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ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

สมยัสามญั  ท่ี  3 / 2557 

   คร้ังท่ี  1 

วนัท่ี  15  สิงหาคม  2557    เวลา  13.00  น.  

ณ หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

ผู้มาประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายบุญสวน     วชิาสวสัด์ิ ส.อบต.ม.1 บุญสวน   วชิาสวสัด์ิ  

2  นายทองดาํ         จาํปาบุรี ส.อบต.ม.1 ทองดาํ   จาํปาบุรี  

3 นายสมคัร     ภาวะหาญ ส.อบต.ม.2 สมคัร   ภาวะหาญ  

4 นางบุดสี        เศษนาเวช ส.อบต.ม.2 บุดสี  เศษนาเวช  

5 นายสวสัด์ิ      สมบติัหอม ส.อบต.ม.3 สวสัด์ิ    สมบติัหอม  

6 นายธงชยั       มาตรภูธร ส.อบต.ม.3 ธงชยั   มาตรภูธร  

7 นายประมวล   สีดาํ ส.อบต.ม.4        ประมวล   สีดาํ  

8 นายประไมล ์   สันคะนุช ส.อบต.ม.4 ประไมล ์  สันคะนุช   

9 นางนิตย ์     มาตรา ส.อบต.ม.5 นิตย ์  มาตรา  

10 นายบรรจง      ทพัสุริย ์ ส.อบต.ม.5 บรรจง   ทพัสุริย ์  

11 นายจาํลอง     โภควบิูลย ์ ส.อบต.ม.6 จาํลอง   โภควบิูลย ์  

12 นายบุญถม     คาํสะอาด ส.อบต.ม.6 บุญถม   คาํสะอาด  

13 นางสุภาพ       พรมมร ส.อบต.ม.7 ไม่มา  

14 นางพวงเพชร       เจนชยั ส.อบต.ม.7 พวงเพชร   เจนชยั  

15 นายพลอย      จุลศรี ส.อบต.ม.8 พลอย   จุลศรี  

16 นายสงวน       คาํทอน ส.อบต.ม.8 สงวน   คาํทอน  

17 นายแปลก       คาํเบา้เมือง ส.อบต.ม.9 แปลก   คาํเบา้เมือง  

18 นายพลู      โสกชาตรี ส.อบต.ม.9 พลู   โสกชาตรี  

19 นายกาํธร      คาํสอนทา ส.อบต.ม.10 กาํธร    คาํสอนทา  

20 นายอุดม       คาํมูลคร ส.อบต.ม.10      อุดม    คาํมูลคร  

21 นางสาวอรัญญา     แคนหนอง เลขานุการสภา อบต. อรัญญา    แคนหนอง  
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ผู้ร่วมประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสมบูรณ์   คาํสอนทา นายก อบต. สมบูรณ์   คาํสอนทา  

2 นายณรงค ์  คาํสีหา รองนายก อบต. ณรงค ์  คาํสีหา  

3 นายจรูญ   คาํมูลคร รองนายก อบต. จรูญ   คาํมุลคร  

4 นายประสิทธ์ิ   ละครไชย เลขานุการนายก อบต. ประสิทธ์ิ   ลครไชย ์  

5 นางนิศมา    คาํเบา้เมือง เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ นิศมา   คาํเบา้เมือง  

6 สิบเอกประเสริฐ   วริิยะ ผูอ้าํนวยการกองช่าง ประเสริฐ   วริิยะ  

7 พระครูใบฎีกาวราย ุ จิตตลวัโร เจา้อาวาสวดัท่างาม วราย ุ  จิตตลวัโร  
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บนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

สมยัสามญั  ท่ี  3  /  2557 

คร้ังท่ี  1 

วนัท่ี  15   สิงหาคม  2557   เวลา  13.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

……………………………………….. 

เร่ิมประชุมเวลา  13.05  น. 

 เม่ือถึงเวลานดัประชุมแลว้ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง   ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการสภาองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล ไดใ้หส้ัญญานเรียกให้สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกท่านเขา้หอ้งประชุม โดยมีนาย

ประมวล   สีดาํ  ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมและกล่าวเปิดประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระท่ี 1       - เร่ืองประธานแจง้ใหท้ราบ 

ประธานฯ                 -      1.1  ในวนัท่ี 16 สิงหาคม 2557  เรียนเชิญสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  

 ทุกท่านเขา้ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพอ่ทอง   โคแสงรักษา ณ เมรุชัว่คราววดัป่าสาํราญ  

 ธรรม หมู่ 7  บา้นท่าสาํราญ  

 1.2 ฌาปนกิจศพ ตาํบลขอเล่ือนเป็นวนัท่ี 19 สิงหาคม 2557 และเสร็จแลว้ก็ไปท่ีบา้นผู ้

ยากไร้ร่วมปลูกสร้างกนัต่อไป 

ท่ีประชุม                   -      รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2       - เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ประธานฯ                  - เชิญท่านทองดาํ  จาํปาบุรี  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ 1  เป็นประธาน 

 คณะตรวจบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ วา่จะตกเพิ่มเติม   แกไ้ข  ในขอ้ความใด 

 หรือไม่  เชิญครับ  

นายทองดาํ                 - ผมนายทองดาํ   จาํปาบุรี  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 1  ไดต้รวจสอบ

บนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้วา่สมบูรณ์ดี ไม่มีแกไ้ข  เพิ่มเติม   ขอเรียนท่าน 

ประธานทาํหนา้ท่ีต่อไปครับ       

ประธานฯ       - เม่ือไม่มีท่านใดแกไ้ข  เพิ่มเติม  ผมจะขอมติท่ีประชุมวา่รับรองบนัทึกรายงานการประชุม  

   คร้ังท่ีแลว้หรือไม่  โปรดยกมือ   

ท่ีประชุม       - มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หค้วามเห็นชอบบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้    

ระเบียบวาระท่ี 3       - เร่ืองเสนอเพื่อทราบ          

                        3.1 เร่ืองการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งเก็บของของสาํนกัปลดั  เป็นหอ้งทาํงานของ  

   ส่วนการคลงั   เป็นเงิน  100,000  บาท 

ประธานฯ       - เชิญท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลช้ีแจงรายละเอียด  
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นายก อบต.        - ผมนายสมบูรณ์   คาํสอนทา  เน่ืองจากมีเจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพิ่มมากข้ึน  

   ไม่มีท่ีนัง่ทาํงาน  จึงมีความจาํเป็นตอ้งขยาย  ปรับปรุง  ซ่อมแซม หอ้งเก็บของใหเ้ป็นหอ้ง  

   ทาํงานของส่วนการคลงัก่อน  เป็นเงิน  100,000  บาท ฉะนั้นผมจึงอยากใหท่ี้ประชุม   

   รับทราบ 

ปลดั อบต.       - นางสาวอรัญญา  แคนหนอง  ดิฉนัขอเพิ่มเติมจากท่านนายกคือ ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้ง  

   ทาํงานของส่วนการคลงัใชเ้งินมาก  100,000  บาท  ซ่ึงโดยทัว่ไปจะใชเ้งินประมาณ 4-5  

   หม่ืนบาทก็พอแลว้  แต่การปรับปรุงคร้ังน้ีใชเ้งินมาก  ดิฉนัจึงอยากจะใหส้ภาองคก์าร  

   บริหารส่วนตาํบลรับทราบดว้ยก่อนจะเบิกจ่ายเงินต่อไป  

ท่ีประชุม       - ปรึกษากนัพอสมควร  จึงรับทราบในการปรับปรุงหอ้งทาํงานของส่วนการคลงั  

ประธานฯ       - 3.2 โครงการรักษาศีล 5 ท่ีจะจดัข้ึนในวนัท่ี  16 สิงหาคม 2557  น้ี  ณ วดับา้นท่างาม  

   ใชเ้งินงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  กระผมกราบนมสัการพระคุณ  

   เจา้ช้ีแจงรายละเอียดครับ  

นายก อบต.       - ท่านเจา้อาวาสวดัท่างาม  ในวนัท่ี 16 สิงหาคม 2557 ทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะ  

   จดังานโครงการรักษาศีล 5  ข้ึน ณ วดัท่างาม นายกเป็นประธาน ร่วมดว้ยกาํนนั ผูใ้หญ่  

   บา้น  ผมจึงแจง้ใหส้มาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกท่านทราบ และไดอ้นุมติัโครงการ  

   แลว้  รักษาศีล 5 มีค่าใชจ่้ายเช่น นํ้าปานะต่างๆ  เคร่ืองเสียง  เวที  ป้าย และอ่ืนๆ เป็นตน้  

เจา้อาวาส       -  อาตมาภาพเจา้อาวาสวดัท่างาม ขอเจริญพรท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

   ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกท่าน   

   ปัจจุบนัน้ีโครงการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ร่วมทาํ MOU กบัจงัหวดัมหา  

   สารคามเป็นโครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5 ไดรั้บปรัชญาจากสมเด็จพระสังฆราช พระมหา  

   มงัคลาจาร  รักษาการสมเด็จพระสังฆราช คือวดัเป็นศูนยก์ลางของประชาชน  ปรองดอง 

   สมานฉนัท ์ ร่วมกนัทาํงาน  หลกัปฎิบติัศาสนาพุทธ  ไม่เบียดเบียนกนัและกนั  รักใคร่ 

   สามคัคีร่วมกนัทาํงาน  กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น   สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกท่าน 

   นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นท่ีปรึกษา  ศีล 5 เป็นประชาชนท่ีนบัถือศาสนาพุทธ  

   กนัเป็นส่วนใหญ่  ปฎิบติัการตามรอยพระพุทธเจา้โดยมี ทุกข ์สมุหทยั มุติตา อุเบกขา  

   ใหจ้ดักิจกรรมทุกๆ 1 เดือน  ปฎิบติัตามทุกวนั  และพรุ่งน้ีก็มีการทอดผา้ป่าสามคัคีดว้ย  

   เวลา  09.30 น.  ณ วดัท่างาม  จะมีใบสมคัรรักษาศีล 5 ทุกๆ วนัพระ อาตมาขอฝากประชา  

   สัมพนัธ์ดว้ย  กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้นทุกท่าน  ขออนุเคราะห์ นํ้าด่ืม  นํ้าปานะ นํ้าแขง็  อาหาร  

   อาตมาขอบอกบุญมาดว้ย  

ท่ีประชุม       - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4        - เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  

   4.1 ขอปรับแผนพฒันาตาํบลปี 2558 – 2560 เป็นเพิ่มเติมโครงการจดัซ้ือพร้อมติดตั้งไฟฟ้า  
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             แสงสวา่งสัญญาณจราจร  พลงังานแสงอาทิตย ์ ( ชนิดกระพริบ ) ในเขตพื้นท่ีองคก์าร 

   บริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง ติดตั้งตามจุดอนัตราย  เป็นเงิน 100,000 บาท  จาํนวน 3 ปีๆ  

    ละ 100,000 บาท  

ประธานฯ       -       เชิญท่านปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ช้ีแจงในรายละเอียดดงักล่าว  

ปลดั อบต.       -       โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบตามจุดส่ีแยก  สามแยกอนัตรายนั้น องคก์ารบริหาร        

    ส่วนตาํบลหว้ยแอ่งยงัไม่ไดบ้รรจุโครงการน้ีไวใ้นแผนพฒันาตาํบลสามปี 2558 – 2560  

  ดงันั้นขอใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พิจารณาเพิ่มเติมโครงการน้ีไวใ้นแผนพฒันา  

  ตาํบลสามปีดว้ย  เน่ืองจากมีความจาํเป็นอยู่  

ท่ีประชุม       - ปรึกษากนัพอสมควร  จึงเห็นชอบใหบ้รรจุโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกระพริบ  

  ไวใ้นแผนพฒันาตาํบลสามปี  2558 - 2560  ได้  

  4.2 การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  

  2558  วาระท่ี 1 (รับหลกัการ)  

ประธานฯ  -      เชิญท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแถลงการณ์งบประมาณ  ประกอบงบประมาณ  

   รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

นายก อบต.       - ผมนายสมบูรณ์  คาํสอนทา  ขอแถลงงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  2558  

   ต่อท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

   ทุกท่าน  บดัน้ีถึงเวลาแลว้ท่ีคณะผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  จะได้  

   เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2558 ต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

   อีกคร้ังหน่ึง  และใหท้่านไดท้ราบถึงสถานการณ์คลงั ตลอดจนหลกัการแนวทาง นโยบาย  

   การดาํเนินงานปีงบประมาณ 2558  ดงัต่อไปน้ี  

                                        1.สถานะการคลงั ในปีงบประมาณ 2557  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2557 มีสถานะการเงินการคลงั 

   ดงัน้ี  

- เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน       8,412,077.31     บาท  

- เงินสะสม            2,833,384.16      บาท  

- เงินทุนสาํรองเงินสะสม     2,401,780.71      บาท         

2.การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2557  (ณ วนัท่ี  7 สิงหาคม 2557) 

                      (1 )  รับเงินทั้งส้ิน     14,664,446.94      บาท   คือ  

- หมวดภาษีอากร            62,662.42       บาท  

- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       11,872.10   บาท 

- หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น           39,432.53     บาท  

- หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด            93,150.00     บาท  

- หมวดภาษีจดัสรร       9,427,730.89     บาท  

- หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป      5,029,599.00     บาท  
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        (2) รายจ่ายจริง      จาํนวน     12,741,051.87      บาท  

   -    งบกลาง           660,094.00      บาท  

   -     งบบุคลากร        5,488,990.00      บาท  

   -     งบดาํเนินการ       4,504,977.87      บาท  

   -     งบลงทุน        1,143,990.00      บาท  

   -      งบเงินอุดหนุน          943,000.00      บาท  

          (3)  มีรายจ่ายเงินสะสม  เพื่อดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ี      495,000    บาท  

ประธานฯ       - มีสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่านใดประสงคท่ี์จะอภิปรายเพิ่มเติมในร่างขอ้  

   บญัญติั ปี 2558   น้ีหรือไม่  เชิญครับ  

นายบุญสวน       - ผมนายบุญสวน  วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ 1 ร่างขอ้บญัญติั  

   งบประมาณปี 2558 น้ี  มียอดเงินสะสมอยูเ่ท่าไหร่  เหลือจ่ายเท่าไหร่  จาํนวน 4  

   โครงการท่ีสอบราคาอยู ่ อยูใ่นยอดเงินน้ีหรือไม่  และโครงการลอกคลองเป็นของ   

    ชลประทาน  

นายสมคัร       - ผมนายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ 2  ผมสงสัยขอ้ 4.1  

   ไฟกระพริบไม่เร่งด่วนเท่าไหร่  ผมจะขอเพิ่มเติมไวใ้นแผนพฒันาตาํบลสามปี  คือ  

   ร้ือลอกคลองหว้ยแอ่ง 8 กิโลเมตร  ในแผน 2558 – 2560 ดว้ย และไฟกระพริบไวใ้น 

   แผนน้ีดว้ย  

นายจาํลอง       - ผมนายจาํลอง  โภควบิูลย ์ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ 6  ผมเสนออยากให้  

   รับร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ปี 2558  วาระท่ี 1  

นายอุดม       - ผมนายอุดม  คาํมูลคร  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ 10 ไฟกระพริบไม่ค่อยจะ  

   จาํเป็น ผมเสนอใหเ้ป็นกระจกมองเห็น 4 แยก ครับ อยากจะใหเ้พิ่มเติมไวใ้นแผนพฒันา  

   ตาํบลสามปี 2558 – 2560 

นายธงชยั        -      นายธงชยั   มาตรภูธร สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ 3 โครงการไฟกระพริบ มี      

                ความจาํเป็นหรือไม่ คลองส่งนํ้า ลอกคลอง และขอเพิ่มเป็นกระจกตามส่ีแยกดว้ย  

ท่ีประชุม                   -      ปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติใหบ้รรจุโครงการไฟสัญญาณจราจรกระพริบ,กระจกมอง  

  ตาม 4 แยก โครงการลอกคลองหว้ยแอ่งไวใ้นแผนพฒันาตาํบลสามปี 2558 – 2560 ได ้

                            ประธานฯ                  -      ท่านสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง ก็อภิปรายกนัพอสมควรแลว้  ผมจะขอมติ  

  รับร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี งบประมาณ  2558  วาระท่ี 1  (รับหลกัการ)

หากท่านเห็นชอบรับหลกัการในวาระท่ี 1 แห่งร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี  

  งบประมาณ  2558  โปรดยกมือ  

                      ท่ีประชุม                  -       มีมติเป็นเอกฉนัท ์ รับร่างแห่งหลกัการในวาระท่ี 1 

ประธานฯ                 -       ต่อไปจะขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับคาํขอแปรญติั   วา่จะมีคณะกรรมการก่ีคน โปรด

เสนอ  เชิญ 
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นายธงชยั       - ผมนายธงชยั  มาตรภูธร  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ 3  เสนอ 7 คน  มีผู ้  

   รับรอง 2 คน  

นางบุดสี       - ดิฉนันางบุดสี  เศษนาเวช  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ 2  เสนอ 5 คน  มีผู ้  

   รับรอง 2 คน  

ประธานฯ       - เม่ือไม่มีท่านเสนออีก  ผมขอมติท่ีประชุมวา่จะมีคณะกรรมการแปรญติัก่ีคน ท่านใด  

   เห็นวา่ควรมี 7 คน  โปรดยกมือ  

ท่ีประชุม       - ยกมือ 10 คน ใหค้วามเห็นชอบ  

ประธานฯ       - ท่านใดเห็นวา่ควรมีคณะกรรมการรับคาํแปรญติั  5 คน  โปรดยกมือ  

ท่ีประชุม       - ยกมือ 8 คน  ใหค้วามเห็นชอบ  

ประธานฯ       - เป็นอนัวา่ท่ีประชุมมีมติใหมี้คณะกรรมการรับคาํแปรญติั  จาํนวน 7 คน และใหท้่าน  

   เสนอช่ือพร้อมกบัแต่งตั้งเป็นประธานและเลขานุการไดเ้ลย  

ท่ีประชุม       - ปรึกษากนัพอสมควร  มีผูเ้สนอและผูรั้บรองถูกตอ้งตามระเบียบ  ครบ 7 คน    

นายธงชยั       -      ผมนายธงชยั  มาตรภูธร เสนอ  นายกาํธร  คาํสอนทา   

ประธานฯ       -     ผูรั้บรอง 2 คน คือ นายสวสัด์ิ  สมบติัหอม นางพวงเพชร  เจนชยั 

นายสวสัด์ิ        - ผมนายสวสัด์ิ  สมบติัหอม เสนอ นายทองดาํ  จาํปาบุรี     

ประธานฯ       - ผูรั้บรอง 2 คน คือ นายประไมล ์ สันคะนุช  นายกาํธร  คาํสอนทา  

นายทองดาํ       - ผมนายทองดาํ  จาํปาบุรี เสนอนายธงชยั  มาตรภูธร  

ประธานฯ       - ผูรั้บรอง 2 คน คือ  นายสวสัด์ิ   สมบติัหอม นายกาํธร  คาํสอนทา  

นายกาํธร       - ผมนายกาํธร  คาํสอนทา  เสนอ  นายแปลก  คาํเบา้เมือง    

ประธานฯ       - ผูรั้บรอง 2 คน คือ นายพลู  โสกชาตรี นายสงวน  คาํทอน 

นายประไมล ์        - ผมนายประไมล ์สันคะนุช เสนอนายสมคัร  ภาวะหาญ      

ประธานฯ        -  ผูรั้บรอง 2 คน  นายบุญถม   คาํสะอาด  นางนิตย ์ มาตรา  

นายแปลก       - ผมนายแปลก  คาํเบา้เมือง เสนอนายสวสัด์ิ  สมบติัหอม    

ประธานฯ        - ผูรั้บรอง 2 คน  นายบรรจง  ทพัสุริย ์ นายพลอย  จุลศรี  

นายพลู        - ผมนายพลู  โสกชาตรี เสนอนายประไมล ์ สันคะนุช   

ประธานฯ        - ผูรั้บรอง 2 คน นางบุดสี  เศษนาเวช นายสวสัด์ิ  สมบติัหอม   ใหค้ณะกรรมการแปรญติัทั้ง  

   7 ท่านคดัเลือกประธานและเลขานุการ เชิญครับ  

คณะกรรมการ        - ปรึกษากนัพอสมควร  คดัเลือกนายทองดาํ  จาํปาบุรี เป็นประธานกรรมการ  

   นายแปลก   คาํเบา้เมือง  เป็นเลขานุก่าร   

ประธานฯ       - ใหส้มาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้ง 7 ท่าน รับคาํแปรญติัและทาํหนา้ท่ีรับคาํ  

แปรญติัและใหส่้งคาํขอแปรญตัติไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง และประชุมกนัต่อไปในวนัท่ี   

21  สิงหาคม 2557 
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ระเบียบวาระท่ี 5       - เร่ืองอ่ืนๆ  

ประธานฯ       - มีสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่านใดมีเร่ืองท่ีจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบหรือไม่   

   เชิญครับ  

นายทองดาํ       - ผมนายทองดาํ  จาํปาบุรี  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ 1  ในร่างขอ้บญัญติั  

   งบประมาณปี 2558  มารับคาํแปรญติัแลว้  ใหท้่านส่งคาํขอแปรญติัมาไดเ้ลย  

นายก อบต.        - โครงการในขอ้ท่ี  4  ถา้เป็นโครงการของชลประทาน  เราก็ทาํหนงัสือของประชาชนไป  

   ถา้ตอบวา่ไม่มีงบประมาณ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลก็ดาํเนินการไดเ้ลย  ก็ตั้งไวใ้นงบ  

   กลาง  ส่วนไฟกระพริบก็จาํเป็นเพราะ เกิดอนัตรายบ่อยตาม  4  แยก และแยกต่างๆ ก็  

   อนัตรายอยู ่ ถา้ท่านตดัส่ิงท่ีไม่จาํเป็นออก ก็เอามารวมกนัวา่จะเพิ่มเติมโครงการใดๆ  

   ต่อไป  ส่วนจ่ายขาดเงินสะสม  มีหมู่ 10,4,3 และ 5  อยูร่ะหวา่งสอบราคาอยู ่ส่วนเงิน  

   งบกลางท่ีแต่ละหมู่บา้นขอมา  ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  รองบประมาณก่อน 30 กนัยายน  

   2557  และโรคระบาดขา้วเสียหายมาก  ขณะน้ีก็ดาํเนินการจดัซ้ือนํ้ายาเคมีและยาปราบ  

      ศตัรูพืช  

นายสมคัร       - ผมนายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ 2  ไฟฟ้าแสงสวา่งดบั  

   หมู่ 2  จาํนวน 2 จุด  อยากใหก้าํชบัช่างไฟฟ้าแกไ้ข ซ่อมแซมใหด่้วนดว้ย  ผมทาํหนงัสือ  

   มาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหลายคร้ังแลว้  ขโมยชุกชุมอยู ่ บา้นผูย้ากไร้นดัวนัท่ี  19  

   สิงหาคม  2557  ทุกท่านยกเสาเลย  

นายบุญสวน       - นายบุญสวน  วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ 1  งบประมาณซ่อมแซม  

               บาํรุงรักษาลูกรังหินคลุก ร่างหนงัสือมาแลว้ดาํเนินการหรือยงั เพราะชาวบา้นเดือดร้อนอยู่  

นายแปลก       - ผมนายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ 9  ผมอยากใหส่้งเร่ือง  

   คาํขอแปรญติัไวท่ี้ท่านประธานไดเ้ลย  

นายอุดม       - ผมนายอุดม  คาํมุลคร  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ 10 โครงการโรคระบาดของ  

   ขา้วไหมต้ายหมดแลว้  ยาปราบศตัรูพืชไดห้รือยงัครับ  

ประธานฯ       - วนัน้ีก็ประชุมกนัมานานพอสมควรแลว้  ผมขอนดัประชุมอีกในวนัท่ี 21 สิงหาคม 2557  

   เวลา 09.00 น.  ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  การแต่งกายชุดสภาพ  

    

    วนัน้ีเลิกประชุม   เวลา  17.30  น.  

                                   

             (ลงช่ือ)       อรัญญา   แคนหนอง         ผูบ้นัทึกการประชุม 

                (นางสาวอรัญญา   แคนหนอง)  

                          เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  

     (ลงช่ือ)  ประมวล   สีดาํ         ผูต้รวจบนัทึกการประชุม  

             (นายประมวล   สีดาํ)  

      ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


