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วันที่  8  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 25๖3 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 - ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ท่ีประชุม           - รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ  3.1 ขออนุมัติเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) กองช่าง  
   แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 5 โครงการ ตามแนวทางการเสนอโครงการขององค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

รองปลัดฯ  - สืบเนื่องมาจากมีหนังสือจาก อ.คอนสวรรค์ ท่ี ชย.0023.9/1288 ลว. 28   
   พฤษภาคม 2563 เรื่องแนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
   ภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล  
   ตามท่ีส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สสช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
   ของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจ  
   กระทรวงการคลังกู้เงนิเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับ 
   ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา-19 / โควิด-19 พ.ศ.2563                             
                               ในส่วนของแผนงานโครงการกลุ่มท่ี 3 จะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ 
   ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐสามารถจัดท าและเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุน 
   งบประมาณในส่วนของโครงการกลุ่มท่ี 3 จะเป็นเรื่องของ อบจ. เทศบาลนคร เทศบาล 
   เมือง เทศบาลต าบล และ อบต. จะเสนอของบประมาณจากรัฐบาลจัดสรรมาในส่วนของ 
   ภูมิศาสตร์ ท้ังหมดประมาณ 4 แสนล้านบาท หลักเกณฑ์ของบประมาณมีดังนี้ 
    1. ต้องมีความสอดคล้องกับกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ 
   ประเทศและขอบเขตแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งศักยภาพปัญหา  
   ความต้องการประชาชนทุกท่ีและสอดคล้องวิถีใหม่ 
    2. เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ การสร้างงานส่งเสริม 
   อาชีพ บรรเทา แก้ปัญหา ฟื้นฟู เยียวยา ป้องกันเฝ้าระวังผลกระทบจากสถานการณ์ 
   ปัจจุบัน โดยท่ีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนท่ีอยู่อาศัยในชุมชนและแรงงานท่ีกลับจาก 
   ภูมิล าเนา 
    3. โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการชุมชน เพื่อใช้ความรู้ทาง 
   วิชาการเทคโนโลยี นวัฒกรรม ภูมิปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อจะช่วยสร้าง 
   มูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่คุณค่า 
    4. โครงการต้องมีความประสงค์และเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค งบประมาณ   
   ระยะเวลา 
    5. โครงการจะต้องมีความคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง  
   ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 



 

    6. โครงการท่ีขอสนับสนุนและงบประมาณท่ีต้องบรรจุในแผนพัฒนาองค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามข้อ 22/2 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
   การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
   ในกรณีการเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัมนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ 
    งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็น 
   อ านาจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   พิจารณา ให้ความชอบตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
   บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 
   ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ติดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  
   30 วัน นับต้ังแต่วันได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งของ อบต.ยางหวายมีโครงการดังนี ้
    1. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บ้านยางหวาย-บ้านฝาย 
    2. โครงการ คสล. สายวัดม่วง-บ้านโนนเขวา หมู่ท่ี 8 
    3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รร.บ้านยางหวาย-บ้านโนน 
    ส าราญ 
    4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติก หมู่ท่ี 1 
    บ้านยางหวาย–บ้านโนนเขวาหมู่ท่ี 8 
    5. โครงการขุดลอกหนองคล้า  หมู่ท่ี 6 บ้านสงแดง  

นายกฯ   - ผมขอสรุปโครงสร้างพื้นฐานท้ัง 5 โครงการท่ีท่านรองปลัดฯ ได้กล่าวไปนั้น คือ 
   เป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจเงินกู้ 4 แสนล้านบาท กระทรวงมหาดไทยส่ังตรงให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นขอ ขณะนี้โครงการทุกโครงการทาง อบต.ยางหวาย ได้ส่งเรื่องไป 
   หมดแล้ว แต่ว่าไม่มีในแผนพัฒนา กระทรวงมหาดไทยเลยส่ังให้ อบต. ปรับแผนเพื่อให้ 
   สอดคล้องกัน แต่วันนี้เราจะขอเอาโครงการท้ังหมดนี้เข้าไปอยู่ในแผนพัฒนาครับ  
   เพราะโครงการจากยางหวายไปบ้านฝายมันเป็นเช่ือม ไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนา วันนี้เมื่อ  
   กระทรวงมหาดไทยส่ังให้เร่งด าเนินการปกติปกติ อบต. อื่นเขาจะขอเปิดประชุมวิสามัญ  
   แต่ ของเราตรงกับสมัยสามัญพอดี ไม่ต้องขอเปิดวิสามัญ ซึ่งเราขอเปิดมาแล้วครั้งนึง  
   ตอนขอโครงการอบรมอาสาภัยพิบัติ ซึ่งไม่มีอยู่ในแผนพัฒนา 5 โครงการนี้ก็เช่นเดียวกัน 
   ตัวนี้ก็ไม่ได้อยู่ในแผนพฒันาก็เลยขอเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนา งบกระตุ้นเศรษฐกิจ  
   4 แสนล้านบาท อย่างโครงการท่ี 5 โครงการขุดลอกหนองคล้า หมู่ 6 ได้ต้ังไว้ในแผน  
   ปีงบประมาณ 2563 1,200,000 บาท พ.ศ.2564 1,200,000 บาท พ.ศ.2565  
   1,200,000 บาท เราขอเปิดไว้ เพราะแผนพัฒนาใหข้อไว้ 3 ปีครับ เอกสารตามใบ 
   ขวางท่ีแนบให้ ท่านก็ลองพิจารณาอีกทีนึง ถ้าใครมีอะไรท่ีจะสอบถามก็สอบถามเพิ่มเติม 
   ได้ครับ  

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดท่ีจะสอบถามผมขอมติเลย 
   นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรมติอนุมัติท้ัง 5 โครงการ เพื่อบรรจุไว้ในแผนขอให้ยกมือ 
   ครับ 

ท่ีประชุม  - ลงมติเห็นด้วย 
 
 



 

ประธานสภาฯ  3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณ แผนงานรักษาความสงบภายใน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการปลูกจิตส านึกรักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดอง ปีงบประมาณ 2563 
มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุนค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค (โครงการจัดหาและติดต้ังเครื่องวัดปริมาณน้ าฝน จ านวน 16,000 บาท) 

รองปลัดฯ  - สืบเนื่องมาจากจังหวัดได้มีหนังสือส่ังการมาท่ีอ าเภอ อ าเภอแจ้งมาท่ีท้องถิ่นเป็นเรื่อง 
   เกี่ยวกับโครงการจัดหาและติดต้ังเครื่องวัดปริมาณน้ าฝนประจ าองค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งโครงการดังกล่าวจังหวัดชัยภูมิ โดยส านักงานป้องกัน 
   และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดท าโครงการจัดหาและติดต้ังเครื่องวัด 
   ปริมาณ น้ าฝนประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ท่ีจังหวัดชัยภูมิ ให้ติดต้ังอย่าง 
   น้อยแห่งละ 1 แห่ง ปัจจุบันนี้ยังไม่มีท้องถิ่นไหนท่ีท าเป็นถาวรนะครับ แต่ถ้าคิดแบบ 
   ง่ายๆ ตรงนี้อยู่ในประเภทครุภัณฑ์ การติดต้ังเครื่องวัดปริมาณน้ าฝน ส่วนรายละเอียดอยู่
   ในเอกสารแนบรายงานการประชุมนะครับ ซึ่งเราได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัติปีงบประมาณ  
   2563 จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณจากโครงการท่ีท่านประธานได้กล่าวไปแล้ว 
   นั้น มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ประเภทครุภัณฑ์ เป็นค่าใช้จ่ายจัดหาและติดต้ังเครื่องวัด 
   ปริมาณน้ าฝนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ส าหรับระเบียบข้อกฎหมาย คือ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนของหมวดท่ี 4 การโอนและการแก้ไข  
   เปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน 
   และส่ิงก่อสร้าง ซึ่งท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ 
   ใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ในส่วนของรายละเอียดโครงการได้อยู่ใน 
   เอกสารของทุกท่านแล้วนะครับ ขอช้ีแจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
นายกฯ   - สืบเนื่องจากจังหวัด เป็นหนังสือจังหวัดส่งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิให้ทุกท้องถิ่น 
   มีเครื่องวัดปริมาณน้ าฝนอย่างน้อยแห่งละ 1 ท่ี ซึ่งเครื่องวัดปริมาณน้ าฝนอยู่ในหมวด 
   ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างปกติการโอนเงินเป็นอ านาจนายก ถ้าโอนซื้อวัสดุ ซื้ออะไรต่างๆ แต่ 
   เครื่องวัดปริมาณน้ าฝนอยู่ในหมวดครุภัณฑ์ จึงต้องขออนุมัติจากสภาครับ ดูรูปภาพใน 
   เอกสารประกอบนะครับ ก็จะมีแท่นวาง มีกระบอกแก้ว จะมีรอยขีดอยู่ข้างกระบอกเพื่อ 
   แสดงระดับปริมาณน้ าฝน ซึ่งเครื่องวัดปริมาณน้ าฝนเป็นครุภัณฑ์จึงต้องขออนุมัติจาก 
   สภาครับเพื่อเข้าไปต้ังไว้ในแผนใหม่ เหตุผลท่ีผู้ว่าท่านอยากให้ติดต้ังเครื่องวัดปริมาณ 
   น้ าฝน ท่านก็อยากรู้ว่า เมื่อต้ังแล้ว อบต. ใด หรือ ต าบลใด ถ้าฝนตกแรงก็จะได้รู้ปริมาณ 
   น้ าครับ เช่น ถ้าไกลๆ อย่างบ้านหล่น ถ้าฝนตกแรงเขาก็จะส่ังให้ป้องกันระมัดระวังการ 
   สไลด์ของดิน ถ้าฝนตกแรงมากๆ ก็ระวังน้ าท่วม เขาก็จะเตือนกันเขาจะให้ป้องกันมี 
   มาตรการช่วยเหลือก็เลยอยากจะรู้ว่าแต่ละท้องถิ่นมีปริมาณน้ าฝนมากน้อยเพียงใดหรือ 
   ถ้าไม่ตกเลย มันแล้งท่านจะหาวิธีการแก้ไขอย่างไร เพราะฉะนั้นไม่ใช่นโยบายของกรมแต่
   เป็นนโยบายของ ทางจังหวัดโดยตรง ก็เป็นส่ิงท่ีดี เราก็มองได้ว่าถ้ามีก็เป็นเครื่อง 
   มาตรฐานส าหรับวัดปริมาณน้ าฝนเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะทราบข้อมูลเบ้ืองต้น เพื่อแก้ไขปัญหา
   ให้เราได้ในระดับนึง นี้ก็คือเหตุผลและความจ าเป็นครับ มีรูปและรายการอยู่ในเอกสาร  
   ราคาก็ประมาณ  16,000 บาท ครับท่านประธานสภา 
ประธานสภา  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ 

 



 

ส.อบต.ธนวัฒน ์  - อยากรู้เทคนิคว่ากระบอกนี้อ่านค่าอย่างไรครับ หมายถึงว่าเอากระบอกนี้ต้ังตรงแท่น  
   แล้วพอฝนตกมาให้ดูปริมาณน้ าในแก้วใช่ไหมครับ ว่ามีกี่มิลลิเมตร 

รองปลัดฯ  - ใช่ครับ ในส่วนนี้จะเป็นการจัดหาและติดต้ัง มันจะมีฐาน รูปแปลนมาจากส านักงาน 
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีให้มา เราก็คงท าตามแบบนี้เวลาท่ีจัดท าครับ  

ประธาน   - สมาชิกท่านใดเห็นควรมีมติอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อติดต้ังเครื่องวัดปริมาณน้ าฝน  
   งบประมาณ 16,000 บาท ขอให้ยกมือครับ 

ท่ีประชุม  - ลงมติเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 4 กระทู้ถาม 
 - ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอใหม่ 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

ส.อบต.ด ารงค์  - ขอสอบถามเรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้า ปกติจะถึงก าหนดเดือนออกฉีดวัคซีนแล้ว ตอนนี้พี่ 
   น้องประชาชนในหมู่บ้านถามมาว่า เมื่อไหร่องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายจะออก 
   ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครับ 

นายกฯ   - ทาง ผอ.กองสาธารณสุข ได้เสนอโครงการมาแล้วครับ ตอนแรกก าหนดฉีดในเดือน  
   พฤษภาคม พอดีมาเจอโรคระบาดโควิด-19 ก่อน เขาไม่ให้คนชุมนุมกันก็เลนเล่ือนมา 
   เป็นเดือน มิถุนายน ครับ 

ส.อบต.ด ารงค์  1. เรื่องตะแกรงท่อน้ าเสียครับ ตอนนี้ทาง อบต. ได้ด าเนินการหรือยังครับ เพราะนาน 
   แล้วตะแกรงช ารุด กลัวประชาชนเกิดอุบัติเหตุครับ 

   2. เรื่องคลองสูบน้ าหนองมะกุด ท่อช ารุดหลายจุด เพราะช่วงนี้ชาวนาก็เริ่มหว่านข้าว 
   แล้วถ้าน้ าชีมา ชาวนาก็จะได้สูบน้ าใส่นาข้าวไม่ได้ครับ 

นายกฯ   - ขอช้ีแจงเรื่องตะแกรงครับ พอดีช่วงโควิด-19 ทางร้านเขาปิด ผู้รับเหมาไปหาซื้อวัสดุ 
   อุปกรณ์ไม่ได้ ตอนนี้ทาง อบต. ได้จ้างทางร้านด าเนินการในเร็วๆ นี้ครับ และได้เซ็น 
   สัญญาจ้างกับทางผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้วครับ ก็คงจะเสร็จและได้มาเปล่ียนให้ท่ีละ 
   หมู่บ้านครับ 

   - ในส่วนของคลองส่งน้ า ท่ีใดช ารุดให้ท่านถ่ายรูปและเขียนค าร้องมาเหมือนเดิมครับ 

ส.อบต.พิชญา  - เสนอให้ขุดลอกคลองเกาะแซงใหญ่ ฝ่ังทางเข้าเกาะแซงใหญ่ด้านซ้าย/ทางทิศใต้ จะ 
   มีผักตบ และวัชพืชต่างๆ เกาะรวมกันเยอะมากค่ะ จึงอยากให้ไปขุดลอกหรือตักข้ึนมา  
   ก็จะสามารถกักเก็บน้ าได้เยอะพอสมควรค่ะ 

นายกฯ   - เรื่องปรับปรุงเกาะแซงใหญ่ อบต. ก็มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อยู่ ผมขอเช็คดูอีกครั้ง 
   ก่อน ถ้ายังไงการป้องกันตรงนี้ก็อาดจะของบกลางจากท่านหัวหน้าส านักปลัดลงไปก็ได้ 
   ครับ แต่ถ้าไม่มีอยู่ในโครงการก็จะดูให้ รับปากจะรีบด าเนินการให้ครับ 

ปิดการประชุม - เวลา 12.00 น. 
 
 



 

ลงช่ือ                     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นางสาวศรานิตย์  ผลเลลัย) 

                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางหวาย  สมัยสามัญท่ี 2/๒๕๖3  เม่ือวันที่  8  มิถุนายน 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  2/๒๕๖3      
เมื่อวันท่ี 8  มิถุนายน  ๒๕๖3   แล้วเมื่อวันท่ี..............4 สิงหาคม 2563................. 
 
 
 
 
                                     ลงช่ือ            

(นายอดิศักดิ์ คลังแก้ว) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

 
 

 


