
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
สมัยสามัญที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2563 

วันที่  1  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  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 นายอำนาจ ลภัสรดาศานต์ ปลัด อบต.ห้วยยายจิ๋ว   

6 นายวัฒนา  ประเสริฐสังข์ หัวหน้าสำนักงานปลัด   

7 นางศรัณย์รัชต์  มงคลทิวัฒธนา ผู้อำนวยการกองคลัง   

8 นางสาวเบญจรัตน์  เฉลากาย ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม   

9 นางสาวจรรยมณฑน์  ยุ้งจัตุรัส ผู้อำนวยการกองการศึกษา   

10 นายฐนกร  งามประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่าง   

11 นางธัญรัตน์  ลภัสรดาศานต์ รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุขฯ   

     

     

     

     

     

     



นายกฤตพล นัดทะยาย   - ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา อบต. ตำบลห้วยยายจิ๋ว  สมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 1 

ธันวาคม 2563  เรียกประชุมเวลา 09.30 น. สมาชิกที่มาร่วมประชุมใน
วันนี้ มีทั้งหมด  36 คน มาลงชื่อประชุม  34 คน ยังไม่มมา  1  คน  ลา 1 
คน คือ ท่านจันทร์ ดีนันท์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15 ครับเมื่อที่ประชุมพร้อม
แล้ว  และองค์ประชุมครบแล้ว  เชิญทุกท่านในที่ประชุม  จุดธูป เทียน  
บูชาพระรัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  และเปิดทำการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น.  

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอสวัสดีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนต่างๆ  
ประธานสภาฯ อบต. และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 

ประจำปี 2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ครับเมื่อครบองค์ประชุม ผมขอ
เปิดการประชุม ณ บัดนี้ครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายถนอม  ชาญชำนิ  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบวันนี้มีอยู่ 1 เรื่อง 
ประธานสภาฯ อบต.   1.1 การลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาฯ 
    - การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว สมัยสามัญท่ี 3 ครั้ง 

ที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลห้วยยายจิ๋วได้ดำเนินการคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลห้วยยายจิ๋ว แทนตำแหน่งที่ว่าง คือ นายกฤตพล นัดทะยาย สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ ๋ว หมู ่ที่  8 นั ้น บัดนี้  ท่านกฤตพล       
นัดทะยาย  ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว
แล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 จึงทำให้ตำแหน่งเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วนั้นว่างลง ทางสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยายจิ๋วจึงจะดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งเลขานุการสภาฯ ใน
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
     

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

    - มติที่ประชุมรับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อพิจารณา 
    3.1 คัดเลือกเลขานุการสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง 
นายถนอม ชาญชำนิ  - จากระเบียบวาระท่ี 1 การลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การ 
ประธานสภาฯ อบต.  บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ทำให้ตำแหน่งเลขานุการสภาฯนั้นว่างลง ทาง 



สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน
ได้ทำการเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยายจิ๋ว เชิญครับ 

นายปรีชา เผียดจันทร์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายปรีชา เผียดจันทร์ สมาชิกสภา 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12  องค์การบริหารส่วนตำลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 12 บ้านหินราง ผมขอเสนอชื่อ 

นายอำนาจ ลภัสรดาศานต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เป็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านปรีชา เผียดจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำลห้วย 
ประธานสภาฯ อบต. ยายจิ๋ว หมู่ที่ 12 บ้านหินราง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมหรือไม่

ครับ หากไม่มีผู้เสนอชื่อเพ่ิมเติมผมจะขอสรุปผลการคัดเลือกเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว คือ นายอำนาจ ลภัสรดาศานต์ ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ผมขอท่านสมาชิกสภาฯรับรองครับ 

 ผู้รับรอง 1. นายสุพจน์ กดมัจฉา สมาชิกสภาฯ หมูที่ 14  
   2. นายกุล ภูมิลำเนา    สมาชิกสภาฯ หมูที่ 12 

- ครับและตอนนี้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้มีมติให้
นายนายอำนาจ ลภัสรดาศานต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วคนใหม่แล้ว จะได้
ทำประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
กฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้
รับทราบเป็นแนวทางเดียวกัน ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.2 การ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ยายจิ๋ว ประจำปีงบประมาณ 2563 ก่อนที่จะเข้าสู่ข้อที่ 3.2 เชิญท่าน
ผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เชิญ
ครับ 

3.2 การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยายจิ๋ว ประจำปีงบประมาณ 2563 

นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประเสริฐ  แต่งทรัพย์  นายก 
นายก อบต.   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
    เรื่อง    การเสนอญัตต ิ

เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
อ้างถึง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537  รวมแก้ไขเพ่ิมเติม จนถึง (ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5  
วรรคห้า  วรรคหก 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน จำนวน    36 เล่ม 
         ตามอ้างถึง  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารสว่น
ตำบล เป็นประจำทุกปี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้แถลง



นโยบายไว้กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ตั้งแต่เข้ารับหน้าที่
ในปี พ.ศ.2555  แล้วนั้น 
บัดนี ้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ ๋ว จึงได้จัดทำรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพื ่อให้การปฏิบัติ เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ  จึงขอให้ท่านบรรจุญัตตินี้เข้าระเบียบวาระการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เพ่ือทราบต่อไป 
ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้แจกเอกสารให้กับท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบนั้น หาก
ท่านสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้เชิญสอบถามได้
ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านประเสริฐ แต่งทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภา อบต. ห้วยยายจิ๋ว ในการเสนอญัตติครั้งนี้ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม

เพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.3 บัญชี
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 

 3.3 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 
นายถนอม  ชาญชำนิ  - ก่อนที่จะเข้าสู่ข้อที่ 3.2 เชิญท่านผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การ 
ประธานสภา อบต.  บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เชิญครับ 
นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประเสริฐ แต่งทรัพย์ นายก 
นายก อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว   

เรื่อง    การเสนอญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
อ้างถึง  1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ.2537(รวมแก้ไขเพ่ิมเติม)  มาตรา 66 มาตรา 67 มาตรา 68 
          2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547(รวมแก้ไข   เพ่ิมเติม)   ข้อ 37 ข้อ 38 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม)  ข้อ 27 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   บัญชีการโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564   จำนวน  36  ชุด 

ด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว มีนโยบายที่จะ
ดำเนินการบริการชุมชนและสังคม โดยจะจัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ ๋ว เพื ่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเครื่องอำนวยความสะดวก โดยจัด
ให้มีเครื่องซักผ้า เครื่องตัดหญ้า เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ตั ้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงมี
นโยบายที่จะขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ นั้น 

   



ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการ จึงขอให้ท่านบรรจุญัตติการโอนเงินงบประมาณ เข้าระเบียบ
วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายถนอม  ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ที่ท่านได้ชี้แจง 
ประธานสภา อบต. ให ้ก ับทางสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลห ้วยยายจ ิ ๋ว ได ้ทราบถึง

วัตถุประสงค์ในการเสนอญัตติในครั ้งนี ้ ก่อนที ่จะมีการลงมติที ่ประชุม
สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณหรือไม่
ครับ เชิญครับ 

นายแดนชัย เบี้ยกลาง - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายแดนชัย เบี้ยกลาง สมาชิกสภา 
รองประธานสภา อบต. องค์การบริหารส่วนตำลห้วยยายจิ๋ว หมู ่ที ่ 15 บ้านเขาวงศ์พระจันทร์  

ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ตามญัตติที่
ทางผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯนั้น ผมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเกิดมีประโยชน์
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลห้วยยายจิ๋วเป็นอย่างมาก เนื่องจากผมนั้น
เป็นคณะกรรมการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตาลาดสมบูรณ์อยู่และได้
เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอย่างมาก ผมจึงเห็นด้วย
กับการโอนงบประมาณในครั้งนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านแดนชัย เบี้ยกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำลห้วย 
ประธานสภา อบต. ยายจิ๋ว หมู่ที่ 15 บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว มีสมาชิกท่านใดข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
เชิญท่านนายกครับ 

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

2 รายการ รายการแรก คือ การโอนเงินงบประมาณโครงการประเพณีลอย
กระทงมาตั้งจ่ายรายการใหม่ ตั้งไว้ 27,500 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องซักผ้า 
19,000 บาท เครื่องตัดหญ้า 8,500 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ ว รายการที ่สอง คือ การโอนเงิน
งบประมาณจากเงินประจำตำแหน่งมาตั้งจ่ายรายการใหม่ ตั้งไว้ 18,800
บาท เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5,900 บาท เก้าอี้ทำงาน 11,400 บาท 
ชั้นวางเอกสาร 2 ชั้น 6 ช่อง  1,500 บาท จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านสมาชิก
ทุกท่านได้พิจารณาทั้งสองรายการนี้ ขอบคุณครับ 

นายถนอม ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ที่ท่านได้ชี้แจง 
ประธานสภา อบต. รายละเอียดการขอโอนเงินงบประมาณให้กับทางสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเสนอญัตติในครั้งนี้ ก่อนที่
จะมีการลงมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอน
เงินงบประมาณหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านสมาชิก



ท่านใดมีมติเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
2564 ยกมือครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการแรกจัดซื้อเครื่องซักผ้า 
เครื่องตัดหญ้า จำนวน 27,500 บาท รายการที่สอง จัดซื้อโต๊ะทำงาน 
เก้าอ้ีทำงาน ชั้นวางเอกสาร 2 ชั้น 6 ช่อง  จำนวน 18,800 บาท 

 

นายถนอม ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมใน 
ประธานสภา อบต. ครั้งนี้ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายถนอม ชาญชำนิ - สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย 
ประธานสภา อบต. ยายจิ๋ว ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายชัยชาญ สว่างจิต - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชัยชาญ สว่างจิต สมาชิกสภา 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 6 บ้านวังคมคาย ผมขออนุญาตที่

ประชุมเรียนปรึกษาและหาวิธีแก้ปัญหาในเรื่องของการจัดกิจกรรมโครงการ
สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่ดีที่ได้จัดขึ้น
ตลอด 8 ปีที ่ผ่านมา ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีมาโดยตลอดและมี
โครงการดีๆ เช่น โครงการตรวจวัดสายตา ตัดแว่น ลอกต่อกระจก เป็นต้น 
ซึ่งในปีนี้ทางบ้านวังคมคาย หมู่ที่ 6 จะพลาดโอกาสดีๆ แบบนี้หรืออยากให้
เรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านผู้บริหารได้พิจารณา คือ เมื่องวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2563 ผมได้รับหนังสือด่วนในช่วง 16.00 น. และให้ส่ง
รายชื่อในช่วงก่อน 13.00 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจาก
ระยะอันสั้นผมจึงไม่สามารถมาส่งเอกสารได้ทันทำให้รายชื่อของประชาชน
หมู่ที่ 6 บ้านวังคมคายนั้นตกหล่นไป จึงอยากเรียนขอความกรุณาผ่านทาง
ท่านประธานไปยังท่านผู้บริหารช่วยหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ให้ด้วย เนื่องจาก
ผู้สูงอายุนั้นอยากมาเข้าร่วมโครงการที่ดีแบบนี้ซึ่งจัดขึ้นปีละครั้ง จึงเรียนมา
เพ่ือพิจารณาเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  

นายถนอม  ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านชัยชาญ สว่างจิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำลห้วย 
ประธานสภา อบต. ยายจิ๋ว หมู่ที่ 6 บ้านวังคมคาย เนื่องจากมีจำนวนหลายหมู่บ้านเท่าที่ทราบ

มาส่งรายชื ่อไม่ทัน ผมจึงอยากให้ทางท่านผู ้บริหารหรือหัวหน้าส่วนที่
เกี่ยวข้องได้ชี้แจงตอบข้อซักถาม และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ เชิญครับ 

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

เกี ่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ ้นในวันที ่ 3 ธันวาคม 2563 นั ้น เกี ่ยวกับ
โครงการคัดกรองผู้ที่มีสายตาผิดปกติ รวมถึงผู้ที่มีสายตาเสี่ยงต่อการเป็นต้อ
กระจก เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่านทราบ ด้วยการทำงานที่เร ่งด่วน
ประกอบกับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้มารับหน้าที่ดำเนินการในโครงการนี้เพ่ิงจะมารับ
หน้าที ่ใหม่จ ึงทำให้การดำเนินการนั ้นอาจเกิดการผิดพลาด ทั ้งการ



ประสานงานหรือการจัดทำเอกสารต่างๆ ผมจึงขอน้อมรับข้อผิดพลาดนี้ไว้
เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป แต่ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ต้อง
ได้รับการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมจึง
อยากนำเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ คือ งบประมาณในครั้งนี้ตั้ง
ไว้จำนวน 340 คน ที่จะได้รับสิทธิ์ 22 หมู่บ้านๆละ 15 คน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของจักษุแพทย์ ซึ่งจะไม่เกิน 340 คน ตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ 
ดังนั้นทางคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องจึงขอเรียนปรึกษาหารือ
กับทางท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยายจิ๋ว เพื่อหาข้อสรุปต่อไปครับ ขอบคุณครับ  

นายถนอม ชาญชำนิ  - ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ที่ท่านได้ชี้แจง 
ประธานสภา อบต. รายละเอียดและเสนอแนวปฏิบัติเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ สมาชิก

ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่เพื่อที่จะหาทางออกร่วมกัน 
เชิญครับ 

นายแดนชัย เบี้ยกลาง - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายแดนชัย เบี้ยกลาง สมาชิกสภา 
รองประธานสภา อบต. องค์การบริหารส่วนตำลห้วยยายจิ๋ว หมู ่ที ่ 15 บ้านเขาวงศ์พระจันทร์  

ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ผมเห็น
ด้วยกับทางท่านผู้บริหารครับ ส่วนเรื่องโคต้านั้นทางหมู่ที่ 15 บ้านเขาวงศ์
พระจันทร์นั้น ขอใช้สิทธิ์เพียง 5 คนเท่านั้น ที่เหลือ 10 คน ให้ท่านสมาชิก
หมู่บ้านที่เหลือไปเฉลี่ยลงในหมู่บ้านที่มีความต้องการมากกว่า 15 คน 
แล้วแต่ดุลยพินิจของท่านประธาน ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกทุกท่าน
ครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม ชาญชำนิ - ขอบคุณท่านแดนชัย เบี้ยกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำลห้วย 
ประธานสภา อบต. ยายจิ๋ว หมู่ที่ 15 บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ ๋ว ผมขออนุญาตสรุปแบบนี้ครับ ทางท่าน
ผู้บริหารนั้นมีงบประมาณให้ 340 คน แบ่งเป็นหมู่บ้านละ 15 คน หมู่ที่ 
15 บ้านเขาวงศ์พระจันทร์นั้น ขอใช้สิทธิ์เพียง 5 คน ส่วนแต่ละหมู่บ้านนั้น
จะนำประชาชนในหมู่บ้านมาตรวจกี่ท่านก็ได้ แต่จะได้โคต้าเพียงหมู่บ้านละ 
15 คน ซึ่งจะไม่ได้รับสิทธิ์ทุกคนเพราะต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ด้วย 
ให้สมาชิกทุกท่านได้ทำความเช้าใจกับประชาชนในหมู่บ้านของท่านด้วย มี
สมาชิกท่านใดข้อซักถามเพิ ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใด
อภิปรายผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 

 
เลิกประชุม   -เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 

 

 



 

 

(ลงชื่อ)     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายอำนาจ  ลภัสรดาศานต์) 
         ตำแหน่ง  เลขานุการสภา อบต. 

 
 
 

    (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายแดนชัย     เบี้ยกลาง) 
       ตำแหน่ง  รองประธานสภา อบต. 

 
 

 

  (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นางสาวเอมอร  อนันตภูมิ) 
       ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 

 
 
 

  (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา    เผียดจันทร์) 
       ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่  1 ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 1 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 นั้น   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว   ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ใน
การประชุมสภา สมัย สามัญ ที่ 4  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 15  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  
จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ และปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 

(ลงชื่อ)               
          (นายถนอม ชาญชำนิ)           

         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 


