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ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

สมยัสามญัท่ี  3  / 2558 

คร้ังท่ี  2 

วนัท่ี   20    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 นางนิศมา  คาํเบา้เมือง เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์  ฯ นิศมา  คาํเบา้เมือง  
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บนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง 

สมยัสามญั   ท่ี  3 / 2558 

คร้ังท่ี  2 

วนัท่ี    20   สิงหาคม  2558    เวลา   09.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

……………………………………….. 

เร่ิมประชุมเวลา  09.05  น. 

 เม่ือถึงเวลานดัประชุมแลว้   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง   ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนตําบล    ได้ให้สัญญาณเรียกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่าน               

เขา้ห้องประชุม  นับองค์ประชุมครบแลว้  โดยมีนายประมวล   สีดาํ   ทาํหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม   

และกล่าวเปิดประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระท่ี 1  - เร่ืองประธานแจง้ใหท้ราบ 

ประธานฯ -  1.1 เงินค่าตอบแทนยงัคงใชอ้ตัราเดิม  ยงัเพิ่มไม่ได ้

1.2 ปลดัอาํเภอเซียงแหลม  ไดน้าํหนงัสือมาแจง้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตาํบล  หมู่  4 , 5, 6 , 9  และ หมู่ 10  จาํนวน  5  คน  เพื่อเขา้ประชุมท่ีศูนย์

ประชุมแก่งเลิงจาน  อาํเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม  มีนายประไมล์  สันคะนุช  

นายแปลก  คาํเบ้าเมือง  นายบรรจง  ทัพสุริย์  นายบุญถม  คาํสะอาด  และ         

นายกาํธร  คาํสอนทา  ในวนัท่ี  26  สิงหาคม  2558  จาํนวน  1  วนั 

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 - เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ประธานฯ - เชิญท่านทองดาํ จาํปาบุรี  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 1     

ประธานตรวจบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว  หากแก้ไขเพิ่มเติมก็แจ้ง        

ท่ีประชุมทราบต่อไปเชิญครับ 

นายทองดาํ ฯ - ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1     

ประธานตรวจบนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคร้ังท่ีแลว้   

ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์ดี  และให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล      

ทุกท่าน  หากมีความประสงคจ์ะแกไ้ขเพิ่มเติม  เชิญครับ  และหากไม่มีผมขอให้

ท่านประธานดาํเนินการประชุมต่อไปครับ 

ประธาน ฯ - เม่ือไม่มี  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ท่านใดแกไ้ขเพิ่มเติมบนัทึกการ

ประชุมน้ี  ผมขอรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้โปรดยกมือ   
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ท่ีประชุม ฯ  - มีมติเห็นชอบรับรองบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ระเบียบวาระท่ี  3 - เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

ประธาน ฯ - 3.1 เชิญปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  แจง้ค่าตอบแทนของ  สมาชิกสภาองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล   วา่รายละเอียดตามตารางน้ีจะข้ึนค่าตอบแทนไดห้รือไม ่

ปลดั อบต. - ตามตารางบัญชีอัตราค่าตอบแทนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล            

ก็ข้ึนอยู่กับรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนต่าง ๆ   แต่ขององค์การบริหารส่วนตาํบล      

ห้วยแอ่ง  มีรายไดอ้ยู่ในเกณฑ์  10 – 25  ลา้น  อยู่ในปัจจุบนั  ยงัใช้ไดจ้นกว่าเกิน         

25  ลา้นบาท  จึงจะข้ึนค่าตอบแทนได ้ ตามตารางน้ี       

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ 

ประธาน ฯ - 3.2 ผมไดรั้บหนังสือจาก  นายต่วน  คาํทอน  กาํนันตาํบลห้วยแอ่ง  เร่ืองรายงาน

ความเดือดร้อน  เร่ืองนํ้ าของเกษตรกรตาํบลห้วยแอ่ง  เรียน  นายกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  เน่ืองดว้ยเกษตรกรผูใ้ช้นํ้ าอ่างเก็บนํ้ าห้วยแอ่ง  คลองฝ่ังซ้าย     

ท่ีจะนาํใส่ในนาขา้วของเกษตรกรในตาํบลก็ไม่พอใช้  เพราะนํ้ ามนัน้อย  สาเหตุ

คลองต้ืนเขิน  จึงเรียนมายงัท่าน  เพื่อจดัหางบประมาณมานาํรถแบคโฮมาลอกคลอง

ส่งนํ้ าด้านซ้ายตลอดแนวส่งนํ้ า  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาได้หางบประมาณ

ช่วยเหลือเกษตรกรภยัแลง้คุกคามดว้ย  พร้อมรายช่ือท่ีแนบมาพร้อมน้ี  เชิญท่าน

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ช้ีแจงรายละเอียดน้ีครับ     

นายก อบต. - ผมนายสมบูรณ์   คาํสอนทา  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  ขณะน้ีนํ้ าใน

อ่างดินต้ืนเขิน ถา้ใชค้นลอกจะชา้ และคลอตนันํ้าไม่ไหล  นาปีมาก็ไม่มี  ประธาน ฯ  

คลองฝ่ังซ้าย  ไดท้าํหนงัสือผ่านสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลมาแล้ว  ก็มีมาหา

องค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  ก็กาํลงัจดัหางบประมาณเพื่อแกไ้ขปัญหาอยู ่ 

คาดวา่น่าจะประมาณอยูท่ี่   30,000 – 40,000  บาท  แต่ก็ให้ช่างโยธาออกประมาณ

การก่อนว่าจะใชง้บประมาณเท่าใดจริง ๆ  ประชาชนเดือดร้อน  ฝ่ังขวาก็มากและ   

นํ้าฝ่ังซา้ยก็ไม่ไหล  ถา้เร็วหน่อยแลว้ก็จะเร่งดาํเนินการไดเ้ลยใหเ้ร็วท่ีสุด   

นายบุญสวน ฯ - ผม นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1 

ตั้งไวเ้ลยงบประมาณปีน้ี  100,000  บาท  จึงจะพอ  เพราะชาวบา้นเดือดร้อนมาก

จริง  ๆ  ใช้รถแบคโฮลอกเลย  วชัพืช  ผกับุ้ง  สําคญัมากทาํให้นํ้ าตัน  ไหลไม่

สะดวก  จาํเป็นเร่งด่วน  เดือดร้อนมาก  ๆ  เลย     

ท่ีประชุม ฯ - สอบถามรายละเอียดพอสมควร  จึงมีมติใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  

พิจารณาดาํเนินการ  เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4 - เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธาน ฯ - 4.1 ขอความเห็นชอบร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ 2559  

วาระท่ี 2 (รับหลกัการ)  เม่ือประชุมคราวท่ีแล้ว  สภา ฯ   ไดรั้บร่าง ฯ ไปแลว้นั้น  

วนัน้ีก็มาแปรญตัติกนั  ผมไดรั้บหนงัสือขอแปรญตัติมาแลว้ก็หลายฉบบัอยู ่ ก็เชิญผู ้

ขอแปรญัตติอภิปรายเป็นข้อ ๆ  ให้สภา ฯ  ทราบ  และจะได้ดําเนินการต่อไป       

เชิญครับ 

นายจาํลอง ฯ - ผม นายจาํลอง  โภควิบูลย ์ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 6 

ในวาระท่ี 1 ท่ีประชุมไดรั้บหลกัการไปแลว้แห่งร่างขอ้บญัญติัประจาํปีงบประมาณ  

2559  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 7 คน  เพื่อรับรองคาํแปรญตัติ  และได้เลือก

ประธานกรรมการ  คือ  ผม  ท่านสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตาํบล  หมู่ท่ี  2  เป็นรองประธานกรรมการ  และนางสุภาพ  พรมมร  สมาชิก

สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี  7  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และ

เห็นควรแปรญัตติหน้า  22  ด้านแผนงานเคหะและชุมชน  ซ่ึงคณะกรรมการ       

แปรญตัติได้ยื่นให้ประธานสภา ฯ  ไปเรียบร้อยแล้ว   และผมอยากให้ลงมติเป็น

เร่ือง  ๆ  ไป 

นายทองดาํ ฯ - ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 1 

ยาเสพติดย ัง่ยืน  หนา้  24  โครงการหมู่บา้น/ชุมชนเขม้แข็งเอาชนะยาเสพติดอยา่ง

ย ัง่ยืน  ตั้งไว ้ 100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม  อาหารวา่ง  และเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

นั้น  ผมเห็นวา่ควรตดัออก  50,000  บาท  คงไวร่้างเดิม  50,000  บาท  คิดวา่คงจะ

พอ  เก่ียวกบัยาเสพติดปีท่ีแลว้ตั้งไวเ้ท่าใด  ถา้อบรมยาเสพติดทาํให้เสียงบประมาณ  

อบรมเยาวชนเข้มแข็ง  ผมอยากไว้  50,000  บาท  จะพอหรือไม่  ก็แล้วแต่           

สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   

นายสมคัร ฯ - ผม นายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 2 

ท่ีท่านทองดํา ฯ  ขอปรับยาเสพติดลง  50,000  บาท  คงไวน้ั้ น  ปีท่ีแล้วตั้ งไว ้ 

100,000  บาท  ปีน้ีก็ตั้งอีก  สมควรตดัออกเห็นดว้ยกบัท่านทองดาํครับ 

ปลดั อบต. - การอบรมยาเสพติดน้ี  เป็นวาระของจงัหวดัมหาสารคาม  และนโยบายของรัฐบาล

ทุกยุคทุกสมัย  เช่น  โครงการบําบัดยาเสพติดของเยาวชน  เขาจะจัดอบรม

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมคนท่ีติดยา  หัวละ  3,500  บาท  องค์การบริหารส่วนตาํบล   

ก็สนบัสนุนหน่วยงาน  เช่น  อาํเภอเมือง  ประจาํปีถา้มีคนในองค์การบริหารส่วน

ตาํบลห้วยแอ่ง  ตอ้งเขา้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  สถานท่ีคือจงัหวดัขอนแก่น  



นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบก็เขา้ร่วมทุกคร้ัง   
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นายก อบต. - เก่ียวกบัยาเสพติด  ส่ิงสําคญัวาระแห่งชาติ  อาจจะไม่อบรมแต่เราจะพาเยาวชนไป

อบรมนอกสถานท่ีต่าง ๆ   ก็ได้  ทาํให้เยาวชนเขม้แข็งลูกหลานเราต้องป้องกัน      

ไวก่้อน    อยากให้สภาองค์การบริหารส่วนตาํบล  เขา้ใจคาํว่ายาเสพติด  เก่ียวกบั

เยาวชนวาระท่ีสําคญั  ท่านทองดาํตดัอยากตดัออก  50,000  บาท  แต่ผมก็ไม่อยาก

ให้ตดั  เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีสําคญั  และวาระจงัหวดั  ไม่ใช่อบรมอยา่ง

เดียวและมีหลายโครงการกิจกรรมท่ีตอ้งดาํเนินการเก่ียวกบัยาเสพติด 

นายบุญสวนฯ - อบรมยาเสพติดตั้ งไว้  100,000  บาท  อยากให้คงไว ้ 70,000  บาท  ตัดออก      

30,000  บาท   

ประธาน ฯ - หัวขอ้น้ีท่ีประชุมก็ไดอ้ภิปรายมาพอสมควรแลว้  ผมจะขอมติเลยว่า  สมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่านใดควรตดัออกและคงไว ้ ของนายทองดาํ  จาํปาบุรี  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล  หมู่ท่ี  1  คือ  โครงการอบรมยาเสพติด       

ตั้งไว ้ 100,000  บาท   

           - เห็นควรตดัออก  =  50,000  บาท  และคงไว ้ =  50,000  บาท  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ใหต้ดัออก  50,000  บาท  คงไว ้ 50,000  บาท  จาํนวน  13  เสียง 

ประธาน ฯ - ผมได้รับคาํแปรญตัติของ  นายแปลก  คาํเบ้าเมือง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร   

ส่วนตาํบล  หมู่ท่ี  9  หน้า  13  แผนงานด้านการศึกษา  ฉะนั้นให้ท่านแปลก ฯ    

อภิปรายในคาํขอแปรญตัติ  เชิญครับ 

นายแปลก ฯ - ผม  นายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 9  

หน้า  13  ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  จาํนวน  100,000  

บาท  ผมพิจารณาดูแลว้  มีรายจ่ายเยอะอยู่แลว้  ท่ีตั้งไว ้ 100,000  บาท  เยอะมาก  

ค่าซ่อมแซมก็ไม่น่าจะพอจ่าย  ขอตดัออก  50,000  บาท  คงไว ้ 50,000  บาท  ไม่รู้

วา่จะไปซ่อมอะไรบา้ง  โต๊ะ  เกา้อ้ี  คอมพิวเตอร์มีไม่มากเท่าไหร่  ให้สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตาํบล  พิจารณาดูก่อนอยากให้ไปในทิศทางเดียวกนั  และท่ี

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล  กล่าวมาก่อนนั้ น  ใช้สําหรับซ่อมแซม

ก่อสร้างร้ัว  ไม่ใช่ซ่อมแซม  คนละอยา่งกนั  แปตามตวัหนงัสือ  ส่วนต่าง  ๆ  นายก

ช้ีแจงไปแลว้  ผมขอตดัออกศูนยใ์หม่  คงไม่ก่อสร้างซ่อมแซมอีกแลว้ผมขอตดัออก

ครับ  50,000  บาท  

นายสวสัด์ิ ฯ - ผม  นายสวสัด์ิ  สมบติัหอม  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 3 

ทรัพยสิ์นศูนยเ์ด็กเล็ก  ผมไดส้อบถามแลว้  มีศูนยเ์ด็กอยู่บา้นโดและบา้นโคกล่าม



ครับ   
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นายธงชยั ฯ - ผม  นายธงชยั  มาตรภูธร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 3 

การแปรญตัติศูนยเ์ด็กเล็ก  100,000  บาท  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  มี  2  

ศูนย ์ ศูนยท่ี์  2  ก็ใหม่อยู่ยงัไม่มีส่วนท่ีจะซ่อมแซม  ส่วนศูนยเ์ดิมบาํรุงรักษาศูนย์

บา้นโด  โต๊ะ  เกา้อ้ี  ก็มีไม่มากเท่าไหร่  คอมพิวเตอร์ก็แยกเป็นส่วน ๆ  ศูนยใ์หม่ก็

ไม่น่าจะซ่อมได้  ผมอยากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลร่วมพิจารณา

ดว้ยกนัคณะผูบ้ริหาร  งบซ่อมแซมตั้งไว ้ 100,000  บาท  แต่นายกช้ีแจงจะทาํร้ัวเด็ก

เล็ก  งบประมาณน้ีจะทาํไดห้รือไม ่

นายสมคัร ฯ - ผม นายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 2 

ท่านแปลกขอตดัซ่อมแซมออก  50,000  บาท  ผมดูแลว้ศูนยมี์  2  ศูนย ์ 2  หมวด  

คือ  100,000  บาท  และ  200,000  บาท  ผมเห็นควรตดัเหมือนเดิม  50,000  บาท  

คราวก่อนตั้งไว ้ 100,000  บาท  ทาํหรือก่อสร้างอาคารหรือยงั 

นายก อบต. - ส่วนบาํรุงรักษาและซ่อมแซม  เช่น  ศูนย์เดียวก็ซ่อมแซมปรับปรุงทุกปี  ปีน้ีมี          

2  ศูนย์  ยงัไม่มีอะไรเลย  เพราะองค์การบริหารส่วนตาํบลของบประมาณไปท่ี        

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินอยู ่ เร่ืองส่ือการเรียนการสอน  โครงสร้าง  ไฟฟ้า  

ก็ปรับปรุงเพิ่มเติม  เช่นร้ัวไม่มี  เพื่อความปลอดภัย  ลูกหลานอยู่ดีกินดี  ด้าน

การศึกษา  เยาวชนวยัอ่อนเยาว ์ อยากจะขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตาํบลทุกท่านคงไว ้ จะไดป้รับปรุงหลายอย่าง  ขณะน้ีไม่มีอะไรเลย   ถา้ยงัไม่ได้

เปิดสอน  งบประมาณจากกรม ฯ  ตอ้งรายงานจึงจะไดรั้บงบประมาณมาเพิ่ม  งบ

กรม  ไม่รู้จะมาเม่ือไร  เทอมหน้าน้ีจะตอ้งเปิดเรียนให้ได ้ ผมมองให้ความสําคญั

ของการศึกษาและเราตอ้งพึ่งตนเองก่อน  และศูนยเ์ด็กเล็กบา้นโคกล่ามก็ตอ้งใช้

งบประมาณไม่นอ้ยกวา่  500,000  บาท  รวมทั้งส่ือการเรียนการสอน  เป็นครุภณัฑ์

ซ่อมแซมคนละหมวดกนั  100,000  บาท  ทาํร้ัว  จดัสวน  เช่น  ประมาณการค่า

ต้นไม้  ร้ัว  เคร่ืองเล่นเด็ก  ถ้าตัดออกคงไม่พอจ่าย  ด้านหลังเป็นคอนกรีต  

เคร่ืองครัวตอ้งไดจ้ดัซ้ืออยู่แลว้  ถา้ตดัเลยก็กลวัเงินไม่เขา้มาอีก  ดา้นไฟฟ้า  หรือ 

บา้นหม่ี  บา้นนํ้าเท่ียง  บา้นหนองจนัทรา  ก็จะมาเรียนท่ีน่ี   

ประธาน ฯ - ในหัวขอ้ยื่นแปรญตัติน้ีอภิปรายพอสมควรแลว้  ผมจะขอมติวา่เห็นควรจะตดัออก

ตามท่ีนายแปลก คาํเบา้เมือง  ผูเ้สนอขอตดัออก  50,000  บาท  คงไว ้ 50,000   บาท  

โปรดยกมือ   

ท่ีประชุม ฯ - เห็นควรตดั 50,000  บาท  คงไว ้ 50,000  บาท  จาํนวน  10  เสียง  และ 

 - เห็นควรคงไวร่้างเดิม  100,000  บาท  จาํนวน  10   เสียง  ฉะนั้นมติเสียงเท่ากนั  



เห็นควรคงไวร่้างเดิมตามขอ้บญัญติังบประมาณ 2559 
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ประธาน ฯ - ผมได้รับคํายื่นแปรญัตติของ  นายพลอย  จุลศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหาร         

ส่วนตาํบล  หมู่ท่ี  8  หนา้  24  เชิญ  นายพลอย  จุลศรี  ไดอ้ภิปรายในแบบเสนอขอ         

แปรญตัติน้ี  เชิญครับ 

นายพลอย ฯ - ผม นายพลอย  จุลศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี  8  

หนา้  24  ครับ  โครงการสืบสานวฒันธรรมงานประเพณีลอยกระทง  ตั้งไว ้ 50,000 

บาท  ผมเห็นว่าควรตดัออก  20,000  บาท   คงไวร่้างเดิม  30,000  บาท  เพราะ

องค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่งไม่ไดมี้การจดักิจกรรมลอยกระทงเป็นประจาํ  

ทุกปี   ก็มีงานประเพณีอ่ืน  ๆ  อยู ่  ก็เลยเห็นควรตดัออก  20,000  บาท    

นายธงชยั ฯ - ผม  นายธงชยั  มาตรภูธร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 3 

งานลอยกระทงถา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งจะทาํเองก็ได ้ ท่ีผา่นมาก็ไม่ได้

ทาํเลย   

นายก อบต. - งานประเพณีลอยกระทง จะสนบัสนุนหมู่บา้นไม่ได ้ ถา้จดัก็จดัไดท่ี้ดี  และกระจาย

ให้แต่ละหมู่บา้นไม่ได ้ ตอ้งขอความร่วมมือประชาชน  แต่รัฐบาลก็ให้มีประเพณี  

วา่ดว้ยการท่องเท่ียวอยู ่  ตดัหรือคงไวก้็แลว้แต่ทางสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล  

แต่ตาํบลจดัก็คงไม่พอ  50,000  บาท 

ปลดั อบต. - งานประเพณีจดัไดแ้ต่ตอ้งร่วมกบัประชาชนทั้งตาํบล  คือจะใชค้าํว่าร่วมมือกนั  จึง

จะดาํเนินการได ้ เช่น  ประเพณีทอดเทียนเขา้พรรษา  ตอ้งจดัท่ีเดียวใชห้ล่อเทียนทั้ง

ตาํบล   

ประธาน ฯ - ในหัวขอ้นน้ีท่ีประชุมได้ปรึกษาและอภิปรายมาพอสมควรแล้ว  ผมจะขอมติว่า  

ท่านใดเห็นควรตดัออกตามท่ีท่านพลอย  จุลศรี  เสนอญตัติ  คือ  ตดัออก  20,000  

บาท  คงไว ้ 30,000  บาท  โปรดยกมือ   

ท่ีประชุม ฯ - เ ห็นควรตัดออก   จ ํานวน  2 0 ,0 00   บ าท   ค งไ ว้จ ํา นวน  30 , 00 0   บา ท                      

มติเป็นเอกฉนัท ์ 14  เสียง  เกินก่ึงหน่ึงของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ประธาน ฯ - ผมไดรั้บเสนอขอแปรญตัติของ  นายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนตําบลห้วยแอ่ง  หมู่ ท่ี  2   ขอแปรญัตติหน้า   28  เ ชิญผู ้เสนออภิปราย                  

ในรายละเอียดครับ 

นายสมคัร ฯ - ผม นายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 2 

เคยตั้งงบประมาณไว ้ 100,000  บาท  ไฟกระพริบผมตดัออก  เอาไปไวใ้นงบกลาง  

ทาํไมไม่เอาเงินน้ีมาใช้  เม่ือประชาชนเดือดร้อน  หน้า  28  เห็นควรตดัเงินกลาง

ออก  200,000  บาท  คงไว ้ 300,000  บาท  งบเดิม  500,000  บาท   
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  เป็นเงินสําลองจ่าย  ปีท่ีผ่านมาลมพดัหลงัคาออกหมู่  5 , 6 , 7 ทั้ง  3  หมู่บา้น  ทาํ

หนงัสือเขา้มา  อบต.  ตอบว่าส่งไปท่ีอาํเภอ  และจงัหวดั  เพื่อรอให้มาแจกของให ้ 

เงินก็คงไม่ไดใ้ชง้บกลางสาํรองจ่ายปี  2559  ถา้ออกมาแลว้เร่ืองไฟกระพริบก็ไม่ได้

ดาํเนินการ  ตามท่ีท่านบุดสี  เศษนาเวช  เคยขอซ่อมแซมถนนมาปี  58  ไม่ไดข้อมา

ปี  2559  ผมดูหนงัสือแลว้ 

นายบุญสวน ฯ - ผม  นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 2 

เสนอขอแปรญตัติงบกลาง  500,000  บาท  งบกลางจาํเป็นตอ้งใช้  ท่านสมคัร ฯ     

ขอแปรญตัติ    ผมอยากจะขอคงไวเ้หมือนเดิม   

นางบุดสี ฯ - ดิฉนั  นางบุดสี  เศษนาเวช  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 2

ถา้ตดังบกลางท่ีตั้งไว ้ 500,000  บาท  พิจารณาแลว้ไม่สมควรท่ีจะตดัออก  ดิฉนัขอ

ทาํซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้นขอใชง้บกลาง  หมู่  2  ถนนไม่ดีเลย  ถา้มีเงินปี  58  

ก็ขอใช ้ แต่ถา้ไม่ไดก้็ขอเป็นปี  59  คะ  

นายก อบต. - ปี  2558  การทาํงานงบประมาณ  ไม่ไดเ้ขา้มาคร้ังเดียว  งบมาเร่ือย  ๆ  จาํนวนหลาย

งวด   เอางานมาทําก่อน  ขณะน้ีหาเงินมาทําในข้อบัญญัติ   ก็ท ําตามลําดับ

ความสําคญัก่อนหลงั  การพิจารณา  ท่านสมคัร  ฯ  ไม่ไดท้าํซํ้ าซ้อนกบัการจ่ายเงิน

อาํเภอจ่ายจงัหวดัจ่าย  ไม่ไดใ้ช้เงิน  อบต.  เลย  ก็ประหยดัไปได ้ เงินสําลองจ่าย

ฉุกเฉิน  ก็ท ําตามหนังสือสั่งการ  ปีน้ีตั้ งไว้ไม่มีในข้อบัญญัติต้องโอนมาจ่าย  

100,000  บาท  ลอกคลองหนงัสือจากกาํนนัห้วยแอ่ง  ท่ีตดัออกไวแ้ลว้มีหนงัสือทาํ

ไวแ้ละมีหลกัฐาน  ส่วนจะตดัหรือไม่ตดัออกใช้จ่ายประชาชนเดือดร้อนจริง ๆ ถา้

หาเงินไม่ได้ก็ไม่ไดด้าํเนินการ  ตอ้งสอบถามกองคลงัก่อนว่ามีเงินจ่ายได้หรือไม่  

ผมอยากใหทุ้กโครงการปรากฏไวใ้นขอ้บญัญติัอยูแ่ลว้   

ปลดั อบต. - ขอเสรอมจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล  เงินสํารองจ่ายใช้กรณีฉุกเฉิน  

จาํเป็นเร่งด่วน  เช่น  นํ้ ามามากถนนขาด  ประชาชนเดือดร้อนเดินทางไม่ได ้         

ท่อขาด  นํ้ าไม่ไหลหรือมามาก  พายุเขา้ลมพดั  และอ่ืน  ๆ  เก่ียวกบัภยัพิบติัต่าง  ๆ  

และท่ีผา่นมา ปลดั อยูห่ลาย อบต. ก็ไม่เคยมีตดังบกลางออก มีแต่จะเพิ่มเติมเร่ือย  ๆ 

ในเงินท่ีตดัออก      

ประธาน ฯ - ในหัวข้อน้ีก็อภิปรายพอสมควรแล้ว  ผมขอมติเลยว่าเห็นท่ีจะตดังบกลางออก  

200,000  บาท  คงไว ้ 300,000   บาท  ว่าเดิม  500,000  บาท  ของท่านสมคัร      

ภาวะหาญ  หรือไม่โปรดยกมือ 

 



/ ท่ีประชุม ฯ ... 

 

-10- 

ท่ีประชุม ฯ - - เห็นควรใหค้งไวร่้างเดิม  11  เสียง  เป็นมติเอกฉนัท ์

  - เห็นควรตดัออก  200,000  บาท   คงไว ้ 300,000  บาท  จาํนวน  8  เสียง 

ประธาน ฯ - คาํขอเสนอแปรญตัติของนายประไมล์  สันคะนุช  สมาชิกสภาองค์การบริหาร    

ส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 4  หนา้  22  เชิญท่านประไมล ์ ฯ  อภิปรายครับ 

นายประไมล ์ฯ - ผม นายประไมล ์ สันคะนุช  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 4

หน้า  22  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้ งไว้  100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น               

ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์และบาํรุงรักษาทรัพย ์ ผมว่าตั้งไวม้ากเกินไป  100,000  บาท  

ขอตดัออก  50,000  บาท  คงไว ้ 50,000  บาท    

นายกาํธร ฯ - ผม  นายกาํธร   คาํสอนทา   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 10

ผมเห็นด้วยกบัท่านประไมล์  ฯ  ทุกหมวดทุกส่วน  มีแต่ซ่อมแซม  คอมพิวเตอร์      

มีหลายส่วนอยูแ่ลว้ 

นายบุญสวน ฯ - ผม  นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 1

ซ่อมแซมครุภณัฑ์  (แผนงานเคหะและชุมชน)  เช่น  คอมพิวเตอร์  และอ่ืน  ๆ  

คงไว ้ 50,000  บาท  ตดัออก  50,000  บาท  ผมเห็นดว้ยครับ  ตั้งไวทุ้กส่วนเกือบ  

100,000  บาท   

นายแปลก ฯ - ผม  นายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 9  

ตดัออก  50,000  บาท  คงไว ้ 50,000  บาท  ซ่อมแซมก็ตั้ งงบประมาณไวทุ้กปี     

ทุกส่วน  มีปรากฏทุกหมวดอยูแ่ลว้  ใหส้ภา ฯ  พิจารณาก่อน  

นายก อบต. - ห้องประชุมก็ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศทุกตวัของ  องค์การบริหารส่วนตาํบล  

คาดวา่ปีน้ีสภา ฯ  ให้ทาํเป็นห้องประชุมใหม่  ผมคิดวา่รอส้ินปีเงินสะสม  จะทาํให้

หอ้งประชุมท่ีโรงปุ๋ยใชเ้ป็นหอ้งประชุมใหญ่กวา่น้ี  ถา้ไม่ไดใ้ชก้็โอนไปทาํอยา่งอ่ืน

ได ้ ถา้สภา  ฯ  เห็นวา่ควรปรับลดลงก็ได ้ โอนไปใชส่้วนอ่ืนก็ได ้

นายสมคัร ฯ - ผม นายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 2 

ค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  ผมขอตัดเหมือนท่านประไมล์  ฯ  ก่อนตัด  

50,000  บาท  คงไว ้ 50,000  บาท   

ประธาน ฯ - ท่ีประชุ มก็อภิปรายม าพอส มควรแล้ว   ผมจะข อมติ เลยว่า   เ ห็นด้วยกับ                 

ท่านประไมล์  ฯ  ให้มีการตดัออก  50,000  บาท   คงไว ้ 50,000  บาท  จากร่างเดิม  

100,000  บาท  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หต้ดัออก  19  เสียง  จาํนวน  50,000  บาท 
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ประธาน ฯ - วนัน้ีท่ีประชุมก็ประชุมพอสมควรแล้ว  ผมขอเลิกประชุมก่อน  จะประชุมต่อ        

ในวนัท่ี   25  สิงหาคม  2558  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหาร     

ส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง   การแต่งกายสีกากีคอพบั 

 

                                                      วนัน้ี    เลิกประชุมเวลา  12.20   น. 

 

 

                                      (ลงช่ือ)          อรัญญา    แคนหนอง ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

                                                             (นางสาวอรัญญา    แคนหนอง) 

                                               เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

 

 

                      (ลงช่ือ)         ประมวล    สีดํา      ผูต้รวจจดบนัทึกการประชุม 

                                                                (  นายประมวล    สีดํา  ) 

                                               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 

 

 


