
-1- 

ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

สมยัสามญัท่ี  2  / 2558 

คร้ังท่ี  2 

วนัท่ี   24    มิถุนายน  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  

 

 

 

/ 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 นางสาวเจนจิรา  ใจจุลละ รองปลดั อบต. เจนจิรา  ใจจุลละ  

6 สิบเอกประเสริฐ  วิริยะ ผูอ้าํนวยการกองช่าง ประเสริฐ  วริิยะ  

7 นายศุภฤกษ ์  ปะระทงั หวัหนา้สาํนกัปลดั ศุภฤกษ ์  ปะระทงั  

8 จ่าเอกธนวรรธน์  จนัต่อ หวัหนา้ส่วนสวสัดิการสังคม ธนวรรธน์  จนัต่อ  

9 นายวฒันา  ศรีคลงั หวัหนา้ส่วนสาธารณสุข วฒันา  ศรีคลงั  

10 นางนิศมา  คาํเบา้เมือง เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์  ฯ นิศมา  คาํเบา้เมือง  
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บนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง 

สมยัสามญั   ท่ี  2 / 2558 

คร้ังท่ี  2 

วนัท่ี    24   มิถุนายน   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 -  ฌาปนกิจศพ  บา้นท่างาม  และบา้นหว้ยแอ่ง  แจง้ใหท้ราบขณะน้ีดาํเนินการอยู ่

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 - เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ประธานฯ - ทุกท่านได้รับบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้  และได้อ่านแล้ว  มีท่านใด

แก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดบ้าง  และเชิญท่านทองดํา   จ ําปาบุรี  ประธาน           

ตรวจบนัทึกรายงานการประชุม  เชิญครับ 

นายทองดาํ ฯ - ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1     

ประธานตรวจบนัทึกรายงานการประชุม   มีท่านธงชยั  มาตรภูธร   สมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 3  ขอแกไ้ขครับ 

นายธงชยั ฯ - ผม นายธงชยั   มาตรภูธร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 3  

ขอเพิ่มเติมเคร่ืองกรองนํ้ า  ขอ้ความนํ้ าประปา  นํ้ าขุ่น  มีตะกอน  ขอถงักรองนํ้ า

ครับ  และขอตดัคาํวา่  นํ้าไม่ไหล  ออกครับ     

นายสวสัด์ิ ฯ - ผม นายสวสัด์ิ สมบติัหอม สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 3 

ขอแกไ้ข  นํ้าขุ่น  นํ้าไหลสะดวก  นํ้าไม่ค่อยไหล  ตดัออกครับ 

ประธาน ฯ - ท่ีประชุม  แก้ไข  เพิ่มเติม  แล้วเม่ือไม่มีท่านใดขอแกไ้ขเพิ่มเติมอีก  ผมขอมติ

รับรองบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้  โปรดยกมือ 



ท่ีประชุม ฯ  - มีมติรับรองบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

/ ระเบียบวาระท่ี 3  ... 
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ระเบียบวาระท่ี  3 - เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

ประธาน ฯ - 3.1 เร่ืองแจง้ให้ทราบเก่ียวกบัการไปศึกษาดูงาน  เชิญ  หัวหน้าสํานกัปลดั  อธิบาย  

ช้ีแจงในรายละเอียดต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  เชิญครับ 

นายศุภฤกษ ์ฯ - ผม  นายศุภฤกษ ์ ปะระทงั   ตาํแหน่ง   หวัหนา้สํานกัปลดั  ขอช้ีแจงรายละเอียดใน

การศึกษาดูงานคร้ังน้ี  และรับผิดชอบในการเสนอโครงการ  ว ันท่ี  8 – 11  

กรกฎาคม  2558   จะกาํหนดชดัเจน  วนัท่ี  8  กรกฎาคม  2558  เดินทางและอบรม  

ปีน้ีไปดูงานเยอะ  เช่น  อสม.  ผูใ้หญ่บา้น / กาํนนั  สมาชิก  อบต.  พนกังาน  ลูกจา้ง  

อบต.  วนัท่ี  9 – 11  กรกฎาคม  2558   วนัดูงาน  เป็นขบวนใหญ่  ดูงานท่ีจงัหวดั

ตราด  ระยอง  จนัทบุรี  ส่วนสถานท่ีจะให้นกัวิชาการศึกษา  ติดต่อประสานงาน     

ดูงาน  3  ท่ี  ขอแจง้ใหท้ราบเบ้ืองตน้คร่าว  ๆ  ก่อน 

นายวฒันา ฯ - ผม  นายวฒันา  ศรีคลัง  ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วนสาธารณสุข  จากข้อบัญญัติ

งบประมาณ 2558  ตั้ งไว ้ 100,000  บาท  อสม.อยากไปศึกษาดูงานท่ีทะเลภาค

ตะวนัออก  ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลห้วยแอ่ง  ไดเ้ชิญประชุม  จะเก็บ

เงินเพิ่ม  อสม.  คนละ  500  บาท  แต่ก็มีปัญหามาก  จะทาํให้เกิดความขดัแยง้กบั

การบริหารจดัการ  อสม.  ไดแ้นวทางตามพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง  เกิดเป็น

ความสามคัคีในหมู่คณะ  หมู่บา้นในตาํบล  เพื่อประหยดังบประมาณ ก็จะให้  อสม. 

ประมาณ  95  คน ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานในคร้ังน้ีดว้ย  ผมอยากจะให้เอาเงิน     

2  ก้อนมารวมกัน  ดูงานจะมี  อสม.  ผูใ้หญ่บ้าน / กาํนัน  และ  สมาชิก  อบต.  

พนกังานส่วนตาํบล  ลูกจา้ง  จะโอนเงินแบบใดจะพิจารณาต่อไปเพิ่มเติม   

นายธงชยั ฯ - ผม นายธงชยั   มาตรภูธร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 3  

อยากสอบถามว่า  งบประมาณ  คือ  100,000  บาท  อสม.  ไปดูงานเยอะมาก  

ค่าใชจ่้ายมาก  นอนพกัก่ีคืน  อาหารกินอยา่งไร  รถก่ีคนั  ขอทราบรายละเอียด  และ

อยากให้หวัหน้าสํานกัปลดั  แจง้จุดมุ่งหมาย  จะไปดูอะไร  ท่ีไหน  รู้แต่จงัหวดัจะ

ไป  อยากทราบในรายละเอียด  เพราะงบประมาณนอ้ย  อยากใหส้ภาดูแลดว้ย 

นายบุญสวน ฯ - ผม นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1 

เก่ียวกบัการไปศึกษาดูงาน งบประมาณตั้งไวใ้นหมวดต่าง  ๆ ไวแ้ลว้  150,000  บาท  

มาเพิ่ม  อสม.   เขา้มา  ยงัไม่ไดห้ารือกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลห้วยแอ่ง  



ทั้งหมดดูงานประมาณ 300  คน  งบประมาณ  250,000  บาท  งบประมาณมีเพียงพอ

หรือไม่  อยากจะเพิ่มเติมอีก  500,000  บาท      

 

/ นายแปลก ฯ ... 
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นายแปลก ฯ - ผม นายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 9  

การไปศึกษาดูงาน  อสม.  ไปดว้ยในคร้ังน้ี  ถา้ไปไม่ไดห้้ามมีคนไปแทนเด็ดขาด  

ผมอยากจะใหเ้จา้หนา้ท่ี  อบต.  ไปดว้ย 

ประธาน ฯ - มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่  ส่วนตัวผม  ผมอยากจะให้ไปหมู่บ้านละ  5  คน             

อสม.  ดว้ย  เหลือ  163  คน  จนท.  20  คน  

นายทองดาํ ฯ - ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 1     

ผมอยากทราบท่ีไปท่ีมา  งบประมาณ  250,000  บาท  จะดาํเนินการอยา่งไร  ถามวา่

จะไดม้าในหมวดใด  จะทาํอยา่งไร   

ปลดั อบต. - นางสาวอรัญญา   แคนหนอง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  ขอช้ีแจงว่า  

ในระเบียบตามท่ี  สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ออกตรวจสอบการใช้จ่ายเงินนั้น  

เช่นแถวจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  วา่  ผใ็หญ่บา้น  กาํนนั  ไม่สามารถไปดูงานกบั  

อบต.  ได้  เน่ืองจากเป็นคนของกรมการปกครอง  และถ้าเป็นกลุ่มแม่บ้าน  

เกษตรกร  ตอ้งจดทะเบียนรับรองดว้ย  ถา้โครงการใด  ๆ  ไม่ถูกตอ้งก็เรียกเงินคืน  

และส่วน  อสม.  ก็ไม่สามารถไปศึกษาดูงานกบั  อบต.  ได้  เน่ืองจากอยู่คนละ

กระทรวงกนั  อสม.  อยูก่ระทรวงสาธารณสุข  อบต.  อยูก่ระทรวงมหาดไทย  อสม.  

ก็มีงบประมาณเป็นของตนเองอยูแ่ลว้  อบต.  สามารถไม่ให้ไปดูงานไดใ้นคร้ังน้ีแต่

อย่างใด  ถ้าไปกลวัจะถูกเรียกเงินคืนได้  ก็เช่นเดียวกบักาํนนั / ผูใ้หญ่บา้น  ก็อยู่

กรมการปกครองก็ไม่สามารถไปดูงานเช่นกนั  ดิฉันจึงอยากให้ผูเ้สนอโครงการ

พิจารณาใหดี้ ๆ  ก่อนจะทาํโครงการต่าง  ๆ  ต่อไป   

นายวฒันา  ฯ - ผม  นายวฒันา  ศรีคลัง   ตาํแหน่ง  หัวหน้าส่วนสาธารณสุข  องค์การบริหาร     

ส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  ตามท่ีผมไปศึกษาดูงานมาทุกส่วนราชการสามารถไปศึกษาดู

งานร่วมกับ  อบต.  ระเบียบปี  2557  ว่าด้วยพัสดุได้เปล่ียนไปแล้ว  ถ้าเป็น

ประโยชน์กบัทางราชการ  กบั  อบต.  ก็สามารถไปดูงานได้  แต่ก่อนยืมค่าท่ีพกั     

ขอยกเวน้ระเบียบพสัดุ  อบรม  ดูงาน   อสม.  เขียนโครงการอบรมบุคคลภายนอก  

บุคคลภายใน  คนจาํนวนมากก็ให้ใช้และเบิกรายหัวคนท่ีมาก  โดยเบิกเป็นคนละ

รายหวัไดไ้ม่เท่ากนั  ดูงานส่วนราชการ  ดูงานเอกชน  (ทั้งวนั)  ให้ดูคนท่ีไปอบรม



ว่าจาํนวนไหนมากกว่ากัน  ผมยืนยนัว่า  อสม.  ไปดูงานได้ในคร้ังน้ี  เน่ืองจาก

ทาํงานเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ  และการไปศึกษาดูงาน  ไม่จาํเป็นตอ้งอบรม

ท่ี  อบต.  ก่อน  ไปอบรมท่ีดูงานก็ได้  ผมจะประสานงานกับประธาน  อสม.  

เก่ียวกบัการเดินทางไปศึกษาดูงาน  และตอ้งประกนัอุบติัเหตุดว้ย 
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นายศุภฤกษ ์ฯ - หัวหน้าสํานักปลดั  เจตนาการไปดูงานในคร้ังน้ี  สร้างความสามคัคี  ปรองดอง  

ภายในตาํบลห้วยแอ่ง   ยงัไม่ไดเ้สนอโครงการ  ภายในวนัศุกร์น้ีจะเสนอโครงการ  

ผมมอบใหน้กัวชิาการศึกษาช่วยเหลือต่าง ๆ  ถือตามเสียงขา้งมากไปดูงานหลายวนั  

เพราะไปไกล  แลว้ค่อยโอนเงินงบประมาณมาเพิ่มเติม  เขียนโครงการตอ้งดูจาํนวน

คนก่อน  ยอดหัวบุคคลก่อน  จึงจะไดข้อ้สรุปก่อนวนัศุกร์  ผมอยากทาํให้โปร่งใส  

ตรวจสอบได้  ไปพร้อม ๆ  กัน  ถ้าไปหลายคนควรจะนอนพักบ้านเป็นหลัง         

เพื่อสร้างความสามคัคี  จะไดป้ระหยดังบประมาณ เหมาะสมกบัเงินท่ีมีอยู ่  

ประธาน ฯ - อยากไดก้าํหนดการเดินทาง  วา่จะมีค่าใชจ่้ายอยา่งไรบา้ง   

นายก อบต. - เก่ียวกบัการไปศึกษาดูงาน  ท่ีผา่นมาไม่มีการเดินทางไปพร้อมกนัเลย  แต่คร้ังน้ีจะ

ไปประมาณ  200  คน  แต่ผมว่าน่าจะเดินทางไม่ครบอยู่  หรือไม่ครบแต่ก็จะน้อย  

แต่มีบางกลุ่มไม่ค่อยเข้าใจ  จะดาํเนินการอย่างไร  จะพกั  กินอย่างไร  มอบให้

เจา้หนา้ท่ีผูเ้สนอโครงการดาํเนินการต่อไป  ส่วน  อสม.  นอ้ย  โอนงบประมาณมา

เพิ่มก็ได้  คือโอน  50,000  บาท  รวมกับของ  อบต.  50,000  บาท  อาจจะได ้ 

350,000  บาท   หรือจะไปดว้ยกนัก็ได ้  

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ 

ประธาน ฯ - ข้อ  3.2  แจ้งให้ทราบเก่ียวกับท่ีทาํงานส่วนสวสัดิการสังคม  องค์การบริหาร      

ส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง   เชิญหวัหนา้ส่วนสวสัดิการสังคม  แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

จ่าเอกธนวรรธน์ฯ - ผม  จ่าเอกธนวรรธน์  จนัต่อ  ตาํแหน่ง  หวัหนา้ส่วนสวสัดิการสังคม  ผมอยากขอท่ี

ประชุมต่อเติมท่ีทาํงานด้านหลังห้องประชุม  เป็นส่วนสวสัดิการสังคม  เพราะ

ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  มาติดต่อราชการไม่สะดวก  ผมอยากจะให้ปรับปรุงดา้นหลงัหรือ

ของบประมาณสร้างต่อเติม  ไวเ้ป็นท่ีทาํงานของส่วนสวสัดิการสังคม  ขอให้บรรจุ

ไวใ้นแผนพฒันาตาํบลครับ 

นายแปลก ฯ - ผม  นายแปลก  คาํเบา้เมือง สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 9  

ผมอยากจะให้สร้างใหม่จะดีกว่า  ให้เป็นสัดส่วน  จะได้มีความสะดวกในการ

ประสานงานกบัส่วนราชการอ่ืน  ๆ  ดว้ย 

สิบเอกประเสริฐฯ - ผม  สิบเอกประเสริฐ  วิริยะ   ผูอ้าํนวยการกองช่าง  ขอเสนอว่า  ผมไม่อยากให้



ก่อสร้างเพิ่มเติมห้องประชุมด้านหลังน้ี  ผมอยากให้ทาํเป็นห้องเก็บของ  ผมขอ

เสนอห้องเก็บของดา้นขา้งของห้องกองคลงั  ปรับปรุงเพียงเล็กนอ้ยก็เขา้อยูไ่ดแ้ลว้  

และสะดวกดว้ย 
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นายบุญสวน ฯ - ผม  นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 1  

ผมไม่เห็นด้วยต่อเติมห้องประชุมด้านหลงั  อยากจะให้ปรับปรุงโรงปุ๋ยเป็นห้อง

ประชุมดีกวา่  ถา้มาประชุม  100  คน  อึดอดั  คบัแคบมาก  ผมอยากจะให้ปรับปรุง

โรงปุ๋ยไวใ้นแผนพฒันาปี  2559-2561  ดว้ย  และห้องประชุมน้ีทาํเป็นห้องทาํงาน

ของเจา้หนา้ท่ี  อบต.  ต่อไป 

นายทองดาํ ฯ - รับทราบ 

นายสงวน ฯ - ผม  นายทองดาํ  จาํปาบุรี  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 1  

การไปศึกษาดูงานไม่แล้วเสร็จ  ผมอยากจะให้มีรายละเอียดชัดเจน  มีกรอบ

ค่าใชจ่้ายอะไรบา้ง  เงินมาจากหมวดใด  อะไร   

นายธงชยั ฯ - ผม  นายธงชยั  มาตรภูธร   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 3  

การไปดูงานไปพร้อมกันหลายคน  มีทั้ งผลดีและผลเสีย  รถบสั 1  คนั  นั่งได ้        

55  คนเท่านั้น  ตาม  พรบ.ขนส่ง  จาํนวนก่ีคน  อยากไดร้ายละเอียดจะไปอยา่งไร 

นายสมคัร ฯ - ผม  นายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 2  

การไปศึกษาดูงาน  ตามขอ้บญัญติังบประมาณ  มีเงิน  100,000  บาท  รวมกับ  

150,000  บาท  รวมอีก  150,000  บาท  และหัวหนา้ส่วนสวสัดิการสังคมเสนอต่อ

เติมหอ้งเพิ่มเติมอีก  ผมเสนอใหม้อบให้ห้องประชุมน้ีมาเป็นท่ีทาํงานของเจา้หนา้ท่ี

ข้ึนมาอยู ่ และใหน้าํเขา้แผนพฒันา  โรงปุ๋ยโดยบรรจุไวใ้นวนัน้ีเลย 

นายศุภฤกษ ์ฯ - หัวหน้าสํานักปลัด  กําหนดการบริหารจัดการท่ีดี  ตามแนวทางพระราชดําริ          

ไประยอง  2  วนั  ตราด  1  วนั  เป็นโครงการตามแนวพระราชดาํริเป็นอนัดบัแรก  

แต่ขอจาํนวนคนเขา้มาก่อน  หลงัจากนั้นก็ไปจงัหวดัระยอง  อาจจะใชง้บประมาณ  

400,000  บาท  รายช่ือผูท่ี้จะเดินทาง  เช่น  ผ็นํา  อสม.  และไม่มีปัญหาอะไร         

ไปดูงานท่ีจังหวดัจันทบุรี  ระยอง   ตราด  นอน  2  คืน  จะทาํกาํหนดการให้

ภายหลงัก่อน  

ปลดั อบต. - ใหเ้ขียนโครงการก่อน  แลว้ดูเงินงบประมาณ  ถา้ไม่พอก็ให้โอนเงินงบประมาณมา

เพิ่มเติมต่อไป  เช่น  ถา้โครงการตั้ง  200  คน  แต่วนัเดินทางปรากฏวา่ไปดูงานไม่

ครบตามโครงการ  200  คน  ก็ตอ้งเบิกจ่ายตามความเป็นจริงอยูแ่ลว้ 



นายก อบต. - ตั้งงบประมาณไว ้ 400,000  บาท  หายอดคนเดินทางมาก่อนท่ีจะไป  และหาร

จาํนวนหวั  ผมมอบใหห้วัหนา้สาํนกัปลดั  เป็นคนเขียนรายละเอียดของโครงการ 

ท่ีประชุม ฯ - สอบถามรายละเอียดพอสมควร  และรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 - เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

  4.1 เร่ือง  ประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2559 – 2561  

ประธาน ฯ - มีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่านใดท่ีจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่  เชิญครับ   

นายธงชยั ฯ - ผม  นายธงชยั   มาตรภูธร   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 3  

หนา้  111  และหนา้  113  ปี  2560 – 2561  ไม่มีตวัเลข  มาช่องเพิ่มเติมไม่มี  แลว้จะ

เพิ่มในภายหลงั   

นายแปลก ฯ - ผม  นายแปลก  คาํเบา้เมือง สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 9   

ผมอยากใหเ้พิ่มเติมแผนหอ้งประชุมดว้ย  แทนโรงปุ๋ย  ตอ้งบรรจุไวคื้อ  เคร่ืองเสียง  

ไมค ์ และอ่ืน  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

ประธาน ฯ  - นาํบรรจุไวเ้ลย  ปี  2559 – 2561  เป็น  แอร์  พดัลม  มอบให้  เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์

นโยบายและแผน  นาํบรรจุไวใ้นแผนพฒันาปี  2559  -  2561   ไดเ้ลย  แลว้จะนาํเขา้

บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี  2559  เดือน  สิงหาคม 2558  ต่อ  

งบประมาณเท่าไรมอบให้กองช่างประมาณการก่อน  เม่ือท่ีประชุมไม่มีท่านใด

อภิปรายเพิ่มเติมอีก   ผมจะขอมติเห็นชอบประกาศใช้แผนพฒันาสามปี  2559 – 

2561  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - มีมติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นชอบใหป้ระกาศใชเ้ป็นแผนพฒันาสามปี  ต่อไป 

  4.2 การโอนเงินงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน  ค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ      

เพื่อเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ เช่น  หลอดไฟ  สายไฟ  สวิทช์และวสัดุไฟฟ้า

อ่ืน ๆ  ตั้ งไว ้ 200,000  บาท  ในหมวดรายจ่ายประจาํ  และโอนเงินดังกล่าวมา

จาํนวน  100,000  บาท  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตั้งไวใ้นแผนงานอุตสาหกรรม

และโยธา  เพื่อตั้งจ่ายรายจ่ายเพื่อการลงทุน  ในโครงการก่อสร้างโครงหลงัคาเช่ือม

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นโคกล่าม - ท่าสําราญ  (หลงัใหญ่ – หลงัเล็ก)  ขนาดกวา้ง  

7.00  เมตร  ยาว  10.00 เมตร  หนา  0.08  เมตร  หรือปริมาณพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  

70.00  ตารางเมตร  งบประมาณ  100,000  บาท    

ประธาน ฯ - เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล  อภิปรายในรายละเอียด  ว่าจะดาํเนินการ



อยา่งไร 
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นายก อบต. - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโคกล่าม – ท่าสําราญ  ได้สร้างแล้วเสร็จแต่ขาดอุปกรณ์    

การเรียนการสอน  และยงัไม่สามารถเปิดทาํการได ้ ตอ้งมีการปรับปรุงบางรายการ  

เช่น  อาคารทั้ง  2  หลงัไม่ติดต่อกนั  ตอ้งมุงหลงัคาเช่ือมต่อกนัก่อน    เทคอนกรีต  

ถมดินปรับระดบัดว้ย  แต่ตอ้งมีการโอนเงินงบประมาณท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ยงัไม่ไดใ้ชจ่้าย  มาตั้งจ่ายเพื่อก่อสร้างเพิ่มเติมอีกจาํนวน  100,000  บาท   เพื่อจะได้

เปิดเรียนไดใ้นเทอมต่อไป  ผมจึงอยากจะขอความเห็นชอบจากสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  ให้โอนเงินงบประมาณดงักล่าว  มาตั้งจ่ายตามระเบียบขอ้  4.2  

น้ีครับ  และจะมีบางรายการตั้งจ่ายไวแ้ต่ไม่ไดใ้ช ้ ตามขอ้บญัญติัปี  2558  ก็โอนมา  

100,000  บาท 

นายสมคัร ฯ - ผม  นายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 2  

เงินจะโอนมาไดอ้ยา่งไร  ผมอยากจะให้บรรจุโครงการน้ีไวใ้นแผนพฒันา  ปี  2559  

ดว้ย 

นายก  อบต. - ยงัมีอีกตอ้งทาํท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นโคกล่าม – ท่าสําราญ  คือเคร่ืองเล่นเด็ก  ส่ือ

การเรียนการสอน  เป็นต้น  ผมคิดว่าเคร่ืองเล่นเด็กอาจจะย้ายไปอยู่หมู่  7              

บางรายการท่ีซํ้ ากนั 

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษาหารือกนัพอสมควร 

ประธาน ฯ - เม่ือท่ีประชุมไม่มีข้อซักถามแล้ว  ผมจะขอมติในการโอนเงินงบประมาณจาก

รายจ่ายประจาํ  จาํนวน  100,000  บาท  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จาํนวน  100,000  

บาท  ตามขอ้  4.2  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หโ้อนเงินงบประมาณไดต้ามรายการขอ้  4.2  ได ้

  4.3 การเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงประกอบงบประมาณ  รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  

2558  คือ  หมู่ท่ี  3  ตั้งไวเ้ป็นโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมู่ ท่ี   3  บ้านโด  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           

ผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง  5  เมตร  ยาว  75  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือ

ปริมาณพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่   375  ตารางเมตร  งบประมาณ  133,000  บาท 

ประธาน  ฯ - เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล  หมู่ท่ี  3  อภิปรายถึงเหตุผลในการขอ



เปล่ียนแปลงโครงการในคร้ังน้ี 

นายธงชยั ฯ   ผม  นายธงชยั   มาตรภูธร   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 3 

เน่ืองจากหมู่  3  ไม่มีท่ีระบายนํ้ า  ช่วงน้ีหน้าฝนตกด้วย  ทาํให้ระบายนํ้ าไม่ทนั  

อยากจะไดเ้ป็นท่อระบายนํ้ า  จึงให้กองช่างประมาณการแลว้  จากงบประมาณเดิม  

133,000  บาท  แยกเป็น  2  โครงการ  เน่ืองจากมีความจาํเป็นจริง  ๆ คือ  

/ 1. โครงการก่อสร้าง ... 
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       1. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน  คสล.  หมู่ท่ี  3  บา้นโด  ผิวจราจรกวา้ง  5  

เมตร  ยาว  60  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือปริมาณพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  300  ตาราง

เมตร  งบประมาณ  100,000  บาท 

       2. โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้ าคอนกรีตผ่าซีก  หมู่ท่ี  3  บา้นโด  เป็นท่อ

ระบายนํ้ าผ่าซีกเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  ยาว  70  เมตร  งบประมาณ         

33,000  บาท 

นายก  อบต. - โครงการหมู่  3  นั้น  ผมได้ให้กองช่างได้ประมาณการมาแล้ว  เพื่อแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนจึงแยกเป็น  2  โครงการตามท่ี  ส.อบต.ธงชัย  ฯ    

กล่าวนั้น 

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากนัพอสมควร 

ประธาน ฯ - เ ม่ือท่ีประชุมได้ปรึกษากันแล้ว  ผมจะขอมติในการเปล่ียนแปลงคํา ช้ีแจง

งบประมาณรายจ่ายตามขอ้บญัญติัปี  2558  ดงัรายละเอียดขา้งตน้แลว้  ของ   หมู่  3  

หากท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หเ้ปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงประกอบงบประมาณปี  2558  หมู่  3  ได ้

  4.4 การเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  

2558  หมู่ท่ี   6  คือโครงการเดิม  เป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนน  

คสล.  หมู่   6  บา้นหมากหญา้  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงยกระดบัถนน  คสล.  

ผวิจราจร  คสล.  กวา้ง  4  เมตร   ยาว  86  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ถมดินปรับระดบั

คนัทาง  หนา  0.25  เมตร  งบประมาณ  190,000  บาท  ขอเปล่ียนแปลงมาเป็น

โครงการใหม่  จาํนวน  2  โครงการ  คือ 

  1. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  6  บา้นหมากหญา้  ผจิราจร  คสล.  กวา้ง  

4  เมตร  ยาว  44  เมตร  หนา  0.15  เมตร  งบประมาณ  90,000  บาท   

  2. โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนดินสายบา้นหมากหญา้ –ลาํหว้ยแกดาํ  หมู่  6 

กวา้ง  5  เมตร  ยาว  500  เมตร  งบประมาณ  100,000  บาท 

ประธาน ฯ - ผมไดรั้บหนงัสือจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  หมู่ท่ี  6  เพื่อขอ

เปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงดงักล่าว  เชิญ  ส.อบต.  หมู่  6  อภิปรายในรายละเอียดครับ 



นายจาํลอง ฯ - ผม  นายจาํลอง  โภควบิูลย ์ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 6 

ตามระเบียบประชุมขอ้  4.4  นั้น  ท่ีขอเปล่ียนแปลงโครงการ  คือ  ถนนดินนั้น  

ชาวบา้นเดือดร้อนในการสัญจรเดินทาง  ผมเลยขอแยกเป็น  2  โครงการออกโดย

ถนน  คสล. คงเดิมลดระยะทางลงบา้งบางรายการ  ดงัรายละเอียดท่ีแจง้ใหท้ราบ

แลว้นั้น 
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นายก อบต. - กรณีหมู่  6  เปล่ียนแปลงขอ้บญัญติังบประมาณปี  2558  นั้น  หมู่ท่ี  6  ถนน  คสล.  

ก็คงเดิมแต่ลดระยะและจาํนวนเงินลงก่อน  เพราะถนนดินก็มีความจาํเป็น  ชาวบา้น

เดือดร้อนจริง  ๆ  จึงตอ้งแยกเงินออกมา  ตามรายการนั้น   

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากนัพอสมควร 

ประธาน ฯ - เม่ือไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายต่อ  ผมจะขอมติในการเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจง

ของ  หมู่  6  ตามรายละเอียดน้ี  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หเ้ปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงดงักล่าวได ้ จาํนวน  2  รายการ 

ระเบียบวาระท่ี 5 - เร่ืองอ่ืน  ๆ   

ประธาน ฯ - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท่านใดมีเร่ืองจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

หรือไม่  ส่วนผมมี  หมู่  5  ของบเร่งด่วน (งบกลาง)  ซ่อมแซมถนนจะไดห้รือไม่   

นายก  อบต. - หมู่ท่ี  5  เส้นทางเดิม  ให้ขยายถนน  ตดัไมอ้อกก่อน  บุกเบิกทางก่อน  ผมจะมอบ

ให้กองช่าง  เขา้ไปสํารวจดูก่อน  มี  2  จุด  คลองขาด  ให้ทาํหนังสือมาก่อน  อยู่

ตาํบลเขวาให้ถึง  นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ส่วนหมู่  5  ในขอ้บญัญติัปี 

2558  คงเดิม  ผมขอแจง้อีกตาํบลห้วยแอ่งไดรั้บวาตภยั  ผูว้า่ราชการจงัหวดั  อนุมติั

เงินแลว้  หมู่ 2  1  คน  หมู่  5  ดว้ย 

นายบุญสวน ฯ - ผม  นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 1 

ส่งหนงัสือซ่อมแซมถนน  คสล.  ภายในหมู่บา้น  หมู่   1  ถนนแยก   จุดท่ี  1  จุดท่ี  

2  หน้าวดัเสียหาย  ปี  2554   นํ้ าท่วม  ยงัเป็นหลุม  ส่งหนังสือมาแล้ว  3  คร้ัง  

ซ่อมแซมใหเ้ร่งด่วน  ประชาชนเดือดร้อน  2  จุด 

นายอุดม ฯ - ผม  นายอุดม  คาํมูลคร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 10 

บา้นมัน่คง  ขาดบา้นหมากหญา้  หมู่  6  ติดตามใหเ้ร็ว  ๆ  น้ี   มีเงินเหลือส่วนนอ้ย 

นายแปลก ฯ - ผม  นายแปลก คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 9 

โครงการต่าง  ๆ  ในปี  2558  เหลือก่ีโครงการ  ทาํแลว้ก่ีโครงการ  เหลือหลายเดือน  

เช่น  ไฟฟ้า  ถนนต่าง  ๆ  เป็นตน้  และเงินออมวนัละบาท  ตั้งไว ้ 50,000  บาท  จะ

ทาํอย่างไร   ประปา  หมู่  4  เก็บหน่วยละ  7  บาท  ค่าธรรมเนียม  10  บาท  ผม

เสนอให้เจา้หน้าท่ี  อบต.  ไปเก็บค่านํ้ าประปา  จะดีกว่าและสะดวกดว้ย  โดยจ่าย



มิเตอร์นํ้า  อบต.  คร้ังหน่ึงและเจา้ของจ่ายคร้ังหน่ึง 

นายก อบต. - เงินในขอ้บญัญติัปี  2558  ขณะน้ีหมู่  6  ทาํแลว้บางส่วน  ประชาชนเดือดร้อน   ทาํ

แลว้ถนน  คสล.  หมู่  3  หมู่  1 , 7 , 10  ต่อมาก็หมู่  3 , 4  ส่วนหมู่ท่ี  9  ประกาศ

สอบราคา  จะเร่งดํา เนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ขณะน้ีหัวหน้ากองคลัง            

ตรวจเช๊คเงินอยู ่   วา่มีเงินทาํโครงการต่าง ๆ  บา้งแลว้  บางส่วนก็ทาํงานตาม 
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  รอบเดือน  งานประเพณีดาํเนินการต่อไปเร่ือย  ๆ  ส่วนงานไฟฟ้าไม่ไดจ้ดัซ้ือจดัจา้ง  

ให้นาํเงินไปจ่ายไดเ้ลย  คาดว่าจะก่อนส้ินเดือนสิงหาคม  2558  น้ี  จะโอนเงินให้

ไฟฟ้าได ้ ส่วนประปาหมู่  4  ไดโ้อนให้  อบต.  ตามหนงัสือท่ีทาํการผูใ้หญ่บา้นหมู่  

4  ลงวนัท่ี  4  พฤศจิกายน  2557  โดยมีคณะกรรมการหมู่บา้นยินยอมแลว้  โดยมี

มาตรวดันํ้ า  50  ตวั  เก็บเงิน  40  บาท  จึงนาํเขา้สู่สภาให้รับทราบ  เดือนแรกกาํไร  

1,500  บาท  เดือนท่ี  2  ขาดทุน  เสนอให้เลขาเป็นคนจด  แลว้จา้งคนเก็บเงิน  จ่าย

ร้อยละ  5  บาท  จุดละ  5  บาท 

     ต่อมา  หมู่   5  คลองขาด  ถ้าดูแลได้สําหรับประกาศสอบราคาก่อน  ก็จะ

ดาํเนินการเร่ือย  ๆ  ทุกโครงการ  ตกลงราคาก็สามารถทาํได้เลย  ส่วนไฟฟ้าก็

ดาํเนินการต่อไป  ทาํงานโครงการเร่งด่วนก่อน  สําหรับโครงการอ่ืน  ๆ  ก็ค่อย  ๆ  

ดาํเนินการต่อไป 

นายสมคัร ฯ - ผม  นายสมคัร  ภาวะหาญ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 2 

หมู่ท่ี  2  ไดท้าํโครงการปี  2558  ไฟฟ้าขณะน้ีได้ดาํเนินการไปถึงไหนแลว้  เป็น

อยา่งไร  โอนเงินใหจ่้ายไฟฟ้าเลย  เพราะประชาชนเดือดร้อน 

นายบุญสวน ฯ - ผม  นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 1 

เงินออมวนัละบาทตั้งไว ้ 50,000  บาท  และประปาหมู่  4  เก็บเงินไดอ้ยา่งไร  หรือ

ขาดคน  ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ค่าซ่อมแซมมาก  ๆ  นํ้ าไม่พอใช้  เช่น  ค่านํ้ า  ค่าไฟฟ้า  

เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บไดโ้อนให ้ อบต.  เป็นผูด้าํเนินการเอง 

สิบเอกประเสริฐฯ - ผม  สิบเอกประเสริฐ  วิริยะ  ผูอ้าํนวยการกองช่าง  ใชเ้งินเหลือจ่ายโครงการหมู่  2  

280,000  บาท  ถนน  คสล.  กรมอนุมัติ   2   เ ส้น  ผิวจราจร  602  เมตร                 

ขยายผิวจราจร เสรอมเหล็ก  ลงยาง  50  ซม.  และลาดยาง  10  ซม.  เสริม  4  ซม.  

งบประมาณ   500,000  บาท  ส่วน  หมู่  4  เสริมผิวจราจร  4  ซม.  งบ  100,000  

บาท  หมู่  5  กวา้ง  5  เมตร  เป็นขอ้มูลคร่าว  ๆ  ครับ     

ท่ีประชุม ฯ - สอบถามรายละเอียดพอสมควร 

ปลดั อบต. - ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัมหาสารคาม  จดัทาํโครงการ  150  ปีมหาสารคาม  จะมีการ

รําประมาณ  3 – 4   หม่ืนคน  จะจดัในวนัท่ี  22  สิงหาคม  2558  ณ  บริเวณหนา้ท่ี



วา่การอาํเภอเมืองมหาสารคาม  อบต.หว้ยแอ่ง  รับผดิชอบทางรําจาํนวน  250  คน   

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ 

นายศุภฤกษ ์ฯ - ผม  นายศูภฤกษ ์ ปะระทงั  หวัหนา้สํานกัปลดั  ขอแจง้ว่าผูใ้ดประสงคจ์ะเดินทาง

ไปศึกษาดูงาน  ส่งบตัรประจาํตวัประชาชนมาท่ีผมได ้ คนละ  2  แผ่น  จะได้ทาํ

ประก่อนเดินทางกลุ่มดว้ย  และอยากใหแ้จง้  อสม. ดว้ย 

/ ท่ีประชุม ... 
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ท่ีประชุม ฯ - สอบถามรายละเอียดพอสมควร 

ประธาน ฯ - ท่ีประชุมก็สอบถามรายละเอียดมาพอสมควรแลว้  ผมจอขอมติประปาหมู่  4   วา่จะ

รับโอนหรือไม่  มาอยู่ให้  อบต.  บริหารจดัการต่อไป  ถา้ท่ีประชุมเห็นชอบให้รับ

โอนมาอยู ่ อบต.  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษาหารือกนัพอสมควร  จึงมีมติเห็นชอบรับโอนประปาหมู่ 4  ได ้ ให้  อบต.  

ดาํเนินการต่อไป 

ประธาน ฯ - วนัน้ีท่ีประชุมกนัมาพอสมควรแลว้  ผมจะนดัประชุมอีกคราวต่อไป  ก็จะมีหนงัสือ

เชิญประชุม  วนัน้ีเลิกประชุม  

 

                                                          เลิกประชุมเวลา  12.45   น. 

 

                                      (ลงช่ือ)       ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

                                                             (นางสาวอรัญญา    แคนหนอง) 

                                               เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

 

                      (ลงช่ือ)           ผูต้รวจจดบนัทึกการประชุม 

                                                                (  นายประมวล    สีดํา  ) 

                                               ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 
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(ลงช่ือ)    ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

              (นายทองดํา   จําปาบุรี) 

                                    สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ 1 
 

 

 

(ลงช่ือ)                                           ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นางสุภาพ   พรมมร) 

                     สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 7 
 

 

 

(ลงช่ือ)                                           ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายแปลก   คําเบ้าเมือง) 

                       สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 9 

 
 

(ลงช่ือ)                                            ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายสมัคร   ภาวะหาญ) 

                     สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 2 

 
 

(ลงช่ือ)                                           ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายสวสัดิ์   สมบัติหอม) 

                      สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 3 

 

 



 

 

 

 


