
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย   

สมัยวสิามัญที ่5 /๒๕๖๐ 

วันท่ี  29  เดือน  พฤศจิกายน  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 าบลบูชา

พระรัตนตรัย  

-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย อ่านประกาศเรยีกประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  สมัยวสิามัญที่  5/๒๕๖๐    

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -เนื่องด้วยวันนี้นายคาว ี ชัยชาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ยางหวาย  หมูท่ี่ 3 ลากิจ ๑  วัน  

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว     

ประธานสภาฯ -แจ้งใหท้ี่ประชุมสภาฯได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว มีสว่นใดที่จะ

เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืไม่  

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถือว่าที่ประชุมรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แลว้ตามนี้ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา  

ประธานสภาฯ -เรื่อง  เพื่อพิจารณา เพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซือ้       

จัดจา้งของหนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อ าเภอคอนสวรรค์ ประจ าปี  

๒๕๖๑ จ านวนเงิน 28,๐๐๐.-บาท (-สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ให้กับที่ท าการ

ปกครองอ าเภอคอนสวรรค์ เป็นโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในกาช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  

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  ขอ

ชีแ้จงการเสนอขอเพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซือ้  จัดจ้างของหน่วย

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อ าเภอคอนสวรรค์ ประจ าปี  ๒๕๖๑ จ านวนเงิน 

28,๐๐๐.-บาท  (-สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ให้กับที่ท าการปกครองอ าเภอ

คอนสวรรค์ เนื่องจากโครงการนี้ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๔) แตด่้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยค่าใชจ้่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  29  กันยายน  

2560  ท าให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30  กันยายน  2560 เป็นต้นไป  ทั้งนีไ้ด้

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องแต่งตัง้คณะกรรมการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนใน  3  ด้าน  ได้แก่  1.  ด้านสาธารณภัย  2.  ด้านการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวติ  3.  ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ่  ประกอบกับมตทิี่

ประชุมผูบ้ริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ที่อ าเภอคอนสวรรค์  

เมื่อวันที่  10  พฤศจกิายน  2560  ให้มีกาจัดตัง้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นขึน้  ณ  ส านักงานส่งเสริมการ

ปกครองสว่นท้องถิ่นอ าเภอคอนสวรรค์  ที่ว่าการอ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัด

ชัยภูมิ  โดยใช้เป็นสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความตอ้งการ

ของประชาชน  การประสานงานกับหนว่ยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  และมีขอบเขต

พืน้ที่ใหบ้ริหารของสถานที่กลางดังกล่าวครอบคลุมพืน้ที่องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี ้ องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นทุกแห่งมีมติร่วมกันใหส้นับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานของสถานที่กลางให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลศรสี าราญ  โดยอาศัย

อ านาจตามระเบียบข้อ  19  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย

เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

พ.ศ.  2560  และประกาศกรมส่งเสริมปกครองสว่นท้องถิ่น  เรื่องหลักเกณฑ์

วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการรว่มในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ขอ้ 8 โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

พ.ศ.  2559  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แตเ่หตุผลและความจ าเป็นที่ต้อง

เปลี่ยนแปลงแผนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นโครงการจัดตั้งศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
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อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จ านวนเงิน 28,๐๐๐.-บาท (-สองหมื่นแปดพัน

บาทถ้วน-) เพื่อเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายหมวดเงิน

อุดหนุน โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จ านวนเงิน 28,๐๐๐.-

บาท (-สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  จงึเห็นควรพิจารณาด าเนินการ 

ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะสอบถามหรอืไม่ 

ที่ประชุมฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -หากไม่มีท่านใดจะสอบถาม  กระผมจะขอมตทิี่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวาย  ท่านใดมีมติเห็นชอบ ให้เพิ่มเติมแผนหรอืเปลี่ยนแปลงพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จ านวนเงิน 28,๐๐๐.-บาท (-สองหมื่นแปดพัน

บาทถ้วน-) ให้กับที่ท าการปกครองอ าเภอคอนสวรรค์  โปรดยกมอื 

ที่ประชุมสภาฯ  -มีมตใิห้ความเห็นชอบ  ๑๓   เสียง เป็นเอกฉันท์   งดออกเสียง  ไม่มี 

ระเบียบวาระทื่ ๔ -กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ  -การประชุมในวันนี ้ ไม่มีสมาชิกสภาฯส่งกระทู้ถามให้ประธานสภาฯเพื่อจัดส่ง 

   กระทู้ถามไปยังผูบ้ริหารท้องถิ่นเพื่อเตรยีมตอบ กระผมขอเข้าระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิสมาชิกสภาฯเสนอ เรื่องเสนอใหม่ 

ที่ประชุมฯ   -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๖ -เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ -ขอเชญิสมาชิกสภาฯเสนอ เรื่องอื่นๆ 

นายบุญส่งฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

 นายบุญส่ง  วิเศษแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ขอเรียนให้

ทราบว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายได้มีการซ่อมแซมถนนลูกรัง

ภายในต าบลยางหวาย ผู้รับเหมาได้ด าเนินการลงพื้นที่เพื่อด าเนินการในการ

ซ่อมแซมถนนลูกรังขอความร่วมมือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุก

ท่านได้ไปดูแลในการลงหินลูกรังในพื้นที่ของท่านด้วย ผู้รับเหมาจะได้ท าในส่วนที่

จะปรับเกรดได้ถูกต้องตามความเหมาะสมของแต่ละพืน้ที่ด้วยครับ 

นายกฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นายชูศักดิ์  ชัยจ ารัส  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ขออนุญาตชี้แจง     

งบซ่อมแซม ยังไม่ได้ท าสัญญาจ้าง  การก าหนดการซ่อมแซมถนนลูกรังนั้น  ให้ดู

ความเหมาะสมของพื้นที่แต่ละพื้นที่ในการลงหินลูกรังให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่จะใช้

งบประมาณไม่เท่ากัน  แล้วจึงจะปรับเกรดให้ได้  และให้สมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล แตล่ะหมู่บ้านเตรียมความพรอ้มที่ผูร้ับเหมาจะลงพื้นไปด าเนนิการ 
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นายธนวัฒน์ฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรตทิุกท่าน กระผม  

นายธนวัฒน์  อิงชัยภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมู่ที่  2  

ขอสอบถามเรื่องฝายชะลอน้ า ที่ก่อสร้างที่ล าห้วยอีตู้ ซึ่งมีการก่อสร้างฝายไม่ได้

มาตรฐาน มีการเพิ่มความสูงของฝาย ๓๐ ซม.  ท าให้เก็บน้ าได้มากขึน้และล้นเข้า

ท่วมที่นาของประชาชน จึงขอเสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายได้

ทบทวนและพิจารณา ในการลดความสูงของฝายลงอีก ๓๐ ซม. เพื่อให้ประชาชน

ได้มพีืน้ที่ท าการเกษตรเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันถูกน้ าท่วม 

นางลักษณาฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดฉิัน  

  นางลักษณา  หิรัญวรรณ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ขอเรียนให้

ทราบว่าขณะนีอ้งค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ได้มอบยางมะตอยถุงส าเร็จรูป

ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  จ านวน ๒๐๐  ถุง  นั้น ยังเหลอือยู่ถ้า

หากหมู่บ้านใดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุดรุดเป็นหลุม ขอให้ท าหนังสือแจ้งมายัง

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย เพื่อขอรับยางมะตอยถุงส าเร็จรูปไป

ด าเนนิการซ่อมแซม  และขอให้ถ่ายภาพส่งมาทางไลน์ เพื่อรายงานองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ได้รับทราบต่อไป 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรอืไม่ 

ที่ประชุมฯ   -ไม่มี 

ประธานสภาฯ  -หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆอีก  กระผมขอปิดประชุม 

ปิดประชุม   เวลา  1๒.๐๐ น. 

 

 

ลงช่ือ                                       ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

(นางลักษณา  หริัญวรรณ)                                                              

                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  สมัยสามัญที่  ๔/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  8  พฤศจกิายน  ๒๕๖๐ แล้วว่า

เป็นที่ถูกต้องครบถ้วน 

   

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

                                 (นายด ารงค์    บรรลอื) 

           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมูท่ี่  6 
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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 


