
-1- 

ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

สมยัสามญัท่ี 3  / 2557 

คร้ังท่ี 3 

วนัท่ี   26   สิงหาคม  2557    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 ไม่มา  

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  

 

 

 

/ ผูร่้วมประชุม ... 
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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 นางนิศมา  คาํเบา้เมือง จนท.วเิคราะห์ ฯ นิศมา  คาํเบา้เมือง  
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บนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

สมยัสามญั   ท่ี  3 / 2557 

คร้ังท่ี  3 

วนัท่ี   26   สิงหาคม  2557    เวลา   09.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

……………………………………….. 

เร่ิมประชุมเวลา  09.10  น. 

 เม่ือถึงเวลานดัประชุมแลว้    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง   ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล    ไดใ้หส้ัญญา ณเรียกให้ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ทุกท่าน                

เขา้หอ้งประชุม โดยมีนายประมวล   สีดาํ  ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมและกล่าวเปิดประชุมใหเ้ป็นไป

ตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระท่ี 1  - เร่ืองประธานแจง้ใหท้ราบ 

ประธานฯ - แบบสอบถามท่ีคณะผูบ้ริหารไดแ้จกจ่ายใหก้บัสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร         

ส่วนตาํบลทุกท่านไปแลว้นั้น  วนัน้ีขอใหทุ้กท่านนาํมาส่งดว้ย  เพื่อจะไดร้วบรวม

และดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ท่ีประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 - เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ประธานฯ - เชิญท่านทองดาํ  จาํปาบุรี  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี  1  

ประธานคณะกรรมการตรวจบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้   เชิญครับ 
นายทองดาํ ฯ - ผมนายทองดาํ  จาํปาบุรี  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี  1  

ผมไดต้รวจสอบบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้คร่าว ๆ  ก็เรียบร้อยดี  ไม่มี

แกไ้ข  เพิ่มเติม  ขอเรียนเชิญท่านประธานทาํหนา้ท่ีต่อไปครับ 

ท่ีประชุม - ไดต้รวจสอบบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้พอสมควร 

ประธานฯ - เม่ือไม่มีท่านใดแกไ้ข  เพิ่มเติม  ผมจะขอมติใหค้วามเห็นชอบบนัทึกรายงานการ

ประชุมคร้ังท่ีแลว้  โปรดยกมือ  

ท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หค้วามเห็นชอบบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ระเบียบวาระท่ี  3 - เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

ประธานฯ - 3.1 เร่ืองขอรับการสนบัสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าชลประทาน    

อ่างเก็บนํ้าหว้ยแอ่งฝ่ังซา้ย  เรียนเชิญท่านรองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล     

หว้ยแอ่ง  นายณรงค ์ คาํสีหา  ไดช้ี้แจงรายละเอียดในการดาํเนินการใหก้บัสมาชิก

สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  ทราบ   เชิญครับ 

/ นายณรงค ์ ฯ  ... 
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นายณรงค ์ฯ - ผมนายณรงค ์ คาํสีหา  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  ผมในฐานะ

ประธานกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าชลประทานหว้ยแอ่งฝ่ังซา้ย  ไดรั้บความเดือดร้อนในเร่ือง

คลองส่งนํ้าฝ่ังซา้ยมีการต้ืนเขินของคลองส่งนํ้า  เป็นเหตุใหก้ารกกัเก็บนํ้าและการ

ไหลของนํ้าไม่สะดวก  เป็นเหตุใหเ้ม่ือมีการปล่อยนํ้ามาใชใ้นการเกษตรไม่ทนัเวลา

ท่ีผูใ้ชน้ํ้ าดา้นปลายคลองส่งนํ้าฝ่ังซา้ยดงักล่าว  เก็บกกันํ้าไวไ้ม่ไดต้ามท่ีตอ้งการ  

ดงันั้นกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าฝ่ังซา้ย    จึงอยากขอความอนุเคราะห์ใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหว้ยแอ่งใหค้วามเห็นชอบ  และเสนอเพื่อใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

หว้ยแอ่งรับทราบดว้ย  และผมก็ไดแ้นบลายช่ือผูใ้ชน้ํ้ ามาดว้ย  มี  หมู่ท่ี  1 , 2 , 10 

เพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณไปร้ือปรับปรุงคลองส่งนํ้าดงักล่าวต่อไป   

ท่ีประชุม - ปรึกษากนัพอสมควร  จึงรับทราบ  และใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบดาํเนินการไดเ้ลย 

ประธานฯ - 3.2 ผมมีเร่ืองอยากจะเสนอเพื่อใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง            

ร่วมพิจารณาอีกเร่ืองหน่ึง  คือปัจจุบนัประชาชนหมู่ 3  ท่ีมีไร่นาบริเวณเกาะลอย

บา้นโด  ถนนท่ีใชใ้นการสัญจรผา่นเขา้ไปในเขตพื้นท่ีตาํบลท่าตูม  ส่วนรายละเอียด

เชิญท่านธงชยั  มาตรภูธร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ 3   

ไดช้ี้แจง  เชิญครับ   

นายธงชยั ฯ - ผมนายธงชยั  มาตรภูธร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ 3     

ผมอยากจะขอความเห็นชอบเป็นโครงการเร่งด่วน   หมู่ 3 มีไร่นาเกาะลอยกุดโด

ถนนท่ีใชใ้นการสัญจรอยูใ่นเขตพื้นท่ีบา้นท่าตูม  ตาํบลท่าตูม  ถนนเป็นหลุมเป็น

บ่อมาก  ผูค้นท่ีสัญจรไปมาไม่สะดวก  โดยส่วนมากคนท่ีใชถ้นนเป็นคนตาํบล   

หว้ยแอ่ง    แต่ถนนท่ีใชส้ัญจรเป็นเขตของตาํบลท่าตูมผมจึงทาํหนงัสือใหส้ภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งรับทราบ  แลว้จะประสานไปท่ีองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลท่าตูม  และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขวา  ใหเ้รียบร้อยดว้ย  เพราะ

ประชาชนเดือดร้อนมากอยากใหป้รับปรุงถนนใหเ้ป็นถนนลูกรังครับ   

นายก อบต. - ผมนายสมบูรณ์  คาํสอนทา  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  เก่ียวกบัการ

ขดุลอกคลองชลประทานฝ่ังซา้ยท่ีต้ืนเขิน  มีตน้หญา้ข้ึนรกมาก  และมีเศษขยะ  

หญา้  ผกัตบชวาดว้ย   ตะกอนเยอะมาก  ทาํใหน้ํ้าไหลไม่สะดวก  ช่วงฝนไม่ตก   

นํ้าในอ่างเก็บนํ้าก็ไม่พอใช ้ ทางสมาคมไม่มีเงิน  จากคนัใตดิ้นลงมาถึงหมู่ 1         

ของบประมาณ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  ปี  2557  ฝ่ายสภาองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  เพื่อขดุลอกคลองส่งนํ้าฝ่ังซา้ย  ผมอยากจะใหส้ภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  รับทราบ   และเม่ือวนัท่ี  25  สิงหาคม  2557   

/ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ... 
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  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  ไดไ้ปขอรับพนัธ์ุไก่ดาํมากจากศูนยศึ์กษา

การพฒันาภูพานอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  อาํเภอเมือง  จงัหวดัสกลนคร  จาํนวน  

18  ตวั  มาเพาะเพื่อขยายพนัธ์ุแจกจ่ายใหก้บัผูย้ากไร้  ตามเศรษฐกิจพอเพียงตาม

รอยพระราชดาํริต่อไป   และต่อไปจะเพาะพนัธ์ุหมูดาํอีก  โดยองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหว้ยแอ่งจะเป็นตน้แบบ  ต่อไป 

           ส่วนพื้นท่ีการเกษตรของชาวบา้นโด  หมู่ 3 เกาะลอยบา้นโดนั้น  ท่ีมีเขตท่ีนา

อยูใ่นพื้นท่ีของตาํบลเขวา  และตาํบลท่าตูม  นั้น  ประชาชนเดือดร้อนเร่ืองถนน

สัญจรไปมาไม่สะดวก  เป็นหลุมเป็นบ่อมาก  การขนส่งพืชผลทางการเกษตรไม่

สะดวกลาํบากมาก  ผมจึงเสนอใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  รับทราบ  

แลว้จะประสานไปท่ี  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขวา  และองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลท่าตูม  เพื่อดาํเนินการต่อไป    

ท่ีประชุม - ปรึกษากนัพอสมควร  และรับทราบ  จึงใหค้ณะผูบ้ริหารดาํเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4  - เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธาน ฯ - 4.1 การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปี

งบประมาณ 2558  วาระท่ี  3  (ขั้นลงมติ)  ในคราวน้ีไม่มีการอภิปราย  ต่อไปผมจะ

ขอมติท่ีประชุมวา่จะใหค้วามเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัน้ี  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

บริหารงบประมาณต่อไป  หรือไม่โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม - ปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หป้ระกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญติั

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2558  ได ้ และใหค้ณะผูบ้ริหารดาํเนินการ

ต่อไป 

ประธาน ฯ - 4.2 กาํหนดสมยัประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง   ประจาํปี  2558     

วา่จะกาํหนดข้ึนก่ีสมยั  เดือนอะไร  ก่ีวนั  หรือระหวา่งวนัท่ี  เชิญท่านสมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  อภิปรายและเสนอรายละเอียดวา่จะดาํเนินการ

ต่อไปอยา่งไร 

นายสมคัร ฯ - ผมนายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ 2   

ผมขอเสนอ  3  สมยัเหมือนกบัปีท่ีผา่นมา  2557  หากเม่ือมีความจาํเป็นเร่งด่วน      

ก็ขอเปิดสมยัวสิามญัก็ได ้ คือ  เดือนกุมภาพนัธ์ 2558   ระหวา่งวนัท่ี  1 – 15        

ของเดือน  เดือนมิถุนายน  2558  ระหวา่งวนัท่ี  15 – 30  ของเดือน  และเดือน

สิงหาคม  2558  ระหวา่งวนัท่ี  15 – 30  ของเดือน 
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ประธาน ฯ - มีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  ท่านใดท่ีจะเสนอเป็นอ่ืน ๆ         

อีกหรือไม่  ถา้ไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง         

วา่ท่านใดเห็นควรกบั  นายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ 2  ท่ีเสนอเป็น  3  สมยั  ของเดือน  กุมภาพนัธ์  2558 , มิถุนายน 

2558  และเดือนสิงหาคม 2558  โปรดยกมือ   

ท่ีประชุม - ปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติเป็นเอกฉนัทต์ามท่ีนายสมคัร  ภาวะหาญ  เสนอ 

ประธาน ฯ - 4.3 ขอปรับแผนเพิ่มเติม  แผนพฒันาตาํบลสามปี 2558 – 2560                        

จาํนวน  2  โครงการ  คือ 

  1. โครงการจดังาน  150  ปี  มหาสารคาม  (อุดหนุนวฒันธรรมจงัหวดัมหาสารคาม)  

จาํนวน  15,000  บาท  ปีละ  5,000  บาท 

2. โครงการส่งเสริมอาชีพใหก้บัเยาวชนพลงัแผน่ดิน  ปีละ  25,000  บาท  รวม  3  ปี  

เป็นเงิน  75,000  บาท  (เพื่ออุดหนุนศูนยอ์าํนวยการพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด

อาํเภอเมืองมหาสารคาม) 

ท่ีประชุม - ปรึกษากนัพอสมควร  มีมติใหค้วามเห็นชอบบรรจุทั้ง  2  โครงการ  ไวใ้นแผน

เพิ่มเติมในปี  2558 – 2560  ได ้

ระเบียบวาระท่ี  5 - เร่ืองอ่ืน  ๆ 

ประธาน ฯ - มีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  ท่านใดมีเร่ืองท่ีจะแจง้ใหท่ี้

ประชุมทราบหรือไม่เชิญครับ 

นายสงวน ฯ - ผมนายสงวน   คาํทอน  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ 8 นํ้า

ไม่ไหลประปาเสียมาหลายวนัแลว้  ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อน  ท่อตนั  

อยากจะใหท้่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  ดูแลช่วยแกไ้ขปัญหา     

ใหด้ว้ย 

นายสมคัร ฯ - ผม นายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ 2 

ผมอยากทราบรายละเอียดซ้ือโตะ๊  เกา้อ้ี  ท่ีจะใชใ้นหอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  วา่มีตวัอยา่งหรือขนาดของโตะ๊เกา้อ้ีหรือไม่  ส่วนหมู่ 7          

ส่งหนงัสือแจง้ก่อน  3  วนั ในเร่ืองฌาปนกิจศพ   

นายกาํธร ฯ - ผมนายกาํธร  คาํสอนทา  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ 10 

อยากจะทราบวา่เงินอุดหนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ขณะน้ีมีเงินเหลืออยูห่รือไม่  

และยงัไดด้าํเนินการอยูห่รือไม่ 
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นายทองดาํ ฯ - ผมนายทองดาํ  จาํปาบุรี  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ 1 

หอ้งนํ้าชาํรุด  อยากใหค้ณะผูบ้ริหารปรับปรุงซ่อมแซมใหด้ว้ย   เพราะเห็นชาํรุด

หลายจุด  และผมอยากทราบวา่เวลาชาวบา้นมาประชุมอบรมต่าง ๆ  ไม่มีค่านํ้ามนั

รถเลย  จะสามารถเบิกจ่ายเงินดงักล่าวไดห้รือไม ่

ปลดั อบต. - นางสาวอรัญญา  แคนหนอง  ในการจดัอบรมทุกคร้ัง  เช่น  อบรมโครงการจดัทาํปุ๋ย

ชีวภาพ  อบรมส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ และอ่ืน ๆ นั้น  ในระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและ

หนงัสือสั่งการไม่มีค่าพาหนะใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการอบรม  มีเฉพาะอาหารวา่ง  อาหาร

กลางวนั  ค่าวทิยากร  เป็นตน้  ส่วนเร่ืองถนนท่ีอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ท่าตูม  ก็ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าตูมดาํเนินการซ่อมแซม  เน่ืองจากเป็น

พื้นท่ีรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าตูม  ถึงแมว้า่ผูท่ี้สัญจรไปมาจะ

เป็นผูท่ี้อาศยัท่ีตาํบลอ่ืน  ๆ  ก็ตาม  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเจา้ของพื้นท่ีก็ตอ้งเป็น

ผูรั้บผดิชอบอยูแ่ลว้   

นายอุดม ฯ - ผมนายอุดม  คาํมูลคร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ 10     

ฝากถึงท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  ดว้ยครูผูดู้แลเด็กนั้น  ดูแลเด็ก

ไม่ดีเท่าท่ีควร  ปล่อยใหเ้ด็ก ๆ   วิง่เล่นออกมาขา้งถนนบ่อย  ๆ  คร้ังมาก  อนัตราย       

ผมจึงฝากใหค้ณะผูบ้ริหารดาํเนินการดว้ย 

นายก อบต. - เงินอุดหนุนทราบวา่หมู่ 9 ไดเ้ป็นส่วนใหญ่  บอกใหน้ายแปลก  คาํเบา้เมือง  และ

นายพลู  โสกชาตรี  ตรวจสอบรายละเอียดดว้ย  เช่น  หมู่ 9 และหมู่ 1 เป็นตน้  

สาํหรับหอ้งนํ้าผมจะปรับปรุงซ่อมแซมโดยเร็ว  และจะใหเ้จา้หนา้ท่ีทาํความสะอาด

ใหม้ากข้ึน  ส่วนการจ่ายขาดเงินสะสมมี  3  โครงการ  ซ่ึงไดด้าํเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

แลว้เม่ือ  21  สิงหาคม  2557  ท่ีผา่นมา  มีบา้น  หมู่ 3 , 4 และหมู่ 5  ซ่ึงผูรั้บจา้งสู้

ราคากนั 5 – 6 หม่ืนบาทต่อโครงการ  ก็จะเรียกมาทาํสัญญาเร็ว ๆ น้ี  ส่วนทาํถนน

หมู่ 5  ฝนตกมาถนนขาดทาํใหป้ระชาชนไดรั้บความเดือดร้อนมาก  นํ้ากดัเซาะ

พงัทลายทั้งถนนสองขา้งถนน  ทาํใหส้ัญจรลาํบากมาก  สาํหรับ หมู่ 7                 

บา้นท่าสาํราญ  ถนนลาดยาง  4,000,000  บาท  ผูรั้บจา้งสู้ราคากนัมีเงินเหลืออยู ่

1,500,000 บาท  ผมจะขอโครงการอนุมติัต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัมหาสารคาม  ต่อไป  

อาจจะทาํให ้ หมู่ 7  หรือ หมู่ 9 ต่อไป     ส่วนความคืบหนา้จะแจง้ใหท้ราบต่อไป  

นํ้าประปาภายในหมู่บา้นอยากใหซ่้อมแซมปรับปรุงกนัเองภายในหมู่บา้นก่อน  

หากเกินความสามารถจึงขอความช่วยเหลือมาท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

ส่วนโครงการอ่ืน ๆ ท่ีเกินกาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  ผมจะขอ

งบประมาณอาํเภอต่อไป   
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นายแปลก ฯ - ผมนายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 9 

การส่งเงินฌาปนกิจศพ  ขอใหส้มาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล                   

ของแต่ละหมู่บา้นรับผดิชอบดว้ย ไปร่วมงานเห็นควรพิจารณาดว้ยกนั 

ประธาน ฯ - วนัน้ีก็ประชุมมาพอสมควรแลว้  ผมอยากจะใหทุ้กท่านไปร่วมงานกนัทุกคน       

ส่วนหนงัสือท่ีคณะผูบ้ริหารแจง้ใหร่้วมงานนั้น    อยากจะใหทุ้กท่านใหค้วาม

ร่วมมือดว้ย  ซ่ึงก็แจง้ก่อนอยูแ่ลว้  3  วนั  และในวนัท่ี  5  กนัยายน  2557            

เชิญร่วมงานทอดขา้วสารวดัป่าสามคัคีธรรม  หมู่ 8  รวมกนั 5  หมู่บา้น  คือ  หมู่ 3 , 

4 , 8 , 9 และหมู่ 10  ร่วมเป็นเจา้ภาพดว้ยกนั  วนัน้ีก็ประชุมกนัมานานพอสมควร

แลว้   ผมขอขอบคุณทุกท่าน  วนัน้ีขอปิดการประชุม 

 

                                                             ปิดประชุมเวลา  15.30   น. 

 

  

                        (ลงช่ือ)   อรัญญา   แคนหนอง       ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

                                                             (นางสาวอรัญญา    แคนหนอง) 

                                               เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

 

 

                      (ลงช่ือ)       ประมวล    สีดาํ         ผูต้รวจจดบนัทึกการประชุม 

                                                                (  นายประมวล    สีดํา  ) 

                                               ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 
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(ลงช่ือ)     ทองดาํ    จาํปาบุรี     ผูต้รวจบนัทึกการประชุม  

              (นายทองดํา   จําปาบุรี) 

                                    สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 1 
 

 

 

(ลงช่ือ)       สุภาพ   พรมมร     ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นางสุภาพ   พรมมร) 

                     สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 7 
 

 

 

(ลงช่ือ)         แปลก  คาํเบา้เมือง               ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายแปลก   คําเบ้าเมือง) 

                       สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 9 

 
 

(ลงช่ือ)       สมคัร  ภาวะหาญ              ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายสมัคร   ภาวะหาญ) 

                     สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 2 

 
 

(ลงช่ือ)     สวสัด์ิ    สมบติัหอม       ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายสวสัดิ์   สมบัติหอม) 

                      สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 3 

 

 

 

 

 

 


