
 รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลยางหวาย 

สมัยสามัญที่ ๔ คร้ังที่  ๑ / ๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๘  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐น. 

เรื่องก่อนระเบียบวาระ-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รายงานจ านวนสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลยางหวาย  จ านวน  ๑๓  ท่านจากทั้งหมด  ๑๔  ท่านต่อ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวาย จุดธูปเทียนและน าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบูชาพระ

รัตนตรัย  

   -ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่านประกาศเรยีกประชุมสภาองค์การ 

   บริหารส่วนต าบลยางหวายสมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๑๕๖๐ 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -วันนีน้ายธนวัฒน์  อิงชัยภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

หมูท่ี่ ๒ ขอลากิจ ๑  วัน 

-เนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ที่ผ่านมา เป็นงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 

เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาค ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าที่ว่าการ

อ าเภอคอนสวรรค์ และนางลักษณา หิรัญวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ยางหวาย ได้รับค าสั่งอ าเภอคอนสวรรค์ แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในพิธีการได้

อย่างสมพระเกียรติเป็นอย่างยิ่ง นับว่าเป็นการท าความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ 

และเป็นการสร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์การบริหารส่วนต าบล    

ยางหวาย ในนามสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ขอชื่นชมไว้ ณ โอกาสนี ้

-กรณีเกิดภัยพิบัติน้ าท่วมหมู่บ้าน  บ้านหนองมะกุด หมู่ที่ ๗ ต าบลยางหวาย 

อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  จ านวน ๘  หลังคาเรือน  ประชาชนได้รับความ

ช่วยเหลือจากกาชาดอ าเภอคอนสวรรค์  ความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวาย และได้รับความช่วยเหลือจากนางลักษณา หิรัญวรรณ ปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายพร้อมครอบครัว ได้น าเสื้อผ้า ข้าวสาร

อาหารแห้งและของใช้จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ไปมอบให้ราษฎรที่ได้รับความ

เดือดร้อน  จ านวน ๘ หลังคาเรือน สร้างความพึงพอใจให้กับราษฎร จึงขอขอบคุณ

มา ณ โอกาสนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 

ประธานสภาฯ  -แจ้งใหท้ี่ประชุมสภาฯได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว ว่าจะมีส่วนใด 

   เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกถือว่าที่ประชุมรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แลว้ตามนี้ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ -เรื่องพิจารณา 

๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขอเชญินายกองค์การ 

บริหารส่วนต าบลยางหวายรายงาน 

นายกฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายชูศักดิ์  ชัยจ ารัส นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย   

 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และที่

แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่  6  พ.ศ.  2552   มาตรา  58/5  ก าหนดให้นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้

แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี และให้ประกาศรายงาน

แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ไว้โดยเปิดเผย ณ  ที่ท าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลด้วย  นัน้ 

  ตลอดระยะเวลา  1  ปี  ที่ผ่านมา  คือในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐  

กระผมและคณะผู้บริหาร   ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน

ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่  เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาก

ที่สุด  และให้พี่น้องประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการบริหารงาน  ตามที่

ได้มุ่งหวังเอาไว้ ภายใต้ข้อจ ากัดในหลายๆ ด้าน  ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหาร ได้

เข้ามาด าเนินการจนประสบผลส าเร็จ เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง  โดยในการแก้ไข

ปัญหาเราจะมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและบุคคลส่วนใหญ่มากที่สุด  ใน

โอกาสนี้กระผม ขอรายงานผลการด าเนินงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ยางหวาย ดังนี้ 

   1. แผนงานบรหิารงานท่ัวไป  (ส านักปลัด)  ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

งบบุคลากร 

- เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) งบประมาณ  2,398,320.-บาท  

เบิกจ่าย 2,398,320.-บาท 

- เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)   งบประมาณ  3,037,760.-บาท  

เบิกจ่าย 3,037,760.-บาท 

รวมทั้งหมด 6,336,080.-บาท (-หกลา้นสามแสนสามหมื่นหกพนัแปดสิบบาทถ้วน-) 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการ อบต.สัญจร ใหบ้ริหารประชาชน  

งบประมาณ  50,000.-บาท เบิกจา่ย 50,000.-บาท 

2. โครงการฝกึอบรมเยาวชน  “เพชรยางหวาย ไม่ใส่ใจเสพติด”  

งบประมาณ  50,000.-บาท เบิกจา่ย 50,000.-บาท 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น อ าเภอคอนสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ  2560  

งบประมาณ  28,000.-บาท เบิกจ่าย 28,000.-บาท 

4. โครงการจัดงานรัฐพิธีของอ าเภอคอนสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2560  

งบประมาณ  20,000.-บาท เบิกจา่ย 20,000.-บาท 

5. โครงการบริหารและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 

งบประมาณ  400,000.-บาท เบิกจา่ย 400,000.-บาท 

รวมทั้งหมด  548,000.-บาท  (-ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 

งบลงทุน 

   - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ  34,700.-บาท เบิกจา่ย 34,700.-บาท 

รวมทั้งหมด  34,700.-บาท  (-สามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 

2. แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (กองคลัง)  ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

งบบุคลากร 

- เงินเดอืนพนักงานส่วนต าบล งบประมาณ  1,1090,600.-บาท  

เบิกจ่าย 1,049,520.-บาท 

รวมทั้งหมด 1,049,520.-บาท  (-หน่ึงล้านสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาท

ถ้วน-) 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

   1. โครงการจัดท าและปรับปรุงขอ้มูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

งบประมาณ  30,000.-บาท เบิกจ่าย 30,000.-บาท 

รวมทั้งหมด  30,000.-บาท  (-สามหมื่นบาทถ้วน-) 

งบลงทุน 

   - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ  27,800.-บาท เบิกจา่ย 27,800.-บาท 

รวมทั้งหมด  27,800.-บาท  (-สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน-) 

3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการกิจกรรมวัน อปพร. งบประมาณ  20,000.-บาท  

เบิกจ่าย 18,680.-บาท 

2. โครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ งบประมาณ  50,000.-บาท  
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เบิกจ่าย 40,000.-บาท 

 

3. โครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ งบประมาณ  50,000.-บาท     

เบิกจ่าย 47,160.-บาท 

รวมทั้งหมด  105,840.-บาท  (-หน่ึงแสนห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) 

3. แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้ด าเนนิการดังต่อไปนี้ 

งบบุคลากร 

- เงินเดอืนพนักงาน   งบประมาณ  1,035,520.-บาท  

เบิกจ่าย 803,266.-บาท 

รวมทั้งหมด  803,266.-บาท  (-แปดแสนสามพันสองร้อยหกสิบหกบาท

ถ้วน-) 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการศกึษาแหลง่เรียนรู้ งบประมาณ 30,000.-บาท  

เบิกจ่าย 30,000.-บาท 

2. โครงการกิจกรรมวันเด็ก งบประมาณ  30,000.-บาท  

เบิกจ่าย 30,000.-บาท 

3. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย งบประมาณ  5,000.-บาท  

เบิกจ่าย 5,000.-บาท 

4. โครงการแหเ่ทียนเข้าพรรษา งบประมาณ  40,000.-บาท  

เบิกจ่าย 40,000.-บาท 

5. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ งบประมาณ  50,000.-บาท            

    เบิกจ่าย 50,000.-บาท 

5. โครงการจัดงานของดอี าเภอคอนสวรรค์ งบประมาณ  80,000.-บาท     

เบิกจ่าย 80,000.-บาท 

   7. โครงการปฏิบัติธรรมบวชศลีจาริณเีฉลิมพระเกียรติ  

              งบประมาณ  10,000.-บาท เบิกจา่ย 10,000.-บาท 

   8. โครงการอุดหนุนงานประเพณีของดีอ าเภอคอนสวรรค์ 

    งบประมาณ  50,000.-บาท เบิกจา่ย 50,000.-บาท 

รวมทั้งหมด  295,000.-บาท  (-สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 

งบลงทุน 

   - ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ  50,000.-บาท เบิกจา่ย 50,000.-บาท 

รวมทั้งหมด  50,000.-บาท  (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) 

4. แผนงานสาธารณสุข  ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

งบบุคลากร 

- เงินเดอืนพนักงาน   งบประมาณ  433,200.-บาท เบิกจา่ย 180,000.-บาท 
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รวมทั้งหมด  180,000.-บาท  (-หน่ึงแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) 

 

 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการคัดแยกขยะในชุมชน  

งบประมาณ 50,000.-บาท เบิกจา่ย 50,000.-บาท 

2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  

งบประมาณ  30,000.-บาท เบิกจา่ย 30,000.-บาท 

3. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก 

งบประมาณ  100,000.-บาท เบิกจา่ย 100,000.-บาท 

4. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ 

งบประมาณ  20,000.-บาท เบิกจา่ย 20,000.-บาท 

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กที่มภีาวะอว้นลงพุง เสี่ยงตอ้การเกิดโรคไม่ติดต่อ

เรือ้รัง งบประมาณ  50,000.-บาท เบิกจา่ย 50,000.-บาท 

   6. โครงการอบรมสมุนไพรไล่ยุง  งบประมาณ  30,000.-บาท  

เบิกจ่าย 30,000.-บาท 

รวมทั้งหมด  280,000.-บาท  (-สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) 

งบลงทุน 

   - ครุภัณฑ ์งบประมาณ  10,000.-บาท เบิกจา่ย 10,000.-บาท 

รวมทั้งหมด  10,000.-บาท  (-หน่ึงหมื่นบาทถ้วน-) 

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์  ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

งบบุคลากร 

- เงินเดอืนพนักงาน   งบประมาณ  571,200.-บาท เบิกจา่ย 566,280.-บาท 

รวมทั้งหมด 566,280.-บาท (-ห้าแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยแปดสบิบาทถ้วน-

) 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอายุ   

งบประมาณ 130,000.-บาท เบิกจา่ย 129,950.-บาท 

   2. โครงการอุดหนุนส่วนราชการ 

งบประมาณ  15,000.-บาท เบิกจา่ย 15,000.-บาท 

รวมทั้งหมด  144,950.-บาท  (-หน่ึงแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาท

ถ้วน-) 

6. แผนงานเคหะและชุมชน  ได้ด าเนินการดังต่อไปน้ี 

งบบุคลากร 
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- เงินเดอืนพนักงาน   งบประมาณ  1,003,440.-บาท  

เบิกจ่าย 946,860.-บาท 

รวมทั้งหมด  946,860.-บาท  (-เก้าแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาท

ถ้วน-) 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 6   

งบประมาณ 278,000.-บาท เบิกจา่ย  276,000.-บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง  หมู่ที่ 6  

งบประมาณ 43,000.-บาท เบิกจ่าย  42,000.-บาท 

3. โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟาสตกิ หมู่ที่ 7   

งบประมาณ 230,000.-บาท เบิกจ่าย  229,000.-บาท 

4. โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟาสตกิ หมู่ที่ 8   

งบประมาณ 230,000.-บาท เบิกจา่ย  229,000.-บาท 

5. โครงการสร้างรางระบายน้ า  คสล.พร้อมวางท่อฯ หมูที่ 2  

งบประมาณ 222,000.-บาท เบิกจ่าย  218,000.-บาท 

6. โครงการสร้างรางระบายน้ า  คสล.พร้อมวางท่อฯ หมูที่ 3  

งบประมาณ 147,000.-บาท เบิกจ่าย  143,000.-บาท 

7. โครงการสร้างรางระบายน้ า  คสล.พร้อมวางท่อฯ หมูที่ 4  

งบประมาณ 210,000.-บาท เบิกจ่าย  204,000.-บาท 

8. โครงการสร้างรางระบายน้ า  คสล.พร้อมวางท่อฯ หมูที่ 9  

งบประมาณ 141,000.-บาท เบิกจ่าย  138,000.-บาท 

9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ า  หมู่ที่  9   

งบประมาณ 60,000.-บาท เบิกจ่าย  60,000.-บาท 

10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ า  หมู่ที่  9   

งบประมาณ 480,000.-บาท เบิกจ่าย 479,000.-บาท 

11. โครงการขยายท่อเมนส่งน้ าประปา หมูท่ี่1,2,3,4   

งบประมาณ 278,000.-บาท เบิกจ่าย  276,000.-บาท 

12. โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้ า หมู่ที่ 6   

งบประมาณ 200,000.-บาท เบิกจา่ย  190,000.-บาท 

รวมทั้งหมด  2,359,000.-บาท  (-สองล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท

ถ้วน-) 

7. แผนงานการเกษตร  ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเ์กาะแซงใหญ่   

งบประมาณ 30,000.-บาท เบิกจ่าย  30,000.-บาท 
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รวมทัง้หมด  30,000.-บาท  (-สามหมื่นบาทถ้วน-) 

8. งบกลาง  ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

    - งบด าเนินการ  งบประมาณ 7,493,195.-บาท  

เบิกจ่าย  7,246,475.-บาท 

รวมทั้งหมด 7,246,475.-บาท (-เจ็ดล้านสองแสนสีห่มื่นหกพนัสี่ร้อยเจ็ดสิบหา้บาท

ถ้วน-) 

จากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ก็มี

ปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง  เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ ระเบียบ

กฎหมาย ที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน จึงท าใหไ้ม่สามารถจัดสรรงบประมาณ

ให้กับโครงการต่างๆ ได้ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามด้วยความเชื่อมั่นและก าลังใจจาก

พี่น้องประชาชนตลอดจน ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจของ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 

พนักงาน  ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย และความพร้อมที่จะ

ทุ่มเทท างาน อย่างเต็มก าลังและความสามารถ เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชน

ต าบลยางหวาย   

ประธานสภาฯ -มีท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุม -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔ -กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ  -การประชุมในวันนี้  ไม่มีสมาชิกสภาฯส่งกระทู้ถามใหป้ระธานสภาฯเพื่อจัดส่ง 

   กระทู้ถามไปยังผูบ้ริหารท้องถิ่นเพื่อเตรียมตอบ กระผมขอเข้าระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕ -เรื่อง  เสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิสมาชิกสภาฯเสนอ เรื่องเสนอใหม ่ 

นางวิไลวรรณฯ์  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 

นางวิไลวรรณ ์ ใจเย็น   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

ขอเสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายส่งเสริมประชาชนปลูกปอเทือง 

ในพื้นที่หลังฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อเป็นการบ ารุงดินและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วย 

เชน่ จัดหาเมล็ดพันธุ์ให้ประชาชน เป็นต้น 

นายกฯ   -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายชูศักดิ์  ชัยจ ารัส นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ส าหรับการ

ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกปอเทืองในพื้นที่หลังฤดูเก็บเกี่ยว นั้น ขอรับไปศึกษาแนว

ทางการด าเนินการ 

นายธีระนันท์ฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นายธีระนันท์  ตอ่พล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่ ๙ 

ขอเสนอให้ปรับเกรดถนนลูกรังทั้งต าบลในช่วงนี้ เพื่อสะดวกแก่การขนถ่ายพืชผล

ทางการเกษตร 

นายจ านงคฯ์  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม 
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นายจ านงค ์ ฉายชัยภูมิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่ ๗ 

ส าหรับการปรับเกรดถนนลูกรังทั้งต าบลนั้น  หากจะด าเนินการหมู่บ้านใด วันไหน 

ขอให้แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านนั้นๆได้ทราบด้วย 

เนื่องจากที่ผ่านมา เคยประสบปัญหาว่าปรับเกรดถนนไม่ทั่วถึง ส าหรับปีนี้ขอให้

แจ้งก่อนล่วงหน้า 

นายก ากรฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นายก ากร ชาลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่ ๕ 

ขอเสนอให้วางท่อคอนกรีตถนนหมู่ที่ ๕  ขนาด ๓๐x๑๐๐ ซม.  จ านวน ๘ ท่อน 

เพื่อแก้ไขปัญหาถนนยุบตัว ไม่สามารถสัญจรไป-มาได้ 

นายด ารงคฯ์  -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นายด ารงค์  บรรลอื  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่ ๖  

ขอสนับสนุนท่านก ากร  ชาลี เรื่องการวางท่อคอนกรีต 

นางสาวศรานิตย ์ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  

นางสาวศรานิตย์   ผลเลลัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  

หมูท่ี่  ๔  ขอสอบถามเรื่องตะแกรงเหล็กปิดท่อระบายน้ า เนื่องจากบางจุดก็ยังไม่มี  

นางรุ่งอรุณฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  

นางรุ่งอรุณ  พากเพียร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  

หมู่ที่  ๔  ขอเสนอให้ลงหินลูกรังเพิ่ม เนื่องจากถนนที่เคยลงหนิไว้ ได้ถูกน้ ากัดเซาะ

ออกไปหมดแล้ว 

นายกฯ   -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายชูศักดิ์  ชัยจ ารัส นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ส าหรับเรื่องการ

ปรับเกรดถนนลูกรังทั้งต าบล  ขอให้แต่ละหมู่บ้านส่งหนังสือแจ้งความจ าเป็น

เดือดร้อน มาที่องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายโดยเร็ว  ส่วนหมู่บ้านใดที่จะขอ

วางท่อคอนกรีตก็ขอให้ระบุมาด้วย การปรับเกรดก็จะได้ลงลูกรังบางช่วงบางตอน 

เพื่อให้สัญจรไป-มาได้สะดวก  ส าหรับตะแกรงเหล็กปิดท่อระบายน้ า จะแจ้งให้

กองชา่งเร่งด าเนนิการ  

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯเสนอ เรื่องใหม่อกีหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ ๖ -เรื่องอื่น  

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิสมาชิกสภาฯเสนอ เรื่องอื่นๆ 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มผีูใ้ดเสนอ 

ประธานสภาฯ  -กล่าวเลิกประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 

ลงช่ือ                                        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

(นางลักษณา  หริัญวรรณ)                                                              

                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
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ได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย   

สมัยสามัญที่  ๔  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐   เมื่อวันที่  ๘   เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

แล้ววา่เป็นที่ถูกต้องครบถ้วน 

ลงช่ือ    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

            (นายด ารงค ์ บรรลอื) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่ ๖ 

 

 

 

 

ลงช่ือ    กรรมการ 

                   (นายธนวัฒน์  อิงชัยภูมิ) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่ ๒ 

 

ลงช่ือ    กรรมการ/เลขานุการ 

                   (นายจ านงค์ ฉายชัยภูม)ิ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่ ๗ 

 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ได้รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๔  ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๐  

แล้วเมื่อวันที่................................................ 

 

 

                         ลงช่ือ            

                        (นายอดิศักดิ์ คลังแก้ว) 

                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  

 


