
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  คร้ังที่  1/ 25๖3 
วันที่  5  เดือน  กุมภาพันธ.์  พ.ศ. 25๖3 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30น. 
เร่ืองก่อนระเบียบวาระ -เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รายงานจ านวนสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลยางหวาย  จ านวน  14  ท่านจากท้ังหมด  1๔  ท่าน 
ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

   -ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลยางหวายสมัยสามัญท่ี 4  ประจ าป ี25๖2 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 1.1 ไม่มี 
  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  -แจ้งให้ท่ีประชุมสภาฯได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯครั้งท่ีแล้ว ว่าจะมีส่วนใด 
   แก้ไขเปล่ียนแปลงหรือไม่ 
รองปลัดฯ ปฎิพัทธ์         ขอแก้ไขในวาระท่ี  3  ตรงลงมติข้อ  3.2  แก้ไขจากปีงบประมาณ  2561                             
                               เป็นปีงบประมาณ  2562 
รองนายกฯ บุญธรรม      ขอแก้  มติไม่เห็นชอบ แก้เป็นเห็นชอบ ขอแก้วาระท่ี 2 ประธานขอแก้ไข                      
                               จากตามนี้เป็น เอกฉันท์ 
ท่ีประชุม                    รับรอง 
ระเบียบวาระที่  3 เสนอเพือ่พิจารณา 
ประธานสภาฯ              ขอเปล่ียนวาระท่ี  3 
                                3.1  ขอเปล่ียนแปลงช่ือโครงการ  -เดิม  เป็นโครงการ –ใหม่ 
หัวหน้าส านักปลัด          ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563  ตามข้อ  4 ขอเปล่ียนแปลงช่ือโครงการ

เพื่อให้ครอบคลุม  และสะดวกต่อการท างบประมาณ การด าเนินงานให้ถูกต้องเป็นไป
ตามความถูกต้องและตามระเบียบ 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกท่านใดสงสัย จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
นางวิไลวรรณ               ดิฉันขออนุญาตสอบถามค่ะ ว่าท าไมทุกปีสามารถด าเนินการจัดท าโครงการได้เลย              

แต่ท าไมปีนี้ถึงต้องมีการเปล่ียนช่ือโครงการก่อนถึงจะสามารถด าเนินการตามโครงการ 
ได้คะ 

รองปลัดฯ                   ขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมครับ  สาเหตุท่ีต้องเปล่ียนแปลงช่ือโครงการเนื่องจาก  ในส่วน
ของการเบิกจ่ายงบประมาณอาจจะยากจึงจ าเป็นต้องเปล่ียนช่ือโรงการเพื่อให้ง่ายต่อการ
เบิกจ่ายและครอบคลุมต่อการจัดท าโครงการครับ 

หัวหน้าส านักปลัด          ขออนุญาตเพิ่มเติมค่ะ เนื่องจากปีนี้โครงการของเรามีการเพิ่มการฝึกอบรมนอกสถานท่ี
ด้วยค่ะ 

ท่ีประชุม                     มีมติเห็นชอบให้เปล่ียนแปลงช่ือโครงการ  จากเดิม เป็น ช่ือใหม่ 
                                3.2  การประชุมสภาสมัยสามัญของทุกปี 
รองปลัดฯ                   ขอช้ีแจงรายละเอียดในส่วนของการประชุมสภา ในปีหนึ่งๆให้ก าหนดได้ในท่ีประชุม            

ของสภา ว่าจะเห็นสมควรกี่สมัย แต่ละสมัยจะก าหนดประชุมเดือนไหน และเริ่มจากวันท่ี
เท่าไหร่ถึงวันท่ีเท่าไหร่ ของแต่ละเดือนครับ 
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ประธานสภาฯ              กระผมขอเพิ่มเติมการก าหนดสมัยสามัญของแต่ละปี อย่างน้อย 2  สมัย แต่ไม่เกิน                   
                                4  สมัย  และขอความเห็นท่ีประชุมว่าจะประชุมกี่สมัยครับ 
นายธนวัฒน ์                กระผมขอเสนอ  4  สมัยครับ 
ส.อบต.ม.2 
ประธานสภาฯ              ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ กระผมขอมติท่ีประชุมเป็น 4 สมัยนะครับ 
นายด ารง                    สมัยท่ี  2  เป็นเดือน เมษายน นะครับ 
ส.อบต.ม.6        
รองปลัดฯ                   เดิมสมัยสามัญท่ี  2  ก าหนดประชุมเดือน  มิถุนายน  2563 
                                สมัยสามัญท่ี  1  ก าหนดประชุมเดือน  กุมภาพันธ์  2563 
                                สมัยสามัญท่ี  3  ก าหนดประชุมเดือน  สิงหาคม  2563 
                                สมัยสามัญท่ี  4  ก าหนดประชุมเดือน  ธันวาคม  2563 
นายธนวัฒน์                 สมัยของการประชุมกระผมขอคงเดิมเหมือนทุกปี เพื่อความเหมาะสมเป็นตามเดิม                               
ส.อบต.ม.2                  ของปีท่ีแล้วครับ 
ท่ีประชุม                     มีมติเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ               ในแต่ละสมัยจะก าหนดเป็นวันท่ีเท่าไหร่บ้างครับ 
รองปลัดฯ                     สมัยท่ี 1 วันท่ี  1-15  กุมภาพันธ์  2563 
                                 สมัยท่ี 2 วันท่ี  1-15  มิถุนายน    2563 
                                 สมัยท่ี 3 ขอเปล่ียนแปลง  เป็นวันท่ี  7-21  สิงหาคม   2563 ครับ 
                                 สมัยท่ี 4 วันท่ี  1-15  ธันวาคม   2563  ครับ 
นายกฯ                        ผมขอเป็น 1-15  ต้องเสร็จครับ  ในส่วนของเอกสารเขาสามารถท าได้ และสมัยท่ี 3                
                                 ขอเป็น 1-15  สิงหาคม 2563  ตามเดิมครับ      
ระเบียบวาระท่ี 4 กระทู้ถาม 

-  ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอใหม่ 

-  ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
นายก ากร                   ขออนุญาตเสนอ   เรื่องอยากได้ท่อไปลง  นา นายชัยเดช  ชัยจ ารัส                                                         
ส.อบต.หมู่ 5               (ท่อขนาด 30x1 เมตร)  จ านวน  8  ท่อน   เนื่องจากเวลาน้ ามา ไม่มีท่อระบายน้ าครับ   
นายก อบตฯ                ให้ท่านเขียนค าร้อง กับกองช่างให้ด้วยครับเด่ียวจะด าเนินการให้ครับ 
ประธานสภาฯ              ขอเสนอท่านนายก เรื่องขยะ เนื่องจากขยะล้นบ่อ มีผู้ร้องเรียนมา-ขอให้มีการแก้ไข               
                               ปัญหานี้ด้วยครับ 
นายบุญส่ง                   เนื่องจากช่วงนี้ ผู้จัดเก็บขยะติดงาน  แต่จะเร่งติดตามให้ผู้รับเหมารีบมาด าเนินการครับ 
รองนายกฯ 
นายจ านงค์                  กระผมขออนุญาตสอบถามเรื่องตะแกรงท่ีปิดบ่อน้ าเสียครับ                    
ส.อบต.ม.7 
นายก อบตฯ                เนื่องจากเป็นปีงบประมาณใหม่ จึงขอให้ท่านสมาชิกเขียนค าร้องให้ใหม่ครับ 
นายธนวัฒน์                 กระผมขอติดตามงานโครงการท่ีได้น าเสนอไว้ ครับ 
ส.อบต.ม.2                  ฝายชะลอน้ า ฝ่ังนานายบุญมี  หน้าแล้งฝากให้ด าเนินการให้ด้วยครับ 
นายก อบต.ฯ               จะรีบด าเนินการให้ครับ 
นายบุญส่ง                   ช่างรับเหมาแจ้งว่า ขอด าเนินการโครงการของหมู่ 4 แล้วเสร็จจะรีบไปด าเนินการให้                      
รองนายกฯ                  ครับ                   
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นางพิชญา                 ขออนุญาตเสนอในท่ีประชุมค่ะ เรื่องให้เปล่ียนธงชาติ  อบต.เนื่องจากอันเก่าช ารุด      
ส.อบต.ม.9                เสียหาย และให้เกิดความสวยงามให้กับ อบต.ค่ะ 
ผญบ.นพพล               ในส่วนของหันหน้าส านักปลัด ขอเปล่ียนช่ือโครงการนั้นก็เป็นข้อดีขอขอบคุณท่ีเปิดโอกาส                  
                              ให้กับทางผู้น าครับ  ผมขอเสนออีกเรื่องครับ เรื่องเครื่องกระจายเสียงตามสายของแต่ละ  
                              หมู่บ้าน ถ้าเป็นไปได้  ขอเสนอให้เป็นเครื่องเดียวกันได้หรือเปล่าครับ และอีกเรื่องคือ           
                              เรื่องแผนชุมชน ขอให้นักวิเคราะห์เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชนด้วยตนเอง   
                              ด้วยครับ 
รองปลัด                   เรื่องระบบเสียงตามสาย  จะรับไว้พิจารณา  ครับ 
ประธานสภาฯ            เรื่องศึกษาดูงาน  ขอให้ หัวหน้าส านักปลัดเป็นคนช้ีแจงรายละเอียดครับ 
หัวหน้าส านักปลัด        ขอช้ีแจงรายละเอียดการศึกษาดูงานนะคะ  เราจะจัดขึ้นและเดินทางไปศึกษาดูงานในวันท่ี            
                              27-28  กุมภาพันธ์  2563  ท่ี  จังหวัดเลยนะคะ  ก าหนดการจะแจ้งอีกทีค่ะ 
นายก                       ขอช้ีแจงในส่วนของ หัวหน้าส านักปลัดครับเรื่องของการเปล่ียนช่ือโครงการ เนื่องจาก                  
                              อยากให้ครอบคลุมต่อการเบิกจ่ายด้วยครับ 
ประธานสภาฯ            ขอสอบถามในส่วนของบุคคลท่ีจะเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานครับว่ามีใครบ้าง 
นายก                       ขอพิจารณาในส่วนของ  สมาชิก เจ้าหน้าท่ี และผู้น าชุมชน ท่ีมีความพร้อม ครับ 
นายบุญส่ง รองนายก     ขอปรึกษาสถานการณ์ ภัยแล้ง (น้ าประปา)  เกาะแซงใหญ่ เนื่องจากปริมาณน้ าในปีนี้            
                              ลดลงมาก ถ้าหากมีการปิด เปิด น้ าเป็นเวลา เกรงว่าทางบ้านยางหวายหมู่ 4 จะไม่ได้ใช้  
                              น้ า จึงไม่สามารถท าได้จึงขอให้เปิดปกติ ถ้าหากน้ าหมดก็อาจจะต้องวางแผนแก้ไข โดย        
                              การ ขุดเจาะ บาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าต่อไปครับ 
นายธนวัฒน์               ในส่วนของถังขยะท่ีขอเพิ่มในส่วนท่ีช ารุด ขอให้ด าเนินการให้ด้วยนะครับ  
ส. อบต.ม.2               และเรื่องของแสงสว่างตามถนนท่ียังไม่ท่ัวถึง ขอปรึกษาหารือว่าเราจะด าเนินการอย่างไร   
                              ถึงจะได้ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างท่ัวถึงครับ 
นายนพพล                 ไฟสาธารณะ สาย 2065 กระผมได้ประสานไปทางกรมทางหลวงแล้วและได้รับเรื่องไว้        
ผญบ.ม.2                  แล้วครับ  รวมถึงทางผู้น าชุมชนก็ได้ท าหนังสือเสนอทางท่านนายอ าเภอคอนสวรรค์          
                              เพื่อให้พิจารณาด าเนินการต่อไปแล้วครับ 
นายก                       ในส่วนขอถังขยะปีท่ีแล้ว  เราไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในข้อบัญญัติแต่ทาง อบต.ก็จะพิจารณาใน       
                              ส่วนท่ีสามารถปรับโอนได้ และจะรีบด าเนินการให้ครับ 
นายบุญสูง                 เรื่องไฟส่องสว่าง  กระผมได้ข่าวจากท่าน สจ.จารุเดช คนสมบูรณ์  ว่า ก าลังด าเนินการให้ 
ผญบ.ม.8                  ช่างออกท าการส ารวจครับ  ส่วนเรื่องถนน  ท่ีช ารุดเสียหาย  หน้าวัดม่วง  ฝากท่านนายก     
                              ติดตาม ประสานงานให้ด้วยครับ 
                              ส่วนเรื่อวงแผนชุมชน  ฝากทางท่านประธานสภา ประสานเจ้าหน้าท่ีผู้จัดท าแผนเข้าร่วม       
                              ประชุมพิจารณาทุกหมู่บ้านด้วยครับ 
นายบุญส่ง รองนายกฯ   ถนน หน้าวัดม่วงและเรือ่งไฟฟ้าส่องสว่าง กระผมได้ฝากทางท่าน ส.จ. ให้พิจารณา             
                               ด าเนินการให้แล้วครับ     
นายก ากร ส.อบต.ม.5    ขออนุญาตสอบถามเรื่องถนน สายบ้านโนนเขวา  ไปบ้านนาเสียว เป็นความรับผิดชอบ             
                              ของหน่วยงานใดครับ เนื่องจากถนนได้รับความเสียหาย  ช ารุดมากพอสมควร จะได้แจ้ง          
                              ให้เข้ามาด าเนินการแก้ไขครับ 
นายบุญส่ง                  เป็นถนนในความรับผิดชอบ ของ อบจ.ชัยภูมิครับ 
ผญบ. ม.8 
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นายด ารง ฯ  -ขอเปล่ียนช่ือจาก นางสุนทร  ศิลา เป็น นายสุนทร  ศิลา 
รองนายกฯบุญธรรม -ระเบียบวาระท่ี 3 ขอเปล่ียนจากค าว่า ไม่ขัดข้อง เป็นไม่เห็นชอบ 
นางพิชญาฯ  -ระเบียบวาระท่ี 3 แก้ไขช่ือในโครงการจากบ้านนางพิสมัย  ชัยภัย เป็นพิสมัย  สง่าแรง 
รองนายกบุญส่ง  หน้าท่ี 3 ท่ีกระผมได้อภิปราย ขอแก้ไขค าว่าว่า เร่อง เป็น ค าว่าเรื่อง 
รองปลัดฯ  หน้าท่ี 5 ขอแก้ไข ตรงท่ีให้สมาชก เป็นค าว่าสมาชิก 
นายธนวัฒน ์ -กระผมในฐานะผู้ตรวจรายงานการประชุม ถ้าถ้อยค าวรรคไหนไม่ครบหรือพิมพ์ตกหล่น

ขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยตรวจสอบเพื่อความถูกต้องด้วยครับ 
นายจ านง ฯ - หน้าท่ี 5 ขอแก้ไขค าว่า เรกง เป็นค าว่าเกรง 
ประธานสภาฯ -ขอให้เลขานุการสภาด าเนินการแก้ไขด้วย 
ประธานสภาฯ -หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอแก้ไขเปล่ียนแปลง  ถือว่าท่ีประชุมรับรองรายงานการ

ประชุมสภาฯครั้งท่ีแล้ว ตามนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อพิจารณา (วาระที่ ๓  ลงมติ) 
                                                          -ไม่มี 
             

ระเบียบวาระที่ ๔ กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดส่งกระทู้ถาม 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ -เร่ือง  เสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ  -ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอ เรื่องเสนอใหม่   
นางพิชญาฯ  -ขอเสนอในเรื่องการปรับปรุงอาคารส านักงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ รอบๆอบต. 
   -ขอเสนอติดต้ังกล้องวงจรปิด อบต. 
   -ธงและป้ายหมู่บ้าน (ยินดีต้อนรับ) ในต าบลยางหวาย 
นายกฯ   - เรื่อง ธง ได้ด าเนินการให้แล้วครับ 
   -เรื่องกล้องวงจรปิด รับเรื่องไว้พิจารณาในงบประมาณปี 2564 ครับ 
   -ในส่วนของของป้ายหมู่บ้านและซุ้มประตูหมู่บ้าน ต้องใช้งบประมาณพอสมควร 
รองปลัดฯ -ในวันท่ี 5 ท่ี วัดเกาะแซงใหญ่ กิจกรรมพัฒนาเกาะแซงใหญ่ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม

กิจกรรม เนื่องจากปีนี้ทาง อบต.รับหน้าท่ีเป็นผู้จัดสถานท่ีและได้รับเกียรติจากท่านรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานเปิดงาน 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ -เร่ืองอื่นๆ  
ประธานสภาฯ  -ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอ เรื่องอื่นๆ 
หัวหน้าส านักปลัด -ในวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 เป็นวันรับรูปพระบรมฉายาลักษณ์ การแต่งกายขอให้ใส่

ชุดปกติขาว หากไม่มีชุดปกติให้ใส่เส้ือสีเหลือง และนัดซ้อมใหญ่ในวันท่ี 12 ธันวาคม 
2562 นี้ค่ะ 

รองปลัด ฯ - โครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมัครได้แต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะวิ่งในวนัท่ี28 ธันวาคม 
2562 จากหนองปลาเฒ่า และวนกลับมาเข้าเส้นชัยท่ีหนองปลาเฒ่าเหมือนเดิม 
-เรื่อง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมและมีค่าตอบแทน ฝากท่าน
สมาชิกประชาสัมพันธ์โครงการด้วยครับ 

นายคาวีฯ -ขอสอบถามติดตามเรื่องซ่อมแซมฝาตะแกรงรางระบายน้ า ซึ่งยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
รบกวนกองช่างติดตามเรื่องให้ด้วยครับ 
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นายกฯ - ในเรื่องซ่อมแซมฝาตะแกรงรางระบายน้ า อาจมีช้างบ้างเนื่องจากกองช่างมีช่างเพียง
คนเดียว ก็ขออภัยไว้ด้วยครับ 

นายพิชัยฯ -กระผมก้อให้ อบต.น ารถน้ าไปฉีดน้ าบริเวณถนนหน้าวัดม่วง ในช่วงเวลาเช้าเย็น เพื่อ
เป็นการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองเวลารถวิ่งด้วยครับ 

 -ขอถังขยะทดแทนในส่วนถังขยะเก่าท่ีช ารุดครับ 
รองปลัดฯ -ขอรับไว้และด าเนินการให้ครับ ในส่วนของรถขยะ ขณะนี้กองสาธารณสุขได้ด าเนินการ

ของบอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อจัดสรรรถขยะแบบอัดท้ายจ านวน 1 คันครับ 
นายกฯ -ขณะนี้รถน้ าก าลังซ่อมแซมเนื่องจากถังน้ ารั่ว โดยท าการปะผุเป็นเวลา 3-4 วันถ้ารถ

ซ่อมแซมเสร็จจะรีบด าเนินการให้โดยเร็วที่สุด  
 -เรื่องถังขยะ จะรับเรื่องไว้พิจารณาครับ 
รองปลัดฯ -เรื่องโครงการศึกษาดูงานท่ีต้ังไว้ในข้อบัญญัติเป็นจ านวนเงิน 150,000 บาท 
 สมาชิกเห็นควรว่าจะไปหรือไม่ ถ้าไปจะเป็นช่วงเดือนไหนครับ 
นางวิไลวรรณฯ -ขอสนับสนุนโครงการศึกษาดูงานค่ะ 
รองปลัดฯ - ถ้าไปโครงการศึกษาดูงานในช่วงต้นปีหน้า น่าจะเหมาะสม 
หัวหน้าส านักปลัดฯ -โครงการศึกษาดูงานเห็นควรไปพร้อมงานโครงการอุ่นไอรกั ช่วงเดือน มกราคม 2563 
รองปลัดฯ -เห็นด้วยครับ 
นางพิชญาฯ ขอเสนอให้เชิญผู้น าชุมชนเข้าร่วมได้หรือไม ่
หัวหน้าส านักปลัด ขอรับเรื่องไว้ไปพิจารณา 
รองนายกบุญส่งฯ -ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพัฒนา ถนนหมู่ท่ี 4,2,1 ถึงหน้าโรงเรียนบ้านยางหวาย 

เนื่องจากต้นไม้บดบังวิสัยทัศน์การมองเห็น อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
   -เรื่องฝาตะแกรงระบายน้ า เห็นควรจ้างผุ้รับเหมาด าเนินการได้หรือไม่ 

-ประมงอ าเภอคอนสวรรค์ น าปลามาปล่อยท่ีเกาะแซงใหญ่ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2562 
ดังนั้นขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย 

รองปลัดฯ -โครงการจิตอาสาพระราชทาน ได้รับการประสานขอเปล่ียนช่ือเป็น จิตอาสาท าความดี
เพื่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

นางพิชญาฯ -ดิฉันขอฝากไปถึง กองช่าง กรณีผู้รับเหมาได้เข้าพื้นท่ีเพื่อด าเนินโครงการขอให้แจ้ง
สมาชิกหรือเจ้าของพื้นท่ีให้ทราบด้วยค่ะ 

นายกฯ เรื่องฝาตะแกรง ขอรับไว้พิจารณาตามท่ีรองนายกบุญส่งเสนอครับและรับพิจารณา
ด าเนินการตามท่ี ส.อบต. ม.9 นางพิชญา เสนอแนะครับ 

ประธานสภาฯ -หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ  หากมีข้อราชการท่ีจ าเป็นจะได้นัดประชุม
สภาฯในครั้งต่อไป  

เลิกประชุม   เวลา 12.๐0 น. 
 

 
ลงช่ือ        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นางสาวศรานิตย์ ผลเลลัย) 
                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางหวาย  สมัยสามัญท่ี 1 คร้ังที ่1/๒๕๖2  เม่ือวันที่  5  กุมภาพันธ์ 2563 แล้วว่าเป็นท่ีถูกต้อง
ครบถ้วน 
     

ลงช่ือ...............................................ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                               (นายด ารงค์    บรรลือ) 
               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ท่ี  6 
 

ลงช่ือ.........................................กรรมการ 
                               (นายธนวฒัน์  อิงชัยภูมิ) 
               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ท่ี  2 
 

ลงช่ือ.........................................กรรมการ/เลขานกุาร 
                               (นายจ านงค์  ฉายชัยภูมิ) 
               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ท่ี  ๗ 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  1 ครั้งท่ี  1/๒๕๖3     
เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563   แล้วเมื่อวันท่ี...............30 มีนาคม 2563................ 
 
 
                   ลงช่ือ            
                                 (นายอดิศักดิ์ คลังแก้ว) 
                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  
 
 
 


