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บนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

สมยัสามญั  สมยัท่ี 2  ประจาํปี  2557 

คร้ังท่ี 1 

วนัท่ี   18   มิถุนายน  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 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   คาํมุลคร ส.อบต.ม.10 อุดม    คาํมุลคร  

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  
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บนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

สมยัสามญั  สมยัท่ี 2  ประจาํปี  2557 

วนัท่ี  18  มิถุนายน  2557  เวลา  09.00  น. 

ณ หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

……………………………………….. 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 

 เม่ือถึงเวลานดัประชุมแลว้ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  ไดใ้หส้ัญญาณเรียกใหส้มาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งทุกท่านเขา้หอ้งประชุม โดยมี

นายประมวล   สีดาํ   ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมและกล่าวเปิดประชุมไปตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระท่ี 1       -     เร่ืองประธานแจง้ใหท้ราบ 

ประธานฯ       -     1.1 ในวนัท่ี  20  มิถุนายน  2557  ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  

ทุกท่านเขา้ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถและกิจกรรม  

ปรองดองสมานฉนัท ์ โดยจะมีทุกส่วนราชการในตาํบลหว้ยแอ่งเขา้ร่วมปลูกป่าดว้ย  ณ  วดั  

ป่าโคกท่าควาย  หมู่ท่ี 6  ตาํบลหว้ยแอ่ง  ซ่ึงเป็นป่าสาธารณะ 

1.2 วนัท่ี  24  มิถุนายน  2557   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งจะจดักิจกรรมปรองดอง  

สมานฉนัทมี์ข้ึนท่ีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  โดยจะมีวทิยากรจากอาํเภอเมือง  

จงัหวดัมหาสารคาม  จะใหป้ระชาชนมาร่วมกิจกรรมดงักล่าว  ประมาณ  130  คน 

1.3 วนัท่ี  25  มิถุนายน  2557  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งจะจดัอบรมจดัทาํปุ๋ยชีวภาพ  

กาํจดัศตัรูพืชและแมลงต่างๆ โดยทีมวทิยากรจากเกษตรจงัหวดัมหาสารคามและอาํเภอเมือง  

มหาสารคาม  จะมีประชาชนมาร่วมงานอบรม  ประมาณ  100  คน  และในวนันั้นนายก  

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งจะแจกพนัธ์ุไผแ่ละมะนาวใหก้บัแต่ละหมู่บา้นดว้ย  ให้ 

เตรียมรับเพื่อนาํไปแจกจ่ายใหก้บัประชาชนทุกครัวเรือนดว้ย       

ท่ีประชุม       -      รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2       -  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้  

ประธานฯ       - เชิญท่านทองดาํ  จาํปาบุรี   ประธานคณะกรรมการตรวจบนัทึกรายงานการประชุม  วา่จะ 

   แกไ้ขหรือเพิ่มเติมอยา่งไร  เชิญครับ  

นายทองดาํ       - ผมนายทองดาํ  จาํปาบุรี  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1  ประธานคณะ  

   กรรมการตรวจบนัทึกรายงานการประชุม  และผมไดต้รวจสอบดูแลว้ถูกตอ้ง  ครบถว้น    

   ไม่ตกหล่นครับ  เรียบร้อยดี  สมบูรณ์ดี  

ประธานฯ       - เม่ือไม่มีท่านใดแกไ้ข  เพิ่มเติม  บนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้  ผมจะขอมติใหค้วาม  

   เห็นชอบ  โปรดยกมือ  

ท่ีประชุม       - มีมติใหค้วามเห็นชอบเป็นเอกฉนัทรั์บรองบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้  

ระเบียบวาระท่ี  3      - เร่ืองเสนอเพื่อทราบ  

- ไม่มี      -  
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ระเบียบวาระท่ี  4      - เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  

   4.1 การพิจารณาใหเ้ห็นชอบแผนพฒันาตาํบล   ประจาํปี  2558  วาระท่ี  1  

ประธานฯ       - สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งทุกท่านไดรั้บร่างแผนพฒันาตาํบลสามปี  

   (พ.ศ.2558 - 2560) แลว้  และไดแ้จกใหทุ้กท่านใหต้รวจสอบดูหลายวนัแลว้  วา่โครงการ  

   ของท่านหมู่บา้นตกหล่นหรือไม่  ขอใหทุ้กท่านไดต้รวจสอบดูอีกคร้ัง  

ท่ีประชุม       - ไดต้รวจสอบร่างแผนพฒันาตาํบลสามปี  2558 – 2560  เรียบร้อยแลว้ 

ประธานฯ       - เม่ือไม่มีท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติร่างแผนพฒันาตาํบลในวาระท่ี  1  คือรับหลกัการ  

   แลว้ค่อยมาเพิ่มเติม  ปรับลดในวาระต่อไป  หากท่านใดเห็นชอบในวาระท่ี  1 โปรดยกมือ  

ท่ีประชุม       - มีมติเห็นชอบในวาระท่ี  1 รับหลกัการร่างแผนพฒันาตาํบล ปี  2558 – 2560  มติเป็นเอกฉนัท์ 

   4.2  การจ่ายขาดเงินสะสม  ประจาํปีงบประมาณ  2557  หมู่ท่ี  4  บา้นท่างาม  โครงการก่อ  

   สร้างระบบประปาหมู่บา้น   เป็นเงิน  283,900  บาท  

ประธานฯ       -  ผมนายประมวล   สีดาํ  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 4   อยากจะขอ 

   จ่ายขาดเงินสะสมจากสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จาํนวน  286,900  บาท  เพื่อจดัทาํ  

   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น  หมู่ท่ี 4  เน่ืองจากประชาชนเดือดร้อนนํ้าไม่ไหล  

   ถา้ไหลนอ้ยนํ้าก็เคม็  ไม่พอใชต้ามจาํนวนครัวเรือน  และท่ีผา่นมา  หมู่ 4   บา้นท่างาม ไดเ้จาะ 

   นํ้ามาแลว้ถึง  3  คร้ัง  และเจาะคร้ังท่ี  3  จึงมีนํ้าไหลออกมาใหใ้ช ้ ซ่ึงมีปัญหานํ้าก็ไม่ไหล  

   มาบา้งไม่มาบา้ง  และมีความจาํเป็นมาก ขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ  และอยาก  

   จะขอถงันํ้าใหม่  และถงันํ้าเก่าก็ผเุป็นสนิมมากแลว้  

นายแปลก       - ผมนายแปลก   คาํเบา้เมือง  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 9   หมู่  4  ถา้ 

   เจาะนํ้าแลว้จะดูดนํ้าข้ึนถงัไดห้รือไม่    ถงัเก่าจะใชห้รือไม่หรือถา้ใชป้ระโยชน์ไดอ้ยูก่็ไม่ 

   เป็นไร   

นายสมคัร       - ผมนายสมคัร   ภาวะหาญ  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 2  วนัน้ีมา    

   ประชุมเร่ืองแผนพฒันาตาํบลสามปี  2558 – 2560  และถา้จ่ายขาดเงินสะสมก็จะมีเงินเหลือ 

   อยูป่ระมาณ  2  ลา้นบาท  การจ่ายขาดเงินสะสมคร้ังท่ีแลว้ก็จ่ายไปแลว้  หมท่ีู  2  ก็ไดโ้ครง  

   การไปแลว้  ถา้หมู่  4  ยา้ยถงัไม่ไดผ้มก็เห็นดว้ยประชาชนเดือดร้อนมาก  ผมขอฝากใชใ้น   

   องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ถา้เป็นถงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแลว้นํ้าไม่พอใช ้ ผมขอ               

   ถามวา่หอถงัสูงเท่ากนัหรือไม่ ไฟฟ้าอุปกรณ์ครบชุด หมู่ 4 นํ้าก็เคม็ งบประมาณก็มีอยูแ่ลว้คง  

   ไม่ไดข้อเงินอีก  

นายทองดาํ       - ผมนายทองดาํ   จาํปาบุรี  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1  ประปานานมา 

   แลว้  ชาวบา้นเดือดร้อน  ผมเห็นดว้ยท่ีจะจ่ายขาดเงินสะสม  อยากจะถามยอดเงินสะสม   

   ปัจจุบนัน้ีนั้นเหลืออยูเ่ท่าไหร่  เพราะจ่ายขาดคร้ังท่ีแลว้และคร้ังน้ีดว้ย  

นายบุญสวน       - ผมนายบุญสวน   วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1  วนัน้ีมา 

   ประชุมเร่ืองแผนพฒันาตาํบลสามปี  2558 – 2560  และจ่ายขาดเงินสะสมเก่ียวกบันํ้า  ปกติ 

   หมู่ 4  ขอจ่ายขาดมาแลว้คร้ังท่ี  3-4  มาแลว้ดว้ย  ความจาํเป็นแต่ละหมู่บา้นไม่เหมือนกนั  
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แลว้เจาะอยา่งไร  มีหลกัเกณฑห์รือไม่  คร้ังน้ีหมู่ 4  ขอจ่ายขาดเงินสะสมประมาณ  283,000   

บาท  ยา้ยหอถงัมาหรือจะใชท้ั้ง 2 ถงั  ระบบไฟฟ้าจะมีปัญหาหรือไม่ตอ้งระบุใหช้ดัเจน 

การโยกยา้ยมามีปัญหาหรือไม่  อาจจะใชเ้งินไม่มาก  เพราะเป็นเงินขององคก์ารบริหารส่วน  

ตาํบล  ไม่ใช่เงินอุดหนุนของรัฐบาลมาใช ้ หมู่ 1 ไม่มีปัญหาแลว้  ไฟฟ้าใชเ้พียงพอหรือไม่ 

แยกโชนกนัใชใ้นหมู่บา้นจะทาํอยา่งไร  การจ่ายขาดเงินสะสมท่ีสภาอนุมติัก็เป็นโครงสร้าง  

พื้นฐาน  คร้ังท่ี 1  จ่ายไปแลว้  และจ่ายขาดคร้ังน้ี  283,900 บาท  รวม  2 คร้ัง  ประมาณ 

1,400,000  บาท  หมู่ 4  บ่อประปาเดิมก็มีใชอ้ยูไ่ม่ก่ีครัวเรือน  นํ้าเคม็จะใชน้ํ้าไดห้รือไม่ 

ใชห้อถงัเดียวไดห้รือไม่  ถา้นาํ  2 ถงัมารวมกนัเป็น  1 ถงั  นํ้าจะพอใหป้ระชาชนใชห้รือไม่ 

ถา้ถงัเดียวทาํไมไม่เช่ือมสูบนํ้าเช่ือมต่อกนั  สูบนํ้าถงัเดียวแลว้จ่ายนํ้า  สายเมนผา่นอยูแ่ลว้ 

ใหย้งิตรงข้ึนถงัเลย  ถา้สร้างท่ีเดิมจะปล่อยนํ้าไดห้รือไม่ 

นายก อบต.       - ประปาหมู่  4  ผมก็พดูคุยกบัประธานประมวล   สีดาํ  และฝ่ายช่าง  ถา้ยา้ยมาบ่อใหม่ก็จะไม่  

   ยา้ยถงัเก่าเดิมยงัใชอ้ยู ่ ก็ยงัมีบางครัวเรือนใชถ้งัเก่าบางส่วน  ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ  ก็รวม  

   อยูใ่นประมาณการ  283,900  บาท  ต่อเขา้เมนเดิม  ถงัในหมู่บา้นนํ้าเคม็มาก  ถา้ถงัใหม่ใชไ้ด้  

   ดี ก็จะทุบถงัเก่าทิ้ง  เพราะเก่ามากและข้ึนสนิมแลว้  ก็จะใชถ้งัใหม่สูงตํ่าเท่ากนั  แลว้หาระดบั  

   สวทิช์สกลูอยเท่ากนั  สาํหรับค่าไฟฟ้าก็คงจะใชเ้องเหมือนกนัทุกหมู่บา้น  เก่ียวกบันํ้าดีก็ไม่มี  

   ปัญหา  วนัน้ีขณะน้ีฝนตกอยู ่ รถนํ้าองคก์ารบริหารส่วนตาํบลก็วิง่ส่งนํ้าอยูป่ระจาํทุกวนั  การ  

   จ่ายขาดเงินสะสมคร้ังน้ีเป็นการสอบราคาหาผูรั้บจา้งก่อนจึงจะดาํเนินการต่อไป  การจ่ายขาด

   เงินสะสมคร้ังท่ีแลว้  ประมาณ  1,110,000  บาท  และคร้ังน้ี  283,900  บาท  บ่อนํ้าเคม็ใน  

                                         หมู่  4  ถา้ใช ้ 2  ถงัจะพอดี  ถา้ถงัๆ ละ  60  ครัวเรือน  หมู่  4  มากกวา่  100  ครัวเรือน ใช ้ 2 

   ถงัพอดี  ถงัเดิมผแุลว้เก่ามากสนิมข้ึน ใชไ้ฟฟ้าหมอ้เดียวกนั  ถา้ยา้ยถงัเก่าก็ตอ้งใชเ้หมือนเดิม  

นายธงชยั       - ผมนายธงชยั   มาตรภูธร  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 3  หมู่ 4  มีนํ้าประ 

   2  ถงั  ผมคิดวา่ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะลองทาํดูวา่หอถงัเดิมท่ีโรงเรียนบา้น  

   โดท่างามสูงก่ีเมตร  ทาํไมไม่ทาํระดบัเดียวกนั   
ประธานฯ        - ผมจะมอบใหสิ้บเอกประเสริฐ  วริิยะ  ผูอ้าํนวยการกองช่างช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ซ่ึงขณะ  

   น้ี มี  2   บ่อ  หมู่ 4  1 บ่อนํ้าเคม็  2 บ่อนํ้าจืด  ส่วนเจาะท่ี  3 ใช ้ จะปิดบ่อนํ้าเคม็แลว้ทุบทิ้ง  

   ผมจึงมีความจาํเป็นใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเห็นชอบ  

สอ.ประเสริฐ       - ผมสิบเอกประเสริฐ  วริิยะ  ผูอ้าํนวยการกองช่าง  คือระยะทางจากบ่อใหม่ไกลกลวัซมัเมอท  

   ไหม ้ ไม่เกิน  500  เมตร  แต่ตวัน้ี  1  กิโลเมตรใชไ้ม่ได ้ ถา้ไดห้อถงัใหม่เดิมก็ทุบทิ้ง  เพราะ  

   เก่ามากอนัตรายมากดว้ย  สร้างแลว้ตั้งระบบนํ้าใหม่  ถา้สร้างแลว้ก็ใชไ้ด ้ 80  % ข้ึนไป   

   ต่อไปปี  2558  ก็จะสาํรวจใหม่  ถา้หมู่บา้นใดมี  1  ถงั  อยากจะรวมเป็นถงัเดียวก็ได ้ เช่น  

   หมู่ 8 ,6 ,10  เป็นตน้   พอแกไ้ขปัญหาไดท้ั้ง  3  หมู่บา้น  

ประธานฯ       - ในวาระน้ีท่ีประชุมก็อภิปรายมาพอสมควรแลว้ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุมวา่เห็นควรจะมี  

   มติใหจ่้ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างประปาหมู่ 4 เป็นเงิน 283,900 บาท หรือไม่  โปรดยกมือ  
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ท่ีประชุม       - ปรึกษากนัพอสมควร   จึงมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หจ่้ายขาดเงินสะสมได ้ เป็นเงิน  283,900  บาท  

ประธานฯ       - ขณะน้ีเวลา  12.20  น.  ผมขอพกัรับประทานอาหารกลางวนัก่อน  และเปิดประชุมต่อในวนัน้ี  

   เวลา  13.20  น.  ณ  หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งต่อ  

               -พกัประชุม  1  ชัว่โมง-  

ประธานฯ       - ขณะน้ีเวลา  13.20 น.พอดี  เม่ือท่ีประชุมครบองคป์ระชุมแลว้พร้อมแลว้  ผมขอประชุมต่อใน

   วาระต่อไปท่ีคา้งไวใ้นช่วงเชา้  

   4.3 เร่ืองการโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเพื่อจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศในหอ้งส่วนการคลงั

   ขนาด  24,000  บีทีย ู เป็นเงิน  33,000  บาท  เชิญท่านสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

   ท่านใดจะอภิปราย  

นายธงชยั       - ผมนายธงชยั   มาตรภูธร  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 3  การโอนเงิน  

   งบประมาณ  33,000  บาท  จะดาํเนินการอยา่งใด  

นายสมคัร       - ผมนายสมคัร   ภาวะหาญ  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 2  ผมสงสัย 

   คราวน้ีจะติดตั้งท่ีใด  หอ้งใด  

นายบุญสวน       - ผมนายบุญสวน   วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 1  วาระน้ี 

   โอนเงินซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  ถา้เป็นเงินโอนครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้างเป็นอาํนาจของ  

   สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือไม่  จากหน่วยหน่ึงไปตั้งอยูใ่นอีกหน่วยงานหน่ึง  และ  

   คร้ังน้ีโอนเงินซ้ือเคร่ืองปรับอากาศไปติดตั้งท่ีใด  หอ้งประชุมซ้ือเพิ่มทุกปี  รายละเอียดเป็น  

   อยา่งไรใหช้ี้แจงดว้ยครับ  คือใชเ้งินเท่าใด  ติดตั้งท่ีใด  เงินมาจากไหน  

นายก อบต.       - ผมนายสมบูรณ์   คาํสอนทา  แอร์ท่ีจะซ้ือใหม่ตวัน้ีเป็นหอ้งทาํงานใหม่ของส่วนการคลงัต่อเติม  

   ปรับปรุงใหม่จากเดิมเป็นหอ้งเก็บของ  ซ่ึงขณะน้ีมีเจา้หนา้ท่ีเพิ่มมากข้ึน  ไม่มีท่ีนัง่ทาํงาน  

   โตะ๊ทาํงานก็ไม่คบคน  เช่น เจา้หนา้ท่ีพสัดุมาเพิ่ม  1  คน  ซ่ึงมีงานเพิ่มมากข้ึน  ฉะนั้นจึงขอ  

   อนุมติัสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหโ้อนเงินมาตั้งจ่ายซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด  24,000  

   บีทีย ู  เป็นเงิน  33,000  บาท  

ปลดั อบต.       - ดิฉนันางสาวอรัญญา   แคนหนอง  โอนเงินจากค่ารักษาพยาบาลส่วนการคลงั  จาํนวน  33,000  

   บาท  เป็นรายจ่ายประจาํ  หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ  มาตั้งจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์  

   ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภณัฑ ์ จาํนวน  33,000  บาท  ซ่ึงเป็นอาํนาจโอนของสภา  

   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลราคาเคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด 24,000 บีทียนูั้น เป็นเงิน  33,000 บาท    

ประธานฯ       - ท่ีประชุมก็อภิปรายมาพอสมควรแลว้  ผมจะขออนุมติัท่ีประชุมวา่เห็นควรจะใหโ้อนเงิน  

   งบประมาณรายไดใ้นคร้ังน้ี  จาํนวน  33,000  บาท  มาตั้งจ่ายเป็นจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  

   ขนาด  24,000  บีทีย ู หรือไม่  โปรดยกมือ  

ท่ีประชุม       - ปรับหากนัพอสมควร  จึงมีมติอนุมติัใหโ้อนเงินงบประมาณ  จาํนวน  33,000  บาท  

ระเบียบวาระท่ี 5       - เร่ืองอ่ืนๆ  

ประธานฯ       - มีสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่านใดมีเร่ืองท่ีจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบหรือไม่  เชิญครับ  
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นายบุญสวน       - ผมนายบุญสวน   วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 1  ตูค้วบคุม 

   ไฟฟ้า  หมู่  1 ไม่เป็นปกติ  ขอใหค้ณะผูบ้ริหารมอบใหส่้วนโยธา  ไฟฟ้าไปดูใหห้น่อย  

   แกไ้ขปัญหาโดยเร่งด่วน  ต่อไปกลวัจะมีปัญหาทั้งระบบ  

นางบุดสี       - ดิฉนันางบุดสี   เศษนาเวช  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 2  ในแผนพฒันา 

   ตาํบลสามปี  2558 – 2560  หมู่ 2  ไม่รัดกุมอยากจะสร้างบา้นผูย้ากไร้ขององคก์ารบริหารส่วน       

   ตาํบล  แต่ไม่ปรากฎในแผนพฒันาตาํบล  ก็จะขอเพิ่มเติมในคราวต่อไปและในคราวประชุม  

   ต่อไป  ส่วนปีน้ีบา้นผูย้ากไร้ มีหมู่ 2  1  ครัวเรือน ยากจนจริงๆ  ไม่มีบา้นอยู ่ ขณะน้ีเช่าบา้น  

   อยูเ่ดือนละ  500  บาท  มีอาชีพรับจา้งทัว่ไปหากินไปวนัๆ  ไม่มีบา้นอยูอ่าศยั  

ประธานฯ       - บา้นผูย้ากไร้องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตั้งงบประมาณไวห้รือไม่  จะดาํเนินการหรือไม่  

   ถา้มีอยากจาํใหด้าํเนินการทุกหมู่บา้น  ซ่อมแซมทุกปีจะทาํอยา่งไรและผมเสนอตั้งคณะ  

   กรรมการไปสาํรวจทั้ง  10  หมู่บา้น  มีบา้นใดยากไร้ร่วมกบัช่างสาํรวจยากจนจริงหรือไม่ก่อน  

   แลว้มาพดูคุยกนัดาํเนินการต่อไป  ดูสถานท่ี  รายไดแ้ละอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  

นายก อบต.       - ทราบวา่บา้นผูย้ากไร้งบประมาณตั้งไว ้ 100,000  บาท  ส่วนพฒันาสังคมและสวสัดิการ  

   วา่   ถา้สร้าง  1 หลงัใน  100,000  บาท ก็เป็นหลงัเดียวเท่านั้น  ถา้ซ้ืออุปกรณ์มอบใหก้็จะ 

   มีปัญหาหลายอยา่ง  ผมขอหารือสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลก่อน  วา่จะซ่อมหรือสร้าง  

   หรือซ้ืออุปกรณ์  ส่วนเราจะเป็นแรงงานอาสาซ่อมใหผู้ย้ากไร้หรือแต่ละบา้นจะดาํเนินการเอง  

   หรือ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งร่วมกนัซ่อมสร้าง หรือจะสร้าง  1 หลงัเท่านั้น 

นานธงชยั       - ผมนายธงชยั   มาตรภูธร  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 3  บา้นผูย้ากไร้ 

   ผมเสนอ  100,000  บาท  ถา้ปีละ  1  หลงัเท่านั้น  ตั้งไวปี้หนา้  300,000  บาทต่อ  3  หลงั  

   แต่ก่อนอ่ืนตอ้งสาํรวจก่อนวา่ยากจนจริงหรือไม่  มาตรฐานบา้นผูย้ากไร้เดียวกนั  ราคาเดียว  

   กนั  แบบเดียวกนั  ขอสอบถามก่อน  

นายบุญสวน       - ผมนายบุญสวน   วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 1  บา้นยากไร้ 

   ตอ้งอิงขอ้มูล จปฐ.พื้นฐานก่อน แลว้มาประเมินหลายๆ ดา้นวา่จนจริงหรือไม่  มีรายไดเ้พียงพอ  

   มีทะเบียนบา้น  อยูก่นันานเท่าใด  โดยสาํรวจจากเกณฑ ์จปฐ. จึงตั้งงบประมาณไว ้ 100,000  

   บาท  ตาํบลหว้ยแอ่งมี  9  คน  หมู่ 1  มี  2  คน รายไดไ้ม่ปกติควรใชง้บประมาณพื้นฐานก่อน  

   ข้ึนมาอา้งอิง  ไม่มีท่ีทาํกิน  รายไดต่้อวนันอ้ย  ส่วนงบประมาณ  100,000  บาท  มี  10 หมู่บา้น  

   ของหลกัเกณฑ ์ จปฐ. ใหเ้ป็นรูปธรรมชดัเจนมากข้ึน  สาํรวจวา่มีก่ีราย  ข้ึนอยูก่บัความเดือด  

   ร้อนและความจาํเป็นจริงๆ เช่น  หลงัคาบา้นร่ัว  เป็นตน้  

นายทองดาํ       - ผมนายทองดาํ   จาํปาบุรี  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 1  เงิน  100,000 

   บาท  ให ้ 1 คน ต่อ 1 ครัวเรือน   1 หลงั  ส่วนโครงการท่ีจะจ่ายขาดเงินสะสม  คร้ังท่ีแลว้  

   ดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งแลว้เสร็จหรือยงั  

นายก อบต.       - ขอ้มูล จปฐ. ดาํเนินการเป็นขั้นตอน  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลก็เป็นคนพื้นท่ีอยูแ่ลว้ 

   เงินจะตอ้งหารกนัตามความจาํเป็นของแต่ละหมู่บา้นเดือดร้อนไม่เหมือนกนั  มี 2 ขั้นตอนคือ  

   จะซ่อมสร้างบา้นผูย้ากไร้หรือไม่  หรือจะออกสาํรวจใหทุ้กหมู่บา้นก่อน  และมีช่างและคณะ  
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กรรมการอยูแ่ลว้  อยากให้สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะทาํอยา่งไร  หรือจะช่วยกนั 

ซ่อมสร้างหรือไม่  และสุดทา้ยผมขอแจง้ให้สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกท่านทราบ 

วนัท่ี  25  มิถุนายน  2557 มีตน้ไมแ้จก  ตน้ไผแ่ละตน้มะนาว  ให้สมาชิกองคก์ารบริหารส่วน  

ตาํบลทุกท่านนาํรถมารับพนัธ์ุไมด้ว้ย  เพื่อไปแจกชาวบา้นปลูกต่อไป 

นายจาํลอง       - ผมนายจาํลอง  โภควบิูลย ์ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 6  เร่ืองบา้นมัน่คง 

   สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะเป็นคณะกรรมการหรือไม่  ผูส้มคัรเขา้บา้นมัน่คงตอ้งเป็น  

   สมาชิกและคณะกรรมการดว้ย  หุน้ละ  150 บาท/เดือน  โดยใหดู้แลกนัเอง  เลขานุการบา้น  

   มัน่คงอยูห่มู่  6  และเคยไปศึกษาดูงานมาแลว้  ส่วนรายละเอียดผมจะขอสอบถามดูก่อน  แลว้  

   จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั  

ประธานฯ       - ผมจะขอปรึกษาท่ีประชุมวา่  บา้นผูย้ากไร้จะสาํรวจก่อนหรืออยา่งไร  ตั้งคณะกรรมการท่ีสภา  

   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในวนัท่ี 20 มิถุนายน 2557  เชิญทุกท่านร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  

   ดว้ยกนั  ต่อไปจะให้ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกท่านลงช่ือเขา้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง    

   ทุกเร่ือง  มอบใหเ้ลขานุการลงช่ือทุกคน  เอาล่ะวนัน้ีเราก็ประชุมมานานพอสมควรแลว้   

   ประชุมคราวต่อไป ในวนัท่ี  30  มิถุนายน  2557  เวลา  09.00 น. ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหาร  

   ส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  การแต่งกายเคร่ืองแบบสีกากี  วนัน้ีเลิกประชุม  

    

    เลิกประชุมเวลา  15.30  น.  

 

 

 

        (ลงช่ือ)                                     ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

      (นางสาวอรัญญา    แคนหนอง) 

                                                               เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ย  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

        (ลงช่ือ)                                                  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

      (นายประมวล   สีดํา) 

          ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง    

 

 

 

             

   

 


