดชอบโครงการที่
ผ่านความเห็นชอบทุกโครงการ และมีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม กำกับ ดูแล 
กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรที่ขอยืมเงินทุน ตลอดจนติดตาม เร่งรัดการนำ
เงินส่งคืน 
   หากกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญางวดใดงวด
หนึ่งหรือทั้งหมด ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาตำบลเร่งรัดให้กลุ่ม
อาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรชำระหนี้คืนโดยพลัน หากไม่ชำระหรือชำระไม่
ครบถ้วน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาตำบลตั้งงบประมาณเท่า
จำนวนเงินที่ทางราชการเสียหายชดใช้คืนในทันทีที่มีการตั้งงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาตำบล แล้วแต่กรณี 
   ในระหว่างที่กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรผิดนัดไม่ชำระหนี้หรือชำระไม่
ครบถ้วน ให้เสียดอกเบี้ยในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด  
   หากกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรไม่ยินยอมชำระหนี้ ให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหรือสภาตำบลดำเนินคดีตามกฎหมายอย่าให้คดีขาดอายุความ
ฯลฯ 
4. เรื่องที่ 4 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยยาย
จิ๋ว พ.ศ.2556  
   ข้อ 39 คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
     (1) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
     (2) ควบคุมรับผิดชอบเงินและทรัพย์สินของกองทุน 
     (3) รับสมัครสมาชิกและจัดทำทะเบียนสมาชิก 
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     (4) ออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งเพื่อดำเนินการตามระเบียบ
นี้ 
     (5) อนุมัติการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกภายใน 15 วัน 
     (6) จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย งบเดือนและสรุปงบปี รายงานต่อที่
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
     (7) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อท่ีประชุมใหญ่ ปีละหนึ่งครั้ง 
     (8) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและสมาชิก 
ข้อ 47 แบบพิมพ์เกี ่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ทะเบียน
รายรับ ทะเบียนรายจ่ายงบเดือน งบแสดงสถานะการเงินประจำปีให้ใช้แบบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบล โดยอนุโลม 
5. เรื่องท่ี 5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 
     (26) “ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ  
   ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบเพียงเท่านี้ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุม ซึ่งการประชุมสภาครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2563 วันที่ 9 มีนาคม 2563 ตามเวลานัดหมาย 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา (3 กุมภาพันธ์ 2563) 
    - มติที่ประชุมรับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อพิจารณา 
(1) ขอความเห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านวังตาลาด
สมบูรณ์ หมู่ที่ 4  ขอเชิญท่านนายกได้เสนอญัตติเรื่องนี้ครับ 

นายจะเลน กาลสูงเนิน  - เรียนท่านประธานสภา กระผมนายจะเลน กาลสูงเนิน รองนายกองค์การ  
รองนายก อบต.  บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ ๋ว ได้รับมอบมอบหมายจากนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
 เรื่อง การเสนอญัตต ิ
 เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
 อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 ข้อ 37 ข้อ 38 
    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

ได้รับการประสานงานจากสำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ ว่า 
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาย
จิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ยังไม่สามารถดำเนินการได้สาเหตุอัน
เนื่องมาจากปัญหาเรื่องที่เดินของพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น นั้น 
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    ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ หมู่

ที ่ 4 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบ - กฎหมาย จึงขอให้ท่านบรรจุญัตติการให้ความ
เห็นชอบให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เข้าระเบียบวาระการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วต่อไป   

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
นายถนอม ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านรองจะเลน กาลสูงเนิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานสภาฯ อบต.  ห้วยยายจิ๋ว ได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย 

ยายจิ๋ว ให้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว และขอ
เชิญท่านนายกได้ชี้แจงก่อนที่สภาฯจะมีมติที่ประชุม เชิญครับ 

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

ตำบลห้วยยายจิ๋วได้พิจารณาเห็นชอบ สืบเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยายจิ๋วได้ให้ประชาชน โดยการนำของผู้ใหญ่กิตติภูมิ สถิตกำปะ
นาท ผู้ใหญ่บ้านวังบายศรี หมู่ที่ 9 ได้ถวายฎีกาต่อสมเด็จพระกนิษฐาธราข
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี ่ยวกับ
โครงการขุดลอกแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ที่ผ่านมา ทางผู้ว่า
ราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเชิญผู้
นำเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอเทพสถิตได้ข้อสรุปว่ า ทางสำนัก
พระราชวังได้จัดสรรงบประมาณในการขุดลอกแหล่งน้ำบ้านวังตาลาด
สมบูรณ์ประมาณ 19 ล้านบาท และได้มอบหมายให้หน่วยงานที ่จะ
ดำเนินการ คือ สำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ  ขั้นตอนอยู่ใน
ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ ซึ่ง
ได้ออกแบบการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังติดขัดในเรื่องของพื้นที่ที่
จะดำเนินการซึ่งทางสำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือ สปก. เข้า
มาสำรวจรางวัด ปรากฏว่าพื ้นที ่บางส่วนนั ้นอยู ่ในพื ้นที ่ของกรมป่าไม้  
สำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิจึงได้แจ้งมายังองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ขณะนี้ทาง
สำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิได้ทำหนังสือเพื่อขออนุญาต
ก่อสร้างพื้นที่ไปยังกรมป่าไม้เรียบร้อยแล้ว และอีกส่วนหนึ่งทางสำนักงาน
โครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ ได้ขอมติของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยายจิ๋ว โดยปกติแล้วสำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดชัยภมูิ
นั้นจะติดตามโครงการที่มีอยู่แล้ว เช่น เขื่อนลำคันฉู เป็นต้น ซึ่งจะสามารถ
ดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ แต่อ่างเก็บน้ำบ้านวังตาลาดสมบูรณ์อยู่ใน
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ฉะนั้นการเสนอญัตติจึงเป็น
การติดตามให้สำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ ได้มาดำเนินการ 
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จัดการโครงการนี ้อย่างเร่งด่วน เพื ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี ่น ้อง
ประชาชนต่อไป ขอบคุณครับ    

นายถนอม ชาญชำนิ          - ขอขอบคุณท่านนายก ที่ท่านได้เสนอญัตติและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ประธานสภาฯ โครงการดังกล่าว ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อหารือหรือข้อสงสัยที่จะสอบถาม

เพิ่มเติมหรือไม่ครับก่อนที่จะมีมติเห็นชอบต่อไป เชิญท่านธนนันต์  พรสถิต 
ครับ 

นายธนนันต์  พรสถิต - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายธนนันต์  พรสถิต สมาชิกสภา  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 อบต.หมู่ที่ 4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้

สร้างชลประทานขนาดเล็กแห่งประเทศไทย การหมุนเวียนในบางครั ้งก็
อาจจะขัดข้องบ้าง กระผมในฐานะท่ีเป็นเจ้าของพ้ืนที่ร่วมกับหมู่ที่ 9 บ้านวัง
บายศรี ก็คงจะไม่มีปัญหาในการใช้พ้ืนที่ในส่วนนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่พี่น้องประชาชนในตำบลห้วยยายจิ๋ว กระผมขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ 
ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านธนนันต์ พรสถิต ที่ท่านได้ชี้แจงและไม่มีข้อขัดข้องในการ 
ประธานสภาฯ ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ท่านสมาชิกท่านใดมี

ข้อคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการขอความ
เห็นชอบก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับโครงการ
ดังกล่าว ยกมือครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอ่างเก็บ
น้ำบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 

นายถนอม ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านสมาชิกท้ัง 22 หมู่บ้าน ที่เห็นชอบกับโครงการก่อสร้างอ่าง 
ประธานสภาฯ เก็บน้ำบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 4   

ต่อไปเป็นการพิจารณาในหัวข้อที ่ 2 เร ื ่อง ขอความเห็นชอบในการ
ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส เชิญท่านนายกได้เสนอญัตติครับ 

นายจะเลน  กาลสูงเนิน - เรียนท่านประธานสภา กระผมนายจะเลน กาลสูงเนิน รองนายกองค์การ  
รองนายก อบต.  บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
 เรื่อง การเสนอญัตต ิ
 เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
 อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 37 ข้อ 38 
    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

ได้รับการประสานจากองค์กรเอกชนว่า ได้จัดทำแผนงานโครงการด้าน
พลังงาน โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนไบโอแก๊ส ขนาด 3 เมกวัตต์ 
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ สภาพของที่ดินมีเอกสารสิทธิ์เป็น นส.
3 ก. นั้น 
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    ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัด

ชัยภูมิ พิจารณาแล้วเห็นว่า แผนงานโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพื้นท่ีด้านพลังงานและการส่งเสริมการมีงานทำ จึงขอให้ท่าน 
บรรจุญัตติการให้ความเห็นชอบก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนไบโอแก๊สเข้า
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านรองจะเลน กาลสูงเนิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภาฯ ห้วยยายจิ๋ว ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย

ยายจิ๋ว  ในการเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ยายจิ๋ว และขณะนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไบ
โอแก๊สได้มาชี้แจงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ก่อนที่ทางสมาชิกสภาฯจะได้ มี
ข้อซักถาม เชิญเจ้าหน้าที่จากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สครับ 

นายอิทธิภัทร  ตั้งไพโรจน์วงศ์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ 
ตัวแทนบริษัทเอกชน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ ๋วทุกท่าน กระผมนายอิทธิภัทร ตั้ง

ไพโรจน์วงศ์  ตัวแทนบริษัท Community Bioenergy 20 ขออนุญาตชี้แจง
ที ่มาของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนไบโอแก๊ส  ซึ ่งโครงการนี ้เป็น
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ให้มีโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ช่วยให้ชุมชนมีรายได้จากการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า มี
รายได้จากการจำหน่ายวัตถุดิบทางการเกษตร ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้าง
อาช ีพในช ุมชน เป ็นเศรษฐก ิจหม ุนเว ียนภายในช ุมชนน ั ้นๆ โดยที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติลงมติรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากเม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2562 และเม่ือ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงไฟฟ้าชุมชนฯ ได้ทำหนังสือขออนุญาต
จัดทำประชาคมและประชาสัมพันธ์โครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่บ้าน
หนองจะบก หมู่ที่ 2 โดยทางรัฐบาลมีนโยบายหากผู้ใดสร้างโรงไฟฟ้าต้อง
เสนอผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนนั้นๆ และจะต้องให้วิสาหกิจชุมชนถือหุ้นขั้น
ต่ำ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งโรงไฟฟ้าแห่งนี้มีมูลค่า 
300 ล้านบาท และวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตไฟฟ้านั้นใช้หญ้าสุวรรรภูมิ  คือ 
หญ้าที่มีลักษณะคล้ายหญ้าเนเปียร์ แต่ใช้น้ำน้อยกว่าและทนแล้งได้ดีกว่า
หญ้าเนเปียร์ มีความสูงประมาณ 2-3 เมตร  ทำไมต้องใช้หญ้าชนิดนี้ 
เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส จึงนำหญ้าชนิดนี้มาหมักให้เกิดก๊าซมีเทน
(Methame) แล้วนำน้ำมาปั่นไฟ  วิธีการหมัก คือ นำหญ้าสุวรรณภูมิมาหั่น
เป็นชิ้นเล็กๆแล้วใส่จุลินทรีย์ ไม่ได้ใส่น้ำเพราะน้ำที่ได้นั้นได้มาจากต้นหญ้า
แล้วหมักให้เกิดแก๊ส ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดมลพิษรอบด้านภายใต้ระบบปิดและ
ไม่ทำให้เกิดเสียง เนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้นำเข้ามาจากประเทศเยอรมันทำ
ให้เกิดเสียงเบา  สำหรับเรื่องกลิ่นนั้นไม่มีออกมาภายนอกหากจะมีในช่วงที่ 
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ตักกากออกมาประมาณ 1 ชั่วโมงแล้วกลิ่นก็จะหายไป ส่วนกากนั้นทาง
บริษัทจะให้ชุมชนฟรี ซึ่งมีท้ังกากน้ำและกากหญ้านำไปเป็นปุ๋ย หรือจะนำไป
อัดเม็ดจำหน่ายต่อหรือแจกจ่ายให้เกษตรกรหรือชาวบ้านก็ได้ สิ่งที่ทาง 
คณะกร รมกา ร จะ ให ้ ก ั บ ช ุ ม ชนน อกจ า กห ุ ้ น ฟร ี แ ล ้ ว น ั ้ น ก ็ คื อ 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติสนับสนุนเงิน 25 สตางค์ต่อหน่วยที่
โรงไฟฟ้าผลิตได้ให้ชุมชนทุกปี และทางโรงไฟฟ้าจะรับซื้อหญ้าจากสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนในรัศมี 10 กิโลเมตร จากโรงไฟฟ้าที่จะจัดตั้งขึ้นในราคา
ประกัน 300 บาทต่อตัน เป็นเวลา 10 ปี ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และทำ
การเก็บเกี่ยวผลผลิตทุก 4 เดือน หมายถึงเกษตรกรจะมีรายได้ปีละ 3 ครั้ง 
โดยทางโรงไฟฟ้าจะให้ท่อนพันธุ์ฟรี ปลูกฟรี ตัดฟรี ขนส่งฟรี เจ้าของที่ดินมี
หน้าที่ดูแลไม่ให้วัชพืชขึ้นมาแย่งสารอาหารของหญ้าสุวรรณภูมิ  แต่ขั้นตอน
ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านั ้นยังไม่อาจทำได้เนื ่องจากจะมีคณะกรรมการ
แห่งชาติอีก 1 ชุด ซึ่งเป็นชุดที ่จะพิจารณาอนุมัติการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ดังกล่าวโดยจะดูจากผลประโยชน์ที่จะเกิดกับชุมชนสูงสุด  ทางบริษัทมีเรื่อง
ที่จะชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณ คุณอิทธิภัทร ตั้งไพโรจน์วงศ์ ซึ่งเป็นคณะทำงานในการก่อสร้าง 
ประธานสภา โรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส ก่อนที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วจะมี

มติหรือรับฟังข้อมูลเพ่ิมเติม มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ เชิญท่าน
ธนนันต์  พรสถิต ครับ 

นายธนนันต์  พรสถิต  - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายธนนันต์  พรสถิต สมาชิก 
สมาชิก อบต.หมู่ 4 สภาฯอบต.หมู่ที่ 4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์  วันนี้เป็นความรู้ใหม่ที่เข้ามาสู่

ตำบลห้วยยายจิ ๋ว ผมขออนุญาตสอบถาม หากเป็นสมาชิกแล้วการปลูก
จะต้องมีพื้นที่กี่ไร่ขึ้นไปและจะกลายเป็นรายได้ไม่คงที่หรือไม่ อยากให้ทาง
บริษัทได้ชี้แจงกับทางสภาเพ่ือทำความเข้าใจครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านธนนันต์  พรสถิต กระผมขออนุญาตให้ทางสมาชิกได้ 
ประธานสภา สอบถามและทางตัวแทนบริษัทได้ตอบคำถามในครั้งเดียว เชิญท่านชัยชาญ 

สว่างจิตร ครับ 
นายชัยชาญ  สว่างจิตร - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายชัยชาญ  สว่างจิตร สมาชิก 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 สภาฯ อบต.หมู่ที่ 6 บ้านวังคมคาย  กระผมรู้สึกยินดีที่ทางตัวแทนบริษัท

เจ้าของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส ได้เข้าร่วมประชุมในครั ้งนี้
กระผมมีคำถามท่ีจะสอบถามทางบริษัท 6 ข้อ ดังนี้ 

 1.โรงไฟฟ้ามีผลเสียในด้านกลิ่นอย่างไร  ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ตอบแล้วว่าไมม่ี
ปัญหาในเรื่องนี้อย่างแน่นอน แต่หากช่วงหลังมีกลิ่นเกิดขึ้นทางบริษัทจะมี
ส่วนรับผิดชอบอย่างไร สำหรับหมู่บ้านที่มีรัศมี 4 กิโลเมตร 

 2. โรงไฟฟ้าร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการจัดทำสัญญาหรือไม่ 
 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 200 คน ที่จะร่วมตั้งกลุ่มมีอะไรที่จะเชื่อมั่นใน

ราคาที่ทางเจ้าหน้าที่เสนอให้เสนอให้ตลอด 10 ปี ในราคา 300 บาทต่อตัน 
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 4. ราคาหญ้าที่จะรับซื้อราคาเท่าไร เรื่องนี้ทราบแล้วว่าในราคา 300 บาท

ต่อตัน ในราคานี้จะใช้ตลอดทั้ง 10 ปีหรือไม่ 
 5. เปอร์เซ็นต์ที่บริษัทให้ 10 เปอร์เซ็นต์ มีสัญญาหรือไม่ เช่น หาก 4-5 ปี 

มีการเปลี่ยนผู้บริหารทุกอย่างยังคงเดิมหรือไม่ 
 6. รัศมีในการปลูกหญ้าระยะ 10 กิโลเมตร พ้ืนที่บ้านหนองจะบกนั้นอยู่สุด

เขตตำบลห้วยยายจิ๋ว ไม่สามารถไปถึงหมู่ที่ 9 หรือหมู่ที่ 5 ได้ ขอสอบถาม
ว่า หากกลุ่มวิสาหกิจอยากจะปลูกหญ้าเกินระยะ 10 กิโลเมตร สามารถ
ปลูกได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านชัยชาญ  สว่างจิตร สมาชิกสภาฯอบต.หมู่ที่ 6 เชิญตัวแทน 
ประธานสภา บริษัทได้ตอบข้อสักถามครับ 
นายอิทธิภัทร ตั้งไพโรจน์วงศ์ - ขอบคุณท่านประธานสภาฯครับ  สำหรับคำถาม 
ตัวแทนบริษัทเอกชน 1. หากโรงไฟฟ้ามีกลิ ่นรบกวนประชาชน ให้ประชาชนร้องเรียนให้ปิด

โรงงานได้  
 2. สำหรับความมมั่นคงในกลุ่มวิสาหกิจต้องจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นโรงไฟฟ้า 

ดังนั ้นวิสาหกิจไม่จำเป็นต้องมีสัญญา เนื ่องจากเป็นผู ้ถือหุ้ นโดยตรงไม่
สามารถไล่ออกได้ 

 3. โรงไฟฟ้าไม่สามารถเปลี่ยนผู้บริหารได้ เนื่องจากเป็นสัญญาภาคบังคับไม่
สามารถทิ้งชุมชนได้ 

 4. ราคาผลผลิตนั้นเป็นสัญญาผูกพันกับภาครัฐว่าจะรับซื้อผลผลิตในราคาท่ี
กำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
5. การรับซื้อผลผลิตจากวิสาหกิจชุมชนนั้นมีสัญญาตลอด 10 ปี 
6. รัศมีในการปลูกหญ้านั้นสามารถเกิน 10 กิโลเมตรได้ แต่ค่าใช้จ่ายจะ
เยอะกว่าระยะ 10 กิโลเมตร สำหรับขนาดพื้นที่ในการปลูกนั้นประมาณ 7 
ไร่ต่อ 1 ราย ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอขอบคุณตัวแทนบริษัทเอกชน ที่ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามของท่าน 
ประธานสภา สมาชิก  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามหรือไม่ครับ เชิญท่าน

นายกครับ 
นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายประเสริฐ แต่งทรัพย์ นายก 
นายก อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว   จากที่คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่อ

สภา เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส โดยทาง
เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากบริษัทได้ให้ข้อมูลเบื ้องต้นไปแล้วนั้น  กระทรวง
พลังงานได้มีนโยบายสร้างความมั่นคงในระบบฐานรากของชุมชน เพื่อให้
ชุมชนเข้มแข็งและดูแลตัวเองได้ เป็นที่มาของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
ดังนั้นการเสนอญัตติต่อสภาในการขอความเห็นชอบก่อสร้างโรงไฟฟ้าไบโอ
แก๊สในวันนี้ กระผมเชื่อว่าประชาชนในตำบลห้วยยายจิ๋ว จะได้รับประโยชน์
สูงสุดในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 
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นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ที่ได้ชี้แจง 
ประธานสภา ให้กับทางสมาชิกได้รับทราบ สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

หากไม่มี กระผมขออนุญาตขอมติที่ประชุมต่อไป สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส  ยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม - ที ่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส 

 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านในการให้ความเห็นชอบกับโครงการ 
ประธานสภา ก่อสร้างโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สในครั้งนี้ ต่อไปให้ทางตัวแทนบริษัทได้กล่าวกับ

ทางสมาชิก เชิญครับ 
นายอิทธิภัทร  ตั้งไพโรจน์วงศ์ - ขอขอบคุณท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ที่ให้ความ 
ตัวแทนบริษัทเอกชน เห็นชอบกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะได้นำประโยชน์สูงสุดมาสู่ชุมชนของทุกท่านในเร็ว
วัน ขอขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณตัวแทนบริษัทเอกชนครับ ต่อไปเข้าสู่ 
ประธานสภา 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 เชิญท่านเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นครับ เชิญ

ครับ 
นายสมพงษ์  ประดับวงษ์ - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายสมพงษ์  ประดับวงษ์  
เลขานุการสภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ขออนุญาตที่ประชุม

ชี้แจงในเรื่องของกองทุนสวัสดิการ เนื่องจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
ห้วยยายจิ๋วมีสมาชิกประมาณ 3,000 กว่าคน ปรากฏว่า สมาชิกกองทุน
สวัสดิกาชุมชนรส่งเงินสัจจะวันละบาท  ยังไม่ครบตามกำหนดตั้งแต่ 3 ปีที่
แล้วก็มี ปัจจุบันมีสมาชิกที่ค้างจ่ายเป็นระยะเวลา 2-3 ปี กระผมจึงขอ
อนุญาตประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการกองสวัสดิการชุมชนได้เร่งรัดในการ
จัดเก็บเงินสวัสดิการดังกล่าวให้โดยเร็ว 

 - เรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นมีกำหนดการดังต่อไปนี้แผนก็คือ
แผนอาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นไม่ต้องเชื่อผม คือภายในเดือน 
กุมภาพันธ์ 2563 ต้องแบ่งเขตเลือกตั้งและสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้ง
ประจำท้องถิ่นให้แล้วเสร็จ ซึ่งจังหวัดชัยภูมิดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามกำหนด  ภายในเด ือนม ีนาคม 2563 ต ้องประกาศ แต ่ งตั้ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นให้แล้วเสร็จและให้หัวหน้าพนักงานส่วน
ท้องถิ่นจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเลือกตั้งให้พร้อม เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติสามารถจัดการเลือกตั้งได้ทันที  โดยมีการวางแผนคร่าวๆไว้ ดังนี้ 
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 แผนที่ 1 คือ 1 เมษายน 2563 เริ่มต้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

โดย กรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการประมาณ
เดือน พฤษภาคม 2563  เทศบาล  ดำเนินการประมาณเดือน กรกฎาคม  
2563 และองค์การบริหารส่วนตำบล  ดำเนินการประมาณเดือน กันยายน 
2563 

 แผนที่ 2 คือ หากกรุงเทพมหานครและองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่พร้อม  
ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2563 แทน 
และกรุงเทพมหานครและองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดการเลือกตั้งใน
เดือนกันยายน 2563 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่พร้อมที ่จะ
จัดการเลือกตั้งให้หน่วยงานอื่นจัดการเลือกตั้งแทนได้ 

 - เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กล่าวคือ ภาษีที่ดิน คือ ภาษีบำรุงท้องที่
เดิม  ภาษีสิ่งปลูกสร้างก็คือภาษีโรงเรือนเดิม ซึ่งจะยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่
พร้อมภาษีโรงเรือนและที่ดิน  แล้วนำทั้ง 2 อย่างมารวมกันเป็นภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายให้ดำเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ขยาย
เวลาออกไป องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วได้สำรวจเสร็จเรียบร้อย
แล้วแต่ยังลงบันทึกรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในปลายเดือน มีนาคม 2563 หรือเดือนหน้านี้กระผมมีเรื่อง
ที่จะชี้แจงต่อที่ประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านปลัดสมพงษ์ ประดับวงษ์  เลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงให้ 
ประธานสภา สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาท้องถิ่น ต่อไปเชิญท่านนายก

ครับ 
นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายประเสริฐ แต่งทรัพย์ นายก 
นายก อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ ๋ว  กระผมได้ร ับแจ้งโครงการไฟ

สาธารณะโซล่าเซลล์ ได้รับจัดสรรให้ตำบลห้วยยายจิ๋ว จำนวน 80 ต้น ซึ่ง
จะต้องส่งข้อมูลด่วนเนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วนจากกระทรวงพลังงาน 
ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกทุกท่านหากทางผู้อำนวยการกองช่างได้
ประสานไปยังท่าน ให้ท่านสมาชิกเร่งหาข้อมูลให้กับทางกองช่างอย่าง
เร่งด่วน เพื่อประโยชน์กับหมู่บ้านของท่านและพี่น้องชาวตำบลห้วยยายจิ๋ว
ทุกคน 

 - พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ลงนามวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2563  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  เรื่องกำหนดพื้นที่
ควบคุมเหตุรำคาญ  หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ต้อระวาง
โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประกาศนี้
มีผลบังคับใช้ทันที กระผมขออนุญาตแจ้งเพ่ือทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
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นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านนายก ที่ท่านได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้สมาชิกทุกท่านได้ 
ประธานสภา รับทราบ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีเรื่องที่จะหารืออย่างอื ่นอีก

หรือไม่ครับ  เชิญท่านแดนชัยครับ 
นายแดนชัย  เบี้ยกลาง - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  กระผมนายแดนชัย  เบี้ยกลาง สมาชิก  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15 อบต. หมูที่ 15 บ้านเขาวงศ์พระจันทร์  ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้สนับสนุน

น้ำมันในการสูบน้ำเข้าบ่อเก็บน้ำของบ้านเขาวงศ์พระจันทร์ทั ้ง 2 บ่อ 
กระผมขอเป็นตัวแทนชาวบ้านบ้านเขาวงศ์พระจันทร์ขอบพระคุณท่าน
นายกเป็นอย่างยิ่งครับ 

 - อีกเรื่องคือ ไฟฟ้าโซล่าเซลล์เส้นทางบ้านวังคมคาย - เขาวงศ์พระจันทร์ 
ชำรุด 1 จุด จึงขออนุญาตแจ้งผ่านท่านประธานไปยังท่านผู ้บริหารได้
รับทราบและดำเนินการแก้ไข 

 - เรื่องห้องน้ำ ณ จุดบริการประชาชนสามแยกบ้านโคกรัง เนื่องจากห้องน้ำ
อยู่ห่างไกลจากจุดบริการ จึงเรียนท่านประธานไปยังผู้บริหารในเรื่องของ
การซ่อมแซมห้องน้ำตรงจุดบริการดังกล่าวด้วย ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านแดนชัย เบี้ยกลาง  รองประธานสภาฯ เชิญท่านพรทิพย์  
ประธานสภา ราชนรินทร์ ครับ 
น.ส.พรทิพย์  ราชนรินทร์ - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ดิฉันนางสาวพรทิพย์  ราชนรินทร์ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 16 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16 บ้านวังสมบูรณ์  ขออนุญาตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ไฟฟ้าโซ่ล่าเซลล์ช่วงบ้านหินราง มีจุดที่ไฟฟ้าไม่ติดอยู่บางจุด จึงขออนุญาต
เรียนผ่านท่านประธานไปยังผู้บริหารได้รับทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไป  
ขอบคุณค่ะ 

นาถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านพรทิพย์  ราชนรินทร์  เชิญท่านกฤตพลครับ 
ประธานสภา 
นายกฤตพล  นัดทะยาย - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  กระผมนายกฤตพล  นัดทะยาย สมาชิก 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 สภา อบต.หมู่ที่ 8  บ้านประดู่งาม  ขอขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงแทน

ชาวบ้านบ้านประดู่งาม  ที่ท่านได้นำอุปกรณ์ไปช่วยดำเนินการก่อสร้างฝาย
กั้นน้ำลำห้วยคลองสีเสียดระหว่างบ้านประดู่งาม - บ้านยางเตี้ย ประมาณ 
800 เมตร ขอขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านกฤตพล  นัดทะยาย  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 บ้านประดู่ 
ประธานสภา งามครับ  เชิญท่านบุญช่วย สามารถกูล ครับ 
นายบุญช่วย  สามารถกูล - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  กระผมนายบุญช่วย  สามารถกูล  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 บ้านหินเพลิงพัฒนา  เมื่อปีที่คลองส่งน้ำบ้านหิน

เพลิงพัฒนาได้ถูกกัดเซาะไปเกือบ 50 เมตร กระผมจึงขออนุญาตท่าน
ประธานผ่านไปยังท่านผู้บริหารให้ดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขให้อย่าง
เร่งด่วน  อีกเรื่องคือ ไฟฟ้าโซล่าเซลล์หากเป็นไปได้อยากจะขอจัดสรร 4-5 
จุด ขอบคุณครับ 
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นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านบุญช่วย  สามารถกูล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 ครับ   
ประธานสภา เชิญท่านธงชัย  อุบล ครับ 
นายธงชัย  อุบล   - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายธงชัย  อุบล สมาชิกสภา  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 อบต.หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยายจิ๋ว  ขอขอบคุณท่านนายกที่ให้ความอนุเคราะห์

ดำเนินการสูบน้ำ หมู่ที่ 1 ซึ่งเป็นรอบที่ 2 แล้ว และขณะนี้มีทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลให้ซึ่งอยู่ติดกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยายจิ๋ว  หากดึงมาใช้ในหมู่บ้านเกรงว่าจะไม่เพียงพอ 
จึงขอมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยายจิ๋ว ขออนุญาตเรียนผ่าน 
ทางท่านประธานสภาไปยังท่านผู้บริหารให้นำช่างเข้าไปดำเนินการสำรวจให้
ด้วย ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านธงชัย  อุบล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยายจิ๋ว 
ประธานสภา  ครับ  เชิญท่านนายกครับ 
นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายประเสริฐ แต่งทรัพย์ นายก 
นายก อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้อภิปราย

ในวาระอ่ืนๆ เนื่องจากความเดือดร้อนของประชาชนคืองานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่องของไฟโซล่า
เซลล์ยังอยู่ในระยะประกันจะได้แจ้งผู้รับเหมาให้ดำเนินการแก้ไขทั้งบ้านเขา
วงศ์พระจันทร์ และบ้านหินราง  ส่วนเรื ่องของห้องน้ำ ณ จุดยริการ
ประชาชนบ้านโคกรังนั้น เป็นสถานที่ส่วนบุคคลทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยายจิ ๋ว ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้ แต่ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ ๋วจะให้ทางกองช่างไปดำเนินการ
ซ่อมแซมให้โดยใช้งบประมาณส่วนตัวของกระผมเอง 

 - สำหรับหมู่ 1 บ่อบาดาลซึ่งเจาะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ไม่ได้รับอนุญาตจากทางทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งหากจะดำเนินการยกให้ทาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยายจิ๋ว  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาย
จิ๋วจะให้ทางผู้อำนวยการกองช่างได้ไปศึกษาระเบียบก่อนที่ดำเนินการ 
เนื่องจากต้องนำมาเข้าเป็นครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาย
จิ๋ว จึงต้องดำเนินการให้ถูกต้อง 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอขอบคุณท่านนายก ที่ท่านได้ชี้แจงให้ทางสมาชิกสภาได้รับทราบ 
ประธานสภา สำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้มีมติที่ประชุม เพื่อให้การ

ดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนสูงสุด กระผม
ขออนุญาตปิดการประชุม ณ บัดนี้ครับ 

 

เลิกประชุม   -เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 

 

 



 

ครับ  ข 

(ลงชื่อ)     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายสมพงษ์   ประดับวงษ์) 
ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต. 

 
 

    (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายแดนชัย     เบี้ยกลาง) 
ตำแหน่ง  รองประธานฯ 

 
 

  (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นางสาวเอมอร  อนันตภูมิ) 
ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 

 
 

  (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา    เผียดจันทร์) 
ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 
 
 

 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่  1 ประจำปี 2563  เมื่อวันจันทร์ที่ 3
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นั้น   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว   ได้รับรองรายงานการประชุม
แล้ว ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  เมื่อวันจันทร์ที่ 9  เดือน มีนาคม  
พ.ศ. 2563  จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ และปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 

(ลงชื่อ)               
          ( นายถนอม  ชาญชำนิ )           

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 


