
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย   

สมัยสามัญที่  ๑  คร้ังท่ี  ๑ / ๒๕60 

วันท่ี  ๑๐  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕60 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลยางหวาย 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

เรื่องก่อนระเบียบวาระ-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รายงานจ านวนสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลยางหวาย  จ านวน  ๑4  ท่าน จากทั้งหมด  ๑5  ท่านต่อ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย   

-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวาย  จุดธูปเทียนและน าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบูชาพระ

รัตนตรัย  

ประธานสภาฯ - แจ้งให้สภาทราบ ในการประชุมคราวนี้ เนื่องดว้ย เลขานุการสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลยางหวาย  ติดภารกิจ อบรมที่กรุงเทพมหานคร จงึไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้  จึงให้ท่านสมาชิกเลือกสมาชิกสภาหรือข้าราชการมาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

สภาเฉพาะในการประชุมคราวนี้ 

นายธนวัฒน์ฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายธนวัฒน์  องิชัยภูมิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมู่ที่  ๒ 

ขอเสนอ นางสาวปรียาภรณ์ สัตย์ธรรม นักวิเคราะหน์โยบายและแผน  

ประธานสภาฯ  - มที่านใดเสนออีกหรือไม่ 

ที่ประชุมสภา  - ไม่มี 

ประธานสภาฯ -หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ  ถือว่าที่ประชุมรับรองให้ 

นางสาวปรียาภรณ์  สัตย์ธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท าหนา้ที่เป็น 

 ผูป้ฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเฉพาะในการประชุมคราวนี้ 

-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย อ่านประกาศเรยีกประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  สมัยสามัญที่ ๑  ครั้งที่  ๑ / ๒๕60  

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -ได้รับแจง้ว่านายก ากร ชาลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมู่ที่ 5  

บ้านโนนเขวา  ขอลาป่วย   

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว     

ประธานสภาฯ -แจ้งใหท้ี่ประชุมสภาฯได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว ว่าจะมีส่วนใด

เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืไม่  

ทีป่ระชุมสภาฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงาน

การประชุมสภาฯครั้งที่แลว้ ตามนี้ 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ 1. ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี   ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัย

สามัญประจ าปีของแต่ละสมัย  วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และ

ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปกระผมขอน าเรียน

ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก เกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญ

ประจ าปี  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๒๑ 

การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย

สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี

ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้

ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ ละปี  โดย

ให้น าความใน  ข้อ ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม                                                                                       

   ขอเชญิสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ได้หารอืและเสนอร่วมกัน 

นายด ารงค์ฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายด ารงค์ บรรลอื  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่  6 

ขอเสนอจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕60  จ านวน  ๔  สมัย   

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี 

นายจ านงค์ฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายจ านงค ์ฉายชัยภูมิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมู่ที่  7 

ขอเสนอสมัยสามัญที่  1  ตั้งแต่วันที่  ๑-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕60    

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี 

นายธีระนันท์ฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายธีระนันท์ ตอพล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่  9 

ขอเสนอสมัยสามัญที่  2  ตั้งแต่วันที่  ๑5-30 มีนาคม พ.ศ.  ๒๕60    

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี 

นางพิชญาฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  

นางพิชญา  พิมเสน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่  9 

ขอเสนอสมัยสามัญที่  3  ตั้งแต่วันที่  ๑5-30 สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕60    

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี 

นางรุ่งอรุณฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  

นางรุ่งอรุณ  พากเพียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมู่ที่  4 
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ขอเสนอสมัยสามัญที่  4  ตั้งแต่วันที่  ๑-15 พฤศจกิายน พ.ศ.  ๒๕60    

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี 

นายคาวฯี  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายคาว ี ชัยชาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมู่ที่  3 

ขอเสนอสมัยสามัญที่  1  ตั้งแต่วันที่  ๑-15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕61 ขอปีถัดไป  

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี 

-ท่านใดเห็นควรอนุมัติ  โปรดยกมอื 

ทีป่ระชุมสภาฯ  -มีมติอนุมัต ิ๑4 เสียง เป็นเอกฉันท์  งดออกเสียง  ไม่มี   

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย        

จงึก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕60  จ านวน  ๔  สมัย และก าหนดสมัย

ประชุมสามัญสมัยแรก ของปีถัดไป ดังนี ้    

สมัยสามัญที่  ๑  ตั้งแตว่ันที่  ๑-๑๕    กุมภาพันธ์    พ.ศ.  ๒๕60 

สมัยสามัญที่  ๒  ตั้งแต่วันที่  ๑5-30  มนีาคม        พ.ศ.  ๒๕60   

สมัยสามัญที่  ๓  ตั้งแต่วันที่  ๑5-30  สิงหาคม      พ.ศ.  ๒๕60      

สมัยสามัญที่  ๔  ตั้งแตว่ันที่  ๑-๑๕    พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕60      

และก าหนดวันเริ่มประชุม  สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ตั้งแต่

วันที่  ๑-๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖1  มีก าหนด  ๑๕  วัน 

ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 

ที่ประชุมฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -หากไม่มีท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถาม  กระผมจะขอมตทิี่ประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลยางหวาย ในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 

 ท่านใดเห็นควรอนุมัต ิ โปรดยกมอื 

ทีป่ระชุมสภาฯ  -มีมติอนุมัต ิ๑5 เสียง เป็นเอกฉันท์  งดออกเสียง  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔ -กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ  -การประชุมในวันนี้  ไม่มีสมาชิกสภาฯส่งกระทู้ถามใหป้ระธานสภาฯเพื่อจัดส่ง 

   กระทู้ถามไปยังผูบ้ริหารท้องถิ่นเพื่อเตรียมตอบ กระผมขอเข้าระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิสมาชิกสภาฯ เสนอ เรื่องเสนอใหม ่

ที่ประชุมฯ  -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิสมาชิกสภาฯ เสนอ เรื่องอื่นๆ 

นายธีระนันท์ฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายธีระนันท์  ตอพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่  9 
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ขอสอบถามเรื่องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบ้านผูย้ากไร้ ในกรณีที่เขาจะต้องการให้ความ

ช่วยเหลือในการสร้างบ้านแต่จะไม่สร้างในพืน้ที่บ้านยางหวายหมู่ที่  9 จะได้หรอืไม่ 

นายกฯ   -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน  กระผม  

นายชูศักดิ์ ชัยจ ารัส นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ขอให้เจ้าหน้าที่

ผูร้ับผิดชอบมาอธิบายหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้และ

ผูด้้อยโอกาส 

นางพิฬิชาฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน 

นางพิฬิชา  วิชาจารย์   นักพัฒนาชุมชน  ส าหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ    

ผูย้ากไร้  ก าหนดไว้ว่า กลุ่มเป้าหมายของผู้ที่ตอ้งได้รับความช่วยเหลือ  คือ  ครอบครัว

ผูย้ากไร้และผูด้้อยโอกาสในเขตพืน้ที่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางหวาย ที่ยังไม่เคย

ได้รับความช่วยเหลือในด้านวัสดุซ่อมแซมบ้านจากหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งตามที่ท่าน    

ธีระนันท์  ตอพล  สมาชิก อบต. หมู่ที่  9  ได้สอบถามว่ากรณีที่ตอ้งการให้ความ

ช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านแต่จะไม่สร้างในพืน้ที่บ้านยางหวาย หมู่ที่  9  จะได้

หรอืไม่นั้น  ขอเรยีนว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ของโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยใหก้ับ

ประชาชนผูย้ากไร้และด้อยโอกาสประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลยางหวาย 

นายกฯ   -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน  กระผม  

นายชูศักดิ์ ชัยจ ารัส นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย จงึขอเรียนว่าในการให้

ความช่วยเหลือผู้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสนั้น  ไม่เข้าหลักเกณฑ์ของโครงการซ่อมแซม

ที่อยู่อาศัยใหก้ับประชาชนผู้ยากไร้และดอ้ยโอกาสประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย จึงขอให้ท่านประชาคมใหม่เพื่อใหเ้ข้ากับ

หลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายที่ได้ตัง้ไว้ 

ประธานสภาฯ -ขอขอความรว่มมอืให้สมาชิกสภาทุกท่านเร่งเรื่อง การประชาคมการให้ความ

ช่วยเหลือการซ่อมแซมบ้านผูย้ากไร้ใหเ้รียบร้อยเพื่อเสนอเข้ามาให้ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลยางหวาย ดว้ยนะครับ 

-ขอขอบคุณ คณะผูบ้ริหาร ที่มโีครงการรังวัดที่สาธารณะ หมู่ที่  7 ที่เป็นโครงการดีๆ 

ได้ท าการรังวัดเสร็จแล้ว  

รองนายกฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน  กระผม  

นายบุญส่ง  วเิศษแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ในการรังวัดที่

สาธารณะ หมูที่  4  ก็ได้เสร็จเรยีบร้อยแลว้  ก็ได้ที่ดินคนืมาประมาณ 3 ไร่ 

นายกฯ   -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน  กระผม  

นายชูศักดิ์ ชัยจ ารัส นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ถ้าหมู่ไหนยังไม่ได้ท า

เรื่องเข้ามาก็ใหท้ าเรื่องเข้ามาอีกครั้ง จะได้ด าเนินการต่อไป 

นายคาวฯี  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายคาว ี ชัยชาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่  3 
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เรือ่งรังวัดที่สาธารณะ หมู่ที่ 3 ทางออกไปโสกเลีย้ว ก็จะท าเรื่องเข้ามาให้องคก์าร

บริหารส่วนต าบลออกไปด าเนินการตอ่ไป 

 

นายกฯ   -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน  กระผม  

นายชูศักดิ์ ชัยจ ารัส นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ได้เข้าร่วมประชุมที่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม เรื่อง  การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ภายในวันที่  23-

24  กุมภาพันธ์  2560  

-พิธีเปิดจะเป็นวันที่  24  กุมภาพันธ์  2560  ขอความรว่มมอืให้ทุกท่านในการ

แขง่ขันกีฬา 

นายธนวัฒน์ฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายธนวัฒน์  องิชัยภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมู่ที่  ๒ 

ขอติดตามเรื่อง การท าถนนที่เดินทางไม่สะดวกในพืน้ที่ยางหวายติดกับพืน้ที่ องค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองขาม ได้มหีนังสือและลายเซ็นผู้มีความเดือดร้อนไปแล้ว ยังไม่มี

การด าเนินการ ขอให้ท่านนายกประสานใหอ้ีกครั้ง 

-การขยายไฟฟ้าชุมชน เนื่องจากกระผมได้เขียนเสนอโครงการไปแล้ว แตท่าง

หนว่ยงานที่เราประสานไปอยากใหท้่านนายกไปประสานด้วยตนเองอีกครั้งครับ 

นายกฯ   -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน  กระผม  

นายชูศักดิ์ ชัยจ ารัส นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ขอรับไว้แลว้จะเข้าไป

ประสานงานด้วยตนเองอีกครั้ง 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรอืไม่ 

นายจ านงค์ฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายจ านงค์  ฉายชัยภูม ิสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมู่ที่  7 

ขอเสนอ การขยายไฟฟ้าชุมชน  จุดบ้านแมว่ันดี  จุลชีพ ว่าได้เริ่มด าเนินการหรอืยัง 

-จุดท่าฉาง 

-ขอแจ้งให้กองช่างซ่อมแซมคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต 24 จุด  

นางศรานิตย์ฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  

นางศรานิตย์  ผลเลลัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมู่ที่  4 

ขอแจ้งให้กองช่างซ่อมแซมตะแกรงรางระบายน้ า  ซึ่งสภาพปัจจุบันช ารุดใช้การไม่ได้ 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรอืไม่ 

ที่ประชุมฯ  -ไม่มี 

เลิกประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 

 

ลงช่ือ                                        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

       (นางสาวปรียาภรณ์  สัตย์ธรรม)                                                              

           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  สมัยสามัญที่ ๑  คร้ังที่  ๑/๒๕60  เมื่อวันท่ี  ๑๐   กุมภาพันธ์  ๒๕

60แล้ววา่เป็นที่ถูกต้องครบถ้วน 

     

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

                                      (นายด ารงค์    บรรลอื) 

          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ที่  6 

 

 

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

                                       (นายธนวัฒน์  อิงชัยภูมิ) 

           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ที่  2 

 

 

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

                                       (นายจ านงค์ ฉายชัยภูมิ) 

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมูท่ี่  7 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่  ๑  

ครั้งที่  ๑/๒๕60 เมื่อวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕60  แล้วเมื่อวันที่................................................ 

 

                   ลงช่ือ            

                              (นายอดิศักดิ์ คลังแก้ว) 

                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  

 

 


