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บนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

สมยัสามญั   สมยัท่ี  1  ประจาํปี  2557 

คร้ังท่ี  1 

วนัท่ี  4  กุมภาพนัธ์  2557   เวลา  09.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

……………………………………….. 

เร่ิมประชุมเวลา  09.05  น. 

 เม่ือถึงเวลานดัประชุมแลว้ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง   ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล ไดใ้หส้ัญญานเรียกให้สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกท่านเขา้หอ้งประชุม โดยมีนายประมวล   สีดาํ  

ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมและกล่าวเปิดประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระท่ี 1       - เร่ืองประธานแจง้ใหท้ราบ 

ประธานฯ                 -      วนัน้ีนายจาํลอง   โภควบิูลย ์ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 6  ไม่ไดม้าประชุม  

 ในวนัน้ี  

- แนะนาํพนกังานส่วนตาํบลท่ียา้ยสับเปล่ียนในตาํแหน่งนกัวชิาการศึกษา จากองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลคนัธารราษฎร์   อาํเภอกนัทรวชิยั   จงัหวดัมหาสารคาม  มาดาํรงตาํแหน่ง

นกัวชิาการศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  ตั้งแต่วนัท่ี  1  กุมภาพนัธ์  2557  เป็นตน้

ไป  เชิญแนะนาํตวัและนิติกรดว้ยอีก  1  ตาํแหน่ง 

นางสุภาวดี               - ดิฉนันางสุภาวดี  ฉตัรจรัสกลู  ยา้ยมาจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคนัธารราษฎร์  อาํเภอ

กนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม  ในตาํแหน่งนกัวชิาการศึกษา  ระดบั 6  มาอยูใ่นตาํแหน่ง

เดียวกนัท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  สับเปล่ียนกบันางขนิษฐา   อินทวงษศ์รี  

สถานะภาพสมรสแลว้   พกัอยูท่ี่อาํเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม  ยนิดีรับใชค่้ะ 

ท่ีประชุม                   -      รับทราบ 

นายอนุวฒัน์       - ผมนายอนุวฒัน์   พนัธ์แสง  ผมเป็นคนพื้นท่ีเกิดท่ีอาํเภอเชียงยนื  จงัหวดัมหาสารคาม  ยา้ยมา   

   จากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดคา้ว  อาํเภอกุฉินารายณ์   จงัหวดักาฬสินธ์ุ  มาดาํรงตาํแหน่ง  

   นิติกร  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  ตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  2557 แลว้  ปัจจุบนัสถานะ  

   ภาพสมรส  ผมขอฝากตวัดว้ยนะครับ                      

ท่ีประชุม       - รับทราบ        

ประธานฯ       - ผมมีเร่ืองจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ  ต่อมาคือในวนัท่ี  7-8-9  กุมภาพนัธ์  2557  จะเป็นบุญยกช่อ  

   ฟ้า ของวดัจนัทราวาส  หมู่ 2  บา้นนาแพง  ตาํบลหว้ยแอ่ง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม น้ี  

               รวม 3 วนั  หากท่านใดประสงคท่ี์จะทาํโรงทานทาํบุญร่วมกนั  เชิญไดเ้ลยครับ และโครงการ  

   ปฎิบติัธรรม วดัท่าสาํราญก็ดาํเนินการอยู ่ หมู่ 7 วดัท่าสาํราญ  ระหวา่งวนัท่ี  29  มกราคม  –  

   9 กุมภาพนัธ์  2557  รวม  9 วนั  9 คืน  และเรียนเชิญทุกท่านทาํบุญร่วมกนัครับ  

ท่ีประชุม       - รับทราบ     

ระเบียบวาระท่ี 2       - เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้    
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ประธานฯ       - เชิญท่านทองดาํ  จาํปาบุรี  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 1 ทาํหนา้ท่ีเป็น

   ประธานตรวจบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้วา่มีอะไรขาดตกบกพร่องหรือเพิ่มเติม

   อะไร  เชิญครับ  

นายทองดาํ       - ผมนายทองดาํ  จาํปาบุรี สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 1  ไดต้รวจสอบ

   บนัทึกรายงานการประชุมแลว้  เรียบร้อยดีไม่มีอะไรเพิ่มเติม  เรียนเชิญท่านประธาน  

   ดาํเนินการต่อไป  

ประธานฯ       - เม่ือไม่มีท่านใดท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมบนัทึกรายงานการประชุมน้ี  ผมก็จะขอมติท่ีประชุมรับรอง  

   บนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้  โปรดยกมือ  

ท่ีประชุม       - มติเห็นชอบเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้  

ระเบียบวาระท่ี 3       - เร่ืองเสนอเพื่อทราบ  

   3.1 แจง้ผลการใชจ่้ายเงินงบประมาณ  ประจาํปีงบประมาณ 2556  ตามขอ้บญัญติังบประมาณ  

   รายจ่ายประจาํปี 2556  และยอดเงินสละประจาํปีงบประมาณ 2556  

ประธานฯ       - ผมไดแ้จกเอกสารเก่ียวกบัรายละเอียดการใชจ่้ายเงินในรอบปีท่ีผา่นมา 2556  พร้อมทั้งรายรับ-  

   รายจ่าย-ยอดเงินสะสมคงเหลือของส่วนการคลงัไดท้าํไวเ้รียบร้อยแลว้ ก็อยูใ่นมือของท่านแลว้  

   เชิญตรวจดูวา่รายละเอียดเป็นอยา่งไร  สอบถามไดค้รับและมอบใหผู้อ้าํนวยการกองคลงั  

   นางธนญัญา   ชินวรรณ  ไดช้ี้แจงรายละเอียดน้ีครับ  

นางธนญัญา       - ดิฉนันางธนญัญา   ชินวรรณ  ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองคลงั  ขอแจง้เงินสะสม ณ วนัท่ี  

   24  มกราคม  2557  จาํนวน  3,319,504.16  บาท  เงินทุนสาํรองสะสม ณ วนัท่ี  24  มกราคม  

   2557   จาํนวน  2,401,780.71  บาท  และลูกหน้ีเงินยมืสะสม  จาํนวน  135,000.00  บาท  

   ส่วนรายละเอียดการใชจ่้ายเงินในรอบปีท่ีผา่นมานั้น  ก็อยูใ่นเอกสารท่ีไดแ้จกใหทุ้กท่านแลว้  

ประธานฯ       - มีท่านใดสงสัยเชิญสอบถามไดเ้ลย  

นายธงชยั       - ผมนายธงชยั   มาตรภูธร  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 3  ผมมีขอ้สงสัย

   วา่หนา้แรกและหมายเหตุนั้น  ถามวา่เงินสะสมกบัรายรับสูงกวา่รายจ่ายของปี  2556     

   เป็นอยา่งไร  

นางธนญัญา       - เงินจะเหลือประมาณ  3  ลา้นบาท  แลว้ตดั  25 %  ซํ้ าเงิน  25 % น้ี  จะเป็นเงินสาํรองฉุกเฉิน

   ถา้จะใชก้็ขออนุมติัผูว้า่ราชการจงัหวดัต่อไป  

ท่ีประชุม       - สอบถามกนัพอสมควรและรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4       - เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  

   4.1 ขออนุมติัปรับแผนพฒันาตาํบลประจาํปี  2557-2559  แผนพฒันาตาํบล  3 ปี  

ประธารฯ       - เชิญปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม  

ปลดั อบต.       - ดิฉนันางสาวอรัญญา   แคนหนอง  ตามท่ีแผนพฒันาตาํบล  3  ปีโดยเร่ิมตั้งแต่ปี  2557-2559

   นั้น  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งไม่ไดบ้รรจุโครงการรณรงคบ์ริจาคโลหิตและการ
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ช่วยเหลือกิจการกาชาด  ประจาํปี  2557  ไวซ่ึ้งเป็นงบประมาณอุดหนุนอาํเภอเมือง ซ่ึงตอ้ง

ดาํเนินการทุกๆปี และอีกโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผูป่้วยโรคเอดส์ และผูติ้ดเช้ือ 

H.I.V. อาํเภอเมืองมหาสารคาม  2557 งบประมาณ 10,000 บาท และโครงการกิจกรรมการ

กาชาด บริจาคโลหิต  จาํนวน 5,000 บาทนั้น  ดงันั้นจึงขออนุมติัในการปรับแผนพฒันาตาํบล 3 

ปีต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งเพื่อท่ีจะนาํเงินไปสนบัสนุนอาํเภอต่อไป  

ท่ีประชุม       - ปรึกษากนัพอสมควร  

ประธาน       - เม่ือท่ีประชุมปรึกษากนัพอสมควรแลว้ ผมจะขอมติท่ีประชุมวา่ เห็นควรท่ีจะปรับแผนพฒันา         

 ตาํบล 3 ปี เพื่อท่ีจะไดบ้รรจุโครงการรณรงคบ์ริจาคโลหิตและการช่วยเหลือกิจกรรมการกา

 ชาด ประจาํปี 2557 และโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผูป่้วยเอดส์ และผูติ้ดเช้ือ  

 H.I.V. หรือไม่ โปรดยกมือ  

ท่ีประชุม       - มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หบ้รรจุโครงการทั้ง 2 เขา้บรรจุไวใ้นแผนพฒันาตาํบล 3 ปีได้  

ระเบียบวาระท่ี 5      - เร่ืองอ่ืนๆ  

ประธานฯ       - มีท่านใดมีเร่ืองท่ีจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบเชิญครับ  

ปลดัอบต.       - นางสาวอรัญญา  แคนหนอง ขอแจง้โครงการไปศึกษาดูงานท่ีโครงการอนัเน่ืองจากพระราช

 ดาํริภูพาน จงัหวดัสกลนคร  ระหวา่งวนัท่ี 7-8 เมษายน 2557  รวม 2 วนั 1 คืน โดยไดแ้นบ

 กาํหนดการมาแจกใหส้มาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งทุกท่านแลว้  เน่ืองจากองคก์าร

 บริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งจะเสนอขอโครงการขนาดใหญ่จากสาํนกังานพฒันาสังคม และ

 ความมัน่คงของมนุษย ์จาํนวน 300,000 บาท  เก่ียวกบัผูสู้งอายโุดยใหจ้ดัทาํเป็น โครงการปลูก

 พืชสมุนไพรทัว่ไป ลานออกกาํลงัการของผูสู้งอาย ุ ส่งเสริมอาชีพใหก้บัผูสู้งอาย ุ  เช่น ทาํลูก

  ประคบ  สานตะกร้า  แปรรูปสมุนไพรอ่ืนๆ เป็นตน้  ดงันั้นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  

                                         จึงเสนอโครงการไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีโดยมีเป้าหมายคือ ผูสู้งอาย ุ  ผูน้าํ  สมาชิกองคก์าร  

                                         บริหารส่วนตาํบล พนกังานส่วนตาํบล ลูกจา้ง โรงเรียน สถานีอนามยั        

  เป็นตน้  รวมประมาณ 150 คน  ส่วนรายละเอียดอ่ืน จะนดัประชุมอีกคร้ังต่อไป  

ท่ีประชุม       - ไดซ้กัถามรายละเอียดพอสมควรและรับทราบจดัส่งรายช่ือแต่ละหมู่บา้น ในวนัประชุมผูน้าํ  

  ต่อไป  

นายพลอย       - ผมนายพลอย   จุลศรี สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 8  การส่งหนงัสือจาก  

  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไปหา สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งนั้น  บางคร้ังก็  

  ไดรั้บบา้ง และไม่ไดรั้บบา้ง  อยากใหเ้จา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ส่งหนงัสือใหถึ้งมือ  

  ผูรั้บทุกคน บางคร้ังก็ฝากไวก้บัขา้งบา้นบา้ง ฝากไวก้บัผูน้าํบา้ง  ลืมเอาใหบ้า้ง ทาํใหม้าประชุม  

  ไม่ทนั อยากจะฝากท่านประธานดว้ย  

ประธานฯ       - มีปัญหาตลอดเร่ืองส่งหนงัสือ ฝากใหป้ลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล บริหารจดัการใหม่ดว้ย  

  เร่ืองส่งหนงัสือ  

นายอุดม       - ผมนายอุดม  คาํมูลคร  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 10  เงินค่าตอบแทน  

  อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ท่ีเขา้เวรท่ีอาํเภอ และศาลากลางจงัหวดัเม่ือ  
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วนัท่ี  5 ธนัวาคม 2556 นั้น  ยงัไม่ไดรั้บเลย อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน เขาฝากถามวา่

 ดาํเนินการหรือยงั  

นายทองดาํ        - ผมนายทองดาํ  จาํปาบุรี  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 1 สอบถามเงิน

โครงการหมู่บา้นละ 100,000 บาท ในขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2557 ได้

ดาํเนินการหรือยงั  และเงินค่าตอบแทนของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพิ่มข้ึนหรือยงั 

เม่ือมีงบประมาณเพิ่มข้ึนมากแลว้  ขอตรวจสอบดว้ย 

ปลดั อบต.       - นางสาวอรัญญา   แคนหนอง  เงินตามขอ้บญัญติันั้น ยงัไม่สามารถดาํเนินการโครงการได ้

เน่ืองจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ  ส่วนเงินค่าตอบแทนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน     

ก็ดาํเนิน การแลว้ จะสอบถามเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบใหแ้ละเร่ืองการส่งหนงัสือแต่ไม่ไดรั้บนั้น

เด๋ียวปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะจดัทาํเป็นกล่องรับหนงัสือใหแ้ต่ละท่านติดไวท่ี้หนา้

บา้นทุกท่าน  ส่วนเงินเพิ่มค่าตอบแทนจะสอบถามส่วนการคลงัดูก่อน  

นายกอบต.       - ผมนายสมบูรณ์  คาํสอนทา นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง สาํหรับเงินจดัทาํ 

 โครงสร้างพื้นฐานนั้น เงินยงัไม่เขา้  ถา้จะแกไ้ขปัญหาเล็กๆนอ้ยๆก็ใชเ้งินส่วนกลาง 

 ไปพรางๆ ก่อนได ้ของบประมาณก่อน ใชร้ายจ่ายประจาํก่อนท่ีจาํเป็น เงินสะสมก็มีอยู ่ผมอยากจะสร้างท่ีทาํการ    

 ประชาชนมาติดต่อราชการมากข้ึน  บริการมากข้ึน  ผมก็จะมอบใหก้องช่างดาํเนินการ  

 ออกแบบและประมาณการต่อไป  ส่วนงานวนัท่ี 7-8-9 กุมภาพนัธ์ 2557  ณ วดับา้นนาแพง

  หมู่ 2  เร่ิมเวลา 18.00 น. คืนท่ี 1 และวนัท่ี 8  รับผา้ป่าสามคัคี  

ประธาน       - มีสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่านใดยงัไม่ไดส่้งรูปถ่ายเพื่อจดัทาํบตัรประจาํตวัก็ส่ง

 รูปโดยด่วนเลย  และวนัน้ีก็พดูกนัมาพอสมควรแลว้ พกัเป็นระยะๆบา้ง และมีท่าน 

 สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่านใดมีเร่ืองจะแจง้อีกหรือไม่  ถา้ไม่มีผมขอเลิกประชุม

 ในวนัน้ี  ส่วนประชุมในคราวต่อไปจะแจง้ใหท้ราบเป็นหนงัสือในภายหลงัต่อไป  

    

      ปิดประชุมเวลา   15.10  น.     

      

         (ลงช่ือ)                  ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

     (นางสาวอรัญญา    แคนหนอง) 

                                                               เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ย  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

          (ลงช่ือ)                                          ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

   (นายประมวล   สีดํา) 

          ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง    
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(ลงช่ือ)                                         ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายทองดํา   จําปาบุรี) 

          สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 1 
 

 

 

(ลงช่ือ)                                           ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายแปลก   คําเบ้าเมือง) 

           สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 9 

 
 

(ลงช่ือ)                                            ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายสมัคร   ภาวะหาญ) 

           สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 2 

 
 

(ลงช่ือ)                                           ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายสวสัดิ์   สมบัติหอม) 

           สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 3 

 

 

(ลงช่ือ)                                           ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นางสุภาพ   พรมมร) 

           สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 7 

 

 

     

 

 

 

 

 

 


