
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  
สมัยสามัญที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

ในวันศุกร์ ที่  14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

---------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. นายสุจิน เหล่าจันอัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
2. นางเกษมศรี ต่อติด  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
3. นางนิรัตน์ ชัยจำรัส  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
4. นางสาวเบญจวรรณ ตอพล  สมาชิกสภาฯ ม. 1  
5. นายไพบูลย์ แคนชัยภูม ิ สมาชิกสภาฯ ม. 4 
6. นายสืบศักดิ์ คงแสง  สมาชิกสภาฯ ม. 6 
7. นายอดิศักด์ิ คลังแก้ว  สมาชิกสภาฯ ม. 7 
8. นางจิตรสมบูรณ์ หาญละคร สมาชิกสภาฯ ม. 8 
9. นางสาวพิชญา นาไพวัน  สมาชิกสภาฯ ม. 9 
 
ผู้ร่วมประชุม 

1. นายนพพล  ชัยศัตรา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
2. นายพิสิทธิ์  ทิพย์รักษ ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
3. นายธนวัฒน์  อิงชัยภูมิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
4. นายเสรี  คลังทอง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
5. นายปฏิพัทธ์  โคตรภูเขียว รงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
6. นางณัฏฐพัชร์  ศุภซื่อสงวน หัวหน้าสำนักปลัด 
7. นางสาวศุภ์พัชรีพร จันทนิจ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
8. นายนิรัญ  ประสานศักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
9. นางเพ็ญจันทร์ วิเศษแสง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม 
10. นางวรินดา  สิงห์ชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
11. นายนพดล  สิงห์ชัย  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
12. นายโกเมท  ซื่อตรง  นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ 
จำนวนผู้มาประชุม  21   คน 
เริ่มประชุมเวลา          10.00 น. 

 นายสุจิน  เหล่าจันอัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ทำหน้าที่
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่ม)ี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
เชิญสมาชิกสภาฯ ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
ครั้งแรก เมื่อวันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565 (ตามเอกสารที่แจก) (ให้เวลา) มีสมาชิก 
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ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   -ไม่มี  
ประธานสภาฯ   ในเมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ครั้งแรก เมื่อวันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565   ผม
จึงขออาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 ข้อ 74 ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่ารับรองรายงานการประชุมสภา โดยขอให้ท่าน
สมาชิกยกมือ  

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก เมื่อวันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565 ด้วย
คะแนน  
เห็นชอบ จำนวน  6          เสียง  
ไม่เห็นชอบ จำนวน   - เสียง  
งดออกเสียง จำนวน  -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่ตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
  - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอใหม ่

 5.1 ญัตติ การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภาฯ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ยาง
หวาย แถลงนโยบายฯ 

นายก อบต.  เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ที่เคารพตามที่ได้มีการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  เมื่อวันที ่ 28  พฤศจิกายน  2564  
ซึ่งเป็นการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  
กระผมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนตำบลยางหวาย  เลือกตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มี
มติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  21   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2564  เห็นชอบ
ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ  ซึ ่งมีการ
เลือกตั้งในวันที่  28  พฤศจิกายน 2564  แล้วนั้น 
          บัดนี้  กระผมได้กำหนดนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  
เพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนและเพิ่มศักยภาพในการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางหวาย  ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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แห่งชาติ  (ฉบับที่ 11)   พ.ศ.2555-2559  ยุทธศาสตร์ประเทศนโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  ละแผนพัฒนาอำเภอ  เสร็จสิ้นแล้ว 

         กระผมในฐานะที ่ฝ ่ายบร ิหารซึ ่ งม ีบทบาทหน้าที ่ ในการบร ิหารองค ์กร                   
ให้ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าตามฐานานุรูป  และบริบทขององค์การบริหารส่วน
ตำบลยางหวาย  กระผมจึงแถลงนโยบายต่อท่านประธาน  ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวายผู้ทรงเกียรติ  เพื่อให้ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบาย
ของกระผม    ที่มุ่งจะสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง  ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม  ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน
ตำบลยางหวายอย่างทั่วถึง  อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น   
โดยมีหลักการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่สำคัญ  ดังนี้ 
1. ดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ตามที่กระผม
ได้แสดงเจตนารมณ์และกำหนดนโยบายให้ไว้กับพี่น้องประชาชน เมื่อตอนเป็นผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง โดยจะยึดนโยบายและแนวความคิดในการทำงาน  คือ 
      “ยึดมั่นคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงคอรัปชั่น มุ่งมั่นด้านการ
พัฒนารักษาจารีตประเพณี ประชาชนในท้องที่มีความรู้ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” 
        จากนโยบายและแนวคิดดังกล่าว กระผมจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นศูนย์กลางและแนวทาง
ในการพัฒนา และหลักการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยจะพัฒนาให้ครอบคลุมใน
ทุกพื้นที่ ทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเมืองการบริหาร ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และ
ด้านสังคม โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งได้แก่ การศึกษาใน
เด็กระดับก่อนวัยเรียน การจัดสวัสดิการรวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยรุ่น คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน บุคคล
เหล่านี้กระผมจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ 
2. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดชัยภูมิ พร้อมกับนำกรอบยุทธศาสตร์
ของอำเภอมาบูรณาการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
3. จะบริหารงานโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good  governance) 
และการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result  based management)   
       สำหรับนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ในส่วนที่กระผมจะ
ดำเนินการในระยะเวลา 4 ปี ที่กระผมดำรงตำแหน่งนายก กระผมมีนโยบายที่จะตอบ
โจทย์ปัญหาในทุกๆด้านของพี่น้องประชาชน เพื่อให้เกิดความผาสุกกับพี่น้องประชาชน
ของเรา ซึ่งกระผมมีนโยบายในการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้   
นโยบายเร่งด่วน 
1. แก้ไขปัญหาถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ในเส้นทางที่ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ตำบล  

และในเส้นทางการเกษตรของพ่ีน้องประชาชนตำบลยางหวาย 
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2. ดำเนินการเรื่องให้มีแสงสว่างในที่สาธารณะทุกแห่งในเขตรับผิดชอบ โดยติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะและแก้ไขซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของพ่ีน้องประชาชนตำบลยางหวาย 
3. จัดสวัสดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุ  คนพิการ  
เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
4. ดำเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ  
มีศักยภาพในการให้บริการแก่ผู้เรียนเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
5. ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการให้กับเด็กและยาวชน เพ่ือให้เยาวชนได้หัน
มาเล่นกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กบัเด็กและเยาวชนในเขตตำบลยางหวาย 
6. ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
 (1) เกิดประโยชน์สุขแกประชาชน 
 (2 )เกดิผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
 (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กร 
 (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 
 (5) มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ 
 (6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกในการมารับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางหวาย 
 (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ 
              ในส่วนของการพัฒนาในด้านต่างๆ นั้น กระผมมีนโยบายที่จะพัฒนาเพื่อให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ ้น จึงกำหนด
นโยบายเป็นด้านต่างๆ ดังนี้  

1. นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 1) แก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสนับสุนกลุ่มเกษตรกรและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพให้ครบวงจร ทั้งด้นของการผลิต และการตลาด 
 2) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
 3) ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีศักยภาพและ
โอกาสอย่างทั่วถึง 
2. นโยบายด้านการเกษตร 
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 2) ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้ให้แก่
เกษตรกร อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจในครัวเรือนดีตามไปด้วย 
3. นโยบายด้านสาธารณูปโภคและการคมนาคม 
 1) ดำเนินการขยายระบบไฟฟ้า ระบบประปา คลองส่งน้ำ ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ 
ปรับปรุงแหล่งน้ำให้มีอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ  
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 2) จัดให้มีการคมนาคมอย่างทั่วถึง สะดวก ปลอดภัย โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
บำรุงเส้นทางคมนาคม ทั้งถนนเส้นหลักและเส้นรอง ขยายถนนลูกรัง  ถนนคอนกรีต ให้
ครอบคลุมเพื ่อความสะดวก ปลอดภัยและรวดเร็วในการสัญจรไปมาของพี ่น ้อง
ประชาชน 
4. นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
 1) สนับสนุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 2) สนับสนุน และหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดรอ้น
จากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย 
 4) สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม 
 6) ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  และกระบวนการ
ประชาสังคมให้กับทุกหมู่บ้าน 
 7) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างครอบครัวอบอุ่น  เข้มแข็ง โดยส่งเสริมให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจ และมีจิตใต้สำนึกที ่ดีในการรับผิดชอบต่อตนเอง  
ครอบครัว สังคม ไม่สร้างปัญหาให้เป็นภาระแก่คนอื่นและสังคมรอบข้าง 
5. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1) ส่งเสริม  สนับสนุนด้านการศึกษา  ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
 2) สนับสนุนงบประมาณ ในเรื่องอาหารกลางวันของนักเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มีคุณภาพ อันจะส่งผลให้สมองได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ได้มากขึ้น 
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนในด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 4) ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพ ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนในชุมชน 
 5) ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้อยู่คู ่กับชุมชน
ตลอดไป เช่น งานบุญประเพณีของชุมชน และงานเทศกาลต่างๆ 
 6) ส่งเสริมการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรม และสนับสนุนกิจกรรมของสภา
วัฒนธรรม และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
7) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบก่อนวัยเรียน ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่มีคุณ์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ 
6. นโยบายด้านสาธารณสุข 
  1) สนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชนอย่างทั่วถึง และระวังไม่ให้
ระบาดไปยังชุมชนอ่ืนๆ ในขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนการป้องกันโรคไม่ติดต่อ      เช่น 
มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในชุมชน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของพ่ีน้องประชาชน 
 2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนให้มีสุขภาพ พลานามัย
สมบูรณ์ 
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 3) จัดให้มีการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยสนับสนุนให้
ทุกครัวเรือนมีถังขยะ และจัดให้มีการเก็บขยะพร้อมกับการกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ด ี
 7. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1)  ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการปลูกจิตสำนึกในการร่วม
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2) สนับสนุนการดำเนินโครงการลดภาวะโรคร้อนและรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคร้อน 
 3)จัดให้มีสถานที่พักผ่อนและสวนสาธารณอย่างเพียงพอ ปรับภูมิทัศน์ในสถานที่
พักผ่อนและสวนสาธารณะในทุกหมู่บ้านให้สวยงาม  อนุรักษ์ที่สาธารณะประโยชน์และ
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามาดูแลที่สาธารณะ เพื่อรักษาไว้เป็นสมบัติที ่ประชาชนจะใช้ทำ
กิจกรรมร่วมกัน 
8. นโยบายด้านการรักษาความสงบและความปลอดภัยของประชาชน 
 1) สนับสนุนมาตรการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 
โดยการจัดชุดอาสาสมัครเฝ้าระวังการระบาดของยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุก
ประเภท 
 2) สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยดำเนินการก่อนเกิดภัย ขณะเกิด
ภัย และหลังเกิดภัย ซึ่งจะแบ่งเป็นชุดเฝ้าระวัง ชุดช่วยเหลือ และชุดป้องกัน 
 3) การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆ 
 4) เพ่ิมศักยภาพชุดฉุกเฉิน เพ่ือช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
 9. นโยบายดา้นกีฬาและนันทนาการ 
  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ  ให้มีความสอดคล้องกัน
ระหว่างกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากล  เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลาวางให้เกิด
ประโยชน์ 
 2) ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชุมชน 
 3) ส่งเสริม สนับสนุน  และอนุรักษ์กีฬาพ้ืนบ้านให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป 
 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน 
 10. นโยบายด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
  1)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้านการเมือง  การบริหารราชการ  การ
กระจายอำนาจ และการป้องกันและปราบปรามการทุจรติคอรัปชั่น 
 2) บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 3) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ/ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ให้แก่ ประชาชนและองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานและการพัฒนาของท้องถิ่น 
 5) พัฒนาองค์กร บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัยอยู่เสมอ 
 6) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



-7- 
 

  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  นโยบายต่างๆ ที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวายในวันนี้  ถ้าหากได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เจ้าหน้าที่ และทุกฝ่ายร่วมด้วย
ช่วยกันกระผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ตำบลยางหวายของพวกเราจะเป็นตำบลที่
น่าอยู่และมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป   ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ต่อไป เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แนะนำตัวคณะผู้บริหาร 
นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาฯ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/3 นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารสว่น
ตำบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้  กระผมจึงขอแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและล
ขานุการนายกองค์การยบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 
 1. นายพิสิทธิ์   ทิพย์รักษ์  เป็น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1 
 2. นายธนวัฒน์  อิงชัยภูมิ เป็น รองนายกองค์การบรหิารส่วนตำบล คนที่ 2 
 3. นายเสรี  คลังทอง       เป็น เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามนายกฯหรือไม่ ถ้าไม่มีจะได้เข้าญัตติต่อไป 
  5.2 ญัตติเพื่อทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 เสนอต่อสภาท้องถิ่น 
เหตุผลและความจำเป็น  
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจอีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 

กฎหมาย/ระเบียบ  
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙   ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท ำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันรายงานผลและ 
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เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยวกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  
ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
“(5)ผู ้บร ิหารท้องถิ ่นเสนอผลการติดตามและประเม ินผลต่อสภาท้องถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี ” 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
เพื ่อให้การจัดทารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ( พ.ศ. 
2561 –2565 ) ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.  2564 เป ็นไปตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นควร  
1.ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น       ( 
พ.ศ. 2561 –2565 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาท้องถิ ่น เพื ่อตั้ง
ข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความคิดเห็น  
2.ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 –2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความคิดเห็น  
3. ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 
2565 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ประธานสภาฯ ไดก้ล่าวเชิญรองปลัด อบต. นำเสนอรายงานผลต่อสภา 
รองปลัด อบต.  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิสภาฯ ท่านนายก อบต. คณะผู้บริหารทุก

ท่าน ในวาระนี้จะเป็นการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปี 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 ได้
กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนและ
รายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เพ่ือให้นายก 
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องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ยางหวาย ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลประจำปีงบประมาณ  
2564 (ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน  2564)           ซึ่ง
ประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น พร้อมทั ้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ซึ ่งปกติแล้วจะทำในเดือนธันวาคมของทุกปี แต่ด้วยคณะ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2564 ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 แล้ว นั้น ตามเอกสารที่ได้แจก
ให้ทุกท่านแล้วนั้น  
  ดังนั้น ผมจึงขอรายงานและเสนอความเห็นของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ต่อสภา ดังนี้  

รองปลัด อบต.  ได้นำเสนอรายละเอียด รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ได้นำเสนอตามเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 15 หน้า ) 
ส่วนที่ 1 บทนำ     หน้า 1 – 3 
  - ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน 
  - วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  - ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  - ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  หนา้ 4 – 7 
  - ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล  หน้า 8 – 15 
  - การติดตามและประเมินผล 
  - ปัญหาและอุปสรรคมในการปฏิบัติงาน 
ในส่วนของรายละเอียด็มีเพียงเท่านี้ ที ่เสนอรายงานมาทั้งหมด มีท่านใดสงสัย จะ
สอบถามหรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ  
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ที่ประชุม   ไม่มี  
ประธานสภาฯ  หากไม่ม ีในวาระนี้เป็นการรายงานผลเพื่อทราบครับ  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
ประธานสภาฯ ในญัตติ ต่อไป มอบหมายใหร้องปลัด อบต. ดำเนินการ ต่อไป เชิญครับ 
รองปลัด อบต. 5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสว่น

ตำบลยางหวาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 
เลขานุการสภาฯ 2547 ข้อ 33 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วทาสาเนารายงานการประชุม
ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้น เพื่อให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้มีการตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สมาชิกท้องถิ่น
รับรองรายงานการประชุมนั้น ก็ให้ประธานสภาฯได้ให้ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันเสนอ
รายชื่อสมาชิกสภาฯ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมอย่างน้อย
สามถึงห้าคน 

ประธานสภาฯ   ตามที่รองปลัด อบต.ยางหวาย ได้กล่าวมาแล้วถึงระเบียบในการแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ก็ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ร่วมกันเสนอว่าจะให้มีกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสาม หรือ ห้า คน ก็ขอให้ที่ประชุมร่วมกันเสนอได้เลย 

นายอดิศักดิ์ คลังแก้ว - เสนอให้มีการแต่งตั้งกรรมการฯ 3 คน 
ส.อบต. หมู่ 7 
 
ผู้รับรอง นางสาวเบญจวรรณ  ตอพล สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ต.ยางหวาย 
 นางสาวพิชญา  นาไพวัน  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 ต.ยางหวาย 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการกำหนดกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมจำนวน 3 คน  

ที่ประชุม                   ยกมือเห็นชอบเป็นจำนวน 6 เสียง มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ แต่งตั้งกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมจำนวน 3 คน  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ   เมื ่อเห็นชอบให้มีกรรมการตรวจรายงานการประชุมจำนวน 3 คนแล้ว ก็ขอให้                            
ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
เพ่ือให้การดำเนินกิจการของสภาท้องถิน่ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.2547 ข้อ 32 เรื ่อง การประชุมสภา
ท้องถิ่นเพื่อให้การตรวจสอบรายงานการประชุมมีมาตรฐานในการบริหารงานประชุม
สภาท้องถิ่น เป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกัน พิจารณาเสนอตวัแทน
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ยางหวาย ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาทั้งหมด 
ก็ขอให้ที่ประชุมร่วมกันเสนอโดยมีผู้รับรองสองคน 
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นางสาวพิชญา เสนอ นางจิตรสมบูรณ์  หาญละคร สมาชิก อบต. หมู่ที ่8 เป็นกรรมการ 
นาไพวัน ส.อบต. หมู่ 9 
ผู้รับรอง นายสืบศักดิ์  คงแสง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 ต.ยางหวาย 
 นายอดิศักดิ์  คลังแก้ว สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ต.ยางหวาย 

นางจิตรสมบูรณ์ เสนอ นางสาวเบญจวรรณ  ตอพล สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการ 
หาญละคร ส.อบต. หมู่ 8 
ผู้รับรอง นายไพบูลย์  แคนชัยถูมิ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ต.ยางหวาย 
 นางสาวพิชญา  นาไพวัน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 ต.ยางหวาย 

นายอดิศักดิ์ เสนอ นางสาวพิชญา  นาไพวัน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 เป็นกรรมการ 
คลังแก้วส.อบต. หมู่ 7 
ผู้รับรอง นายสืบศักดิ์  คงแสง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 ต.ยางหวาย 
 นางจิตรสมบูรณ์  หาญละคร สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ต.ยางหวาย 

ประธานสภาฯ   สอบถามที่ประชุม มีท่านใดเสนอคนอื่นในที่ประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอ
ขอให้ยกมือเห็นชอบบุคคลทั้งสามท่านตามที่ที่ประชุมได้เสนอมา 

ที่ประชุม           ยกมือเห็นชอบเป็นจานวน 6 เสียง มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้  
  1. นางจิตรสมบูรณ์  หาญละคร ส.อบต.หมู่ที่ 8 ต.ยางหวาย  
  2. นางสาวเบญจวรรณ  ตอพล  ส.อบต.หมู่ที่ 1 ต.ยางหวาย  
  3. นางสาวพิชญา  นาไพวัน      ส.อบต.หมู่ที่ 9 ต.ยางหวาย 
เป็นคณะกรรมตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนางสาวพิชญา  นาไพวัน  ส.อบต.หมู่ที่ 9 ต.ยางหวาย เป็น
ประธานกรรมการฯ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่ถ้าไม่มี ขอเข้าระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
รองปลัด อบต. - การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล   ยาง

หวาย 
สืบเนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล  ยาง
หวาย ที่ได้แต่งตั้งไว้จากคณะผู้บริหารชุดเก่า ที่ได้หมดวาระลงไปแล้วนั้น       โดย
คณะกรรมการฯ ในสัดส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 2 ท่าน ก็ได้หมดวาระลง
เช่นเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ ่นหรือพื้นที่ เป็นไปตาม มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ประกอบกับ ข้อ 6 และ ข้อ 12 แห่งประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานโดย
ตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมวันนี้เราจะขอมติที่ประชุมสภาฯในการมอบหมายให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นจำนวนสองท่าน เป็นคณะกรรมการฯชุดนี้ 
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ประธานสภาฯ   ตามที่รองปล ัด อบต.ยางหวาย ได ้กล ่าวมาแล ้วถ ึงระเบ ียบในการแต ่ งตั้ ง

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายก็ขอให้ที่
ประชุมสภาฯ ได้ร่วมกันเสนอ ก็ขอให้ที่ประชุมร่วมกันเสนอได้เลย 

นายอดิศักดิ์ เสนอ นางสาวพิชญา  นาไพวัน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 เป็นกรรมการ 
คลังแก้ว ส.อบต. หมู่ 7 
 
นายไพบูลย์ เสนอ นายสืบศักดิ์   คงแสง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  เป็นกรรมการ 
แคนชัยภูมิ ส.อบต. หมู่ 4 
 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการรับรองการมอบหมาย
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนสองท่าน เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

ที่ประชุม                   - ยกมือเห็นชอบมีมติเป็นเอกฉันท์  

นายนพพล ชยัศัตรา ขอนัดหมายประชุมหารือข้อราชการกับรองปลัด หัวหน้าส่วน และผู้อำนวยการกอง 
นายก อบต.  ในวันนี้หลังจากเลิกประชุมสภาฯแล้วครับ 
 

รองปลัด อบต.  - รับทราบ 
หัวหน้าส่วน, ผอ.กอง 
 

นายอดิศักดิ์  1. ขอให้ท่านนายกและกองงานที่เก่ียวข้องช่วยดำเนินการจัดหาถังขยะในบ้านหนอง 
คลังแก้ว ส.อบต. หมู่ 7  มะกุด หมู่ที่ 7 ที่สูญหายไปในช่วงเกิดอุทกภัยน้ำท่วมหมู่บ้าน ที่ผมได้ไปสำรวจ อยู่ที่ 

ประมาณ 130 ถัง ก็ฝากท่านนายกด้วยครับ 
  2. จากที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้พนังกัน

แม่น้ำชีของหมู่บ้านได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก อยากให้ทางหน่วยงานช่วยแกไ้ข
ปัญหาดำเนินการซ่อมปซมพนังกั้นน้ำโดยเร่งด่วน เนื่องจากจะเข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว หากไม่
เร่งดำเนินการเกรงว่าชาวบ้านบ้านสงแดง หมู่ที่ 6 และบ้านหนองมะกุด หมู่ที่ 7 จะไม่
มีน้ำให้ทำการเกษตรได้ ซึ่งกระผมได้ถ่ายรูปภาพความเสียหายและเตรียมยื่นเอกสาร
เพื่อขอรับการช่วยเหลือแล้ว ก็อยากให้ท่านนายกพิจารณาแก้ไขปัญหาให้โดยเร่งด่วน
ด้วย ในส่วนของถนนและคลองส่งน้ำที่ได้รับความเสียหายเช่นกันก็ค่อยดำเนินการที
หลังได้ 

 

นายนพพล ชยัศัตรา ก็ขอบคุณท่าน สมาชิกหมู่ท่ี 7 ที่ได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเข้ามาให้ 
นายก อบต.  คณะผู้บริหารได้รับทราบ ในส่วนนี้ทางคณะผู้บริหารก็จะได้ปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่

ถึงแนวทางในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ในการลงพ้ืนที่สำรวจความเสียหาย ทั้ง
ในเรื่องของงบประมาณหากว่าได้รับความเสียหายเยอะเกินศักยภาพของทางอบต.ยาง
หวายก็จะได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
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นายอดิศักดิ์  อยากให้ท่านนายกฯพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความ 
คลังแก้ว ส.อบต. หมู่ 7  เดือดร้อนโดยเร่งด่วนให้กับประชาชนในพื้นที่  และฝากผู้อำนวยการกองคลังช่วย

ตรวจสอบยอดเงินสะสมของ อบต.ยางหวาย ว่ามีงบประมาณเหลืออยู่เท่าไหร่ 
 

รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานฯ ท่านนายก และท่านสมาขิกฯ สืบเนื่องจากพ้ืนที่ตำบลยางหวายได้
ประสบอุทกภัยที่ผ่านมา ซึ่งมีพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมเป็นจำนวนมาก ที่ประสบ
ปัญหาหนักก็จะมีด้วยกัน ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน มี บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 8 , บ้านสงแดง 
หมู่ที่ 6 และบา้นหนองมะกุด หมู่ที่ 7 ที่เสียหายหนักที่สุดก็จะเป็นบ้านหนองมะกุดหมู่
ที่ 7 ที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำชี ตามที่ผมและทางเจ้าหน้าที่งานป้องกันและผู้อำนวยการ
กองช่าง ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจดูความเสียหายในเบื้องต้นแล้วนั้น ในส่วนบ้านหนองมะ
กุดที่ได้รับความเสียหาย ก็จะมีถนนในหมู่บ้าน คลองส่งน้ำ และพนังกั้นแม่น้ำชี โดย
งบประมาณในส่วนที่จะนำมาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดก็คือการจ่ายขาดเงิน
สะสม แต่การจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณที่ต้องใช้ ต้องให้ทางกองช่างประมาณการ
ค่าใช้จ่ายให้ก่อน ว่าจะนำมาใช้ได้จำนวนเท่าไหร่ จากการตรวจสอบดูยอดเงินสะสม
ล่าสุดมีอยู่ที่ สี่ล้านห้าแสนบาท โดยประมาณ ครับ ในส่วนนี้ก็ต้องกันไว้ใช้จ่ายในด้าน
อ่ืนๆด้วย ซึ่งก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ด้วย 

 

นายอดิศักดิ์  เรียนท่านประธานฯ ท่านนายก และท่านสมาขิกฯ ตามท่ีกระผมได้เสนอปัญหาไปนั้น 
คลังแก้ว ส.อบต. หมู่ 7  อยากให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน เพราะกว่าจะถึงการประชุมสมัยหน้านั้น เกรงว่าจะ 
                               ไม่ทัน ครับ 
 

รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานฯ ท่านนายก และท่านสมาขิกฯ ตามท่ีท่านสมาชิกสภา อบต.  
                              หมู่ที่ 7 เสนอมานั้น หากเป็นความจำเป็นเร่งด่วน ก็จะขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ กับ  
                              ท่านนายอำเภอคอนสวรรค์ได้ครับ 

นายเสร ี เรียนท่านประธานฯ ท่านนายก และท่านสมาขิกฯ ด้วยในวันนี้ทางคณะผู้บริหาร พ่ึง
คลังทอง เลขาฯ          จะเข้ามาประชุมเป็นครั้งแรก ก็อยากจะให้ท่านประธานฯ ช่วยแนะนำตัวสมาชิก อบต.  
นายก อบต.              และทางเจ้าหน้าที่ และอยากให้ชี้แจงในการเข้าประชุมสภาฯนั้น ทางคณะผู้บริหาร   

รองนายก และเลขาฯนายก นั้น มีสิทธิที่จะเสนออะไรได้บ้าง ออกเสียงอะไรได้บ้าง เพ่ือ
การประชุมครั้งต่อๆไป จะได้ดำเนินการไดถู้กต้อง 

 

รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานฯ ท่านนายก และท่านสมาขิกฯ ขอชี้แจงที่ท่านเลขาฯนายก อบต.  ที่
ได้สอบถามมานั้น ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น นั้น ทางคณะผู้บริหารมี
สิทธิ์เข้าร่วมประชุมได้ เสนอในที่ประชุมได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ลงมติออกเสียง ในส่วนของการ
ลงมติในที่ประชุมเป็นเรื่องของสมาชิกสภา อบต. อย่างเดียวครับ 

นายเสร ี -รับทราบ 
คลังทอง เลขาฯ           
นายก อบต.    
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นายนพพล ชยัศัตรา เรียนท่านประธานฯ ท่านนายก และท่านสมาขิกฯ ตามท่ีท่านเลขาฯนายก อบต. ได้ 
นายก อบต.   เสนอให้มีการแนะนำตัวนั้น เพ่ือเป็นการทำความรู้จักกัน เพ่ือการทำงานที่ราบรื่นนั้น     
                                        กระผมขอแนะนำทางคณะผู้บริหาร ดังนี้ครับ  
 

นายนพพล ชยัศัตรา แนะนำตัวคณะผู้บริหาร 
นายก อบต. 
 

ประธานสภาฯ ต่อไป เชิญสมาชิกอบต. แนะนำตัว 

ที่ประชุม แนะนำตัว ครบทุกคน 

ประธานสภาฯ ต่อไป เชิญทางเจ้าหน้าที่ อบต. แนะนำตัว 

รองปลัด อบต. แนะนำตัว เจ้าหน้าที่ อบต. ทุกคน 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม ่

น.ส.พิชญา เรียนท่านประธานฯ ท่านนายก และท่านสมาขิกฯ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในพ้ืนที่หมู่ที่ 9 
นาไพวัน   1. จากการเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีตำบลยางหวาย เมือเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา  ส.
อบต. หมู่ 9        ทำให้ถนนเพ่ือการเกษตรของ พ้ืนที่ หมู่9 ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะถนนเส้น หมู่  

9 - เกาะแซงใหญ่ หลังน้ำลดได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ช่วงที่ผ่านมาได้มีการ
ซ่อมแซมในเบื้องต้นไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้สัญจรได้สะดวกเท่าที่ควร จึงอยากจะ
ให้ท่านนายกพิจารณาซ่อมแซมให้สัญจรดีขึ้น โดยการปรับเกรดลงดินลูกรังอย่างดีใหม่ 
เพราะถนนเส้นนี ้ม ีท ่อเมนน้ำประปาหมู่บ ้านอยู ่ด ้วย เวลารถบรรทุกผลผลิตทาง
การเกษตรซ่ึงเป็นรถบรรทุกหนักใช้สัญจรบ่อย เหยียบท่อน้ำประปาแตกอยู่บ่อยครั้ง เป็น
เหตุให้น้ำประปาหยุดไหลบ่อยครั้ง  
2. เรื ่องการปรับปรุงน้ำประปาหมู่บ้านให้ใส สะอาด อยากให้มีพนักงานดูแลระบบ
น้ำประปาที่มีความรู้เรื่องการผลิตน้ำประปาเข้ามาทำงาน เพื่อน้ำประปาหมู่บ้านจะได้มี
คุณภาพ และการดูแลแหล่งน้ำดิบ เวลามีการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ก็อยากให้มี
ชาวบ้านผู้ใช้น้ำทุกหมู่บ้านเข้ามาดูแลร่วมกัน ทัง้ 5 หมู่บ้าน 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม ่

น.ส.เบญจวรรณ เรียนท่านประธานฯ ท่านนายก และท่านสมาขิกฯ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ด้วยได้รับแจ้งจาก
ตอพล ชาวบ้านว่าท่อส่งน้ำเกาะแซงใหญ่ หรือท่อแดงที่ชาวบ้านเรียก มีการรั่วซึมของน้ำอยู่                         
ส.อบต. หมู่ 1 ตลอดเวลา หากปล่อยไว้นานเกรงว่าจะทำให้กระทบกับการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการ 
                           ผลิตน้ำประปาในช่วยฤดูแล้ง จึงอยากให้ท่านนายก อบต. ช่วยดำเนินการซ่อมแซมด้วย

ค่ะ ขอบคุณคะ่ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม ่

นางเกษมศรี เรียนท่านประธานฯ ท่านนายก และท่านสมาขิกฯ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  
ตอ่ติด 1. ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าถนนเรียบคลองส่งน้ำที่เชื่อมระหว่าง หมู่ 3 - หมู่ 9 เกิด 
รองประธานสภาฯ ความชำรุดเสียหาย เวลาปล่อยน้ำแล้วน้ำจะล้นคลองส่งน้ำทำให้น้ำเซาะถนนชำรุด 
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                เสียหาย จึงอยากให้ท่านนายก อบต. พิจารณางบประมาณเพ่ือดำเนินการซ่อมแซมด้วย 
 2. ขอเสนอการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตในหมู่บ้าน ด้วยในหมู่ ที่ 3 มีการทำ

โรงงานผลไม้ดอง และได้มีการปล่อยน้ำที่ดองผลไม้ลงในร่องน้ำ แต่ด้วยเป็นร่องน้ำที่เป็น
พื้นดินทำให้น้ำเสียไม่ระบาย ทำให้น้ำเสียเน่าขังส่งกลิ่นเหม็น ในบริเวณนั้น เป็นเหตุให้มี
การพิพาทกัน  เลยจะขอให้ทำรางระบายน้ำคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง 1.) ช่วงบ้าน    นาง
จรรยา  แก้วอุดร - บ้าน นายสุริยะ  งานไว 2.) ถนนเส้นข้างกำแพงวัดม่วง ช่วงบ้านนาย
กาย  หินเพ็ชร ถึง สามแยกบ้านนายอ๊อด  ดินชัยภูมิ จึงอยากฝากให้ท่านนายกพิจารณา
งบประมาณด้วยค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม ่

นางจิตรสมบรุณ์ เรียนท่านประธานฯ ทา่นนายก และท่านสมาขิกฯ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ตามท่ีได้รับการ 
หาญละคร แจ้งจากชาวบ้าน มีเหตุความเดือดร้อน ดังนี้ 
ส.อบต. หมู่ 8 1. น้ำประปาหมู่บ้านไม่ค่อยไหล และไม่มีคุณภาพ จึงอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบล

ในฐานะหน่วยงานที่เป็นเจ้าของทรัพย์ระบบประปาหมู่บ้าน เข้ามาบริการกิจการร่วมกับ
คณะกรรมประปาหมู่บ้าน ให้ได้น้ำประปาท่ีมีคุณภาพ ต่อไป 

 2. ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะทางเข้าหมู่บ้านโนนเขวา หมู่ที ่ 8 ด้วยปัจจุบัน ทางเข้า
หมู่บ้านโนนเขวา หมู่ที่8 ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จึงอยากให้ทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางหวาย จัดทำโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเส้นทางดังกล่าว 
เพื ่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเวลากลางคืนและลดปัญหาการเกิด
อาชญากรรม ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 3. ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วม นั้น ทำให้ถนนในหมู่บ้านได้รับความเสียหาย 
ช่วงทางเข้าวัดสว่างอารมณ์ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 8 จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลยาง
หวาย เข้าดำเนินการซ่อมแซมโดยด่วน 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ หากไม่มี เชิญนายก อบต. ชี้แจงทำ
ความเขา้ใจการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 

นายนพพล ชยัศัตรา เรียนท่านประธานฯ ท่านนายก และท่านสมาขิกฯ ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอปัญหา 
นายก อบต.  ความเดือดร้อน ความจำเป็นเร่งด่วน หรือความต้องการของประชาชน นั้น ก็ถือว่า  

เป็นปัญหา ที่มีมานานแล้ว เช่น ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 8 จาก สี่
แยก โรงเรียน เข้าหมู่บ้าน และถนนเข้าวัดที่ทรุดก็อาจจะมีชาวบ้านเวลาถึงฤดูทำนา
อาจจะมีการไถกินพื้นที่เข้ามาไหล่ถนนบ้าง ทำให้น้ำกัดเซาะใต้ถนน เป็นเหตุให้ถนน
ทรุดได้ ผมก็จะให้ทางช่างออกไปสำรวจดูและประมาณการในการซ่อมแซมถนนเส้น
ดังกล่าว  ในส่วนปัญหาของหมู่ที่ 3 ที่มีเหตุพิพาทกันในเรื่องการระบายน้ำเสียนั้น    ใน
เบื้องต้นทางคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ไปตรวจดูแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลยาง
หวายก็จะจัดการให้เหมาะสม สิ่งไหนที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนของพี่น้องประชาชน 
สามารถดำเนินการได้เลย ทางเราก็จะเร่งดำเนินการให้เลย ส่วนไหนที่อาจจะเกิน
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เราก็จะประสานไปยัง 
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  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ คือโครงการต่างๆไม่จำเป็นต้อง 
ดำเนินการพร้อมกันทุกหมู่บ้าน เราจะดูความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนในการ
ดำเนินการแก้ไข เพราะในเรื่องของงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมก็ต้องให้เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ก็จะนำเข้าที่ประชุมสภาฯพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

นางณัฐพัชร์  เรียนท่านประธานฯ ท่านนายก และท่านสมาขิกฯ ในเรื ่องของน้ำเสียที ่ส่งกลิ่น                          
ศุภ์ซื่อสงวน          รบกวนในพื้นที่ หมู่ที่ 3 นั้น ณ ตอนนี้ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นได้ยื่น
หัวหน้าสำนักปลัด        หนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์ ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการผลไม้ดอง 

  ดังกล่าว ซ่ึงในตอนนี้ได้ส่งเรื่องไปยังงกองสาธารณสุข ที่รับผิดชอบเรื่องนี้เพ่ือเข้าไป      
  ดำเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวแล้ว หากผลเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม ่
 

นายธนวัฒน์          เรียนท่านประธานฯ ท่านนายก และท่านสมาขิกฯ ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
อิงชัยภูม ิ          ได้เสนอในเรื่องของระบบประปาหมู่บ้าน นั้น จริงๆแล้วในปัจจุบันกิจการประปา                             
รองนายกฯ          หมู่บ้านต้องดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน แต่ด้วย 

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินนั้น ทางคณะผู้บริหารจะ
เข้าไปดูแลในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านให้ชัดเจน 
ทั้งในเรื่องของการประชุมประชาคม กำหนดนโยบายในการบริหาร  
  ในเรื่องของน้ำเสีย หมู่ที่3 ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เราต้องรีบดำเนินการโดย
เร่งด่วน ในการลงพ้ืนที่ในเบื้องต้นของคณะผู้บริหาร ทางเจ้าของกิจการผลไม้ดองยังไม่
มีระบบบำบัดน้ำทิ้ง ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ข้างนอก ตามประสบการณ์ที่กระผมทำงาน
ในด้านโรงงานอุตสาหกรรมมา ขอเสนอให้กองงานที่เก่ียวข้องดูในเรื่องนี้ด้วย 

ประธานสภาฯ เชิญท่านรองปลัด อบต.  

รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานฯ ท่านนายก และท่านสมาขิกฯ ในเรื่องน้ำเสีย หมู่ที่ 3 ในตอนนี้ทาง
กองสาธารณสุขฯ ได้แต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยมีทาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบลยางหวาย และผู้นำในพื้นที่เข้าร่วมด้วย โดยจะมีการลง
พ้ืนที่ในสัปดาห์นี้ ตามบทบัญญัติมาตรา 25 ของพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535   เหตุ
นี้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ ก็จะได้ออกตรวจสอบเพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

นางเกษมศรี  เรียนท่านประธานฯ ท่านนายก และท่านสมาขิกฯ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ตอนนี้ในเบื้องต้น 
ตอ่ติด ทางเจ้าของกิจการผลไมด้องก็ได้เข้าไปสอบถามกับทางสาธารณสุขอำเภอฯแล้ว โดยทาง 
รองประธานสภาฯ สาธารณสุขอำเภอฯก็ได้ให้คำแนะนำว่าควรมีบ่อบำบัดน้ำทิ้งก่อน ก่อนที่จะปล่อยลงสู่

ร่องระบายน้ำ ซึ่งในตอนนี้เจ้าของกิจการผลไม้ดองก็กำลังดำเนินการติดตั้งบ่อบำบัดน้ำ
เสียอยู่ จึงเรียนให้ที่ประชุมทราบคะ่ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม ่

นายพิสิทธ์  ทิพย์รักษ์   เรียนท่านประธานฯ ท่านนายก และท่านสมาขิกฯ ขอเสนอการบริหารงานกิจการ               
รองนายกฯ          ประปาหมู่บ้าน ตามท่ีกระผมได้ลงไปดูระบบการผลิตน้ำประปานั้น มีการสูบน้ำจาก 
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      แหล่งผลิตน้ำประปาที่เกาะแซงใหญ่ มาที่ถังพักน้ำสระโสกโดยมีการสูบน้ำทั้งวัน
ทัง้คืน เมือ่น้ำเต็มแล้วสวิตซ์ไม่ตัด พอสวิตซ์ไฟไม่ตัดปั้มน้ำก็ทำงานตลอด มอเตอร์   ก็
พัง พนักงานก็ไม่ค่อยอยุ่ดูแล เป็นเหตุให้เสียค่าซ่อมแซม ค่าไฟฟ้า เกินความจำเป็น 
จึงอยากทราบว่า จะมีงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายในส่วนนี้
บ้างหรือไม ่

รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานฯ ท่านนายก และท่านสมาขิกฯ ในเรื่องของการบริหารกิจการ
ประปาหมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการ
บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548 ขอ 16 กิจการประปาหมู่บ้านเป็น
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมอบให้คณะกรรมการบริหารกิจการ 
และทางผู้บริหารชุดเดิม ได้เสนอขอยกเว้นระเบียบกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
เพื่อนำกิจการประปาเข้ามาให้องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายบริหารจัดการเอง 
โดยให้เหตุผลว่าเกิดปัญหาในการบำรุงรักษาและไม่มีงบประมาณที่เพียงพอในการ
บริหารจัดการ โดยทางจังหวัดชัยภูมิ ก็ได้ตอบกลับมาว่ายังไม่มีหตุผลความจำเป็นใน
การขอยกเว้นระเบียบดังกล่าว เพราะระเบียบดังกล่าวมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน โดยให้เลือกคณะกรรมการ
บริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านของตนเอง  

      โดยในเรื่องนี้ระบบประปาหมู่บ้านถือว่าเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตำบลยางหวายอยู่แล้ว หากหมู่บ้านไหนงบประมาณไม่เพียงพอ ก็ให้คณะกรรมการได้
เขียนโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนการบริการกิจการระบบประปาหมู่บ้านได้ 
โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลยางายได้ตั้งงบประมารรองรับในส่วนนี้ไว้แล้ว จึงขอ
ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ    เชิญ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 7 ครับ 

นายอดิศักดิ์  เรียนท่านประธานฯ ท่านนายก และท่านสมาขิกฯ ในส่วนนี้ตามที่กระผมก็เป็นหนึ่ง 
คลังแก้ว ส.อบต. หมู่ 7  คณะกรรมการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด เรื่อง    
                              การบริหารค่าใช้จ่ายนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยาก จากการบริหารงานกิจการประปาของ     

หมู่ที่ 7 นั้น ขอแนะนำว่าการนำระบบโซล่าเซลล์เข้ามาใช้กับระบบประปานั้น ถือว่าเป็น
การลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้เยอะพอสมควร จึงอยากฝากให้ทางคณะผู้บริหารนำไป
พิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม ่เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ครับ 

นายนิรัญ  เรียนท่านประธานฯ ท่านนายก และท่านสมาขิกฯ ในเรื่องของการช่วยเหลือเร่งด่วน 
ประสานศักดิ์  นั้น หมู่บ้านไหนที่มีความเสียหาย ต้องการได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วน ก็ให้ทางผู้นำ
ผอ. กองช่าง  จัดประชุมประชาคมในหมู่บ้าน แล้วจัดทำโครงการเสนอเข้ามาได้เลยครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 








