
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

สมัยสามัญที่ ๓  คร้ังท่ี  ๑ ประจ าปี 25๖๐ 

วันท่ี ๑๕ เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 25๖๐ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

เรื่องก่อนระเบียบวาระ-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รายงานจ านวนสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลยางหวาย  จ านวน  ๑๔  ท่านจากทั้ งหมด 1๔ ท่านต่อ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวาย จุดธูปเทียนและน าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบูชาพระ

รัตนตรัย  

   -ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่านประกาศเรยีกประชุมสภาองค์การ 

   บริหารส่วนต าบลยางหวายสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ 1  ประจ าปี 25๖๐ 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของ

ประชาชนในส่วนภูมภิาค งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ในวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 

ประธานสภาฯ  -แจ้งใหท้ี่ประชุมสภาฯได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว ว่าจะมีส่วนใด 

   แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืไม่ 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ถือว่าที่ประชุมรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แลว้ ตามนี้ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา (วาระที่ ๑  รับหลักการ) 

ประธานสภาฯ -เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบส าหรับการประชุมสภาฯในวันนี้เป็นการ

พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่ ขอเชิญนายกองค์การ
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บริหารส่วนต าบลยางหวายแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป 

นายกฯ   -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายชูศักดิ์   ชัยจ ารัส  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ขอแถลง

งบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  25๖๑ 

เรียน  ประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 3 วิธีการจัดท า

งบประมาณข้อ  23  คณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายได้น าเสนอ

ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 25๖๑  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีก

ครั้งหนึ่ง  ในโอกาสนีค้ณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย จงึขอแถลง

งบประมาณให้ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ 

การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 25๖๑  ดังตอ่ไปนี้ 

นายกฯ   -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายชูศักดิ์   ชัยจ ารัส  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ขอแถลง

งบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  25๖๑ 

เรียน  ประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 3 วิธีการจัดท า

งบประมาณข้อ 23 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายได้น าเสนอ

ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 25๖๑  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีก

ครั้งหนึ่ง  ในโอกาสนีค้ณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย จงึขอแถลง

งบประมาณให้ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ 

การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 25๖๑  ดังตอ่ไปนี้ 
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1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย มีสถานะการเงนิ  ดังนี้ 

   1.1.1  เงินฝากธนาคาร จ านวน 29,905,417.84 บาท 

   1.1.2  เงินสะสม    จ านวน   3,166,743.75 บาท 

   1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน   8,309,814.14 บาท 

   1.1.4  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจา่ย  

   จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00บาท 

   1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน จ านวน 0 โครงการ  

   จ านวน 0.00 บาท   

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

   (1)  ประมาณการรายรับจรงิ จ านวน 24,838,738.28 บาท ประกอบด้วย 

หมวดค่าภาษีอากร     จ านวน          63,030.70 บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน        114,290.00 บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน               00.00 บาท 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน        71,274.00 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน         15,278.00 บาท 

หมวดรายได้จากทุน     จ านวน               00.00 บาท 

หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน 12,085,798.80 บาท 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน 12,489,066.78 บาท 

   (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์จ านวน 9,106,856.78 บาท 

   (3)  ประมาณการรายจ่าย จ านวน 17,951,663.32 บาท ประกอบด้วย 

งบกลาง              จ านวน   5,803,630.00 บาท 

งบบุคลากร             จ านวน   6,982,009.74 บาท 

งบด าเนินการ             จ านวน   3,424,628.96 บาท 

งบลงทุน             จ านวน      608,400.00 บาท 

งบรายจา่ยอื่น             จ านวน               -        บาท 

งบเงินอุดหนุน             จ านวน   1,132,994.62  บาท 

   (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์   

                                                                                     จ านวน             -          บาท 

   (5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม           จ านวน    2,169,000.00  บาท 

                                  (6)  รายจ่ายจากเงนิทุนส ารองเงนิสะสม      จ านวน                  -      บาท   
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายรายรับ 
 

รายรับ 
รายรับจริง  

ปี 2559 

ประมาณการ  

ปี 2560 

ประมาณการ  

ปี 2561 

รายได้จัดเก็บ    

   หมวดภาษีอากร 91,688.22 53,000.00 54,000.00 

   หมวดคา่ธรรมเนยีมค่าปรับและใบอนุญาต 222,515.40 33,000.00 14,500.00 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 80,987.99 50,000.00 50,000.00 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์                 1,185,236.00 1,000,000.00 100,000.00 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,774.00 61,000.00 61,000.00 

   หมวดรายได้จากทุน - 20,000.00 20,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บ 1,586,201.61 299,500.00 299,500.00 

รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 15,134,.36.51 13,100,000.00 13,613,000.00 

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

15,134,.36.51 13,100,000.00 13,613,860.00 

รายได้ที่รฐับาลอุดหนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 3,079,966.40 14,290,135.00 14,295,274.00 

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,079,966.40 14,290,135.00 14,295,274.00 

รวม 19,800,204.52   27,689,635.00    28,208,634.00 

 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี 

2559 

ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 

2561 

จ่ายจากงบประมาณ    

   งบกลาง 12,000.00 7,493,195.00 7,843,934.00 

   งบบุคลากร 7,206,610.56 9,681,040.00 10,332,000.00 

   งบด าเนินการ 4,688,309.99 6,523,900.00 8,089,200.00 

   งบลงทุน 236,400.00 2,172,500.00 819,500.00 

   งบเงินอุดหนุน 1,091,98.00 1,819,000.00 1,124,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 13,235,300.55 27,689,635.00 28,208,634.00 

รวม 13,235,300.55 27,689,635.00 28,208,634.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ด้าน ยอดรวม  

ด้านบริหารทั่วไป  

       แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,727,040.00 

       แผนงานการรักษาความสงบภายใน 140,000.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

       แผนงานการศกึษา 3,617,680.00 

       แผนงานสาธารณสุข 1,786,400.00 

       แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,046,160.00 

       แผนงานเคหะและชุมชน 2,277,420.00 

       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 300,000.00 

       แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 400,000.00 

ด้านเศรษฐกิจ  

     แผนงานการเกษตร 70,000.00 

     แผนงานการพาณิชย์ - 

ด้านการด าเนินการอื่น  

    แผนงานงบกลาง 7,843,934.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 28,208,634.00 
 

ประธานสภาฯ  -ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ได้แถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ไปแล้วนัน้  

ก่อนที่จะลงมตริับหลักการ มีสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ 

นายกฯ   -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายชูศักดิ์  ชัยจ ารัส  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  กระผมมอบให้

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ      

งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง โครงสรา้งพื้นฐานของหมู่บ้านต่างๆ 

นางลักษณาฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  
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นางลักษณา  หิรัญวรรณ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ชี้แจง

เหตุผลที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงสร้าง

พื้นฐานของหมู่บ้านต่างๆไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น  เนื่องจากได้ตั้งประมาณการรายรับเท่ากับประมาณ

การรายจ่าย แต่เนื่องจากในปีนี้ได้ตั้งงบประมาณโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย  ไว้จ านวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท และโครงการเกี่ยวกับ

กิจการประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ท าให้งบประมาณ

เหลือไม่เพียงพอต่องบประมาณค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

นายธนวัฒน์ฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายธนวัฒน์ อิงชัยภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่  2 

  จากการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระผมเห็นด้วยกับ

โครงการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

ทั้งนี ้เพื่อใหป้ระชาชนต าบลยางหวายทั้ง ๗ หมูบ่้าน ได้ใชน้้ าประปาที่มคีุณภาพเพื่อ

อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอกีหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ  -หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดสอบถามเพิ่มเติม  จะได้ขอมตทิี่ประชุมสภาฯในการ 

ลงมตวิ่าจะรับหลักการแหง่ร่างขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  วาระที่หนึ่งหรือไม่ 

สมาชิกสภาฯท่านใดมีมติรับหลักการ แหง่ร่างขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

ยางหวาย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ขอโปรดยกมอื 

ที่ประชุม                   -รับหลักการ  1๔  เสียง  ไม่รับหลักการ  ๐  เสียง  มีมตเิป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯได้เสนอรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวาย  เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลยางหวาย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ได้ช้ีแจงระเบียบและ 

ข้อกฎหมายให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ทราบต่อไป 

นางลักษณาฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน   ดฉิัน 

นางลักษณา  หิรัญวรรณ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข

เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ (๑)คณะกรรมการสามัญประกอบด้วย

สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าสามคนแตไ่ม่เกินเจ็ดคน และข้อ ๑๐๗ 

ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
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หรอืผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา

ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผูเ้สนอ ต้องมสีมาชิกสภา

ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน สว่นกรณีผูบ้ริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี

ผูร้ับรอง 

 

ประธานสภาฯ  -ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายได้ชีแ้จงระเบียบ กฎหมายไปแล้ว

นั้น  ตอ่ไปจะด าเนินการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติรา่งข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลยางหวาย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      

พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให้เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  วา่จะก าหนดจ านวนกี่คน 

ขอเชญิเสนอ 

นายด ารงค์ฯ  -กระผมนายด ารงค์  บรรลือ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  

   หมูท่ี่  ๖  ขอเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  ๓  คน 

นายสืบศักดิ์ฯ  -กระผมนายสืบศกัดิ์  คงแสง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  

   หมูท่ี่  ๖  ขอเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  ๕  คน 

นางสาวพิชญาฯ  -ดิฉันนางสาวพิชญา  นาไพวัน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  

   หมูท่ี่  ๙  ขอเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  ๕  คน 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนออีกหรอืไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนออีก  จะได้ขอมติที่ประชุมสภาฯในการให้ความ

เห็นชอบว่าจะก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน ท่านใดเห็นชอบก าหนด

จ านวน  ๓  คน  ขอโปรดยกมือ 

ที่ประชุม                   -มีมตเิห็นชอบ  ๕  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๙ เสียง 

ประธานสภาฯ -ท่านใดเห็นชอบก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  ๕  คน   

ขอโปรดยกมอื 

ที่ประชุม                   -มีมตเิห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง มีมตเิป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ -ตามที่ได้ขอมตสิภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  สภาฯได้มีมติก าหนด

จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  ๕  คน  

ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนที่  ๑  จากจ านวน  

๕  คน  และต้องมสีมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่นอ้ยกว่าสองคน  เพื่อแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย เรื่อง 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นางสาวศรานิตย์ฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน   ดิฉัน 

นางสาวศรานิตย์ ผลเลลัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย       

หมูท่ี่ ๔ ขอเสนอ นายด ารงค์  บรรลอื สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ยางหวาย  หมู่ที่  ๖  เพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
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ประธานสภาฯ  -ขอผูร้ับรองสองคน 

นายสืบศักดิ์ฯ  -กระผมนายสืบศักดิ์  คงแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  

หมูท่ี่  ๖  ขอรับรอง นายด ารงค ์ บรรลือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ยางหวาย หมูท่ี่  ๖ 

 

นายก ากรฯ  -กระผมนายก ากร  ชาลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  

หมูท่ี่ ๕  ขอรับรอง นายด ารงค ์ บรรลือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

ยางหวาย หมูท่ี่  ๖ 

ประธานสภาฯ  -ต่อไปจะเป็นการขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  เพื่อพจิารณาใหค้วามเห็นชอบแต่งตั้ง 

คณะกรรมการแปรญัตติ  ท่านใดเห็นชอบให้แตง่ตั้ง นายด ารงค ์ บรรลือ สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมู่ที่  ๖ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  

ขอโปรดยกมอื 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ  ๑๔  เสียง ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  มีมติเป็นเอกฉันท ์

ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น คนที่  ๒  จาก

จ านวน  ๕  คน  และต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  เพื่อ

แตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติรา่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล    

ยางหวาย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นางสาวพิชญาฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน   ดฉิัน 

นางสาวพิชญา นาไพวัน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมู่ที่ ๙ 

ขอเสนอ นายธนวัฒน์  องิชัยภูมิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  

หมูท่ี่  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติฯ 

นายธนวัฒน์ฯ  -กระผมนายธนวัฒน์  อิงชัยภูม ิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  

   หมูท่ี่  ๒  ขอถอนตัว 

นายคาวฯี  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายคาว ี ชัยชาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมูท่ี่ ๓ 

ขอเสนอ นายจ านงค ์ ฉายชัยภูมิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ยางหวายหมู่ที่  ๗  เพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 

ประธานสภาฯ  -ขอผูร้ับรองสองคน 

นายวิรัตนฯ์  -กระผมนายวิรัตน ์ ผลเรไร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  

หมูท่ี่  ๘  ขอรับรอง นายจ านงค์  ฉายชัยภูมิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวายหมู่ที่  ๗  

นางรุ่งอรุณฯ  -ดิฉันนางรุง่อรุณ พากเพียร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  

หมูท่ี่  ๔  ขอรับรอง นายจ านงค ์ ฉายชัยภูมิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวายหมู่ที่  ๗  

ประธานสภาฯ  -ต่อไปจะเป็นการขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  เพื่อพจิารณาใหค้วามเห็นชอบแต่งตั้ง 
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คณะกรรมการแปรญัตติ  ท่านใดเห็นชอบให้แตง่ตั้ง นายจ านงค์  ฉายชัยภูมิ  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมูท่ี่  ๗   เป็นคณะกรรมการ 

แปรญัตติ  ขอโปรดยกมอื 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ  ๑๔  เสียง ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  มีมติเป็นเอกฉันท ์

ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น คนที่  ๓  จาก

จ านวน  ๕  คน  และต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  เพื่อ

แตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติรา่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล    

ยางหวาย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นายก ากรฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายก ากร  ชาลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ที่  ๕ 

ขอเสนอ นางสาวศรานิตย์  ผลเลลัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ยางหวายหมู่ที่  ๔  เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติฯ 

ประธานสภาฯ  -ขอผูร้ับรองสองคน 

นายธีระนันท์ฯ  -กระผมนายธีระนันท์  ตอพล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  

หมูท่ี่  ๙  ขอรับรอง นางสาวศรานิตย์  ผลเลลัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวายหมู่ที่  ๔ 

นายจ านงค์ฯ  -กระผมนายจ านงค์  ฉายชัยภูมิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  

หมูท่ี่  ๗  ขอรับรอง นางสาวศรานิตย์  ผลเลลัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวายหมู่ที่  ๔ 

ประธานสภาฯ  -ต่อไปจะเป็นการขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  เพื่อพจิารณาใหค้วามเห็นชอบแต่งตั้ง 

คณะกรรมการแปรญัตติ  ท่านใดเห็นชอบให้แตง่ตั้ง นางสาวศรานิตย์  ผลเลลัย  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมูท่ี่  ๔  เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติ  ขอโปรดยกมอื 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ  ๑๔  เสียง ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  มีมติเป็นเอกฉันท ์

ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น คนที่  ๔  จาก

จ านวน  ๕  คน  และต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  เพื่อ

แตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติรา่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล    

ยางหวาย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นางรุ่งอรุณฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน  

นางรุ่งอรุณ  พากเพียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมูท่ี่  ๔ 

ขอเสนอ นางสาวพิชญา  นาไพวัน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ยางหวายหมู่ที่  ๙  เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติฯ 

ประธานสภาฯ  -ขอผูร้ับรองสองคน 

นายก ากรฯ  -กระผมนายก ากร  ชาลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  
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หมูท่ี่  ๕  ขอรับรอง นางสาวพิชญา  นาไพวัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวายหมู่ที่  ๙ 

นายด ารงค์ฯ  -กระผมนายด ารงค์  บรรลือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  

หมู่ที่  ๖  ขอรับรอง นางสาวพิชญา  นาไพวัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวายหมู่ที่  ๙ 

ประธานสภาฯ  -ต่อไปจะเป็นการขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  เพื่อพจิารณาใหค้วามเห็นชอบแต่งตั้ง 

คณะกรรมการแปรญัตติ  ท่านใดเห็นชอบให้แตง่ตั้ง นางสาวพิชญา  นาไพวัน   

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมูท่ี่  ๙  เป็นคณะกรรมการ 

แปรญัตติ  ขอโปรดยกมอื 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ  ๑๔  เสียง ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  มีมติเป็นเอกฉันท ์

ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนที่  ๕  คนสุดท้าย

และต้องมสีมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  เพื่อแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นายธนวัฒน์ฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายธนวัฒน์  อิงชัยภูมิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมูท่ี่  ๒ 

ขอเสนอ นายวิรัตน์  ผลเรไร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ยางหวายหมู่ที่  ๘  เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติ 

ประธานสภาฯ  -ขอผูร้ับรองสองคน 

นางสาวพิชญาฯ  -ดิฉัน นางสาวพิชญา  นาไพวัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ยางหวายหมู่ที่  ๙  ขอรับรอง นายวิรัตน์  ผลเรไร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวายหมู่ที่  ๘ 

 นายคาวฯี  -กระผมนายคาว ี ชัยชาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  

หมูท่ี่ ๓  ขอรับรอง นายวิรัตน์  ผลเรไร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ยางหวายหมู่ที่  ๘ 

ประธานสภาฯ  -ต่อไปจะเป็นการขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  เพื่อพจิารณาใหค้วามเห็นชอบแต่งตั้ง 

คณะกรรมการแปรญัตติ  ท่านใดเห็นชอบให้แตง่ตั้ง นายวิรัตน์  ผลเรไร  สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมูท่ี่  ๘  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  

ขอโปรดยกมอื 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ  ๑๔  เสียง ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  มีมติเป็นเอกฉันท ์

ประธานสภาฯ  -บัดนีส้มาชิกสภาฯได้มีมติเห็นชอบสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

ครบทั้ง ๕  ท่าน  เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลยางหวาย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ เรียบร้อยแลว้ 
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ประธานสภาฯ -กระผมขอหารอืที่ประชุมสภาฯแห่งนีว้่า ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้

ไม่น้อยกว่ายี่สบิสี่ช่ัวโมง นับแตส่ภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งรา่งขอ้บัญญัติ

งบประมาณนั้น  โดยก าหนดดังนี้ 

 ๑. วันที่ ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. สถานที่ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

๒. วันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

สถานที่  ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

๓. วันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

สถานที่ ณ หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  

ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ สถานที่ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

มสีมาชิกสภาฯท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่   

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่ม ี

ประธานสภาฯ -เรื่อง เพื่อพิจารณาเรื่องที่สอง การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง

งบประมาณรายจา่ย หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ ก่อสรา้งราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. พรอ้มวางท่อระบายน้ า พร้อมตดิตั้งป้ายโครงการ หมูท่ี่ ๓  

งบประมาณ ๙๔,๐๐๐.- บาท ขอเชญินายนิรัญ  ประสานศักดิ์  ผู้อ านวยการ 

กองชา่ง องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ช้ีแจงต่อไป 

นายนิรัญฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายนิรัญ  ประสานศักดิ์  ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบล 

ยางหวาย ขอชีแ้จงเรื่อง การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าใหคุ้ณลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างเป็นอ านาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น  โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พรอ้มวางท่อระบายน้ า พรอ้ม

ตดิตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๙๔,๐๐๐.- บาท  

ลักษณะงาน เดิม 

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พรอ้มวางท่อระบายน้ า พรอ้มติดตัง้ป้าย

โครงการ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๙๔,๐๐๐.- บาท งานรางระบายน้ าความยาว

ทั้งหมด ๘๗.๐๐ เมตร โดยเป็นราง ค.ส.ล. ยาว ๒๗.๐๐  เมตร พรอ้มวางท่อ

คอนกรีตระบายน้ า ขนาด Ø ๐.๓๐X๑.๐๐ เมตร จ านวน  ๖๐ ท่อน และเท

คอนกรีต จ านวน ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (จากบ้านนางหนูทิพย์ถึง

บ้านนางเกษมศร)ี  

 ลักษณะงานใหม่ 

 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที่  ๓ 

งบประมาณ ๕๗,๐๐๐.- บาท  
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ช่วงที่ ๑ งานรางระบายน้ าความยาวทั้งหมด ๖๐.๐๐ เมตร โดยเป็นราง ค.ส.ล. 

ยาว ๙.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตระบายน้ า  ขนาด Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร  

จ านวน ๔๖ ท่อน ขนาด  Ø ๐.๒๐x๑.๐๐ เมตร  จ านวน ๕ ท่อน   

ช่วงที่ ๒ งานรางระบายน้ าความยาวทั้งหมด ๑๑.๐๐ เมตร โดยเป็นราง ค.ส.ล. 

ยาว ๓.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตระบายน้ า  ขนาดØ ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร  

จ านวน  ๘ ท่อน  

และเทคอนกรีตทั้ง ๒ ช่วง จ านวน ๔๐ ตร.ม. หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ เมตร 

 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง

สถานที่ก่อสรา้ง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่ม ี

ประธานสภาฯ -หากที่ไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถาม จะได้ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลยางหวาย ในการอนุมัตใิห้เปลี่ยนแปลงตามที่ผอ.กองชา่งได้ช้ีแจงเหตุผล 

ท่านใดมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน   

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ า พร้อมติดตั้งป้าย

โครงการ หมูท่ี ่๓  ขอโปรดยกมอื 

ที่ประชุม                   -มีมติอนุมัติ  1๔  เสียง  ไม่อนุมัต ิ ๐  เสียง  มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ -หากไม่มี จะได้ประชุมสภาฯในระเบียบวาระที่ ๔ กระทู้ถาม ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔ -กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ -ส าหรับการประชุมในวันนี้  ไม่มีการส่งกระทู้ถาม  ส าหรับการประชุมสภาฯครั้ง

ต่อไป  ขอให้สมาชิกส่งกระทู้ถามให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ยางหวาย  เพื่อจัดส่งกระทู้ถามไปยังผูบ้ริหารท้องถิ่นเพื่อเตรียมตอบต่อไป  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔  ข้อ ๑๐๐ ในการประชุมสภา

ท้องถิ่นครั้งหนึ่ง สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งจะตั้งกระทู้ถามเกินกว่าหนึ่งกระทู้ไม่ได้  

เว้นแตป่ระธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่ม ี

ประธานสภาฯ  -หากไม่มี จะได้ประชุมสภาฯในระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง  เสนอใหม่ ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕ -เรื่อง  เสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิสมาชิกสภาฯเสนอ เรื่องเสนอใหม ่  

นางวิไลรรณ์ฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 

นางวิไลวรรณ ์ใจเย็น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมูท่ี่ ๒   
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ขอเสนอให้มีรถบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน EMS ขององค์การบริหารส่วนต าบลยาง

หวาย เพื่อบริการประชาชนที่มีความเจ็บป่วยและเดือดร้อน 

 

นายธนวัฒน์ฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายธนวัฒน์  อิงชัยภูมิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมูท่ี่  ๒ 

เรื่อง การปลูกต้นไม้ประเภทยูคาลิปตัส ตดิกับล าห้วยยางหวาย เนื่องจากก่อใหเ้กิด

ปัญหาเป็นอย่างมาก เนื่องจากรากของต้นไม้ประเภทนี้ ได้ชอนไชฝ่ังล าหว้ย 

ยางหวาย  ท าให้น้ าไหลผ่านทะลุริมฝั่งจนเป็นโพรง เห็นควรออกข้อบัญญัติเรื่อง

การปลูกหญ้าแฝกแทนการปลูกต้นไม้อื่นๆริมฝั่งล าห้วย เพื่อเป็นการป้องกันการ

พังทลายของดิน 

นายจ านงคฯ์  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายจ านงค์ ฉายชัยภูมิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ที่  ๗ 

ขอเสนอเรื่องตะแกรงเหล็กรางระบายน้ า ขอให้ออกแบบให้เพิ่มความหนาของเหล็ก 

เพื่อความแข็งแรง 

นายกฯ   -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายชูศักดิ์  ชัยจ ารัส นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ตามที่ท่านสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ได้เสนอเรื่องใหมท่ั้งสามเรื่อง กระผม

ขอรับไว้เพื่อพิจารณาแนวทางด าเนินการต่อไป 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ท่านใดเสนอเรื่องใหมอ่ีกหรือไม่ 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่ม ี

ประธานสภาฯ  -หากไม่มี จะได้ประชุมสภาฯในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๖ -เรื่องอื่นๆ  

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิสมาชิกสภาฯเสนอ เรื่องอื่นๆ 

นายธนวัฒน์ฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายธนวัฒน์  อิงชัยภูมิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมูท่ี่ ๒ 

 ขอเสนอเรื่องฝายชะลอน้ า ที่ก่อสร้างที่ล าห้วยอีตู้ ซึ่งมีการก่อสร้างฝายไม่ได้

มาตรฐาน มีการเพิ่มความสูงของฝาย ๓๐ ซม.  ท าให้เก็บน้ าได้มากขึ้นและล้นเข้า

ท่วมที่นาของประชาชน จึงขอเสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายได้

ทบทวนและพิจารณา ในการลดความสูงของฝายลงอีก ๓๐ ซม. เพื่อให้ประชาชน

ได้มพีืน้ที่ท าการเกษตรเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันถูกน้ าท่วม 

นายกฯ   -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายชูศักดิ์  ชัยจ ารัส นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ขอรับไว้พิจารณา 

ประธานสภาฯ -ตามที่ได้รับหลักการ ในร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ไปแล้วนั้น ขอฝากเรื่องโต๊ะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายด้วย 

หากมีงบประมาณเข้ามา ขอให้เร่งด าเนนิการให้ดว้ย เพื่อจะได้ใชโ้ต๊ะประชุมสภาฯ 
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ที่แข็งแรงและมาตรฐาน   

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรอืไม่ 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มผีูใ้ดเสนอ 

ประธานสภาฯ -ขอนัดหมายการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (วาระที่ ๒ 

แปรญัตติ) ในวันที่ ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลยางหวาย การแต่งกายชุดสุภาพ 

ประธานสภาฯ  -กล่าว เลิกประชุม  เวลา 12.๐0 น. 

 

ลงช่ือ        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                                                           (นางลักษณา  หิรัญวรรณ) 

                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  สมัยสามัญที่ ๓  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันท่ี  ๑๕ สิงหาคม  

๒๕๖๐  แล้ววา่เป็นที่ถูกต้องครบถ้วน 

     

ลงช่ือ...............................................ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                (นายด ารง  บรรลือ) 

               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ที่  6 

 

ลงช่ือ.........................................กรรมการ 

                             (นายธนวัฒน์  องิชัยภูมิ) 

               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ที่  2 

 

ลงช่ือ.........................................กรรมการ/เลขานุการ 

                            (นายจ านงค์  ฉายชัยภูมิ) 

               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ที่  ๗ 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่  ๓  

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  แล้วเมื่อวันที่................................................ 

 

 

                   ลงช่ือ            

                                 (นายอดิศักดิ์ คลังแก้ว) 

                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  
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