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ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

สมยัสามญั  ท่ี  3 / 2557 

   คร้ังท่ี  2 

วนัท่ี  21 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 นายประมวล   สีดาํ ส.อบต.ม.4        ประมวล   สีดาํ  

8 นายประไมล ์   สันคะนุช ส.อบต.ม.4 ประไมล ์  สันคะนุช   

9 นางนิตย ์     มาตรา ส.อบต.ม.5 นิตย ์  มาตรา  

10 นายบรรจง      ทพัสุริย ์ ส.อบต.ม.5 บรรจง   ทพัสุริย ์  

11 นายจาํลอง     โภควบิูลย ์ ส.อบต.ม.6 จาํลอง   โภควบิูลย ์  

12 นายบุญถม     คาํสะอาด ส.อบต.ม.6 บุญถม   คาํสะอาด  

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 นายแปลก       คาํเบา้เมือง ส.อบต.ม.9 แปลก   คาํเบา้เมือง  

18 นายพลู      โสกชาตรี ส.อบต.ม.9 พลู   โสกชาตรี  

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 รองนายก อบต. จรูญ   คาํมูลคร  

4 นายประสิทธ์ิ   ละครไชย เลขานุการนายก อบต. ประสิทธ์ิ   ละครไชย  

5 นางนิศมา    คาํเบา้เมือง เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ นิศมา   คาํเบา้เมือง  

6 นายฤทธิรงค ์  สุจนัทร์ นกัพฒันาชุมชน ประเสริฐ   วริิยะ  

7 นายวฒันา   ศรีคลงั นกับริหารงานสาธารณสุข วฒันา  ศรีคลงั  

8 นายเตรียม  มูลไธสงค ์ บุคลากร เตรียม  มูลไธสงค ์  
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บนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

สมยัสามญั  ท่ี  3  /  2557 

คร้ังท่ี  2 

วนัท่ี  21   สิงหาคม   2557   เวลา  09.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

……………………………………….. 

เร่ิมประชุมเวลา  09.06  น. 

 เม่ือถึงเวลานดัประชุมแลว้ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง   ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไดใ้หส้ัญญาณเรียกใหส้มาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกท่านเขา้หอ้งประชุม 

โดยมีนายประมวล   สีดาํ  ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมและกล่าวเปิดประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระท่ี 1       - เร่ืองประธานแจง้ใหท้ราบ 

ประธานฯ                 -      1.1  ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  ไดอ้อกหนงัสือเชิญใหส้มาชิก  

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

 เช่น ท่ีบา้นโดมีสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหลายท่านไม่มาร่วมงาน  และวนัท่ี     

8  สิงหาคม  2557  ณ วดัป่าท่าสาํราญปลูกป่า     

ท่ีประชุม                   -      รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2       - เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ประธานฯ                  - เรียนเชิญท่านทองดาํ  จาํปาบุรี  ประธานคณะกรรมการตรวจบนัทึกรายงานการ

ประชุม  เชิญท่านสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกท่าน  ถา้มีขอ้ความขาดตก

บกพร่อง  แกไ้ข  ก็เพิ่มเติมได ้ 

นายทองดาํ                 - ผมนายทองดาํ   จาํปาบุรี  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 1  ผมได้

ตรวจสอบบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้  สมบูรณ์ดี ไม่มีแกไ้ข  เพิ่มเติม    เชิญ

ท่านประธานดาํเนินการต่อไป       

ประธานฯ       - เม่ือไม่มีท่านใดแกไ้ข  เพิ่มเติม บนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้  โปรดยกมือ    

ท่ีประชุม       - เห็นชอบรับรองบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้    

ระเบียบวาระท่ี 3       - เร่ืองเสนอเพื่อทราบ           

ประธานฯ       - ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 4       - เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  

ประธานฯ       - 4.1 การโอนเงินเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย  มาตั้งจ่ายเพื่อจดัซ้ือเคร่ืองปรับ  

   อากาศ ขนาด 13,000  BTU  เป็นเงิน  23,000 บาท  เพื่อติดตั้งหอ้งทาํงานของนายก 

   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  จาํนวน  1 เคร่ือง  เน่ืองจากเคร่ืองเดิมชาํรุด  

   เส่ือมสภาพ  หมดอายกุารใชง้านมานนานแลว้ 
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ประธานฯ       - เรียนเชิญท่านปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ช้ีแจงรายละเอียด  

ปลดั อบต.       - นางสาวอรัญญา  แคนหนอง  การขอโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายในคร้ังน้ีมาจาก  

   ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนกิจกรรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

   มาจาํนวน  22,600  บาท  ซ่ึงเป็นรายจ่ายประจาํ  มาตั้งจ่ายในการจดัซ้ือเคร่ืองปรับ  

   อากาศ  ขนาด  13,000 BTU  เงินเดิมมีอยูแ่ลว้ 400 บาท โอนมาเพิ่มอีก 22,600 บาท 

   รวมเป็นเงิน 23,000 บาท  ซ่ึงเป็นครุภณัฑส์าํนกังาน  เป็นอาํนาจอนุมติัจ่ายขาดของ  

   สภาทอ้งถ่ิน  ดงันั้นจึงใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งพิจารณาดว้ย  

   เน่ืองจากหอ้งทาํงานของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลร้อนมาก  และมีแขกมาติด  

   ต่อราชการทุกวนัประจาํดว้ย  

นายสมคัร       - ผมนายสมคัร  ภาวะหาญ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 2  ผมอยาก  

   สอบถามวา่เงินโอนมาจากท่ีใดบา้ง  ส่วนใด  และผมก็เห็นดว้ยในการจดัซ้ือเคร่ือง  

   ปรับอากาศ  แต่ก่อนราคาเคร่ืองปรับอากาศ  เป็นเงิน  13,000  บาท  แต่ท่ีจะขอโอน  

   ทาํไมเป็น  23,000  บาท  

นายบุญสวน       - ผมนายบุญสวน  วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 1  เคร่ือง

   ปรับอากาศหอ้งทาํงานของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ท่ีชาํรุดแลว้เอาไปไหน

   เม่ือมีการเปล่ียนใหม่แลว้  

ปลดั อบต.       - เคร่ืองท่ีชาํรุด  เม่ือส้ินปีงบประมาณก็จะออกจาํหน่าย ประมูลราคากนัตามระเบียบ 

   พสัดุ  และราคาเคร่ืองปรับอากาศก็อิงราคาครุภณัฑข์องปีงบประมาณนั้นท่ีตั้งจ่าย  

   ปีน้ีเป็นเงิน  23,000  บาท  

ประธานฯ       - ท่ีประชุมก็ปรึกษากนัพอสมควรแลว้  ผมจะขอมติสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

   วา่เห็นควรจะโอนเงินงบประมาณในคร้ังน้ีหรือไม่  โปรดยกมือ  

ท่ีประชุม       - มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หโ้อนเงินงบประมาณได ้ และดาํเนินการต่อไป  

   4.2 การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี  2558

   ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญตัติ)  

ประธานฯ       - มีสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่านใดประสงคจ์ะอภิปรายหรือไม่  ในวาระน้ีไม่  

   มีการลงมติในท่ีประชุมอภิปรายไดพ้อสมควร  แลว้ค่อยมาลงมติในวาระท่ี 3 ต่อไป  

   ซ่ึงในการพิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี  สมาชิกองคก์ารบริหาร  

   ส่วนตาํบลจะแปรญตัติเพิ่มเติมรายการหรือจาํนวนในรายการหรือไม่  แต่อาจจะ                         

   แปรญตัติก็ไดใ้นทางลดหรือตดัทอนรายจ่าย  ซ่ึงมิไดเ้ป็นรายจ่ายท่ีเป็นเงินส่งใชต้น้  

   เงินกู ้ หรือ เงินท่ีกาํหนดใหจ่้ายตามกฎหมาย  และเชิญเจา้หนา้ท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาอธิบาย  

   รายละเอียดเพิ่มเติมดว้ย  แต่ละขอ้ๆ    

นายธงชยั       - ผมนายธงชยั  มาตรภูธร  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 3  การส่งเร่ือง  

   ขอแปรญตัติดา้นส่ิงแวดลอ้ม  เก่ียวกบังบประมาณจดัซ้ือถงัขยะของส่วนสาธารณสุข  
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   การขนขยะก็ใชร้ถขน  เก็บขยะตอ้งใชค้นงาน  แต่ท่ีเคยเสนอมาเป็นโครงการอบรม  

   กาํจดัขยะดว้ยตวัเองภายในตาํบลและหมู่บา้น  และใหค้วามรู้พร้อมศึกษาดูงานนอก  

   สถานท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะ  และอยากสอบถามวา่การประชุมคร้ังท่ีแลว้  

   ไดบ้รรจุโครงการไวใ้นแผนพฒันาตาํบลสามปีหรือไม่ ไฟกระพริบ  กระจกมองจราจร  

   และขดุลอกคลองหว้ยแอ่ง  ค่าใชจ่้ายอาหารกลางวนั  ณ ศูนยเ์ด็กเล็กบา้นโด  ตั้งไว้  

   448,000 บาท  ขอทราบรายละเอียดดว้ยครับ  วา่ดาํเนินการอยา่งไร  

นกัวชิาการศึกษา       - นางสาวสุภาวดี  ฉตัรจรัสกลู  อาหารกลางวนัเป็นเงินอุดหนุน  เงินจดัสรร  200  วนั  

   โดยสาํรวจขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2557 คือ 20 x 200 วนั  สปถ. 3 โรงเรียน จาก 

    โรงเรียนอุดหนุนและศูนยเ์ด็กเล็กบา้นโด  มีนกัเรียน 71 คน x 20 บาท x 200 วนั ก็เป็น 

   เงินยอดน้ี  

นายวฒันา       -       ผมนายวฒันา  ศรีคลงั หวัหนา้ส่วนสาธารณะสุข  ถงัขยะตั้งไว ้ 100,000 บาท  ตาม  

   นโยบายของผูบ้ริหารเป็นถงัขยะรวมในหมู่บา้น  ประชาชนกาํจดักนัเองของแต่ละ  

   หมู่บา้น  ไม่มีรถขนขยะ ในหนา้ 29  ดา้นส่ิงแวดลอ้มซ้ือถงัขยะ และจะมีโครงการฝึก  

   อบรม  ตั้งไว ้ 30,000  บาท  และจดัทาํเป็นประชาสมัพนัธ์  แผน่พบัต่างๆ ดว้ย 

นายสมคัร       -      ผมนายสมคัร  ภาวะหาญ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 2  หนา้ 31  

   แผนงานงบกลาง  ผมสงสัยเงินสมทบ 1% ของกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  

   ทอ้งถ่ินคืออยา่งไร  หนา้ 6  เงิน  50,000  บาท  มาไดอ้ยา่งไร และหนา้  15  ลอ้วดัระยะ  

   และอุปกรณ์ทางดา้นช่าง ผมเห็นจดัตั้งข้ึนในขอ้บญัญติัทุกปี ท่ีผา่นมาไดจ้ดัซ้ือหรือไม่  

   หนา้ 20  งานบุญบั้งไฟ  งานลอยกระทง  มีปรากฏอยูแ่ต่ในบุญข่าวสาร 3 วดั  ไม่มี  

   ปรากฏในงบประมาณขอ้บญัญติัน้ี  ผมสงสัย  และการจดัซ้ือไฟกระพริบ  สัญญาณ  

   จราจร เป็นเงิน  100,000  บาท  ผมไม่เห็นดว้ย  เพราะไม่มีความจาํเป็นเท่าไหร่  อยาก  

   ใหเ้อามาขดุลอกคลองหว้ยแอ่ง  เพราะมีผกัตบชวา  หญา้  เศษวชัพืชข้ึนเยอะ  เตม็ไป  

   หมด  เช่น หมู่  4,7, 5, 8  เป็นตน้  ระยะทางยาว  8 กิโลเมตร นาํมาตั้งไว ้ 100,000 บาท  

   ผมขอแปรญตัติตดัออก ไฟกระพริบ 100,000 บาท ครับ  เพราะตามถนนใหญ่ก็มี  ตาม  

   แยกต่างๆ ก็มีบา้งแลว้บางส่วน  เงิน  100,000  บาท  ตดัแลว้เอามาไวง้บกลาง  ครับ  

นางนิศมา       - ดิฉนันางนิศมา  คาํเบา้เมือง  เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน  เงินสมทบ 1%  ตอ้ง  

   สมทบเป็นกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการทอ้งถ่ินทุกปี หกั 1%  ของเงินรายได้  

   ไม่รวมเงินอุดหนุนทัว่ไป และอ่ืนๆ จึงตอ้งตราไวใ้นงบกลาง  ส่วน 80,000 บาท ในงบ  

   กลาง  คือเป็นขอ้เดียวกนัอธิบาย 2 คร้ัง ไม่ไดน้าํมารวมกนั   

นางบุดสี       - ดิฉนันางบุดสี  เศษนาเวช  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 2  หนา้  28  

   ขอ้ 3.1.4  เงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ คืออะไร(โบนสัหรือไม่) ตั้งไว ้ 20,000 บาท  

   จ่ายอยา่งไร เป็นกลุ่มหรือเป็นคนๆ ไป  จ่ายทุกส่วนหรือไม่  
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นายแปลก       - ผมนายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 9  ผมสงสัย  

   หนา้  30  ดา้นสาธารณสุข  ตั้ง  80,000  บาท  และในงบกลางก็ตั้งไวอี้ก  80,000  บาท  

   เป็นรายการเดียวกนัหรือเอาเงินมารวมกนัได ้ 160,000  บาท  

นายสวสัด์ิ        - ผมนายสวสัด์ิ  สมบติัหอม สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 3  หนา้  26  

   อุดหนุนชมรมผูพ้ิการ  ผูสู้งอาย ุ อุดหนุนเด็กและเยาวชน  คือรายละเอียดเป็นอยา่งไร  

นายฤทธิรงค ์      - ผมนายฤทธิรงค ์ สุจนัทร์  นกัพฒันาชุมชน  ผมไดต้ั้งไวใ้นร่างขอ้บญัญติัปี  2558  ไว้  

   ก่อนเก่ียวกบัการอุดหนุนชมรมผูพ้ิการ  ชมรมผูสู้งอาย ุ และอ่ืนๆ เป็นตน้ ก็อยูร่ะหวา่ง  

   ดาํเนินการ  โดยไดเ้ปิดบญัชีเงินอยู ่13,000  บาท  เก็บคนละ  100  บาท  ส่วนผูสู้งอายุ  

   25,000  บาท ไวใ้นบญัชีแลว้  

ปลดั อบต.       - ขออธิบายวา่เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  1% ของเงินรายได ้ เป็นเงิน  

   ตอ้งจ่ายตามกฎหมายกาํหนด  ส่วนเงิน  100,000  บาท  ท่ีตั้งไวใ้นการจดัซ้ือถงัขยะ ขอ  

   เป็นโครงการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะ  และในส่วนศาสนาประ  

   เพณีและวฒันธรรม ใหแ้ยกอธิบาย  เช่น งานวนับุญขา้วสาร 3 วดั สาํหรับทอดขา้วสาร  

   เป็นเงิน  30,000  บาท  ส่วนวนัเขา้พรรษา  ออกพรรษา  แลอ่ืนๆ ตั้งไว ้ 20,000   บาท  

   และท่ีผา่นมาขอ้บญัญติัทุกๆ ปี  ท่ีตั้งงบประมาณไวเ้พื่อจดัซ้ือลอ้วดัระยะและอ่ืนๆ ใน  

   ส่วนโยธา  ยงัไม่ไดจ้ดัซ้ือใหเ้ลย  ฉะนั้นจึงตั้งงบประมาณไวทุ้กปี  ท่ีผา่นมาเงินเขา้ไม่   

   ถึงงบประมาณท่ีตั้งไว ้ ส่วนหนา้ท่ี 3 ค่าจา้งพนกังานจา้ง  ขอ้ 2.6 , 2.7  ทาํไมเงินซํ้ ากนั  

   รับ 2 คร้ัง  ดิฉนัอธิบายเงิน ขอ้ 2.6 เป็นเงินเดือน ส่วนขอ้ 2.7 เป็นเงินค่าครองชีพ   เช่น 

   ยามจะไดรั้บ 2 อยา่งรวมกนั เป็น  9,000  บาทต่อเดือน  ตั้งไวต้ามกฎหมายกาํหนดและ 

   หนงัสือสั่งการ  

นายกาํธร       - ผมนายกาํธร  คาํสอนทา  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 10  ผมสงสัย  

   ตาํแหน่งยามคืออะไร  ตั้งไว ้2 คร้ัง อธิบายดว้ยครับ  เพราะสงสัยขอ้ 2.6 และ 2.7  

   หนา้ 3  ซํ้ ากนัหรือไม่  

นายเตรียม       - ผมนายเตรียม  มูลไธสงค ์ บุคลากร  มีงบประมาณปี 2554  แต่ละเดือนจะไดรั้บของลูก  

   จา้งทัว่ไป คือ 9,000 บาทต่อเดือน  ต่อไปจะรวมเป็นเงินเดือน  9,000  บาท  จะไม่แยก  

   เป็นค่าครองชีพและเงินเดือน  

นายทองดาํ       - ผมนายทองดาํ  จาํปาบุรี  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 1 ในตาํแหน่ง  

   ประธานกรรมการแปรญตัติ ผมก็ประชุมกนัมาแลว้กบัคณะกรรมการทั้ง 7 คน เห็นให้  

   ตดัไฟกระพริบออกไปเลย  และใหค้ณะผูบ้ริหารวา่ปรับลดหรือไม่ และจะเอาไปไวท่ี้  

   ใด  อยากใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม  จะเอาเงินไวใ้น  

   งบกลางหรือไม่  100,000  บาท  

ประธานฯ       - ท่านสมคัร  มีความเดือดร้อนเร่ืองคลอง ลอกผกัตบชวา  จะเพิ่มเติมหรือไม่  ต่อไปผม  

   จะขอมติแลว้ใหท่ี้ประชุมปรึกษากนัวา่  เห็นควรจะตดัไฟกระพริบ  สัญญาณจราจร  
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ตั้งไว ้ 100,000 บาท ออก  แลว้จะใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลช้ีแจงรายละเอียด 

ก่อน 

นายแปลก       - ผมนายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 9  เร่ืองไฟ  

   กระพริบ  ผมก็เป็นเลขานุการคณะกรรมการรับคาํแปรญตัติครับ  ก็ไดป้ระชุมแลว้  

ปลดั อบต.       - จาํนวน 3 โครงการท่ีท่านธงชยัสอบถาม  ไดบ้รรจุไวใ้นแผนพฒันาตาํบลสามปี 2558-  

   2560  แลว้  บรรจุเพิ่มเติมปรากฏในบนัทึกรายงานการประชุม  ส่วนถา้ตดัไฟกระพริบ  

   ออก  100,000  บาท  ก็ควรเอาไปไวใ้นงบกลาง  เพื่อใชจ้าํเป็นเร่งด่วนก็ได้  

นายก อบ.       - ตามร่างขอ้บญัญติังบประมาณปี 2558  โครงการไฟกระพริบนั้นก็จาํเป็นอยู่   จะทาํ  2 

   จุด  บา้นโด  ถา้ตดัแลว้  100,000  บาท ไวใ้นงบกลาง ไวใ้ชส้าํหรับลอกคลองใหล้งช่ือ  

   เขียนโครงการไดเ้ลย  ในปีน้ีก็อาจจะทาํได ้ ตรวจเช็คยอดเงินก่อน  ถา้ประชาชนเดือด  

   ร้อนก็ใชไ้ด ้ เงินไม่พอก็โอนมาตั้งจ่ายได ้ เพราะจะทาํหนงัสือไปท่ีชลประทานเพื่อขอ  

   อนุญาตดาํเนินการต่อไป  

ประธานฯ       - ท่ีประชุมก็อภิปรายมาพอสมควรแลว้  ผมจะขอมติไฟกระพริบ 100,000 บาท เห็นควร  

   ตดัออกหรือไม่  ถา้ตดัออกแลว้จะเอาไปไวท่ี้หมวดรายจ่ายใด  ผมขอมติวา่เห็นควร  

   ตดัออกหรือไม่  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม       - ปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หต้ดัโครงการจดัซ้ือไฟกระพริบออก  

   เป็นเงิน  100,000  บาท  เงินไปรวมไวใ้นงบกลาง  

ระเบียบวาระท่ี 5       - เร่ืองอ่ืนๆ  

ประธานฯ       - มีสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งท่านใดมีเร่ืองท่ีจะช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบ  

   หรือไม่  เชิญครับ  

นายทองดาํ       - ผมนายทองดาํ  จาํปาบุรี  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 1  ผมสงสัยวา่  

   เงินตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี  หนา้ท่ี 4  สถานการณ์คลงั อยากทราบ  

   ขอ้เทจ็จริงวา่  ณ วนัท่ี 7 สิงหาคม 52557 ขอ้ 1.1.1 เงินฝากธนาคาร 8,412,077.31  บาท  

   และเงินสะสม ณ ปัจจุบนัมีเท่าไหร่  อยากใหส่้วนการคลงัไดช้ี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  

นางสาวประภาพร     -   ดิฉนันางสาวประภาพร  หารพรม  นกัวชิาการคลงั ดิฉนัจะดาํเนินการถ่ายเอกสารเก่ียว

   กบัการเงินท่ีเป็นปัจจุบนัมาใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกท่าน  

นายพลอย       - ผมนายพลอย  จุลศรี  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 8  งานบุญทอด 

   เทียนปีน้ีสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํหนดวนัไดเ้ลย  ถา้ท่านใดจะทาํโรงทาน  

   ก็ร่วมทาํบุญได ้ วนัท่ี 5 กนัยายน 2557  รวมกนั 5 หมู่บา้น  ครับ  

ประธานฯ       - งานทอดเทียนวดัป่าสามคัคีธรรม หมู่ 8  วนักาํหนดไดเ้ลย วนัน้ีสภาองคก์ารบริหาร

   ส่วนตาํบลก็ประชุมกนัมาพอสมควรแลว้  ผมขอนดัประชุมคือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557

   เวลา  09.00 น.  ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  การแต่งกายสีกากี  
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   วนัน้ีเลิกประชุม 

      

                         เลิกประชุมเวลา  15.30  น.  

 

 

 

         (ลงช่ือ)       อรัญญา   แคนหนอง         ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

     (นางสาวอรัญญา    แคนหนอง) 

                                                               เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ย  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

          (ลงช่ือ)        ประมวล  สีดาํ                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 

 

 

     

 

 

 

 

 


