
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

สมัยสามัญท่ี  ๒  ครั้งที่  ๑ /๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๑๕ เดือน มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

เรื่องก่อนระเบียบวาระ-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รายงานจ านวนสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลยางหวาย จ านวน   ๑๓  ท่ าน จากทั้ งหมด  ๑๔  ท่ านต่อ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย   

-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวาย  จุดธูปเทียนและน าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบูชาพระ

รัตนตรัย  

-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย อ่านประกาศเรียกประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  สมัยสามัญที่  ๒   

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายทุกท่าน ยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัย

ให้กับนายมังกร  สิงห์ชัย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมู่ที่  ๓ ซึ่งเสียชวีิต

ด้วยอุบัติเหตุ  เมื่อวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

 -ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย เรื่อง ก าหนดการโครงการ อบต.สัญจร

ให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ -แจ้งใหท้ี่ประชุมสภาฯได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว ว่าจะมีส่วนใด

เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืไม่  

นายคาวีฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่าน  กระผม  

นายคาวี  ชัยชาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมู่ที่  ๓  เสนอขอ

แก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ หน้าที่  ๔  นายคาวี  ชาญชัย  ขอแก้ไขใหถู้กต้องเป็น

นายคาวี  ชัยชาญ 

นางพิชญาฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดฉิัน  

นางพิชญา  พิมเสน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่  ๙  เสนอ

ขอแก้ไขรายงานการประชุมใสภาฯ หน้าที่  ๒  นางพิชญา พิมแสน  ขอแก้ไขใหถู้กต้อง

เป็นนางพิชญา  พิมเสน   

ประธานสภาฯ -ที่ประชุมสภาฯมีส่วนใดเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี 



 2 

ประธานสภาฯ -หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงาน

การประชุมสภาฯครั้งที่แลว้ตามนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ  ๑.  การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒.  การรับโอนทรัพย์สินสาธารณูปโภค ระบบประปาหมู่บ้าน 

ประธานสภาฯ -เรื่องการพิจารณาขออนุมัตจิา่ยขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ยางหวาย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน

ต าบลยางหวาย จ านวน  ๙  หมู่บ้าน ตามรายละเอียดประมาณราคาโครงการก่อสร้าง

ต่างๆ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๖๐ ขอเชิญนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลยางหวาย  น าเรียนชี้แจงต่อสภาฯต่อไป 

นายกฯ   -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นายชูศักดิ์  ชัยจ ารัส นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ดว้ยได้รับหนังสือแจ้ง

ความจ าเป็นเดือดร้อนของประชาชน  ร้องขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

แก้ไขปัญหาต่างๆ  ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับด้าน

การบริการชุมชนและสังคม และเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

ยางหวาย 

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละหมู่บ้าน ได้ช้ีแจงเหตุผลและความ 

จ าเป็นเดือดร้อน ตามล าดับหมู่บ้าน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสมในครั้งนีต้่อไป 

นายพิชัยฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายพิชัย  งานยางหวาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่  ๑ 

ตามที่ได้เสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของราษฎร ประกอบด้วย 

-โครงการวางท่อคอนกรีตรางระบายน้ า และวางบ่อพักส าเร็จรูป พร้อมติดตั้งป้าย

โครงการ  หมู่ที่  1  บ้านยางหวาย  ความยาวทั้งหมด  301.00เมตร โดยเป็นบ่อพัก 

จ านวน  34.00  บ่อ  พร้อมวางท่อคอนกรีตระบายน้ า  ขนาด Ø 0.40x 1.00  เมตร  

จ านวน  267  ท่อน  งบประมาณการก่อสร้าง 294,000.-บาท   

(-สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)  

เหตุผลในการเสนอโครงการ หมู่ที่ ๑ เนื่องจากถนนไม่มีท่อระบายน้ า ท าให้น้ าเสีย

การครัวเรือนไหลเอ่อขังถนน  ส่งกลิ่นเหม็น รบกวนชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็น

อย่างมากและยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายซึ่งช่วงฝนตกปริมาณน้ าฝนจ านวน

มากจะไหลตามถนน ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เห็นควรด าเนินการแก้ไขปัญหานีโ้ดย

เร่งดว่น 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุมฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิหมู่ที่ ๒  
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นายธนวัฒน์ฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายธนวัฒน์  อิงชัยภูมิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่  ๒ 

ตามที่ได้เสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของราษฎร ประกอบด้วย 

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ า พร้อมติดตั้งป้าย

โครงการ หมู่ที่  2 บ้านยางหวาย งานรางระบายน้ า ความยาวทั้งหมด 193.00  

เมตร  โดยเป็นราง ค.ส.ล. ยาว  38.00 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตระบายน้ า  

ขนาดØ 0.30x 1.00  เมตร  จ านวน 155  ท่อน  และเทคอนกรีตจ านวน 360.00

ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร งบประมาณการก่อสร้าง 222,000.-บาท (-สองแสน

สองหมื่นสองพันบาทถ้วน-) 

เหตุผลในการเสนอโครงการ หมู่ที่ ๒  เนื่องจากเป็นถนนสายหลักกลางหมู่บ้าน 

บริเวณจากที่ดินของนายประยูร  ชาวไพร  ลงไปถึงที่ดินของนายชาญชัย  คลังทองแต่

ไม่มรีางระบายน้ าหรอืท่อระบายน้ า เวลาฝนตกน้ าจะท่วมขัง ระบายออกไม่ได้  

ท าให้ประชาชนทั้งหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไป–มา

โครงการดังกล่าวได้ผ่านการประชาคมปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านเรียบร้อย

แล้ว เห็นควรด าเนินการแก้ไขปัญหานีโ้ดยเร่งด่วน  

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุมฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิหมู่ที่ ๓ 

นายคาวฯี  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายคาว ี ชัยชาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่  ๓ 

ตามที่ได้เสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของราษฎร ประกอบด้วย 

-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ า  พร้อมติดตั้งป้าย

โครงการ  หมู่ที่  3  บ้านยางหวาย  งานรางระบายน้ า  ความยาวทั้งหมด 178.00  

เมตร   โดยเป็นราง  ค.ส.ล.  ยาว  39.00  เมตร  พร้อมวางท่อคอนกรีตระบายน้ า  

ขนาด Ø 0.30 x 1.00  เมตร จ านวน 139  ท่อน และเทคอนกรีต จ านวน  65.00

ตร.ม.หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  งบประมาณการก่อสร้าง 147,000.-บาท  

(-หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)          

เหตุผลในการเสนอโครงการ หมู่ที่ ๓  เนื่องจากถนนไม่มีรางระบายน้ า  บริเวณหน้า

บ้านแม่ณี  ชัยอาวุธ  ถึงหน้าบ้านพ่อสุวรรณ  สังข์เสนา  บริเวณดังกล่าวจะมีน้ าเสีย

จากครัวเรือนและน้ าฝนขังถนนอยู่ตลอด  ส่งกลิ่นเหม็นท าให้ประชาชนสัญจรไป-มา  

ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากโครงการดังกล่าว ได้ผ่านการประชาคมปัญหาและ

ความตอ้งการของหมูบ่้าน  ๒  ครั้ง  เห็นควรด าเนินการแก้ไขปัญหานีโ้ดยเร่งด่วน  

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุมฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิหมู่ที่ ๔ 
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นางรุง่อรุณฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นางรุง่อรุณ  พากเพียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่  ๔ 

ตามที่ได้เสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของราษฎร    

-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ า  พร้อมติดตั้งป้าย

โครงการ  หมู่ที่  4  บ้านยางหวาย งานรางระบายน้ า  ความยาวทั้งหมด  196.00  

เมตร  โดยเป็นราง  ค.ส.ล. ยาว 46.00  เมตร  พร้อมวางท่อคอนกรีตระบายน้ า  

ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร จ านวน 150 ท่อน  และเทคอนกรีต   จ านวน   

245.00ตร.ม. หนาเฉลี่ย  0.10 เมตรงบประมาณการก่อสร้าง 210,000.- บาท   

(-สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) 

เหตุผลในการเสนอโครงการ หมู่ที่ ๔  เนื่องจากถนนไม่มีรางระบายน้ า ท าให้น้ าเสีย

จากครัวเรือนไหลผ่านถนน  เวลาฝนตกจะท าให้น้ าท่วมขังถนน สัญจรไป-มาด้วย

ความล าบากประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก  โครงการดังกล่าว ได้ผ่านการ

ประชาคมปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านแล้ว  เห็นควรด าเนินการแก้ไขปัญหานี้

โดยเร่งดว่น 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุมฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิหมู่ที่ ๕ 

นายก ากรฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายก ากร   ชาลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่  ๕ 

   ตามที่ได้เสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของราษฎร  ดังนี้  

-โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ า  พร้อมติดตั้งป้าย

โครงการ  หมู่ที่  5  บ้านโนนเขวา งานคลองส่งน้ า  ความยาวทั้งหมด  250.00  

เมตร  โดยเป็นคลอง  ค.ส.ล.  ยาว 250.00  เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตระบายน้ า  

ขนาด  Ø 0.40x 1 .00 เมตร จ านวน  19  ท่ อน  งบประมาณ การก่ อสร้าง   

186,000.- บาท  (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-) 

เหตุผลในการเสนอโครงการ  ของหมู่ที่ ๕  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และช่วยเหลือ

เกษตรกร ให้มีน้ าท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปีโครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก 

สามารถส่งน้ าไปใช้ที่หมู่ที่ ๘ บ้านโนนเขวาได้ด้วย  เห็นควรด าเนินการแก้ไขปัญหานี้

โดยเร่งด่วน    

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุมฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิหมู่ที่ ๖ 

นายด ารงคฯ์  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายด ารงค ์ บรรลอื   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่  ๖ 

   ตามที่ได้เสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของราษฎร  ดังนี้  
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๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  หมูท่ี่   6            

บ้านสงแดง  งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  5.00  เมตร  ความยาวไม่นอ้ยกว่า  

70.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  350.00  

ตารางเมตร  งบประมาณการก่อสร้าง 155,00๐.- บาท (-หนึ่งแสนหา้หมื่นห้าพัน

บาทถ้วน-) 

๒. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง หมูท่ี่ 6  บ้านสงแดง โดยผวิจราจร

กว้างเฉลี่ย  5.00 เมตร  ยาว  100.00  เมตร  สูงเฉลี่ย 1.00  เมตร  งบประมาณ

ก่อสร้าง 43,000.-  บาท (-สี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน-) 

เหตุผลในการเสนอโครงการ  ของหมู่ที่ ๖   

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  หมูท่ี่   6            

บ้านสงแดง  งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  5.00  เมตร  ความยาวไม่นอ้ยกว่า  

70.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  350.00  

ตารางเมตร  งบประมาณการก่อสร้าง 155,0๐0.- บาท  (-หนึ่งแสนหา้หมื่นหา้พัน

บาทถ้วน-) 

-เนื่องจากเป็นถนนสายหลักในหมูบ่้าน และใชเ้ป็นเส้นขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร  

ในฤดูแล้งราษฎรจะประสบกับปัญหาฝุ่นละอองจากรถที่สัญจรผ่านไป-มา  ฤดูฝน

สภาพพื้นถนนจะเป็นเละโคลน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก  ได้ผา่นการ

ประชุมประชาคมความเดือดร้อนของราษฎรเพื่อเสนอใหแ้ก้ไขปัญหาความเดือดรอ้น

เห็นควรด าเนินการแก้ไขปัญหานีโ้ดยเร่งด่วน   

๒. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง หมูท่ี่  6 บ้านสงแดง  โดยผิวจราจร

กว้างเฉลี่ย  5.00 เมตร  ยาว  100.00  เมตร  สูงเฉลี่ย 1.00  เมตร  งบประมาณ

ก่อสร้าง 43,000.- บาท (-สี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน-) 

-เพื่อใช้เป็นถนนเพื่อการเกษตร และเป็นเส้นทางที่สามารถสัญจร แทนถนนสาย 

ท่าสองพี่น้อง ที่ถูกแม่น้ าชีกัดเซาะเสี่ยงต่อถนนขาดเป็นอย่างมาก ได้ผ่านการประชุม

ประชาคมความเดือดรอ้นของราษฎร  เพื่อเสนอใหแ้ก้ไขปัญหาความเดือดรอ้น 

เห็นควรด าเนินการแก้ไขปัญหานีโ้ดยเร่งด่วน   

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุมฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิหมู่ที่ ๗ 

นายจ านงคฯ์  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน   กระผม  

นายจ านงค ์ ฉายชัยภูม ิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมู่ที่  ๗ 

ตามที่ได้เสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร  ดังนี้ 

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผวิถนนคอนกรีต  โดยการปูแอสฟัลท์ติก   พรอ้มตดิตั้ง

ป้ายโครงการ   หมู่ที่  7  บ้านหนองมะกุด   โดยปูแอสฟัลท์ตกิกว้าง  5.00  เมตร   
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ยาว  200.00  เมตรหนาเฉลี่ย0.04  เมตร  หรอืมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ตกิไม่น้อยกว่า  

1,000.00  ตารางเมตร  งบประมาณการก่อสร้าง230,000.-บาท 

(-สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) 

 

เหตุผลในการเสนอโครงการ  ของหมู่ที ่๗   

เนื่องจากสภาพปัจจุบันเป็นถนน คสล. ที่แตกและช ารุดหลายจุด  บริเวณจากหน้าบ้าน

นายถาวร คลังแก้ว  เข้าไปหมูบ่้าน หมูท่ี่ ๗  ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร

เป็นอย่างมาก  เห็นควรด าเนินการแก้ไขปัญหานีโ้ดยเร่งดว่น 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุมฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิหมู่ที่ ๘ 

นายวิรัตน์ฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน   กระผม  

นายวิรัตน์  ผลเรไร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่  ๘  

ตามที่ได้เสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของราษฎร  ดังนี้ 

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต  โดยการปูแอสฟัลท์ตกิ พร้อมติดตัง้ป้าย

โครงการ  หมู่ที่  8  บ้านโนนเขวา  โดยปูแอสฟัลท์ติกกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  

250.00  เมตรหนาเฉลี่ย  0.04   เมตร   หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า  

1 ,000.00  ตารางเมตร  งบประมาณการก่อสร้าง  230 ,000.-   บาท               

(-สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) 

เหตุผลในการเสนอโครงการ  ของหมู่ที่ ๘   

เนื่องจากสภาพปัจจุบันเป็นถนนคสล. ที่แตกและช ารุดหลายจุด ราษฎรได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรเป็นอย่างมาก  เห็นควรด าเนินการแก้ไขปัญหานีโ้ดยเร่งด่วน 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุมฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิหมู่ที่ ๙ 

นางพิชญาฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน   กระผม  

นางพิชญา  พิมเสน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่  ๙   

   ตามที่ได้เสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของราษฎร  ดังนี้ 

-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ า  พร้อมติดตั้งป้าย

โครงการ  หมู่ที่  9  บ้านยางหวาย  งานรางระบายน้ า  ความยาวทั้งหมด  123.00  

เมตร  โดยเป็นราง  ค.ส.ล.  ยาว  24.00  เมตร  พร้อมวางท่อคอนกรีตระบายน้ า  

ขนาด Ø 0.30 x 1.00  เมตร จ านวน 99 ท่อน  และเทคอนกรีต จ านวน  230.00  

ตร.ม.  หนาเฉลี่ย   0.10   เมตร  งบประมาณการก่อสร้าง   141,000.-   บาท   

(-หนึ่งแสนสีห่มื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 

เหตุผลในการเสนอโครงการ  ของหมู่ที่ ๙ 
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เนื่องจากถนนไม่มีรางระบายน้ า ท าให้น้ าเสียจากครัวเรือนไหลผ่านถนน  เวลาฝนตก 

จะท าให้น้ าท่วมขังถนน สัญจรไป-มาด้วยความล าบากประชาชนได้รับความเดือดร้อน  

เห็นควรด าเนินการแก้ไขปัญหานีโ้ดยเร่งด่วน 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุมฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ  -ขอเชญินายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ชีแ้จงเหตุผลโครงการที่เสนอต่อไป 

นายกฯ   -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน   กระผม  

นายชูศักดิ์   ชัยจ ารัส   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย    

ตามที่ได้เสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ดังนี้ 

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยพลังไฟฟ้า (ทุ่นแพตามแบบมาตรฐานของ

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน) พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 9  บ้านยางหวาย ต าบล       

ยางหวาย  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูม ิ งบประมาณ  ๔๘๐,๐๐๐.-บาท         

(-สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) 

เหตุผลในการเสนอโครงการ   

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายได้รับถ่ายโอนสถานีสูบน้ าด้วยพลังไฟฟ้า 

หมู่ที่ ๙  โดยสูบน้ าจากแม่น้ าช ี เข้ากักเก็บที่เกาะแซงใหญ่เพื่อใช้ในการผลิตน้ าประปา

ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย เพื่อจ่ายให้พืน้ที่ ๗  หมู่บ้าน  รวมถึงสูบน้ าให้

พื้นที่ท าการเกษตรแก่ราษฎร  แต่เนื่องจากทุ่นแพซึ่งอยู่ในน้ าไม่สามารถมองเห็นได้ 

ประกอบกับได้ใช้งานมาหลายปี  เกิดการรั่วและจมลงในแม่น้ าชี ท าให้อุปกรณ์ต่างๆ

ได้รับความเสียหายขณะนี้ได้น าอุปกรณ์ต่างๆขึ้นจากน้ าแล้ว แต่ไม่สามารถใช้การได้  

จงึตอ้งด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเร่งด่วน 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุมฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -ขอเชญินายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ช้ีแจงยอดเงนิสะสมประจ าปี 

๒๕๖๐ 

นายกฯ   -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน   กระผม  

นายชูศักดิ์  ชัยจ ารัส  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ขอรายงานยอดเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับบันทึกข้อความจากกองคลัง องค์การ

บริหารส่วนต าบลยางหวาย  รายงานยอดเงินสะสม  ณ วันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙  

จ านวน ๕,๓๓๕,๗๔๓.๗๕ บาท (-ห้าล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสาม

บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์-) ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน ๑๑ โครงการ  

งบประมาณทั้งสิ้น  ๒,๓๓๘,๐๐๐.- บาท  (-สองล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันบาท

ถ้วน-)  คงเหลือเงินสะสม  ๒.๙๙๗,๗๔๓.๗๕  บาท (-สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ด

พันเจ็ดร้อยสีส่ิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์-) 

ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 
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ที่ประชุมฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลยางหวาย ในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้  จ านวน ๑๑  

โครงการ งบประมาณทั้งสิน้  ๒,๓๓๘,๐๐๐.- บาท (-สองล้านสามแสนสามหมื่น 

แปดพันบาทถ้วน-) ท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมอื 

ที่ประชุมสภาฯ  -มีมติอนุมัต ิ ๑๓  เสียง เป็นเอกฉันท์   งดออกเสียง  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  -เรื่อง พิจารณา   

เรื่องการรับโอนทรัพย์สินสาธารณูปโภค ระบบประปาหมู่บ้าน ขอเชิญนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลยางหวาย ช้ีแจงในรายละเอียดต่อไป 

นายกฯ   -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน   กระผม  

นายชูศักดิ์  ชัยจ ารัส  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ขอมอบใหป้ลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ชีแ้จงรายละเอียดในเรื่องนี้ 

นางลักษณาฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน   ดฉิัน  

นางลักษณา  หริัญวรรณ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ขอชีแ้จงเรื่อง การ

รับโอนทรัพย์สินสาธารณูปโภค ระบบประปาหมู่บ้าน  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล

ยางหวาย  ได้รับหนังสือจากส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๔ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 

๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนทรัพย์สินสาธารณูปโภคระบบประปา  ให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยางหวายหมู่ที่ ๑  

ประเภท ประปาผิวดิน  จ านวน ๑  แห่งสร้างปี ๒๕๔๒ หน่วยงานที่ด าเนินการ กรม

อนามัยเนื่องจากทรัพย์สินที่รับโอนมีลักษณะเป็นครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เห็นควร

เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายได้รับทราบและมีมติเห็นชอบให้     

รับโอนฯต่อไป 

นายกฯ   -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน   กระผม  

นายชูศักดิ์  ชัยจ ารัส  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ตามที่ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลยางหวายได้ชี้แจงไปแล้ว  กระผมขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ระบบ

ประปาบ้านยางหวาย หมู่ที่ ๑ ได้ด าเนินการผลิตน้ าประปาให้กับประชาชน จ านวน ๗  

หมู่ บ้ าน  ได้ ใ ช้มาตลอด  ปั จจุบั น ได้บ ริหารและด าเนิ นการในรูป แบ บคณ ะ

กรรมการบริหารระบบประปาหมูบ่้าน     

ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 

ที่ประชุมฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -หากไม่มีท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถาม  กระผมจะขอมตทิี่ประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลยางหวาย  ท่านใดเห็นชอบให้รับโอน ระบบประปาหมู่บ้าน  

บ้านยางหวายหมู่ที่ ๑  ประเภท ประปาผวิดิน  จ านวน ๑  แหง่  ขอโปรดยกมอื 

ที่ประชุมสภาฯ  -มีมตเิห็นชอบ ๑๓  เสียง เป็นเอกฉันท์  งดออกเสียง  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔ -กระทู้ถาม 
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ประธานสภาฯ  -การประชุมในวันนี้  ไม่มีสมาชิกสภาฯส่งกระทู้ถามใหป้ระธานสภาฯเพื่อจัดส่ง 

   กระทู้ถามไปยังผูบ้ริหารท้องถิ่นเพื่อเตรียมตอบ กระผมขอเข้าระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิสมาชิกสภาฯเสนอ เรื่องเสนอใหม ่

นายด ารงคฯ์  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายด ารงค ์ บรรลอื  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่  ๖ 

ขอเสนอเรื่อง การแบ่งการแนวเขตระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

กับองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  เนื่องจากมีการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่

ซ้ าซ้อน เช่น ราษฎรมีที่ดินในเขตหมู่ที่ ๖ บ้านสงแดง ต าบลยางหวาย แต่องค์การ

บริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ เรียกเก็บบ ารุงท้องที่  จึงเสนอขอให้องค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวาย ได้ประสานการด าเนินการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบล 

คอนสวรรค์  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึน้อีก 

นายธนวัฒน์ฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายธนวัฒน์  อิงชัยภูมิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่  ๒ 

ขอเสนอโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ล าห้วยยางหวาย เนื่องจากในปีที่ผ่าน

มาได้เกิดน้ าท่วมถนนยุบตัว  สร้างความเสียหายต่อพื้นผิวถนน ราษฎรสัญจรไป-มา

ด้วยความยากล าบาก  จึงเสนอขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ท าการ

ปรับปรุงถนนสายดังกล่าว โดยปรับเกรดเกลี่ยเรียบและลงลูกรังตลอดสาย 

นายกฯ   -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน   กระผม  

นายชูศักดิ์   ชัยจ ารัส   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ส าหรับเรื่องเสนอ

ใหม่ทั้งสองเรื่อง ก็จะรับไว้ด าเนินการต่อไป 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องเสนอใหม่อีกหรอืไม่ 

ที่ประชุมฯ  -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ -ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอเรื่องอื่นๆกระผม ขอให้ทุก

ท่านได้รักษาระเบียบในการเข้าประชุมสภาฯ  การจะขออภปิรายเรื่องใดๆ  ขอให้ 

ยกมอืให้พ้นศีรษะ  เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุญาตแลว้  ท่านถึง

อภปิรายได้  ขอเชญิเสนอเรื่องอื่นๆ 

นายธนวัฒน์ฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายธนวัฒน์  องิชัยภูมิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมู่ที่  ๒ 

เรื่อง การตั้งงบประมาณโครงการก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ๒๕๖๐  โครงการก่อสร้างของหมู่ที่ ๒  ได้บรรจุตามล าดับความส าคัญไว้ใน

ข้อบัญญัติฯแลว้  หากจะจ่ายขาดเงินสะสมด าเนินการโครงการเดียวกัน  ก็ได้รับ

ค าตอบว่าไม่สามารถท าได้เพราะเป็นโครงการที่ซ้ าซ้อน  แตถ่้างบประมาณรายได้จาก

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ไม่เป็นไปตามประมาณการายรับ  โครงการตามข้อบัญญัติฯ  
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ก็อาจไม่ได้ด าเนินการ ต่อไปโครงการที่เสนอขอบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย  คงต้องเป็นโครงการที่ส าคัญล าดับรองลงไป  ก็ขอเสนอไว้เพื่อพจิารณา 

 

 

นายกฯ   -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน   กระผม  

นายชูศักดิ์   ชัยจ ารัส   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย เรื่องนีข้อมอบให้

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย เป็นผู้ชีแ้จงตอ่ไป 

นางลักษณาฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน   ดฉิัน  

นางลักษณา  หิรัญวรรณ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ขอเรียนว่าขณะนี้

งบประมาณรายรับ ทั้งเงนิรายได้และเงินอุดหนุน ก็ทยอยรับเข้ามาในบัญชีองค์การ

บริหารส่วนต าบลยางหวาย  โครงการต่างๆก็ทยอยด าเนนิการไปตามงบประมาณที่

ได้รับ 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรอืไม่ 

ที่ประชุมฯ  -ไม่มี 

เลิกประชุม   เวลา ๑๒.๐๐ น. 

ลงช่ือ                                        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

          (นางลักษณา  หิรัญวรรณ) 

               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย สมัยสามัญที่  ๒  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๐ แล้ว

ว่าเป็นที่ถูกต้องครบถ้วน 

     

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

                            (นายด ารงค์  บรรลอื) 

      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ที่  6 

 

 

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

                              (นายธนวัฒน์  องิชัยภูมิ) 

          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ที่  2 

 

 

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

                             (นายจ านงค์   ฉายชัยภูมิ) 
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        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมูท่ี่  ๗ 

 

 

 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่  ๒ 

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๑๕มีนาคม  ๒๕๖๐  แล้วเมื่อวันที่................................................ 

 

 

  ลงช่ือ     

   (นายอดิศักดิ์  คลังแก้ว) 

               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  


