
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย   

สมัยวสิามัญ สมัยที่ ๒ /๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๘   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลยางหวาย 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

เรื่องก่อนระเบียบวาระ-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รายงานจ านวนสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลยางหวาย  จ านวน  ๑๔  ท่าน จากทั้งหมด  ๑๔  ท่าน  

ครบองค์ประชุม  ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย   

-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวาย  จุดธูปเทียนและน าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบูชาพระ

รัตนตรัย  

-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย อ่านประกาศเรยีกประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  สมัยวสิามัญ สมัยที่  ๒/๒๕๖๐    

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -เนื่องด้วยอ าเภอคอนสวรรค์ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดงานเทศกาลหม่ าชัยภูมิ

และของดคีอนสวรรค์ ประจ าปี  ๒๕๖๐  ระหว่างวันที่ ๘-๙ มิถุนายน  ๒๕๖๐  

ณ บริเวณศูนย์OTOP บ้านชนแดน หมูท่ี่ ๕  ต าบลชอ่งสามหมอ อ าเภอคอนสวรรค์ 

รายละเอียดขอใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ชีแ้จงตอ่ไป 

นายกฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การจัดงาน

เทศกาลหม่ าชัยภูมิและของดีคอนสวรรค์ ประจ าปี  ๒๕๖๐  ระหว่างวันที่ ๘-๙ 

มิถุนายน  ๒๕๖๐ ณ บริเวณศูนย์OTOP บ้านชนแดน หมูท่ี่ ๕  ต าบลชอ่งสามหมอ 

อ าเภอคอนสวรรค์ได้ขอความร่วมมือทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดขบวนแห่

เข้าร่วมในพิธีเปิดในวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐  และส่งกิจกรรมเข้าร่วมประกวด

และแข่งขัน  จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ทุกหมู่บ้าน

เข้าร่วมในพิธีเปิดตามวันและเวลาดังกล่าว   โดยได้ประสานขออนุเคราะห์รถ

โรงเรียนบ้านยางหวาย ในการรับ-ส่ง และประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลยางหวายและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน เข้าร่วมขบวนแหใ่น 

พิธีเปิด การแตง่กายเน้นผ้าไทย ผา้พืน้เมือง ผ้าซิ่นตนีแดงส าหรับสตรี  

ประธานสภาฯ -ได้รับการประสานงานจากกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย เรื่องการ

เสนอการประชาคมหมู่บ้าน เรื่องความจ าเป็นเดือดร้อน เพื่อเสนอโครงการงบ

ลงทุนประจ าปี ๒๕๖๑ ขอให้ทุกหมู่บ้านรีบด าเนินการ เพื่อให้กองช่างได้ประมาณ

การโครงการเพื่อน าบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ 

ได้ทันภายในวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  
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 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว     

ประธานสภาฯ -แจ้งใหท้ี่ประชุมสภาฯได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว มีสว่นใดที่จะ

เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืไม่  

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถือว่าที่ประชุมรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แลว้ตามนี้ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา  

ประธานสภาฯ -เรื่อง  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้า 

หมา่ที่ ๙   บ้านยางหวาย  ขอเชญินายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ชี้แจง

ต่อสภาต่อไป 

นายกฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน  การขออนุมัติ

จา่ยขาดเงนิสะสมโครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้า หมูท่ี่ ๙   บ้านยางหวาย 

งบประมาณ  ๖๑,๐๐๐.- บาท (ตามประมาณการราคาก่อสร้างของกองช่าง) 

สืบเนื่องจากแพสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า หมูท่ี่ ๙ บ้านยางหวาย รั่วและพลิกคว่ า

เสียหายลงในแม่น้ าชี  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ได้อนุมัติจ่ายขาด

เงินสะสมปรับปรุงสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๙   ในการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลยางหวาย สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที ่๑๕ มีนาคม  

๒๕๖๐  งบประมาณ  ๔๘๐,๐๐๐.-บาท และผูร้ับจ้างได้ด าเนินการตามสัญญาจ้าง

เสร็จเรียบร้อยแลว้  แตเ่นื่องจากยังมีอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามเวลาและช ารุด 

ไม่สามารถใช้การได้   เนื่องจากสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าแหง่นี้  องค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวาย  ได้รับถ่ายโอนมาจากกรมชลประทาน  หากไม่เปลี่ยนอุปกรณ์ก็ไม่

สามารถท าการสูบน้ าได้ตามปกติ  จงึมีความจ าเป็นที่ต้องเร่งด าเนินการ เพื่อให้

ราษฎรได้สูบน้ าท าการเกษตรได้ตามฤดูกาล 

 นายธนวัฒน์ฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายธนวัฒน์  องิชัยภูมิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมู่ที่  ๒ 

 ส าหรับโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๙   บ้านยางหวาย กระผมก็

เห็นเช็ควาลว์กับบัตเตอร์ฟายวาล์ว วางอยู่ด้านข้างห้องประชุม ก็ไม่ทราบอายุการ

ใช้งานว่าใช้งานมาแล้วกี่ปี หรอืว่ายังใช้งานได้อยู่  แตห่ากไม่มาสารถใช้งานได้จริง 

ก็จ าเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

ได้เสนอ 

นายกฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับสถานี

สูบน้ าด้วยไฟฟ้าแห่งนี้  เป็นที่ทราบกันดีว่า องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  

ได้รบัถ่ายโอนมาจากกรมชลประทาน  อายุการใชใ้ช้ของอุปกรณ์ตา่งๆ ก็ผ่านการใช้

งานมานานหลายปี  ก็เสื่อมสภาพตามเวลา สมควรแก่การปรับปรุง เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพในการสูบน้ าเพื่อท าการเกษตรแก่ราษฎร  
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ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามอีกหรอืไม่ 

ที่ประชุมฯ -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -หากไม่มีท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถาม  กระผมจะขอมตทิี่ประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลยางหวาย ในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี ้ จ านวน ๑  

โครงการ คือ โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้า หมูท่ี่ ๙   บ้านยางหวาย 

งบประมาณ  ๖๑,๐๐๐.- บาท (ตามประมาณการราคาก่อสร้างของกองช่าง)  

ท่านใดเห็นควรอนุมัต ิ โปรดยกมอื 

ที่ประชุมสภาฯ -มีมติอนุมัต ิ ๑๔   เสียง เป็นเอกฉันท์   งดออกเสียง  ไม่มี 

ประธานสภาฯ -เรื่อง  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

ยางหวาย เรื่อง การควบคุมการเลีย้งสัตว์หรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอเชิญ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  

นายกฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับญัตติ

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย เรื่อง การควบคุมการเลีย้งสัตว์

หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย

นั้น  ด้วยเหตุผลว่าต้องระบุประเภทและจ านวนสัตว์ให้ชัดเจน และต้องทบทวนให้

ละเอียด รอบคอบ ทั้งนี้เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนต่อราษฎร

และชุมชน  จึงเสนอขอความยินยอมจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ยางหวาย เพื่อขอถอนญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกไปก่อน โดยอาศัย

อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๕ วรรค ๑ 

ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะสอบถามหรอืไม่ 

ที่ประชุมฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -หากไม่มีท่านใดจะสอบถาม  กระผมจะขอมตทิี่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวาย ในการให้ความยินยอม ขอถอนญัตติร่างขอ้บัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนต าบลยางหวาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐          

ออกไปก่อน  ท่านใดเห็นควรให้ความยินยอม  โปรดยกมอื 

ที่ประชุมสภาฯ  -มีมตใิห้ความยินยอม  ๑๔   เสียง เป็นเอกฉันท์   งดออกเสียง  ไม่มี 

ระเบียบวาระทื่ ๔ -กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ  -การประชุมในวันนี ้ ไม่มีสมาชิกสภาฯส่งกระทู้ถามให้ประธานสภาฯเพื่อจัดส่ง 

   กระทู้ถามไปยังผูบ้ริหารท้องถิ่นเพื่อเตรยีมตอบ กระผมขอเข้าระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิสมาชิกสภาฯเสนอ เรื่องเสนอใหม่ 

ที่ประชุมฯ   -ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ ๖ -เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ -ขอเชญิสมาชิกสภาฯเสนอ เรื่องอืน่ๆ 

นายธนวัฒน์ฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

  นายธนวัฒน์  องิชัยภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมู่ที่ ๒ 

  ด้วยเข้าสู่ไตรมาศที่ ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แล้ว ขอสอบถามว่าโครงการ

ก่อสร้างที่อนุมัติไปแล้ว  ได้ด าเนินการแล้วหรือยังไม่ได้ด าเนนิการ 

นายกฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับ

โครงการก่อสร้างที่อนุมัตไิปแล้ว  ได้ด าเนินการไปแล้วบางสว่น โครงการหมูท่ี่ ๖ 

และหมู่ที่ ๗  ด าเนนิการเสร็จเรยีบร้อยแลว้ หมูท่ี่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมูท่ี่ ๙ ได้ลงนาม 

  ในสัญญาแล้ว ก็จะทยอยด าเนินการไปตามเงนิงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา 

นายพิชัยฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

  นายพิชัย  งานยางหวาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมู่ที่ ๑ 

ขอเสนอใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ได้ประสานการด าเนินงาน

เพื่อซ่อมแซมถนนหน้าวัดม่วง  ซึ่งเป็นถนนในความรับผดิชอบขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  สภาพถนนเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อกว้าง  ท าให้เกิดอุบัติเหตุ

บ่อยครั้ง กระผมได้รับแจ้งความเดือดร้อนจากราษฎรหลายราย  จึงขอฝากนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ช่วยด าเนินการแก้ไขให้ด้วย 

นายกฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน  จะได้ประสาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

นายด ารงค์ฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

  นายด ารงค์    บรรลอื สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมูท่ี่ ๖ 

เสนอขอใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ได้ด าเนินการซ่อมแซม     

คอสะพานบ้านสงแดง หมู่ที่ ๖  ซึ่งถูกน้ ากัดเซาะ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผูท้ี่สัญจร

ไป-มา  ได้ 

นายกฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน  จะแจง้ให้ 

  กองชา่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ออกไปส ารวจเพื่อด าเนินการแก้ไข

ต่อไป 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรอืไม่ 

ที่ประชุมฯ   -ไม่มี 

ประธานสภาฯ  -หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆอีก  กระผมขอปิดประชุม 

ปิดประชุม   เวลา  1๒.๐๐ น. 

 

ลงช่ือ                                       ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

(นางลักษณา  หริัญวรรณ)                                                              

                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 



 5 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  สมัยวสิามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐     

แล้ววา่เป็นที่ถูกต้องครบถ้วน 

 

     

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    ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวสิามัญ สมัยที่  ๒/๒๕๖๐  

เมื่อวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐   แล้วเมื่อวันที่................................................ 

 

 

                   ลงช่ือ            

                          (นายอดิศักดิ์ คลังแก้ว) 

                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 


