
 

 

บนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

คร้ังแรก 

วนัท่ี  27  พฤศจิกายน  2556   เวลา  13.00  น. 

ณ หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

……………………………………….. 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 

 เม่ือถึงเวลานดัประชุมแลว้ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลหว้ยแอ่งชัว่คราว  ไดใ้หส้ัญญาณเรียกใหส้มาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งทุกท่าน       เขา้หอ้ง

ประชุม โดยมีนายสิทธิ   พิพฒัน์ชยักร  นายอาํเภอเมืองมหาสารคาม  ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมและกล่าวเปิด

ประชุมไปตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระท่ี 1       -     เร่ืองประธานแจง้ใหท้ราบ 

นายสิทธิ  พิพฒัน์ชยักร   ผมขอแสดงความยนิดีกบัสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งทุกท่านท่ีผา่นชนะ   

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน มาตั้งแต่วนัท่ี  20  ตุลาคม  2556  ทั้ง  21  ท่าน และผมฝากให้

คณะผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งทุกท่านท่ีเขา้มาทาํหนา้ท่ีน้ี

แลว้ใหป้ฎิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบกฎหมาย ตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

แลว้ก็สามารถตรวจสอบได ้โปร่งใส  มีการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนใหค้ล่องตวัไดก้บั

ทอ้งถ่ินดว้ยกนัไม่วา่จะเป็นส่วนราชการอ่ืนๆ เช่น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหาสารคาม  ทาง

หลวงชนบท  โยธาธิการจงัหวดั  สาธารณสุข  เป็นตน้  และขอฝากใหทุ้กท่านปฎิบติัหนา้ท่ีตาม

พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ทุกฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมระเบียบ

ขอ้บงัคบัการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และขอใหป้ลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

หว้ยแอ่งไดแ้จกหนงัสือระเบียบการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหก้บัสมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งทุกท่านดว้ย นโยบายจงัหวดัมหาสารคาม  ผมขอฝากเร่ืองยา

เสพติด  โครงการปลูกตน้ไม ้80 พรรษา และนโยบายของอาํเภอเมือง  ขอฝากเร่ืองความสะอาด

ของบริเวรพื้นตาํบล  สาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  ชุมชน  บา้นเรือน  การ

ลดละอบายมุข  เหลา้  และสุดทา้ยขอฝากเงินอุดหนุนของอาํเภอใหอุ้ดหนุนใหต้ามท่ีกาํหนด

ดว้ย  และความสามคัคีในหมู่พนกังานส่วนตาํบล  ขา้ราชการ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล และคณะผูบ้ริหารดว้ย 

ท่ีประชุม       -      รับทราบ  

ปลดั อบต.                -      ก่อนอ่ืนขอกล่าวแนะนาํคณะผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง   

   ทุกท่านใหน้ายอาํเภอเมืองมหาสารคาม   ทราบตามลาํดบั  คือ     

1. นายสมบูรณ์   คาํสอนทา  นายก อบต.หว้ยแอ่ง  

2. นายณรงค ์  คาํสีหา   รองนายก อบต.  

3. นายจรูญ   คาํมูลคร   รองนายก อบต.  

4. นายประสิทธ์ิ   ละครไชย  เลขานุการนายก อบต.  



5.  

6. นายบุญสวน   วชิาสวสัด์ิ  ส.อบต. หมู่ท่ี 1  

7. นายทองดาํ   จาํปาบุรี   ส.อบต. หมู่ท่ี 1  

8. นายสมคัร   ภาวะหาญ  ส.อบต. หมู่ท่ี 2  

9. นางบุดสี   เศษนาเวช   ส.อบต. หมู่ท่ี 2  

10. นายสวสัด์ิ   สมบติัหอม  ส.อบต. หมู่ท่ี 3  

11. นายธงชยั   มาตรภูธร   ส.อบต. หมู่ท่ี 3  

12. นายประไมล ์  สันคะนุช  ส.อบต. หมู่ท่ี 4  

13. นายประมวล   สีดาํ   ส.อบต. หมู่ท่ี 4  

14. นายบรรจง   ทพัสุริย ์  ส.อบต. หมู่ท่ี 5  

15. นางนิตย ์  มาตรา   ส.อบต. หมู่ท่ี 5  

16. นายบุญถม   คาํสะอาด  ส.อบต. หมู่ท่ี 6  

17. นายจาํลอง   โภควบิูลย ์ ส.อบต. หมู่ท่ี 6  

18. นางสุภาพ    พรมมร   ส.อบต. หมู่ท่ี 7  

19. นางพวงเพชร    เจนชยั  ส.อบต. หมู่ท่ี 7  

20. นายพลอย   จุลศรี   ส.อบต. หมู่ท่ี 8  

21. นายสงวน   คาํทอน   ส.อบต. หมู่ท่ี 8  

22. นายพลู   โสกชาตรี   ส.อบต. หมู่ท่ี 9  

23. นายแปลก   คาํเบา้เมือง  ส.อบต. หมู่ท่ี 9  

24. นายกาํธร   คาํสอนทา  ส.อบต. หมู่ท่ี 10  

25. นายอุดม   คาํมูลคร   ส.อบต. หมู่ท่ี 10  

และขอเรียนเชิญท่านนายอาํเภอมอบช่อดอกไมใ้หก้บั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง

และประดบัขีดใหก้บัสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งทุกท่านเพื่อเป็นเกียรติใน

คร้ังน้ีดว้ย 

ระเบียบวาระท่ี 2       - เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้  

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 3       -      เร่ืองเลือกประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

ประธานฯ       -      มอบใหป้ลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งช้ีแจงรายละเอียดขอ้กฎหมายและระเบียบท่ี   

   เก่ียวขอ้งต่อไป                

ปลดั อบต.       -      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 (แก้  

ไขเพิ่มเติม) ถึง ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2554  ขอ้ 6  ขอ้ 7 และขอ้ 8  โดยใหเ้ลือกผูอ้าวโุสท่ีสุดในท่ี  สภา

แห่งน้ี  คือ นายประมวล   สีดาํ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ 4  ฉะนั้น

จึงเรียนเชิญ นายประมวล  สีดาํ ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง

ชัว่คราวก่อน และเรียนเชิญท่านประมวล  สีดาํ  ทาํหนา้ท่ีต่อไป 

นายประมวล       - ผมนายประมวล   สีดาํ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ 4  ขอใหท้่าน      

 



 

 

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง เสนอช่ือผูท่ี้เห็นสมควรท่ีจะเลือกเป็น

ประธานสภาคนละ 1 ช่ือ พร้อมรับรอง 2 คน          เชิญ 

นายธงชยั       - ผมนายธงชยั   มาตรภูธร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 3  ขอเสนอ

   นายประมวล  สีดาํ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 4  เป็นประธานสภา  

   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  

ประธานฯ             ผมขอรับรอง  2 คน คือ นายกาํธร   คาํสอนทา  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ย    

แอ่ง หมู่ 10 และนายสวสัด์ิ  สมบติัหอม  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 3 

รับรอง  และมี สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่านใดเสนอช่ือผูส้มควรท่ีจะรับเลือกเป็น

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งอีกหรือไม่  ถา้ไม่มีเป็นอนัวา่นายประมวล  สี

ดาํ  ไดรั้บเลือกเป็นประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  ตามขอ้ 14  คือในการ

เลือกประธานสภาทอ้งถ่ิน  รองประธานสภาทอ้งถ่ินหรือเลขานุการสภาทอ้งถ่ิน ถา้มีการเสนอ

ผูท่ี้สมควรท่ีจะรับการแต่งตั้งเพยีงตาํแหน่งละหน่ึงคนใหถื้อวา่ผูน้ั้นไดรั้บเลือก  

ท่ีประชุม       - รับทราบ 

ประธานฯ                 -      ผมท่ีไดรั้บเลือกและแต่งตั้งเป็นประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง คือกระผม  

   ครับ นายประมวล  สีดาํ   ต่อไปผมขอทาํหนา้ท่ีต่อไปเลยนะครับ ต่อไปเลือกรองประธานสภา   

   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  

ระเบียบวาระท่ี 4       - ผมขอใหท่ี้ประชุมเสนอช่ือผูท่ี้สมควรจะไดรั้บเลือกรับเลือกเป็นรองประธานสภาองคก์าร  

   บริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งช่ือและนามสกุล  พร้อมผูรั้บรอง  2  คน  เชิญครับ  

นายสวสัด์ิ                  -     ผมนายสวสัด์ิ   สมบติัหอม  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ 3 ขอเสนอ     

   ช่ือ นายบุญสวน  วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ 1  เป็นรองประธาน  

   สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  

ประธานฯ        -     ผมขอผูรั้บรอง  2  คน  คือ นางสุภาพ   พรมมร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ 7    

   และนายทองดาํ  จาํปาบุรี สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  หมู่ 1  ผูรั้บรอง  มีสมาชิก  

   สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่านใดเสนอช่ือเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

ท่ีประชุม  -ไม่มี-  

ประธานฯ        -      ถา้ไม่มีผูใ้ดเสนอช่ืออีก  เป็นอนัวา่ นายบุญสวน  วชิาสวสัด์ิ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหาร  

ส่วนตาํบล  หมู่ 1 ไดรั้บเลือกเป็นรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  ต่อไป

เลือกเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง เชิญท่าน สมาชิกสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล  เสนอช่ือผูส้มควรท่ีจะรับเลือกเป็นเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ย

แอ่ง  พร้อมผูรั้บรอง  2  คน  เชิญ 

นายธงชยั                    -    ผมนายธงชยั  มาตรภูธร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 3 เสนอนางสาว    

   อรัญญา   แคนหนอง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง เป็นเลขานุการสภาองคก์าร  

   บริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง ครับ  

 



 

 

ประธานฯ       - ผมขอผูรั้บรอง  2  คน  คือนายกาํธร  คาํสอนทา  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ย  

แอ่ง หมู่10  และนายบุญสวน  วชิา  สวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง   

หมู่ 1  ผูรั้บรอง  และมี สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง ท่านใดเสนอช่ือเพิ่มเติม

อีกหรือไม่  

ท่ีประชุม  -ไม่มี-  

ประธานฯ       - เป็นอนัวา่  นางสาวอรัญญา  แคนหนอง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไดรั้บเลือกเป็น  

เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง ตามขอ้ 14 พร้อมกบัรองประธานสภา 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งดว้ย และจะดาํเนินการออกคาํสั่งแต่งตั้งต่อไป 

และใหเ้ลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อ่านคาํสั่งแต่งตั้งประธานสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

เลขานุการฯ         -     ไดอ้่านคาํสั่งอาํเภอเมืองมหาสารคาม  เร่ืองแต่งตั้งประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

   หว้ยแอ่ง ตั้งแต่ตน้จนจบ  

ท่ีประชุม       - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5       - เร่ืองกาํหนดสมยัประชุมสมยัสามญั  ประจาํปี  2557 

ประธานฯ       - การกาํหนดสมยัประชุมสมยัสามญั  ประจาํปี  2557  ท่ีประชุมปรึกษากนัวา่สมควรจะ  

   กาํหนดข้ึนก่ีสมยั  วนัท่ีเท่าใด  ขอเชิญท่ีประชุมเสนอครับ  

นายสมคัร       - ผมนายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 2  ผมขอเสนอ   

   3 สมยั  คือเดือนกุมภาพนัธ์  ระหวา่งวนัท่ี  1-15 , เดือนมิถุนายน  ระหวา่งวนัท่ี  15-30 ,    

   เดือนสิงหาคม  ระหวา่งวนัท่ี  15-30 ของแต่ละเดือน  

นายธงชยั       - ผมนายธงชยั  มาตรภูธร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 3  ผมขอเสนอ    

   4  สมยั  

ประธานฯ       - มีผูเ้สนอ  2  ท่าน  ผมจะขอมติท่ีประชุมเลยวา่จะสมควรวา่มีก่ีสมยั  และท่านท่ีเห็นควรให้ 

   มีข้ึน  3  สมยั ตามท่ีนายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง   

   หมู่ 2 เสนอ  โปรดยกมือ  

ท่ีประชุม       -   มีมติเป็นเอกฉนัท ์ 15  เสียง  เห็นควรเป็นกาํหนด  3  สมยัสามญั  ประจาํปี  2557 

ประธานฯ       - ในปี  2556 น้ี  เหลือเดือนธนัวาคมเพียง  1  เดือน  ผมจะขอท่ีประชุมใหก้าํหนดเป็นสมยั  

   สามยัท่ี  1  ประจาํปี 2556  เพื่อใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งแถลงนโยบาย  

   ก่อนท่ีจะทาํงานต่อไป  โดยผมจะขอมติท่ีประชุมวา่ จะกาํหนดสมยัสามญั  ประจาํปี  2556    

   ระหวา่งวนัท่ี  15-30 ธนัวาคม  2556  ท่ีประชุมมีความคิดเห็นอยา่งใด  

ท่ีประชุม       -   ปรึกษากนัพอสมควร  จึงเห็นชอบใหก้าํหนดสมยัประชุมสมยัสามญัท่ี 1 ประจาํปี 2556 

   ข้ึนระหวา่งวนัท่ี  15-30  ธนัวาคม 2556  เพือ่ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  

   แถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง     

ระเบียบวาระท่ี 6       - เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานฯ       - มี สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ   ใหท่ี้ประชุมทราบ  



 

 

 

หรือไม่  ผมขอแจง้ให ้สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง ทุกท่านไปถ่ายรูปชุด

ปกติขาว เพื่อติดบตัร สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง และใหไ้ปเปิดบญัชี ท่ี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมหาสารคาม เพื่อจะไดโ้อนเงินค่าตอบแทนให้

แต่ละเดือน 

นายก อบต.       - ผมขอกล่าวขอบคุณทุกท่านท่ีประชุมในวนัน้ี  ผมจะทาํงานใหก้บัทุกประชาชน  ทุกฝ่าย 

   รักใคร่  กลมเกลียว  สามคัคี-ปรองดอง  สมานฉนัท ์ ไม่วา่จะเป็นผูน้าํ  ผูใ้หญ่บา้น  กาํนนั  

   แม่บา้น อสม. และส่วนราชการอ่ืนๆ จะประสานงานทาํงานร่วมกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว  

   กนัต่อไป  

ท่ีประชุม      - รับทราบ 

ประธานฯ                 - เม่ือไม่มี สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง ท่านใดเสนอหรือมีเร่ืองใหท่ี้ประชุม  

   ทราบอีก  ผมขอปิดประชุม  

 

ปิดประชุมเวลา  16.50  น. 

 

  

(ลงช่ือ)      อรัญญา  แคนหนอง     ผูจ้ดบนัทึกรายงานประชุม 

                                                                     (นางสาวอรัญญา    แคนหนอง) 

                                                       เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


