
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
สมัยสามัญที่ 4  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2563 
วันที่  15  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 

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 นายอำนาจ ลภัสรดาศานต์ 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 นางศรัณย์รัชต์  มงคลทิวัฒธนา ผู้อำนวยการกองคลัง   

7 นางสาวเบญจรัตน์  เฉลากาย ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม   

8 นางสาวจรรยมณฑน์  ยุ้งจัตุรัส ผู้อำนวยการกองการศึกษา   

9 นายฐนกร  งามประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่าง   

10 นางธัญรัตน์  ลภัสรดาศานต์ รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุขฯ   

11     

     

     

     

     

     

     



นายอำนาจ ลภัสรดาศานต์ - ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
เลขานุการสภา อบต. ตำบลห้วยยายจิ๋ว  สมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 15 

ธันวาคม 2563 เรียกประชุมเวลา 09.30 น. สมาชิกที่มาร่วมประชุมใน
วันนี้ มีทั้งหมด  36 คน มาลงชื่อประชุม  32 คน ลา 3 คน ยังไม่มา 1 คน 
ครับเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  และองค์ประชุมครบแล้ว  เชิญทุกท่านในที่
ประชุม  จุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  และ
เปิดทำการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น.  

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอสวัสดีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนต่างๆ  
ประธานสภาฯ อบต. และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 

ประจำปี 2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 สมาชิกที่มาร่วมประชุมใน
วันนี้ มีทั้งหมด  36 คน มาลงชื่อประชุม  32 คน ลา 3 คน ยังไม่มา 1 
คน ครับเมื่อครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้ครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายถนอม  ชาญชำนิ  - ตามท่ีทางหัวหน้าส่วนนั้นได้แจกเอกสารให้แก่สมาชิกทุกท่านได้ทราบ 
ประธานสภาฯ อบต. เป็นโครงการท่องเที่ยวฤดูหนาวและของดีอำเภอเทพสถิต ประจำปี 2563 

ซึ่งในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 นี้ จะเป็นการเดินวิ่งที่อุทยานแห่งชาติป่า
หินงาม จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ และอีกหนึ่งเรื่องคือ 
การจัดกิจกรรมของทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วที่ผ่านมาทั้ง 2 
กิจกรรม ถือว่าสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในส่วนของรายละเอียดต่างๆนั้น ได้
มอบหมายให้ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี ้แจงผ่านสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยายจิ๋วแล้วนั้น หากท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม
ให้ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2  
     

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญท่ี 4 ครั้งที่ 1  
วันที่  1 ธันวาคม 2563) 

    - มติที่ประชุมรับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อพิจารณา 
    3.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  

พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 
นายถนอม ชาญชำนิ  - ก่อนที่จะเข้าสู่วาระท่ี 3.1 เชิญท่านผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การ 
ประธานสภาฯ อบต.  บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เชิญครับ   
นายจะเลน  กาลสูงเนิน  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายจะเลน กาลสูงเนิน  รองนายก 
รองนายก อบต.   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
    เรื่อง ขอเสนอญัตติ 
    เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 



 อ้างถึง 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 
66 มาตรา 67 มาตรา 68 

    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ข้อ 30(5) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563  จำนวน  36  เล่ม 

 

ตามอ้างถ ึง 2 กำหนดให้ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี นั้น 

บัดนี้ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบทางราชการ  จึงขอให้ท่าน
บรรจุญัตตินี้ เข้าระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ยายจิ๋ว เพื่อทราบต่อไป 

           ขอแสดงความนับถือ 
   นายประเสริฐ แต่งทรัพย์ 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 

 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านรองจะเลน กาลสูงเนิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภา อบต.  ห้วยยายจิ๋ว รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาย 

จิ๋ว ในการเสนอญัตติครั้งนี้ ต่อไปเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงต่อสภา
แห่งนี้ เชิญครับ 

นายอำนาจ ลภัสรดาศานต์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอำนาจ ลภัสรดาศานต์ ปลัด 
เลขานุการสภา อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ ๋ว  ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ ๋ว ตามระเบียบเร ื ่องการจ ัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 
29(3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามแผนได้จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานเสนอผู้บริหาร และผู้บริหารนำเสนอต่อสภาให้ความเห็นชอบ 
เมื่อสภาให้ความเห็นชอบแล้วจึงจัดทำประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดย
ทั่วกัน ภายใน 15 วัน ซึ ่งรายละเอียดนั้นจะเป็นการสรุปผลการจัดทำ
โครงการในเรื่องของหมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยายจิ๋ว ซึ่งโครงการทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาย



จิ๋ว มีจำนวน 394 โครงการ บรรจุในข้อบัญญัติ จำนวน 138 โครงการ 
จ่ายขาดเงินสะสม 23 โครงการ รวมทั้งสิ้น 162 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
41.11 เปอร์เซ็นต์ รายละเอียดโครงการต่างๆ อยู่ในเอกสารหน้าที่ 5 เป็น
ต้นไป ให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบความถูกต้อง  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ซึ่งดำรงตำแหน่ง 
ประธานสภา อบต. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ที่ท่านได้ชี้แจงให้กับ

ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ใน
การเสนอญัตติในครั้งนี้ สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบการรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ยกมือครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

นายถนอม ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบรายงานการติดตามและ 
ประธานสภา อบต. ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ในครั้งนี้ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายถนอม  ชาญชำนิ - ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆนั้น ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะอภิปราย 
ประธานสภา อบต. หรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายชัยชาญ สว่างจิตร - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชัยชาญ สว่างจิตร สมาชิกสภา 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 6 บ้านวังคมคาย เรื่องแรกเรียน

ผ่านท่านประธานไปยังท่านผู้บริหารงบจ่ายขาดเงินสะสม เนื่องจากบ้าน   
วังคมคายจะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีจึงอยากจะขอถนนหินคลุกลงก่อนได้
หรือไม่ เรื่องท่ีสองถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตรเชื่อมระหว่างตำบลซึ่งเป็นปัญหา
มายาวนานยังไม่ได้รับการปรับปรุงจึงอยากเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่าน
ผู ้บริหารเพื ่อขออนุญาตตรวจสอบว่าพื ้นที ่ดังกล่าวเป็นพื ้นที ่ในความ
รับผิดชอบของตำบลใด จึงขอเรียนมาเพื่อทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านชัยชาญ สว่างจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำลห้วย 
ประธานสภา อบต. ยายจิ๋ว หมู่ที่ 6 บ้านวังคมคาย เชิญทางคณะผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามของ

หมู่ 6 ครับ เชิญครับ 
นายฐนกร  งามประเสริฐ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายฐนกร งามประเสริฐ  
ผอ.กองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง จากที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 6 ได้ซักถามเรื่องแรกเกี่ยวกับ

งบจ่ายขาดถนนหินคลุกผมจะลงไปดูให้เนื่องจากยังไม่ได้ทำสัญญาจ้างงาน



เรื่องที่สองถนนเข้าพื้นที่การเกษตรตรงสะพานเข้าไร่ผู้ใหญ่มา ตามแนวเขต
ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนั้นเขตตำบลห้วยยายจิ๋วจะสิ้นสุดที่สะพานคือ
จากถนนดำ 3028 ไปประมาณ 200-300 เมตร ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย จากนั้นจะเป็นของตำบลบ้านไร่ จึงนำเรียนมาเพ่ือ
ทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านฐนกร งามประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างครับ มีสมาชิกท่าน 
ประธานสภา อบต. ใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายแดนชัย เบี้ยกลาง - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายแดนชัย เบี้ยกลาง สมาชิกสภา 
รองประธานสภา อบต. องค์การบริหารส่วนตำลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 15 บ้านเขาวงศ์พระจันทร์  เรื่อง

การปรับเกรดถนน อยากสอบถามผ่านท่านประธานสภาไปยังผู้อำนวยการ
กองช่าง  การปรับเกรดแต่ละหมู่บ้านนั้นใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมง ระยะทางกี่
เมตร เนื่องจากผู้รับจ้างที่มาทำการปรับเกรดนั้นยังปรับเกรดไม่ครบสาย จึง
อยากเรียนสอบถามครับ ขอบคุณครับ    

นายถนอม ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านแดนชัย เบี้ยกลาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำลห้วย 
ประธานสภา อบต. ยายจิ๋ว หมู่ที่ 15 บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ และรองประธานสภาฯ มีสมาชิก

ท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอเชิญท่าน
ผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกครับ เชิญครับ 

นายธงชัย  อุบล - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธงชัย  อุบล   สมาชิกสภา 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยายจิ๋ว  อยากเรียน

ปรึกษาทางสภาในเรื่องของขยะ เนื่องจากว่ามีชาวบ้านไม่ทราบกลุ่มนำขยะ
ห่อใส่ถุงมาทิ้งที่ข้างทาง ทำให้ตอนนี้ขยะบริ เวณนั้นมีจำนวนมากและส่ง
กลิ่นเหม็น จึงอยากเรียนฝากผ่านท่านประธานไปยังคณะผู้บริหาร อยากให้
ทำป้ายไปติดเตือนไว้จะได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

นายแดนชัย  เบี้ยกลาง - ขอบคุณท่านธงชัย  อุบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำลห้วยยายจิ๋ว 
รองประธานสภา อบต. หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยายจิ๋ว มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม

หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอเชิญท่านผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามของท่าน
สมาชิกครับ เชิญครับ 

นายอำนาจ ลภัสรดาศานต์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอำนาจ ลภัสรดาศานต์ ปลัด 
เลขานุการสภา อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ ๋ว  ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ในเรื่องของแนวเขตรอยต่อระหว่าง
ตำบลนั้น สามารถตรวจสอบได้ว่าอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลเราหรือไม่ ใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของพัสดุจะต้องลงพิกัดหัวท้ายของโครงการ หากนำ
จุดพิกัดไปลากลงในระบบก็สามารถทราบได้เลยว่าอยู่ในเขตพ้ืนที่ใด ในเรื่อง
ของขยะนั้น ให้ทางกองสาธารณสุขนั้นได้จัดทำป้ายไปติดเพื่อประชาสัมพันธ์
ห้ามทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าว พร้อมแจ้งโทษหากมีการทิ้งขยะนอกเขตมี
โทษอัตราปรับเท่าไร เนื่องจากมีระเบียบรองรับสามารถทำได้ จึงขอนำเรียน
เพ่ือทราบเพียงเท่านี้ครับ 

 
 



นายแดนชัย  เบี้ยกลาง  - ขอบคุณท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ซึ่งดำรงตำแหน่ง 
รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ที่ท่านได้ชี้แจงให้กับ

ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ
และการแก้ไขปัญหาต่างๆครับ มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัย
เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

นายฐนกร  งามประเสริฐ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายฐนกร งามประเสริฐ  
ผอ.กองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง  ขออนุญาตตอบเรื่องของการปรับเกรดถนน ตาม

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมในการจ้างเหมาเครื่องจักรในการปรับเกรดทั้ง
ตำบล คำนวณเป็นระยะเวลาตามระยะเส้นทางของแต่ละหมู่บ้าน หาก
เครื่องจักรเข้าหมู่บ้านใดรบกวนให้ทางท่านสมาชิกได้โทรศัพท์ติดต่อกองช่าง
ทางกองช่างจะกได้ให้ข้อมูลในการปฏิบัติงานของเครื่องจักรหากทำไม่ครบ
ตามเวลา จะได้ให้กลับเข้าไปทำใหม่ให้ครบตามเวลาที่กำหนด จึงเรียนมา
เพ่ือทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านฐนกร งามประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างครับ สมาชิกท่านใด 
ประธานสภา อบต. มีเรื่องที่จะนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ในระเบียบ 
 วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย

ผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 
 
เลิกประชุม   -เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 

(ลงชื่อ)     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 (นายอำนาจ  ลภัสรดาศานต์) 
          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 สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่  2 ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 15 
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 นั้น   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว   ได้รับรองรายงานการประชุม
แล ้ ว  ในการประช ุมสภา สม ัย …………….ที่…… .  คร ั ้ งที่ …… .  ประจำป ี  2564  เม ื ่ อว ันที่  ……. .  
เดือน……………………………พ.ศ. 2564  จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ และปิดประกาศรายงานการประชุมให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 

(ลงชื่อ)               
          (นายถนอม ชาญชำนิ)           

         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 


