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ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

สมยัสามญัท่ี  3  / 2558 

คร้ังท่ี  1 

วนัท่ี   17    สิงหาคม  2558    เวลา   09.00  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 นายประไมล ์   สันคะนุช ส.อบต.ม.4 ประไมล ์   สันคะนุช  

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

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

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

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

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

13 นางสุภาพ     พรมมร ส.อบต.ม.7 สุภาพ    พรมมร  

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 นายพลู    โสกชาตรี ส.อบต.ม.9 พลู    โสกชาตรี  

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

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 รองนายกอบต. จรูญ   คาํมูลคร  

4 นายประสิทธ์ิ   ละครไชย เลขานุการนายก อบต. ประสิทธ์ิ  ละครไชย  

5 นางสาวเจนจิรา  ใจจุลละ รองปลดั อบต. เจนจิรา  ใจจุลละ  

6 นายศุภฤกษ ์  ปะระทงั หวัหนา้สาํนกัปลดั ศุภฤกษ ์  ปะระทงั  

7 นางธนญัญา  ชินวรรณ ผูอ้าํนวยการกองคลงั ธนญัญา  ชินวรรณ  

8 สิบเอกประเสริฐ  วิริยะ ผูอ้าํนวยการกองช่าง ประเสริฐ  วริิยะ  

9 นายวฒันา  ศรีคลงั หวัหนา้ส่วนสาธารณสุข วฒันา  ศรีคลงั  

10 จ่าเอกธนวรรธน์  จนัต่อ หวัหนา้ส่วนสวสัดิการสังคม ธนวรรธน์  จนัต่อ  

11 นางนิศมา  คาํเบา้เมือง เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์  ฯ นิศมา  คาํเบา้เมือง  
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บนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง 

สมยัสามญั   ท่ี  3 / 2558 

คร้ังท่ี  1 

วนัท่ี    17   สิงหาคม  2558    เวลา   09.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

……………………………………….. 

เร่ิมประชุมเวลา  09.10  น. 

 เม่ือถึงเวลานดัประชุมแลว้   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง   ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนตําบล    ได้ให้สัญญาณเรียกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่าน               

เขา้ห้องประชุม  นับองค์ประชุมครบแลว้  โดยมีนายประมวล   สีดาํ   ทาํหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม   

และกล่าวเปิดประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระท่ี 1  - เร่ืองประธานแจง้ใหท้ราบ 

ประธานฯ -  1.1 ขอเชิญทุกท่านร่วมทาํบุญทอดเทียนและข้าวสารสามคัคี  เพื่อสมทบทุน

บูรณะวิหารปฏิบติัธรรม  ทอดถวาย  ณ  วดัท่างาม  ตาํบลห้วยแอ่ง  อาํเภอเมือง  

จงัหวดัมหาสารคาม  ในวนัพุธท่ี  19  สิงหาคม  2558  สร้างหอพระประธาน    

ใกลโ้บส  ปี  2559  ยกช่อฟ้าใชง้บประมาณ  100,000  บาท   

  1.2 ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล  ท่ีเขา้ร่วมป่ันจกัรยานท่ี

ศาลากลางจงัหวดัมหาสารคาม  ป่ันเพื่อแม่  ท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 - เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ประธานฯ - เชิญท่านทองดาํ  จาํปาบุรี  ประธานตรวจบนัทึกรายงานการประชุม  วา่จะแกไ้ข

เพิ่มเติมอีกหรือไม่   เชิญครับ 

นายทองดาํ ฯ - ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1     

ทาํหนา้ท่ีประธานตรวจบนัทึกรายงานการประชุม   ไดต้รวจสอบดูแลว้  เรียบร้อย  

สมบูรณ์ดี  ไม่มีแกไ้ขเพิ่มเติม  หรือหากมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล

ท่านใดจะแกไ้ขเพิ่มเติม   เชิญครับ 

ประธาน ฯ - เม่ือไม่มี  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ท่านใดแกไ้ขเพิ่มเติม  ผมจะขอ

มติรับรองบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ  - เห็นชอบ  และรับรองบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
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ระเบียบวาระท่ี  

3 

- เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

ประธาน ฯ - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 - เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธาน ฯ - 4.1 ขอความเห็นชอบร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  2559   

วาระท่ี  1  (รับหลักการ)  ในวาระน้ี  เป็นวาระรับหลักการแหล่งร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  2559  ใหส้มาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล  ท่านใดประสงคจ์ะอภิปรายในรายรับและรายจ่ายแห่งร่างน้ี  ก็อภิปรายไดเ้ลย

แต่ก่อนอ่ืนจะให้คณะผูบ้ริหารไดอ่้านแถลงการณ์แห่งร่างน้ี  เชิญท่านนายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล  ครับ 

นายก อบต. - คาํแถลงงบประมาณรายจ่าย  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.

2559  ได้ประมาณรายรับไว้  20,877,000  บาท  และประมาณการรายจ่ายไว ้ 

20,877,000  บาท  เป็นงบประมาณแบบสมดุล  พฒันาทุก  ๆ  ดา้น  วนรายละเอียดใน

ขอ้คาํแถลงการณ์น้ี  ผมจะมอบให ้ รองณรงค ์ คาํสีหา  รองนายกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล  เป็นผูอ่้านแถลงการณ์งบประมาณต่อไป 

นายณรงค ์ฯ - ผม   นายณรงค ์  คาํสีหา   รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง   สถานการณ์

คลงั   ในปีงบประมาณ   2558    ยอดเงิน  ณ  วนัท่ี  28   กรกฎาคม  2558   มี 

       1.1.1 เงินฝากธนาคาร  ทั้งส้ิน  10,963,008.79  บาท       

       1.1.2 หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต  101,665.40 บาท 

       1.1.3 เงินสะสม  2,253,094.09 บาท 

       1.1.4 ทุนสาํรองเงินสะสม  2,506,925.70 บาท 

            - หมวดภาษีอากร  67,312.54 บาท 

            - รายไดจ้ากทรัพยสิ์น  21,989.45 บาท 

            - รายไดเ้บด็เตล็ด  32,740.00  บาท 

            - หมวดภาษีจดัสรร  10,988,399.58  บาท 

            - หมวดอุดหนุนทัว่ไป  4,909,932.00 บาท 

  2.) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีกาํหนดวตัถุประสงค ์1,035,329.00 บาท 

  3.)  รายจ่ายจริง  12,405,626.58 บาท 

            - งบกลาง  736,576.00  บาท 



            - งบบุคลากร  6,738,913.00 บาท 

            - งบดาํเนินการ  3,623,737.58  บาท 
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            - งบลงทุน  558,400.00 บาท 

            - งบเงินอุดหนุน 748,000.00  บาท 

  4.) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์1,028,000  บาท 

  5.) รายจ่ายขาดเงินสะสมตามอาํนาจหนา้ท่ี  454,900  บาท 

       ส่วนท่านใดในท่ีประชุมน้ีสงสัยในงบประมาณส่วนใดก็สอบถามไดค้รับ  ซ่ึงได้

ประมาณการรายรับไว ้  20,877,000  บาท 

นายก อบต. - ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  2558  ปัจจุบนัขณะน้ีอยู่ประมาณ  70  %  แล้วท่ี

ดาํเนินการอยู่  ท่ีเก่ียวกับในข้อบัญญัติปี  2558  ใกล้จะหมดแล้ว  ให้กองคลัง        

เร่งดาํเนินการอยูใ่ห้แลว้เสร็จในเดือนน้ี  และยงัไม่ไดก่้อหน้ีผูกพนั  หมู่  8 , 9 , 5  

จะเสร็จภายในเดือนน้ีให้หมด  และมีเพิ่มเติมมาอีก   คือ  โครงการ  150  ปี

มหาสารคาม  จะเพิ่มเติมบรรจุไวใ้นแผนพฒันาตาํบล  ปี  258 – 2560  เร่ืองน้ีก็ได้

พูดคุยไปแล้วในโครงการน้ี  ให้กลุ่มแม่บ้านไปฟ้อนรํา  ณ  บริเวณหอนาฬิกา       

ท่ีวา่การอาํเภอเมืองมหาสารคาม  สําหรับปี  2559  ให้ดูในขอ้บญัญติัปี  2559  ก็ทาํ

ไปแลว้  ถา้เพิ่มหรือตดัออกก็ได ้ ใหท้่านพิจารณาก่อน  เช่น  โครงการปรับปรุงห้อง

ประชุมก็ไม่นําเข้ามาบรรจุไวใ้นขอ้บญัญติั  เพราะต้องใช้เงินเยอะมาก   ต่อไป

อาจจะจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างต่อไป  โครงการก่อสร้างถนนก็ไม่ไดน้าํมา

บรรจุไวใ้นขอ้บญัญติัปี  2559  ถนน  คสล.  ถา้จะเอาไปตั้งไวใ้นงบกลางก็ได ้ ถา้

เหลือหลงัจากแปรญตัติ  ส่วนงานปี  2558  เช่น  การศึกษาเก่ียวกบัศูนยเ์ด็กหมาก

หญา้ท่าสําราญ  ก็จะเพิ่มเติมอยู่หลายส่ิงหลายอย่าง  เปิดเทอมก็จะดาํเนินการเปิด

ศูนย์   ฯ  ต่อไป  เพราะขณะน้ีเด็กโรงเรียนบ้านโดก็เยอะมาก  ต้องใช้อุปกรณ์

ส่ือสารเรียนการสอนต่าง  ๆ  ก็ยงัไม่มีพอ  มีแต่อาคารเรียน  ส่วนราชการต่าง  ๆ   

เนน้เก่ียวกบัเด็กเล็กต่อไป 

ท่ีประชุม ฯ - สอบถามกนัพอสมควร 

นายบุญสวน ฯ - ผม นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1     

ตามร่างขอ้บญัญติัปี  2559  น้ี  ไม่มีการก่อสร้างห้องประชุมองค์การบริหารส่วน

ตาํบลแต่อย่างใด  อยากให้บรรจุไวใ้นงบลงทุนไวก่้อน  ถา้ผูน้าํหมู่บา้นถามผมจะ

ตอบว่าอย่างไร   และหน้าท่ี  2  ผมสงสัยเงินเดือนฝ่ายประจาํ  และเงินตกเบิกคือ

อะไร  ทาํไมต้องตกเบิกหรือว่าไม่ได้จ่ายตามรายเดือนขาดตกหรือเปล่า  ส่วน



โครงสร้างพื้นฐาน  อาคารโรงปุ๋ยเป็นอาคารใช้ในการประชุมจาํเป็น  ให้ตดัออก

และแปรญตัติมาใส่บรรจุไวก่้อนเพื่อก่อสร้างอาคารต่อไป 
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นาย

สมคัร 

ฯ 

- ผม นายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 2 ผมสงสัยบาง

ตอนหนา้ 3  ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง  ตั้งไวทุ้กปี  นายก  อบต.  โยกไปท่ีไหน  และเงินเดือนการ

เล่ือนขั้นเงินเดือน  ส่วนโครงการ  150  ปีมหาสารคาม  ให้บรรจุไวใ้นขอ้บญัญติัไวก่้อน  แต่  

นายก  อบต.  ไม่ตอ้งตั้งไวจ้ะทาํอยา่งไร  ผมเห็นดีดว้ย      

นาย

ทอง

ดาํ ฯ 

 ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 1 ก่อนรับ

หลกัการ  หมวดเงินเดือน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล  จะข้ึนได้หรือไม่ผมรับอยู ่

7,200 บาท  อยากไดใ้ห้ข้ึนอีก  อยากทราบวา่รายไดอ้ยูใ่นเกณฑ์ใด  และโครงการศึกษาดูงานตั้ง  

150,000  บาท  ไม่พอจ่ายนอ้ยมากอยากใหเ้พิ่มอีก  

นาย

สมคัร 

ฯ 

- ผม นายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 2 เงินเดือนและ

เงินตอบแทนอ่ืน  สัญญาณจราจร  100,000  บาท  โครงการปกป้องสถาบนั  สมานฉันท์  ได้

ดาํเนินการหรือไม่  เงินศึกษาดูงานตั้งไวน้อ้ย  เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  บา้น

ผูย้ากไร้ไม่มี  ก่อสร้างหอประชุมก็ไม่มี  บางรายการผมอยากใหต้ดัไวอ้อกแลว้มาเพิ่มไวเ้ลย  เช่น  

ตดัไฟกระพริบ  คราวก่อนเอาไปลอกคลอง  แต่ก็ไม่ไดท้าํ  100,000  บาท  ผมมีเอกสารลายเซ็น

อยูม่าแลว้แต่เงียบไป  ไม่ไดด้าํเนินการ 

นาย

แปล

ก ฯ 

- ผม นายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 9 โครงการ

ปรับปรุงอาคารเกาะลอยบา้นโด  หมู่  3  เป็นโครงการซ่อมแซมอย่างไร  หรือสร้างอาคารใหม่  

อยากใหส่้วนโยธาอธิบายช้ีแจงครับ 

นาย

ธงชยั 

ฯ 

- ผม นายธงชยั  มาตรภูธร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 3 โครงการศึกษา

ดูงานต่างจงัหวดั  ตั้งงบประมาณนอ้ย  150,000  บาท  ผมวา่ไม่      พอจ่าย  อยากใหเ้พิ่มอีก 

ปลดั  

อบต. 

- ตามท่ีท่านทองดาํ  ถามค่าตอบแทนเพิ่มไดห้รือไม่  ในการประชุมคราวต่อไปจะแจง้ให้ทราบอีก  

พร้อมหาเอกสารไวใ้ห ้  

ประธ

าน ฯ 

- เชิญเจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ ฯ  แจง้ให้ท่ีประชุมทราบ  และส่วนโยธาก็ให้เอาเอกสารประมาณการให้

ทุกท่าน  ในการประชุมคร้ังต่อไป 

นาง

นิศมา 

ฯ 

- ดิฉนั  นางนิศมา  คาํเบา้เมือง  เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน  หนา้ท่ี  2  เงินตกเบิก  สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตาํบล  และพนักงาน  ตกเบิกอาจจะมีหรือไม่มีในปีทาํก็ได้  และ

ค่าตอบแทนก็ต่างหาก  รวม  2,704,800  บาท  แยกคนละรายการ 
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นายก อบต. - องค์กรชุมชน ได้ทาํเก่ียวกบั 7 วนัอนัตราย อปพร. อาจจะทาํได้ แต่ก็มีองค์กรมา

ตรวจสอบบญัชีอยูแ่ลว้ใหอ้งคก์รชุมชนเบิกจ่ายแทนหรือพฒันาชุมชนบางส่วนก็ได ้  

ประธาน ฯ - ในวาระน้ีก็อภิปรายพอสมควรแลว้  ผมจะขอมติในการรับร่างแห่งร่างขอ้บญัญติั

งบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  2559  วาระท่ี 1  (รับหลกัการ)  หากท่าน

ใดเห็นชอบรับหลกัการแห่งร่างน้ี  โปรดยกมือ 

นายทองดาํ ฯ - ผม  นายทองดาํ  จาํปาบุรี  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 1  

การไปศึกษาดูงานไม่แล้วเสร็จ  ผมอยากจะให้มีรายละเอียดชัดเจน  มีกรอบ

ค่าใชจ่้ายอะไรบา้ง  เงินมาจากหมวดใด  อะไร   

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติเอกฉนัทรั์บร่างดงักล่าว 

ประธาน ฯ - เม่ือท่ีประชุมรับร่างหลกัการน้ีแลว้  ต่อไปจะแต่งตั้งคณะกรรมการรับคาํแปรญตัติ  

(วาระท่ี 2)  ต่อไป  ตั้งคณะกรรมการ  7  คน  เชิญเสนอช่ือครับ 

          1. นายธงชัย  มาตรภูธร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล หมู่ ท่ี 3        

ขอเสนอ  นายทองดาํ จาํปาบุรี  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ท่ี 1 โดยมี 

นายกําธร  ค ําสอนทา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล หมู่ ท่ี  10  และ         

นายสวสัด์ิ  สมบติัหอม สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ท่ี 3 ผูรั้บรอง 

           2. นายจาํลอง  โภควิบูลย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล หมู่ท่ี 6        

ขอเสนอ  นายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล หมู่ท่ี 9 

โดยมี นายสงวน  คาํทอน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล หมู่ท่ี 8  และ         

นายพลู  โสกชาตรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ท่ี 9 ผูรั้บรอง 

          3. นายอุดม  คาํมุลคร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล หมู่ ท่ี  10        

ขอเสนอ  นายสมคัร  ภาวะหาญ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล หมู่ท่ี 2 

โดยมี นางนิตย์  มาตรา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล หมู่ ท่ี 5  และ         

นางบุดสี  เศษนาเวช  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ท่ี 2  ผูรั้บรอง 

          4. นายพลอย  จุลศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ ท่ี  8             

ขอเสนอ  นายธงชัย  มาตรภูธร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล หมู่ท่ี 3   

โดยมี นายทองดาํ  จาํปาบุรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล หมู่ท่ี 1  และ         

นายสวสัด์ิ  สมบติัหอม  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  หมู่ท่ี 3  ผูรั้บรอง 

          5. นายกาํธร  คาํสอนทา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล หมู่ท่ี 10        

ขอเสนอ  นางสุภาพ  พรมมร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ท่ี 7 โดยมี 

นายบรรจง  ทพัสุริย ์ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ท่ี 5  และ นางนิตย ์ 

มาตรา  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ท่ี 5  ผูรั้บรอง 
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              6. นายทองดาํ  จาํปาบุรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล หมู่ท่ี 1        

ขอเสนอ  นายประไมล์  สันคะนุช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล หมู่ท่ี 4 

โดยมี นายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ท่ี 9  และ 

นายอุดม  คาํมุลคร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ท่ี  10  ผูรั้บรอง 

          7. นางบุดสี  เศษนาเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล หมู่ ท่ี  2        

ขอเสนอ  นายจาํลอง  โภควิบูลย ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล หมู่ท่ี 6 

โดยมี นายสมคัร  ภาวะหาญ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล หมู่ท่ี 2 และ 

นางนิตย ์ มาตรา   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ท่ี  5  ผูรั้บรอง 

          และได้คณะแปรญตัติแล้ว  ให้คณะกรรมการตรวจทั้ง  7  ท่าน  ไปเลือก

กนัเองว่าใครเป็นประธาน  และเลขานุการ  แล้วก็ประชุมเพื่อรับรองคาํแปรญตัติ  

และดาํเนินการต่อไป 

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ 

ประธาน ฯ - 4.2 เร่ืองขอเพิ่มเติมโครงการไวใ้นแผนพฒันาตาํบลปี  2558 – 2560  โครงการจดั

กิจกรรมเฉลิมฉลอง  150  ปีมหาสารคาม  จาํนวน  50,000  บาท  เพื่อบรรจุไวใ้นปี  

2558  คือ  150  ปีมหาสารคาม  เป็นงานกิจกรรม  เชิญท่านนายกองค์การบริหาร

ส่วนตาํบล  ช้ีแจงในรายละเอียด  และก็จะขอความเห็นชอบ  หากท่านใดสงสัยวา่จะ

ดาํเนินการอยา่งใด  ก็สอบถามไดใ้นรายละเอียด 

นายก อบต. - โครงการ  150  ปีมหาสารคาม  จะขอเพิ่มเติมบรรจุไวใ้นแผนพฒันาตาํบลปี  2558 – 

2560  หรือแผน  3  ปี  ไวก่้อนจึงจะเบิกจ่ายได ้ และทาํโครงการต่อไป  อยากให้

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกท่านทราบ  ซ่ึงโครงการน้ีก็จะนาํกลุ่มสตรี

แม่บา้นไปฟ้อนรํา  จาํนวน  250  คน  ณ  บริเวณหอนาฬิกา  หน้าท่ีว่าการอาํเภอ

เมืองมหาสารคาม  ในวนัท่ี  22  สิงหาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  11.500  น.  เป็นตน้ไป  

ซ่ึงผูม้าร่วมงานก็จะดูแลค่านํ้ าด่ืม  อาหาร  และจ้างเหมารถรับส่งขบวนนางรํา  

เบิกจ่ายไดต้ามระเบียบอยู ่    

ปลดั อบต. - ในการขอเพิ่มโครงการต่าง  ๆ  ไวใ้นแผนพฒันาสามปี  2558 – 2560  ก็ทาํได้

เน่ืองจากขณะน้ีอยู่ในปีงบประมาณ  2558   อยู่  เพื่อจะไดเ้บิกจ่ายได้ตามระเบียบ

ต่อไป  หากมีปรากฏโครงการต่าง ๆ  ไวใ้นแผนพฒันาตาํบลสามปีอยู่แล้ว  ก็ให้

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ให้ความเห็นชอบต่อไป  ก็สามารถเพิ่มเติม

ไดถ้า้หากมีความจาํเป็นเพื่อการพฒันาต่อไป 
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นายทองดาํ ฯ - ผม  นายทองดาํ  จาํปาบุรี  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 1 

โครงการ  150  ปีมหาสารคาม  ผมอยากทราบวา่ใชง้บประมาณ  50,000  บาท  จะ

พอหรือไม่  และไดเ้งินมาจากไหน  เงินปี  2558  จะส้ินสุดแลว้มีเงินหรือไม่  และ

ตามร่างระเบียบรับร่าง  ใชร้ะเบียบตวัเดิมหรือไม่  ถา้มีมาใหม่ก็อธิบายดว้ย   

นายธงชยั ฯ - ผม  นายธงชยั  มาตรภูธร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 3 

โครงการ  150  ปีมหาสารคาม  เร่งด่วนเหมือนกบัท่ีท่านสมคัร  พูด  อยากให้ขอ

งบประมาณใชจ่้ายไดเ้ลยเน่ืองจากแผนปี  2558  ใกลจ้ะหมดแลว้ 

นายบุญสวน ฯ - ผม  นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 1

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เสนอ  50,000  บาท  จะไดเ้งินมาจากไหน  มีเงิน

อยู่หรือไม่  ทาํไมไม่ใช้งบกลางได้เลย  วนัท่ี  2 2  สิงหาคม  2558  วนังานก็ใกล้

มาถึงแลว้  

ประธาน ฯ - ในวาระน้ีท่ีประชุมก็อภิปรายมาพอสมควรแลว้  ผมจะขอความเห็นชอบว่า  เห็น

ควรจะเพิ่มเติมบรรจุโครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองงาน  150  ปีมหาสารคาม         

เป็นเงิน  50,000  บาท  ไวใ้นแผนพฒันาสามปี  2558 – 2560  หรือไม่โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้บรรจุโครงการดังกล่าวไวใ้นแผนพฒันาสามปี      

2558 – 2560  ได ้ 

ระเบียบวาระท่ี 5 - เร่ืองอ่ืน  ๆ   

ประธาน  ฯ - มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมเร่ืองอ่ืน ๆ  หรือไม่  เชิญครับ 

นายวฒันา ฯ   ผม  นายวฒันา   ศรีคลงั   หวัหน้าส่วนสาธารณสุข  เงินเพิ่มเงินเดือนอยากให้สภา

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขา้ใจว่าใช้ตามระเบียบวิธีงบประมาณ  ท่ี  มท.2541  

แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2,3)  พ.ศ.2543  เงินจ่ายตามท่ีกฎหมายกําหนด  คือ              

1.รายจ่ายประจาํ คือเงินเดือน  ค่าตอบแทนและใช้สอย  ค่าจ้างประจาํ  ค่าจ้าง

ชั่วคราว  เป็นต้น  2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน  คือโครงการส่ิงก่อสร้างต่าง  ๆ  ค่า

ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร์  เป็นตน้  ค่าตอบแทน  ใชส้อย  และวสัดุ  คือค่าตอบแทนอ่ืน  

ๆ  ค่ารักษาพยาบาล  เงินค่ารับรอง  และพิธีการ  ส่วนท่ีโครงการต่าง  ๆ  เช่น  บุญ

เบิกฟ้า  พ่นยุงกาํจดัยุงลาย  ท่ีตั้ งไวเ้ป็นส่ิงจาํเป็น  เช่น  แหล่งนํ้ าอุปโภคบริโภค  

ทางการเกษตร  สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  สวนสาธารณะ  เป็นต้น  การหา

ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  การจดัทาํขอ้บญัญติัก็ทาํ

ตามระเบียบวธีิงบประมาณ  การตั้งจ่ายก็มีระเบียบรองรับตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

 



/ จ.อ.ธนวรรธน์ ... 
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จ.อ.ธนวรรนฯ์ - ผม  จ.อ.ธนวรรธน์  จนัต่อ  หวัหนา้ส่วนสวสัดิการสังคม  ตามท่ีเสนอโครงการแผนงาน  

หน้า  20  นั้น  งบประมาณตั้ งไวเ้หมาะสมดีเก่ียวกับงานเยาวชนและเด็ก  ก็บรรลุ

เป้าหมายสําเร็จดี  จะเพ่ิมงบประมาณก็ได ้ ส่วนหนา้  19  ค่าลงทะเบียน     ขอเพ่ิมเป็น  

40,000  บาท  เพราะผมจะเขา้อบรมหลกัสูตรนกับริหารงานสวสัดิการสังคม  ขอเพ่ิมอีก  

32,300  บาท  ครับ  

นายบุญสวน ฯ - สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ท่ีผา่นมากป็ฏิบติัตามระเบียบอยูแ่ลว้ 

นายศุภฤกษ ์ฯ - ผม  นายศุภฤกษ ์ ปะระทงั  หวัหนา้สาํนกัปลดั  ตามนายวฒันา  ฯ  พูดในภาพรวม  หลาย

ท่านไม่เขา้ใจ  เช่น  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  ตั้งไวเ้ป็นร้อยละ       ถา้เก่ียวกบั

การรับเงิน  เงินสะสมตามรายได ้  โครงการต่าง  ๆ  ตั้งไวใ้นขอ้บญัญติัก็ปฏิบติัตาม

ระเบียบขั้นตอนต่อไป  ใชไ้ม่ทนัก็เป็นเงินสะสม  เจา้หนา้ท่ีกาํกบัดูแลของคณะผูบ้ริหาร

อยูแ่ลว้   

นายก  อบต. - การทาํงานต่าง  ๆ  ก็ตอ้งถือปฏิบติัตามระเบียบอยู่แลว้  แต่บางรายการก็เบิกไม่ได ้ ผม

อยากใหมี้ส่วนร่วมทุกท่าน  บางโครงการอาํเภอ  จงัหวดั  ขอมาก็เบิกเงินไม่ไดก้็มี  ผมก็

เชิญท่านเข้าร่วมอยู่ทุกคร้ัง  ใกลจ้ะส้ินปีงบประมาณแลว้  เหลือ  2  เดือน  ไม่รู้ว่าจะ

ดาํเนินการโครงการต่าง ๆ   ในขอ้บญัญติัปี  2558  ไดค้รบหรือไม่  เช่น  งานไฟฟ้า  ถนน  

ประปา  เป็นตน้  อ่ืน  ๆ  กต็กไปตอ้งดกู่อน 

นายสมคัรฯ - ผม  นายสมัคร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 2 

ปีงบประมาณ  2558  ไฟฟ้าหมู่  2  มีงบประมาณใกลห้มดแลว้ผมขอเงินให้หมู่ 2 ดว้ย  

และสอบถามส่วนโยธา  เร่ืองสาํรวจไฟฟ้าเป็นอยา่งไร 

ส.อ.ประเสริฐ ฯ - ผม  ส.อ.ประเสริฐ  วิริยะ  ผูอ้าํนวยการกองช่าง  เร่ืองไฟฟ้าขณะน้ีสํารวจเรียบร้อยแลว้

ครับ  และประมาณการเรียบร้อยแลว้ 

ท่ีประชุม ฯ - สอบถามรายละเอียดพอสมควร 

ประธาน ฯ - วนัน้ีท่ีประชุมกป็ระชุมพอสมควรแลว้  ผมขอเลิกประชุม  แต่จะประชุมคราวต่อไปใน

วนัท่ี  20  สิงหาคม  2558  เวลา  09.00  น.  ณ  หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ย

แอ่ง  การแต่งกายสีกากีคอพบั 
 

                                                      วนัน้ี    เลิกประชุมเวลา  12.20   น. 

 

                                      (ลงช่ือ)   อรัญญา    แคนหนอง ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

                                                             (นางสาวอรัญญา    แคนหนอง) 

                                               เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

 

                      (ลงช่ือ)   ประมวล    สีดาํ   ผูต้รวจจดบนัทึกการประชุม 

                                                                (  นายประมวล    สีดาํ  ) 



                                               ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 
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(ลงช่ือ)     ทองดํา   จําปาบุรี ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

              (นายทองดํา   จําปาบุรี) 

                                    สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ 1 
 

 

 

(ลงช่ือ)     สุภาพ   พรมมร         ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นางสุภาพ   พรมมร) 

                     สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 7 
 

 

 

(ลงช่ือ)      แปลก   คําเบ้าเมือง    ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายแปลก   คําเบ้าเมือง) 

                       สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 9 

 
 

(ลงช่ือ)      สมัคร   ภาวะหาญ      ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายสมัคร   ภาวะหาญ) 

                     สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 2 

 
 

(ลงช่ือ)       สวสัดิ์   สมบัติหอม     ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายสวสัดิ์   สมบัติหอม) 

                      สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 3 

 

 

 


