
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

 สมัยสามัญที่ ๓  คร้ังที่  ๒/25๖๐ 

วันท่ี  ๒๓  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 25๖๐ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

เรื่องก่อนระเบียบวาระ-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รายงานจ านวนสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลยางหวาย  จ านวน  1๓  ท่านจากทั้งหมด  1๔  ท่าน 

ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

   -ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่านประกาศเรยีกประชุมสภาองค์การ 

   บริหารส่วนต าบลยางหวายสมัยสามัญที่ ๓  ประจ าปี 25๖๐ 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -วันนีน้ายจ านงค์  ฉายชัยภูม ิขอลากิจ ๑ วัน 

-เรื่อง  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ อาศัยอ านาจตามความ ข้อ ๑๐๕ 

(๓) แหง่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และตามมตทิี่ประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๑๕  

สิงหาคม ๒๕๖๐  ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามรายชื่อและ

ต าแหน่งดังตอ่ไปนีT้ 

๑.  นายด ารงค์  บรรลือ         สมาชิกสภาอบต.ยางหวาย ม. ๖  ประธานกรรมการ 

๒.  นายจ านงค์  ฉายชัยภูมิ     สมาชิกสภาอบต.ยางหวาย ม. ๗ กรรมการ 

๓.  นายวิรัตน ์ ผลเรไร         สมาชิกสภาอบต.ยางหวาย ม. ๘  กรรมการ 

๔.  นางสาวพิชญา นาไพวัน    สมาชิกสภาอบต.ยางหวาย ม. ๙  กรรมการ 

๕.  นางสาวศรานิตย์  ผลเลลัย สมาชิกสภาอบต.ยางหวาย ม. ๔  เลขานุการ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 

ประธานสภาฯ -บันทึกรายงานการประชุมสภาครั้งที่แลว้ ขอเลื่อนไปรับรองในการประชุมครั้งถัดไป 

เนื่องจากเลขาต้องตรวจสอบตัวเลขและเนือ้หารายละเอียดมาก  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา (วาระที่ ๒  แปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ -เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (วาระที่ ๒  แปรญัตติ) ตามมติที่ประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๑๕ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมง 

นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติงบประมาณนั้น  

โดยก าหนด ดังนี้ 
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๑. วันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. สถานที่  

ณ. หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

๒. วันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. สถานที่  

ณ. หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

๓. วันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. สถานที่  

ณ หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย   

ปรากฏว่าไม่มีการยื่นเสนอขอแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑  จงึขอนัดในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    

ยางหวาย  วาระที่ ๓ (ลงมติ) ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔ -กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ ๕ -เรื่อง  เสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิสมาชิกสภาฯเสนอ เรื่องเสนอใหม ่  

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ ๖ -เรื่องอื่นๆ  

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิสมาชิกสภาฯเสนอ เรื่องอื่นๆ 

นายธนวัฒน์ฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายธนวัฒน์  อิงชัยภูมิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมูท่ี่  ๒ 

เรื่อง การปลูกต้นไม้ประเภทยูคาลิปตัส ติดกับล าห้วยยางหวาย เนื่องจากก่อให้เกิด

ปัญหาเป็นอย่างมาก เนื่องจากรากของต้นไม้ประเภทนี้ ได้ชอนไชฝ่ังล าหว้ย 

ยางหวาย  ท าให้น้ าไหลผ่านทะลุริมฝั่งจนเป็นโพรง เห็นควรออกข้อบัญญัติเรื่องการ

ปลูกหญ้าแฝกแทนการปลูกต้นไม้อื่นๆริมฝ่ังล าห้วย เพื่อเป็นการป้องกันการพังทลาย

ของดิน และเรื่องฝายชะลอน้ า ที่ก่อสร้างที่ล าห้วยอีตู้ ซึ่งมีการก่อสร้างฝายไม่ได้

มาตรฐาน มีการเพิ่มความสูงของฝาย ๓๐ ซม. ท าให้เก็บน้ าได้มากขึ้นและล้นเข้าท่วม

ที่นาของประชาชน จึงขอเสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายได้ทบทวนและ

พิจารณา ในการลดความสูงของฝายลงอีก ๓๐ ซม. เพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่ท า

การเกษตรเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันถูกน้ าท่วม เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องปัญหาถนนเพื่อ

การเกษตร ที่ได้รับความเสียหายจากปริมาณน้ ามาก ท าให้น้ ากัดเซาะถนนเป็นหลุม

เป็นบ่อ โดยเฉพาะถนนหมู่ที่ ๑หมู่ที่ ๒ และ  หมู่ที่ ๔ ขอให้นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวาย ได้แจ้งกองช่าง ออกส ารวจพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ ราษฎร 

เนื่องจากไม่สามารถขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรได้ 

นายกฯ   -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  
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นายชูศักดิ์  ชัยจ ารัส  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ขอรับไว้เพื่อ

พิจารณาด าเนนิการแก้ไขปัญหาใหก้ับราษฎร ทั้งสามเรื่อง   

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีก

หรอืไม่ 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -ขอนัดหมายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย สมัยสามัญที่ ๓  

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (วาระที่ ๓ ลงมต)ิ ในวันที ่ ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ หอ้งประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย   การแต่งกาย 

ชุดสุภาพ 

ประธานสภาฯ  -กล่าว เลิกประชุม   เวลา 12.๐0 น. 

 

ลงช่ือ        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                                                           (นางลักษณา หิรัญวรรณ) 

               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  สมัยสามัญที่ ๓  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐   

แล้ววา่เป็นที่ถูกต้องครบถ้วน 

    

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

                               (นายด ารงค์   บรรลอื) 

               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ที่  6 
 

 

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

                             (นายธนวัฒน์  องิชัยภูมิ) 

            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ที่  2 
 

 

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

                            (นายจ านงค์   ฉายชัยภูมิ) 

            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ที่  ๗ 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย    ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่  ๓  

ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐   เมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐   แล้วเมื่อวันที่................................................ 
 

                   ลงช่ือ            

                             (นายอดิศักดิ์ คลังแก้ว) 

                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  


