
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
 สมัยสามัญ วิสามัญ  สมัยท่ี 1/ 25๖3 
วันที่  30  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 25๖3 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (นางวิไลวรรณ  ใจเย็น) 
 - เนื่องจากประธานสภาฯ นายอดิศักดิ์ คลังแก้ว ติดธุระจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภา

ในครั้งนี้ได้ 

รองปลัดฯ - กระผมขอแจ้งให้ทราบ เนื่องจาก อบต.ยางหวาย ได้มีเจ้าพนักงานนักวิเคราะห์แผนฯ 
ได้ย้ายมาใหม่เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2563 คือ นางวรินดา  สิงห์ชัย ครับ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
   - นายกฯเสนอให้ท่ีประชุมรับรอง แล้วค่อยให้ท่านเลขาสภา แก้ไขทีหลังก็ได้ครับ เพื่อ 
   การกระชับเวลาการประชุม 
ท่ีประชุม           - รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 กระทู้ถาม 
 - ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอใหม่ 

   - เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 

รองปลัดฯ  - กระผมขอช้ีแจงในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1  
   และให้ส่งร่างแผนพัฒนาท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   พิจารณา และเมื่อร่างแผนพัฒนาเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิด
   ประกาศให้ประชาชนทราบอย่างเปิดเผย ไม่น้อยกว่า 30 วัน ต้ังแต่วันท่ีได้รับความ 
   เห็นชอบครับ เนื่องจากมีหนังสือจากทางจังหวัด เรื่องเกี่ยวกับแนวทางการจัดฝึกอบรม  
   ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้า 
   พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย จึงให้ 
   แต่ละท้องถิ่นมีการจัดฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2563 ท้องถิ่นละ   
   50 ท่าน ซึ่งโครงการดังกล่าว อบต.ยางหวาย ไม่ได้มีในแผนพัฒนา 2561-2565 จึงมี 
   ความจ าเป็นต้องเพิ่มเติมแผน เนื่องจากองค์กรปกครองท้องถิ่นเราไม่ได้ต้ังงบประมาณนี่ 
   ไว้ครับ 

นายกฯ   - กระทรวงมหาดไทยให้แต่ละ อบต.จัดต้ังจิตอาสาภัยพิบัติท้องถิ่นละ 50 ท่าน เพื่อเข้า 
   อบรมกับท้องถิ่นอื่นหรือด าเนินการเองแต่เนื่องจาก อบต.ยางหวาย ไม่มีโครงการในแผน 
   พัฒนา 5 ปี จึงขอประชุมเปิดวิสามัญเพื่อพิจารณาโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต 
   อาสาภัยพิบัติ ให้ แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2563 และให้ อบต. รับสมัครหรือ 
   ลงทะเบียนจ านวน 50 คน เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา 5 ปี เราถึงจะสามารถด าเนิน 
   โครงการฝึกอบรมได้ 

 



 

-๒- 

นายกฯ   - กระทรวงมหาดไทยให้แต่ละ อบต.จัดต้ังจิตอาสาภัยพิบัติท้องถิ่นละ 50 ท่าน เพื่อเข้า 
   อบรมกับท้องถิ่นอื่นหรือด าเนินการเองแต่เนื่องจาก อบต.ยางหวาย ไม่มีโครงการในแผน 
   พัฒนา 5 ปี จึงขอประชุมเปิดวิสามัญเพื่อพิจารณาโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต 
   อาสาภัยพิบัติ ให้ แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2563 และให้ อบต. รับสมัครหรือ 
   ลงทะเบียนจ านวน 50 คน เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา 5 ปี เราถึงจะสามารถด าเนิน 
   โครงการฝึกอบรมได้ 

รองปลัดฯ  - ขอให้ทุกท่านดูรายละเอียดในโครงการครับ ซึ่งตามท่ีส ารวจมานั้น มีหมู่ 7 ท่ียังไม่ส่ง 
   รายช่ือ และขอให้รีบด าเนินการและส่งรายช่ือให้ด้วยครับ 

ประธาน (วิไลวรรณ) - มีท่านใดจะสอบถามในรายละเอียดของโครงการหรือไม่ 

รองบุญธรรม  - ขอถามในหน้า 8 ข้อ 8.2 ป่าไม้ในเขตพื้นท่ีองค์การบริการส่วนต าบลยางหวายไม่มี 
   ซึ่งจริงๆ แล้ว ท่ีเกาะแซงใหญ่นั้นเป็นป่าชุมชนของต าบลยางหวาย 

รองปลัดฯ  - เป็นข้อมูลพื้นฐานแก้ได้ครับ จะให้นักวิเคราะห์ฯ แก้ให้ครับ 

ประธาน(วิไลวรรณ) - ถ้าหากไม่มีท่านใดสอบถามอีก ดิฉันจะขอรับรองร่างแผนพัฒนาเพิ่มเติม 5 ปี ค่ะ 

ท่ีประชุม  - รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอใหม่ 

ส.อบต.พิชญา  - ขอเสนอเรื่องการป้องกันโรคโควิด-19 ค่ะ แนะน าให้มีการยาฉีดยาพ่น มีเจลล้างมือ  
   เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้ทุกหมู่บ้านและในสถานท่ีราชการรวมถึงชุมชน เนื่องจาก 
   โรคโควิด-19 เริ่มมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเราควรร่วมมือกันป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด 
   ค่ะ 

นายกฯ   - ในการจัดซื้อน้ ายาเคมีฉีดพ่น เจล หน้ากากอนามัย และเครื่องวัดอุณหภูมิ ทาง อบต.   
   ได้ด าเนินการจัดซื้อให้แล้วและของน่าจะมาเร็วๆนีค้รับ  และกระผมขอฝากให้ทุกท่าน 
   ระวังและป้องกันตัวเอง ในการควบคุมโรคโควิด-19 เวลาไปไหนมาไหนก็ให้ความร่วมมือ
   กับทุกส่วน โดยใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งท่ีออกจากบ้านครับ 

รองบุญส่ง  - กระผมขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ สถานการณ์น้ าในเกาะแซงใหญ่ ขณะนี้น้ าเหลือไม่ถึง  
   40 % เกรงว่าน้ าจะไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ อาจจะใช้ได้ถึงเดือน พฤษภาคม 2563 
   กระผมอยากให้ผู้น าหมู่บ้าน มีการประชุมป้องกัน แก้ไข การใช้น้ า และมีประชนบางส่วน
   แอบลงจับปลาในเกาะแซงใหญ่ ผมอยากให้ขุดร่องจากหัวสูบมาหาฝายน้ าล้น เพื่อให้น้ า 
   เพียงพอต่อการใช้ และขอปรึกษาเรื่อง ปิด-เปิดน้ า เป็นเวลา และถ้าหากอยากขุดเจาะ 
   บ่อบาดาลพอจะท าได้หรือไมครับ 

ส.อบต. ธนวัฒน์  - ตามท่ีกระผมเจาะบ่อบาดาลท่ีนากระผมแล้ว และขออนุญาตมาแชร์ประสบการณ์ จาก
   สภาพน้ าบาดาลท่ีเค็ม กระผมได้ท าบ่อกรองน้ าแล้วจึงปล่อยลงสระ โดยบ่อกรอง 
   ประกอบด้วยชั้น ทราย หิน มูลสัตว์ สภาพน้ าก็ดีข้ึนและใช้รดน้ าผัก ผลไม้ได้ปกติ ส่วน 
   งบประมาณในการเจาะบ่อบาดาลนั้นก็จะแล้วแต่ขนาดของบ่อ 

ส.อบต. พิชัย  - ผมขอเสนอให้ 5 หมู่บ้านใช้เงินสาธารณะประโยชน์จากกองทุนหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน 
   มาใช้แก้ปัญหาในจุดนี้ได้หรือไม่ครับ  

 



 

-๓- 

นายกฯ   - ตามท่ีท่านธนวัฒน์ได้แชร์ประสบการณ์การท าระบบการกรองน้ าบาดาลเค็มนั้นก็จะมี 
   ช้ันทราย หิน มูลสัตว์ ซึ่งจะท าให้น้ าใสแต่น้ าอาจจะยังเค็มอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ก็ดีข้ึน 
   ครับ ในส่วนของน้ าประปา ของเราก็ขอให้ท่านประธานประปาท าหนังสือเรียกผู้น าเข้า 
   ประชุมปรึกษาหารือโดยด่วนส่วนเรื่องขุดลอก ผมจะคุยกับกองช่างใหด้ าเนินการให้ครับ 

ส.อบต. ธีระนันท์  - เงินงบประมาณท่ีเอามาสูบน้ า ท่ีเราต้ังไว้ 300,000 บาท เพื่อบรรเทาสาธารณะภัย 
   น ามาใช้ได้หรือไม่ได้ครับ 

นายกฯ   - เงินสูบน้ าก็อยู่ในส่วนของเงินจ่ายขาด เราได้ขออนุมัติจากสภาแล้วและไม่ได้ระบุจ านวน
   เงินโดยให้จ่ายตามบิลครับ 

ประธาน(วิไลวรรณ) - ฝากทางท่านประธานประปาให้รีบด าเนินการท าหนังสือเชิญผู้น าประชุมด่วนในการใช้ 
  เงินสาธารณะประโยชน์ในการบรรเทาภัยแล้งด้วยนะค่ะ 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

ส.อบต. ธีระนันท์ - งานขุดลอกสระดอนกลาง จะด าเนินการให้ตอนไหนครับ 

นายกฯ - จะรีบด าเนินการให้ครับ แต่ตอนนี้เรารอผู้รับเหมาอยู่ครับ 

รองปลัดฯ - ปัญหาเรื่องน้ าท่ีจะใช้ได้อีกประมาณ 2 เดือนนั้น กระผมเข้าใจปัญหาและเห็นใจ
ประชาชนชาวยางหวาย ส่วนงบประมาณเราจะใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ีอีกเรื่องคือ
เรื่องโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งก าลังระบาดอยู่ในขณะนี้ กระผมขอฝากให้ท่านสมาชิกช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนตระหนักและเฝ้าระวังเพื่อควบคุมโรคถ้าหากมีความจ าเป็น
ก็ให้ป้องกันตัวเอง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เวลาออกไปข้างนอกควรล้างมือบ่อยๆ 
และ ปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบครับ 

ประธาน(วิไลวรรณ) - มีท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มดิีฉันขอเรียนถามท่านนายกฯ เรื่อง
ไฟฟ้าทางหลวงท่ีดับ ท าไมไฟดับนานเกินไป ฝากท่านประสานและติดตามให้หน่อย เรื่อง
ไฟแสงสว่างตามทางหลวงโค้งวัดศาลาลอย และหมู่ 4 ก็ขอให้ติดตามให้ด้วย และเรื่อง
ฝาปิกตะแกรงรางระบายน้ าของแต่ละหมู่บ้านท่ีช ารุด ขอให้รีบด าเนินการให้ด้วยค่ะ 

นายกฯ - กองช่างก าลังด าเนินการให้ครับ 

รองฯบุญส่ง - กระผมได้มีโอกาสพบกับท่าน ส.จ.สุรเดช  คนสมบูรณ์ ในงานท้องถิ่นสัมพันธ์ และได้มี
โอกาสสอบถามเรื่องถนนหน้าวัดม่วง และได้ฝากให้ติดตามให้แล้วครับ 

ประธาน(วิไลวรรณ) - มีท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นๆอีกหรือไม ่

ท่ีประชุม - ไม่มี 

ปิดการประชุม - เวลา 12.30 น. 
 
 

ลงช่ือ                     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นางสาวศรานิตย์  ผลเลลัย) 

                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
 



 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางหวาย  สมัยสามัญท่ี 1 คร้ังที ่1/๒๕๖3  เม่ือวันที่  30  มีนาคม ๒๕๖3 แล้วว่าเป็นท่ีถูกต้องครบถ้วน 
     

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 30  มีนาคม  ๒๕๖3   แล้วเมื่อวันท่ี..............8 มิถุนายน 2564..................... 
 
 
                   ลงช่ือ            
                                 (นายอดิศักดิ์ คลังแก้ว) 
                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  
 
 
 


