
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  คร้ังที่ 3/25๖3 

วันที่  11  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 25๖3 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมพิธีงานวันแมแ่ห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ส าหรับ 
   รายละเอียดได้แจ้งในไลน์กลุ่มแล้วนะครับ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

ประธานสภา  - เนื่องจากทางท่านเลขาจัดท ารายงานการประชุมยังไม่เสร็จเพราะต่อเนื่องจากเมื่อวาน จึง
   ขอเล่ือนไปรับรองในรอบถัดไปนะครับ 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ  - ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

   (วาระที่ 3 ขั้นลงมติ) 
   - ซึ่งวันนี้เป็นวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ เนื่องจากการประชุมร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี 1 ก็ผ่านแล้ว 
   วาระท่ี 2 ก็ผ่านแล้ว วันนี้เป็นวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ คงไม่ต้องสอบถามอะไรกันมากเพราะว่า
   พิจารณากันมาแล้ว ผมจะขอมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรมีมติอนุมัติร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย
   ขอให้ยกมือครับ 

ท่ีประชุม  - ลงมติเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 4 กระทู้ถาม 
 - ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอใหม่ 

ส.อบต.ด ารงค์  - ผมขอเสนอเรื่อง รถกระเช้าไฟฟ้าครับ อยากให้มีรถกระเช้าไฟฟ้าให้ช่างไฟเพื่อจะได้ 
   ท างานสะดวกขึ้นครับ เพราะว่าตอนนี้รอแต่รถบรรทุกน้ าก็เลยท าให้การช่อมแซมไฟฟ้า 
   ล่าช้าครับ ฉะนั้นผมจึงอยากเสนอเรื่องนี้ครับ 

นายกฯ   - ครับ ในเรื่องท่ีท่านด ารงได้เสนอมา ทางองค์การบริการส่วนต าบลยางหวาย ก็จะน าเข้าไป
   ในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2565 นะครับ เราต้องดูก่อนว่าคันนึงจะประมาณเท่าไร ผม
   ขอรับเรื่องไว้นะครับ 

รองปลัดฯ  - ครับ รถกระเช้าเรายังไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับ เราต้องมีเพิ่มเติมแผนก่อนนะครับ 
   ระยะเวลาในการปรับ/เพิ่มเติมแผนก็ประมาณสมัยประชุมสภาเดือน มิถุนายน 2564 ครับ 

 

 



 

นายกฯ   - ในการซ่อมแซมไฟฟ้า ก็อย่าว่าพนักงานท างานช้าครับ คือ  1. ถ้าอยู่สูงเกินไป ก็ต้องรอ
   รถบรรทุกน้ า ต้องมีคนจับขาบันไดให้อีกนะครับ เพราะว่าเรามีช่างไฟฟ้าคนเดียว 2. ไฟฟ้า
   เสียอยู่ในช่วงวัสดุเราหมด ก าลังจัดซื้ออยู่ เราก็ต้องรอนะครับ แต่ถ้าอุปกรณ์เราพร้อม แต่
   เกิดความล่าช้าค่อยว่ากันนะครับ แต่เท่าท่ีดูช่างไฟก็ออกพื้นท่ีทุกวันนะครับ 

ประธานฯ  - ขอเพิ่มเติมในส่วนของรถกระเช้าไฟฟ้านะครับ รถก็เป็นความรับผิดชอบของใครของมัน 
   ถ้าไปขับของคนอื่นเกิดมีปัญหาขึ้นมาคนนึงก็ต้องรับผิดชอบ แบบนี้เด๋ียวก็โยนกันไปกันมา
   ครับ 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

ส.อบต.ธนวัฒน ์  - ครับ เรื่องรถกระเช้านี้แหละครับ ผมขอสนับสนุน สืบเนื่องจากว่า ปัจจุบันปัญหาไฟแสง
   สว่างมันค่อนข้างมีจ านวนเยอะ และก็เสียแทบทุกวัน พอเสียทุกวัน ถ้าไฟไม่มาก็จะส่งผล 
   เสียและความเดือร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ในการสัญจรไป-มา ไม่สะดวก และไม่ 
   ปลอดภัยกับทรัพย์สินด้วย ผมก็เห็นด้วยกับท่านด ารงนะครับ ท่ีได้น าเสนอเรื่องรถกระเช้า
   ไฟฟ้า ก็คงจะฝากท่านประธาน ฝากไปยังเจ้าหน้าท่ีแผนด้วยนะครับ กว่าเราจะมีรถกระเช้า
   ก็น่าจะประมาณ พ.ศ.2564-2565 เอาปัจจุบันก่อนนะครับ สาเหตุตอนนี้แต่ละหมู่บ้าน
   เสียกี่จุดเกิดจากอะไร ส่วนมากก็น่าจะเกิดจากอายุการใช้งาน การแก้ไขก็คงต้องมีสต๊อก 
   ส ารองไว้อย่างเพียงพอ อีกอย่างก็เกิดจากภัยพิบัติ ภัยพิบัติเวลานี้เราไม่สามารถควบคุมได้ 
   เพราะค่อนข้างจะรุนแรงเวลาลมมาก็ท าให้ขาหลอดช ารุดเสียหาย ก็ท าให้การซ่อมแซมแต่
   ละครั้งใช้เวลานาน สืบเนื่องจากว่าปัจจัยของรถจะท าคนเดียวก็ไม่ได้ ก็เห็นใจพนักงานนะ
   ครับ เพราะว่าการจะซ่อมงานมันต้องปีนที่สูงและเส่ียงพอสมควรครับ 

นายกฯ   - ขอบคุณท่านธนะวฒัน์ท่ีเสนอแนะไว้นะครับ ก็อยากน าเรียนทางกองช่างว่าให้เช็คดูสต๊อก
   ถ้าเหลือไม่ถึง 10 หลอด ก็ให้ด าเนินการจัดซื้อได้เลย ผมก็จะรับเรื่องไว้แล้วก็น าเข้าไป 
   เสนอแนะให้กองช่างด าเนินการครับ 

ประธานสภาฯ  - ครับ ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ มีท่านใดท่ีจะเสนอแนะอีกหรือไม่ครับ 

นายกฯ   - ครับ กระผมในนามผู้บริหารและคณะท างานในองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ก็ 
   ขอขอบคุณท่านประธาน ท่านรองประธาน และ ท่านสมาชิกทุกท่าน ท่ีอนุมัติงบประมาณใน
   การใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างดียิ่งนะครับ และอีก 
   เรื่องนึง ในส่วนของการอภิปรายถ้าหากว่าในเรื่องท่ีผมตอบค าถามอะไรท่ีไม่ชัดเจน หรือผม
   อาจจะพูดเสียงดังบ้าง ไม่ถูกอกถูกใจท่านสมาชิกหลายๆท่าน โดยเฉพาะท่านพิชญา เมื่อ 
   วานนี้ผมขอโทษด้วยนะครับ ครับในโอกาสนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านประธาน ท่านรองประธาน 
   และท่านสมาชิกทุกท่าน ท่ีได้อนุเคราะห์ อนุมัติงบประมาณส าหรับปีงบประมาณ 2564 
   ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานฯ  - ครับ ในการพิจารณาขอร่างข้อบัญญัติของแต่ละปี ถ้าสภาไม่อนุมัติก็ไม่สามารถท่ีจะน าเงิน
   ออกไปใช้จ่ายได้นะครับ   

ส.อบต.ธนวัฒน ์  - ครับ กระผมในนามตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายสภา ตามท่ีทางท่านคณะผู้บริหารได้เสนอ
   ร่างข้อบัญญัติต้ังแต่วาระท่ี 1 – 3 นั้น ผมในฐานะสภา อ่านแล้วก็เห็นด้วยทุกอย่างครับ ใน
   หน่วยงานแต่ละส่วนก็มีความจ าเป็นนะครับ แต่ประเด็นของเราปัญหาหลักๆ ส่วนใหญ่ก็จะ
   อยู่ในแผนงานการเคหะและชุมชน พี่น้องก็จะพูดอยู่ตลอด เช่น ถนนทรุด ถนนพัง ตะแกรง
   ช ารุด เราจะต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จทันเวลานะครับ ขอบคุณครับ 



 

ประธานสภาฯ  - ครับ ส าหรับวันนี้ผมก็ถือโอกาสปิดประชุมเลยนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วม 
   ประชุมครับ ขอขอบคุณทุกท่านครับ ส าหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดการประชุม - เวลา 12.00 น. 
 
 

ลงช่ือ                     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นางสาวศรานิตย์  ผลเลลัย) 

                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางหวาย  สมัยสามัญท่ี 3/๒๕๖3  เม่ือวันที่  11 สิงหาคม 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  3/๒๕๖3      
เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม  ๒๕๖3   แล้วเมื่อวันท่ี..........7 ธันวาคม 2563.................. 
 
 
 
 
                                     ลงช่ือ            

(นายอดิศักดิ์ คลังแก้ว) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

 
 

 


