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สมัยวิสามัญที ่๔ /๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๓  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

เรื่องก่อนระเบียบวาระ-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รายงานจ านวนสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลยางหวาย  จ านวน  ๑๓  ท่าน จากทั้งหมด  ๑๔  ท่าน  

ครบองค์ประชุม  ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย   

-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวาย  จุดธูปเทียนและน าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบูชาพระ

รัตนตรัย  

-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย อ่านประกาศเรยีกประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  สมัยวสิามัญที่  ๔/๒๕๖๐    

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -เนื่องด้วยวันนี้นายสืบศักดิ์  คงแสง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ยางหวาย  หมูท่ี่ ๖ ลากิจ ๑  วัน  

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว     

ประธานสภาฯ -แจ้งใหท้ี่ประชุมสภาฯได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว มีสว่นใดที่จะ

เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืไม่  

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงาน

การประชุมสภาฯครั้งที่แลว้ตามนี้ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา  

ประธานสภาฯ -เรื่อง  เพื่อพิจารณา  เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการ

เงินอุดหนุนจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระปรมนิทรมหา

ภูมพิลอดุลยเดช ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวนเงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่น

บาทถ้วน) ให้กับที่ท าการปกครองอ าเภอคอนสวรรค์  

ขอเชญินายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายชี้แจง ในรายละเอียด 

นายกฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นายชูศักดิ์  ชัยจ ารัส  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ขอมอบให้ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  เป็นผู้ชีแ้จงในรายละเอียดต่อไป 
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นางลักษณาฯ   -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  

   นางลักษณา  หิรัญวรรณ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ขอชีแ้จง 

 การเสนอขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการเงิน

อุดหนุนจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทรมหา 

ภูมพิลอดุลยเดช ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวนเงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท 

(สี่หม่ืนบาทถ้วน) ให้กับที่ท าการปกครองอ าเภอคอนสวรรค์ เนื่องจากโครงการนี้ไม่ได้

บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แตเ่หตุผลและความจ าเป็นที่

ต้องเพิ่มเติมบรรจุไว้ในแผนท้องถิ่นสี่ปี  เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายมา 

ตั้งจา่ยหมวดเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ

บรมศพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ให้กับที่ท าการปกครองอ าเภอคอน

สวรรค์นั้น  คนไทยทุกคนถือเป็นหนา้ที่ที่ตอ้งเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ์ และ

ส านกึในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงเห็นควรพิจารณาด าเนินการ 

ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะสอบถามหรอืไม่ 

ที่ประชุมฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -หากไม่มีท่านใดจะสอบถาม  กระผมจะขอมตทิี่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวาย  ท่านใดมีมติเห็นชอบ ให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการเงินอุดหนุนจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง 

พระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

จ านวนเงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท (สี่หม่ืนบาทถ้วน) ให้กับที่ท าการปกครองอ าเภอคอน

สวรรค์  โปรดยกมอื 

ที่ประชุมสภาฯ  -มีมตใิห้ความเห็นชอบ  ๑๓   เสียง เป็นเอกฉันท์   งดออกเสียง  ไม่มี 

ประธานสภาฯ -การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ      

พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน    

พ.ศ. ๒๕๖๐) ขอเชญินายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ชี้แจงต่อสภาต่อไป 

นายกฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ล าดับต่อไปจะเป็น

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ. 

๒๕๖๐)  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  จงึมอบให ้ นางสาวปรียาภรณ์  

สัตย์ธรรม ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้น าเสนอต่อไป 

นางสาวปรียาภรณ์ ฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ยางหวายผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดฉิัน นางสาวปรียาภรณ์  สัตย์ธรรม ต าแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ดว้ยองค์การ

บริหารส่วนต าบลยางหวาย ได้จัดท ารายงานผลการตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)  ดังนี้ 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 29  ได้

ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง

คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วธิีการในการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผล

และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ริหาร

ท้องถิ่น  เพื่อให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแตว่ันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างนอ้ยปี

ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 

2562 รอบเดือนตุลาคม 2560 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 

พ.ศ. 2560 – 2562 รอบเดือนตุลาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ขอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

   การเบิกจ่ายปี 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย มีการใชจ้่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา             

รวม 19 โครงการ จ านวนเงิน 4,482,115.-บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ            

จ านวน 19 โครงการ จ านวนเงิน 4,482,115.-บาท สามารถจ าแนกตาม

ยุทธศาสตร ์  ได้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรด์้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต จ านวน  6  โครงการ ลงนามในสัญญา 

เป็นเงิน 4,113,040 บาท เบิกจา่ย 6 โครงการ เป็นเงนิ 4,113,040.-บาท 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/และรักษาความสงบเรียบร้อย 

จ านวน  4  โครงการ ลงนามในสัญญา เป็นเงิน 78,125.-บาท  

เบิกจ่าย 4 โครงการ เป็นเงิน 78,125.-บาท 

3. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี

ท้องถิ่น จ านวน  9  โครงการ ลงนามในสัญญา เป็นเงิน 290,950.-บาท  

เบิกจ่าย 9 โครงการ เป็นเงิน 290,950.-บาท 

รวมทั้งหมด  19  โครงการ เป็นเงนิทั้งสิน้ 4,482,1150.-บาท 
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   ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะ 

   โครงการที่ได้รับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี   2560 

   1. โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ งบประมาณที่เบกิจา่ยไป 3,632,100.-บาท 

   2. โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พกิาร  งบประมาณที่เบกิจา่ยไป 1,202,400.-บาท 

   รวมเป็นเงินทั้งสิน้  4,834,500.-บาท 

นายกฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับข้อราชการ

ส าคัญที่จะแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายทุกท่านได้ทราบ   

เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อ

วันที่ ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๖ และจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๑๘  ตุลาคม  

๒๕๖๐ นั้น  ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๗  กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ริหารท้องถิ่นจะพ้นต าแหน่ง      

ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ตอ้งพ้นต าแหน่ง  เนื่องจากครบวาระตาม

กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งแตว่ันที่ ๑ มกราคม 

๒๕๕๗ เป็นต้นไป  ยังคงอยู่ในต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

ระเบียบวาระทื่ ๔ -กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ  -การประชุมในวันนี ้ ไม่มีสมาชิกสภาฯส่งกระทู้ถามให้ประธานสภาฯเพื่อจัดส่ง 

   กระทู้ถามไปยังผูบ้ริหารท้องถิ่นเพื่อเตรยีมตอบ กระผมขอเข้าระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิสมาชิกสภาฯเสนอ เรื่องเสนอใหม่ 

ที่ประชุมฯ   -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๖ -เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ -ขอเชญิสมาชิกสภาฯเสนอ เรื่องอื่นๆ 

นางลักษณาฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดฉิัน  

  นางลักษณา  หิรัญวรรณ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ขอเรียนให้

ทราบว่าขณะนีอ้งค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ได้มอบยางมะตอยถุงส าเร็จรูป

ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  จ านวน ๒๐๐  ถุง  หากหมูบ่้านใดถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กชุดรุดเป็นหลุม ขอให้ท าหนังสือแจ้งมายังองค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวาย   เพื่อขอรับยางมะตอยถุงส าเร็จรูปไปด าเนนิการซ่อมแซม  และ

ขอให้ถ่ายภาพส่งมาทางไลน์ เพื่อรายงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ได้รับ

ทราบต่อไป 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรอืไม่ 

ที่ประชุมฯ   -ไม่มี 
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ประธานสภาฯ  -หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆอีก  กระผมขอปิดประชุม 

ปิดประชุม   เวลา  1๒.๐๐ น. 

 

ลงช่ือ                                       ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

(นางลักษณา  หริัญวรรณ)                                                              

                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  สมัยวสิามัญที่  ๔/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐ แล้วว่าเป็นที่

ถูกต้องครบถ้วน 

 

     

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

                                 (นายด ารงค์    บรรลอื) 

           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมูท่ี่  6 

 

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

                                 (นายธนวัฒน์    อิงชัยภูม)ิ 

           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ที่  2 

 

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

                                 (นายจ านงค ์  ฉายชัยภูมิ) 

          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมูท่ี่  ๗ 

 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย    ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวสิามัญที่  ๔/๒๕๖๐  

เมื่อวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐   แล้วเมื่อวันที่................................................ 

 

 

                   ลงช่ือ            

                          (นายอดิศักดิ์ คลังแก้ว) 

                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 


