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ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

สมยัสามญั  สมยัท่ี  1  / 2559 

คร้ังท่ี  3 

วนัท่ี   15  กุมภาพนัธ์   2559   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 นายณรงค ์  คาํสีหา รองนายก อบต. ณรงค ์  คาํสีหา  

2 นายจรูญ   คาํมูลคร รองนายกอบต. จรูญ   คาํมูลคร  

3 นายประสิทธ์ิ   ละครไชย เลขานุการนายก อบต. ประสิทธ์ิ  ละครไชย  

4 สิบเอกประเสริฐ  วิริยะ ผอ.กองช่าง ประเสริฐ  วริิยะ  

5 นางธนญัญา  ชินวรรณ ผอ.กองคลงั ธนญัญา  ชินวรรณ  

6 นางสาวเจนจิรา  ใจจุลละ รองปลดั อบต. เจนจิรา  ใจจุลละ  

7 นายณโรดม  เพชรโรจน์ นกัวชิาการศึกษา ณโรดม  เพชรโรจน์  

8 นางวฒันา  ศรีคลงั ผอ.กองสาธารณสุข วฒันา  ศรีคลงั  

9 นายศุภฤกษ ์ ปะระทงั หวัหนา้สาํนกัปลดั ศุภฤกษ ์ ปะระทงั  
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บนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง 

สมยัสามญั   สมยัท่ี  1 / 2559 

คร้ังท่ี  3 

วนัท่ี    15   กุมภาพนัธ์   2559    เวลา   09.00   น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

……………………………………….. 

เร่ิมประชุมเวลา  - 09.10 น. 

 -  เม่ือถึงเวลานดัประชุมแลว้  ปลดั  อบต.ห้วยแอ่ง  ทาํหน้าท่ีเลขาสภา  อบต.ห้วย

แอ่ง  นบัองคป์ระชุมครบแลว้  โดยมี  นายประมวล  สีดาํ  ทาํหนา้ท่ีเป็นประธาน

ในท่ีประชุม  และกล่าวเปิดประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระท่ี 1 - เร่ืองประธานแจง้ใหท้ราบ 

ประธาน ฯ - 1.1 เชิญร่วมอบรมสัมมนา  พฒันาจิต  พุทธศาสนา  วนัศุกร์ท่ี  19  กุมภาพนัธ์ 

2559  เวลา  08.00  น.  เป็นพิธีเปิดอบรม  ถึงว ันท่ี  22  กุมภาพันธ์ 2559            

รวม  4  วนั   ณ  วดับา้นนาแพง  หมู่ท่ี  2  ขอเชิญเขา้ร่วมพิธีดว้ย   

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  - เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ประธาน ฯ - เชิญท่านทองดํา  จาํปาบุรี  ประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการ

ประชุมสภา  อบต.  ว่าจะแกไ้ข  เพิ่มเติม  หรือบกพร่องท่ีใดให้ประธานทองดาํ  

ดาํเนินการต่อไป  และหาก  ส.อบต.ท่านใดจะแกไ้ข  เพิ่มเติม  เชิญครับ      

นายทองดาํ ฯ - ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1     

ประธานตรวจบนัทึกการประชุม  ผมไดต้รวจแลว้ขอแกไ้ขหนา้  3  ระเบียบวาระ

ท่ี  2  ตรงช่ือผมเขียนไม่ถูกตอ้งครับ  ขอให้แก้ไขด้วย  ส่วนอ่ืน  ๆ  ไม่มี  ครบ  

ถูกตอ้ง   สมบูรณ์ดีครับ   

ประธาน ฯ - หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข  หรือเพิ่มเติมผมจะขอความเห็นชอบรับรองบนัทึก

รายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้โปรกยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - มีมติใหค้วามเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์

ระเบียบวาระท่ี 3 - เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

ประธาน ฯ - ไม่มี 



ระเบียบวาระท่ี 4  - เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
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ประธาน ฯ - 4.1 พิจารณาการใชจ่้ายเงินงบประมาณ  ประจาํปีงบประมาณ 2559  โครงการต่าง  ๆ  

จาํนวน  10  หมู่บ้าน  (เงินรายได้)  ในวาระน้ีมี  ส.อบต.ท่านใดจะอภิปราย

รายละเอียดต่าง ๆ  เชิญครับ   

นายบุญสวน ฯ - ผม  นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 1  

มียอดเงินท่ีจะไปทาํโครงการด้านสาธารณภยั  หมู่ 1 – 10  การใช้จ่ายเงินแต่ละ

โครงการตามลาํดบั  ท่ีจาํเป็นเร่งด่วน  และมอบให้กองช่าง    ออกประมาณการ  

และอยูใ่นแผนพฒันาตาํบลสามปีหรือไม่  มีเงินพอท่ีจะจ่ายไดเ้ท่าไหร่  เพื่อกนัเงิน

ค่าตอบแทน  และอ่ืน  ๆ  ท่ีจาํเป็นแลว้   จะมีไวเ้หลือเท่าไหร่  โครงการหมู่ 5 , 2  มี

ปรากฏไวใ้นแผนพฒันาตาํบลหรือไม่  และประปาหมู่  4  จะเจาะหรือทาํอย่างไร  

มอบให้กองช่างประมาณการก่อน  ถ้าเจาะจะใช้เงินเท่าไหร่  และในข้อบญัญติั     

ส่ือการเรียนการสอนส่วนการศึกษา  139,400  บาท  ศูนยเ์ด็กมี  2  ศูนย ์ ให้ใช้

เฉพาะท่ีจาํเป็นก่อน  อยากจะให้ก่อสร้างร้ัวลอ้มรอบศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กด้วย  เงิน  

240,000   บาท  จะมีโครงการศึกษาดูงานไดห้รือไม่  ถา้ขอให้ทาํในขอ้บญัญติัหรือ

ใช้ได ้ 140,000  บาท  ขอซ่อมแซมหมู่ 1 คอสะพาน  เก็บไว ้ 1  แสนบาท  เหลือ  

40,000  บาท  จะอยากให้ทาํหินคลุกมาถมทุกหมู่บา้น  อยากจะให้แบ่งทุกหมู่บา้น  

และเงินถา้มี  100,000  บาท  ผมก็อยากใหท้าํเลย   

ผอ.กองคลงั - ดิฉนั  นางธนญัญา  ชินวรรณ  ผอ.กองคลงั  คราวท่ีแลว้ประมาณ  2,400,000  บาท  

ขอกนัเงินไวเ้พื่อเป็นค่าใช้จ่าย  เดือนละ  600,000  บาท  จาํนวน  3  เดือน  ก็เป็น

ค่าใช้จ่ายส่ิงก่อสร้าง  ค่าตอบแทน  และรายจ่ายประจาํอ่ืน  ๆ  ใช้ได้ประมาณ  

600,000 บาท  สําหรับเงินใช้ในส่ิงก่อสร้างถา้อยู่ในขอ้บญัญติัก็ทาํได้เลย  ถา้เป็น

เร่ืองเร่งด่วนก็ตอ้งคาํนึงถึงความจาํเป็นด้วย  งบกลาง  จาํเป็น  เร่งด่วน  ฉุกเฉิน     

ตอ้งคาํนึงถึงสถานะการเงินการคลงัดว้ย 

ผอ.กองช่าง - ผม สิบเอกประเสริฐ   วิริยะ  ผอ.กองช่าง  โครงการซ่อมแซม  จาํนวน  4  โครงการ  

คือทั้งหมด   

  1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองชลประทานดาดคอนกรีต  หมู่   5         

บา้นโคกล่าม  เป็นเงิน  12,200  บาท  ปากบนกวา้ง  1  เมตร  ปากล่างกวา้ง  

0.30  เมตร  ยาว  10  เมตร  หนา 

2. โครงการขุดเจาะบ่บาดาลขนาด  6  น้ิว  ลึกไม่น้อยกว่า   80  เมตร  



งบประมาณ  44,000  บาท  บา้นท่างาม  หมู่  4 
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  3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บา้นนาแพง  หมู่  2  

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  1.60  เมตร  ยาว  115.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  

งบประมาณ  54,000  บาท 

4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบลาํห้วยแกดาํ  หมู่  1 -  10  เป็นเงิน  

245,000 บาท 

*****  รวมทั้ง  4  โครงการ  เป็นเงิน  355,200   บาท 

            ส่วนประปาหรืออ่ืน  ๆ  ประมาณการเดิม  หมู่  2 ระยะทางพอสมควร  จะใช้

ประมาณ  500,000  บาท  ประมาณการวา่จะใช้เงินเท่าไหร่  หมู่  4  ประปา  ใช้งบ  

283,900  บาท  หอสูง  7  เมตร  เพิ่มระยะทางท่อยาว  1  กม.  ใชเ้งิน  40,000  บาท  

รวม  350,000  บาท  ของประปาหมู่  1  มีท่อพกันํ้ าก่อน  ยาว  60 – 100  เมตร   ให้

หอพร้อมดว้ยมีบ่อดินด้วย  จะทาํพกันํ้ าก่อน  ส่วนร้ัว  เหล็กดดัได้  ประมาณการ

แล้ว  แต่เหล็กดัดยงัไม่แน่นอน  จะตามตลอดแนวหรือไม่  ร้ัวเหล็กดัด  เป็น

ส่ิงก่อสร้าง  ต่อไปนําข้อบัญญัติ  คือครุภัณฑ์  ซ่อมแซม  ด้านหลัง  50  เมตร        

ทิศเหนือ  ตะวนัออกเป็นศนูย ์ 100  เมตร  รวมงบประมาณแลว้ 

นายทองดาํ ฯ - ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 1     

ประปาหมู่  4  ผมอยากให้ทาํคร้ังเดียวเสร็จใชไ้ดเ้ลย  แลว้แต่ประมาณการของช่าง

ก่อนแลว้ก็ดาํเนินการไดเ้ลย  ไม่ตอ้งโยกยา้ยของเดิม  ส่วนเงิน  240,000  บาท  ผม

ขอเสนอเป็นโครงการบา้นละแสน  ซ่อมแซมตามลาํดบัความจาํเป็นก่อน  หมู่  1  ก็

จาํเป็นครับ   และโครงการในขอ้บญัญติั  10  หมู่บา้นตามลาํดบัแลว้  ปีท่ีแลว้ก็ได้

ทุกหมู่บา้นครับ   

นายสงวน  ฯ - ผม นายสงวน  คาํทอน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 8 

ประปาหมู่ 4  นํ้าอ่างห้วยแอ่งก็มี  ดูดนํ้ าจืดมาใชก้็ไดก้ั้นเก็บไวใ้นถงั  จะดาํเนินการ

ไดห้รือไม่ฝายชะลอนํ้าจะพงัก่อน 

ประธาน  ฯ - ววั  ควาย  จะไปกินนํ้ า  ทาํฝายชะลอนํ้ าได ้ ฝายก็แตกถา้นํ้ ามามาก  นํ้ าไม่สะดวก  

และมีจาํนวน  4  โครงการ  ก็ใชเ้งิน  355,200  บาท   

นายแปลก  ฯ - ผม นายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 9  

หมู่  4  ประปาเจาะทุกปี  ใชเ้งินจาํนวนมากแลว้  ปัญหาหนกัมากไม่มีนํ้ าใช ้ ถา้เจาะ

ได้ท่ีแล้วเจาะหรือยงั  ทาํไวท่ี้โรงเรียนเอาไวก่้อน  และโครงการเสียงตามสาย       



หอกระจายข่าวเคร่ืองเก่าแลว้  บา้นกาํลงัพฒันาจาํเป็นมากเคร่ืองไม่ดงั 
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นายสมคัร ฯ - ผม นายสมคัร  ภาวะหาญ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 2  

ประปาหมู่  4  ลากนํ้ ามาจากท่ีอ่ืน  เจาะท่ีอ่ืน  เจาะหานํ้ าตามรายทางก่อน  ก่อนจะ

เข้ามาใช้หอถังหมู่  4  และเงิน  140,000  บาท  ซ้ือหินคลุกมาหยอดตามถนน        

ทุกหมู่บา้นไดห้รือไม่ 

นายฌโรดม ฯ - ผม นายณโรดม  เพชรโรจน์  นกัวิชาการศึกษา  งบซ้ือส่ือการเรียนการสอนไดรั้บ

เงินอุดหนุนจากกรมบางส่วน  ส่ือการเรียนการสอนจะซ้ือในเทอมท่ีสอง  แต่คาํเป็น

ก็ครุภณัฑ์  ตอ้งการเหล็กดดัต่อเติม  ขอบร้ัวมีความเส่ียงมากกลวัเด็กตกนํ้ า   อยาก

ไดค้รุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้างก่อน  ผมอยากใหต้ั้งงบประมาณไวเ้ป็นรายจ่ายใหม่    

นางนิตย ์ฯ - ดิฉัน  นางนิตย ์ มาตรา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 5 

ถนน  คสล.หมู่  5  เดือดร้อนอยู ่ หนา้บา้น  รองนายก  จรูญ  ฯ  

นายธงชยั ฯ - ผม นายธงชยั  มาตรภูธร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 3 

ขอเสนอ  50,000  บาท  ในขอ้บญัญติั  355,800  บาท  ทาํไปแลว้ท่ีบา้นโดก็หกัออก

ก่อน  ต่อไปก็ให้ไปพิจารณาตามความเดือดร้อนก่อน  เหลือ  140,000  บาท  เป็น

เงินจาํนวน  500,000  บาท  (งบกลาง)  ใช้ไปแลว้ก็เหลือประมาณ  150,000  บาท  

ครับ  (เหลือในงบกลาง) 

นายจาํลอง ฯ - ผม นายจาํลอง  โภควบิูลย ์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 6  

เงินท่ีเหลือจากหินคลุกผมเห็นดว้ย  บา้นผมก็จาํเป็นมากเร่ืองถนนหนทาง   

นายสวสัด์ิ ฯ - ผม นายสวสัด์ิ  สมบติัหอม  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 3 

โครงการหินคลุกเป็นภาพรวมในทุกหมู่บา้น  จากบา้นโด  -  ท่าตูม  นํ้ าท่วมบ่อย

ประชาชนสัญจรประจาํ 

นายอุดม ฯ - ผม นายอุดม  คาํมูลคร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 10 

หินลูกรัง  หินคลุก  ผมก็อยากได ้ หนา้ฝนไปไม่ไดถ้นนบา้นผม  

นายพลอย ฯ - ผม นายพลอย  จุลศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 8        

เงินท่ีเหลือหินคลุก  ผมให้ลงคลองข้างถนนด้วยครับ  และให้ทําข้อบัญญัติ

ตามลาํดบัปี  59  ครับ 

ประธาน ฯ - ท่ีประชุมก็อภิปรายมาพอสมควรแล้ว  ผมจะขอมติท่ีประชุมทั้ ง  4  โครงการ

ดงักล่าว  ตามท่ี  ผอ.กองช่าง  ไดป้ระมาณการมาแลว้  เป็นเงินรวม  355,200  บาท  



วา่เห็นควรจะดาํเนินการจ่ายจากเงินงบกลางหรือไม่ทั้ง  4  โครงการ  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นชอบทั้ง  4  โครงการ 
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ประธาน ฯ - มีเงินจาํนวน  100,000  บาท  ท่ีเหลือจากงบกลาง  ผมปรึกษาวา่โครงการต่าง  ๆ     

ในขอ้บญัญติังบประมาณปี  2559  จะเรียงลาํดบัอยา่งไร  ตามความจาํเป็นเร่งด่วน  

เดือดร้อน  หรืออยา่งไร  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้  หมู่  1  บา้นดอนไฮ  ดาํเนินการ

ก่อนตามเงินงบประมาณ  ขอ้บญัญติัปี  59      

ประธาน ฯ - 4.2 การโอนเงินเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงจากรายจ่ายประจาํไปรายจ่ายหมวดค่าครุภณัฑ์

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  จาํนวน  32,170   บาท  เพื่อจ่ายเป็นรายการใหม่  เชิญส่วน

การศึกษาช้ีแจงรายละเอียดครับ 

นายฌโรดม ฯ - ผม นายณโรดม  เพชรโรจน์  นักวิชาการศึกษา  ผมขอโอนเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจง

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  ส่วนการศึกษา  ในหมวดค่าตอบแทนใชส้อย

และค่าวสัดุ  ประเภทวสัดุการศึกษา  ตั้งไว ้ 139,400  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือ

วสัดุส่ิงของเก่ียวกบัการศึกษา  โดยโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จาํนวน  32,170  

บาท  มาเป็นโครงการปรับปรุงติดตั้งเหล็กดดัอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นโคกล่าม  

โดยเหล็กดดัมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  47  ตารางเมตร  เป็นเงิน  32,170  บาท  มาเป็น

หมวดค่าครุภณัฑ์ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธาครับ  โอนมาจาก  (หนา้ท่ี 12)  เป็นรายการใหม่     

ผอ.กองช่าง ฯ - ผม สิบเอกประเสริฐ   วริิยะ  ผอ.กองช่าง  โครงการปรับปรุงติดเหล็กดดัอาคารศูนย์

พฒันาเด็กเล็กบา้นโคกล่าม  มีพื้นท่ีเหล็กดดั  47.00  ตารางเมตร  มีประตูมว้น  1  

บาน  ไมแ้บบ  ดงัรายละเอียดใหท้่านแลว้   

นายสมคัร ฯ - ผม นายสมคัร  ภาวะหาญ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 2   

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หโ้อนเงินงบประมาณดงักล่าวได ้

ประธาน ฯ - 4.3 โอนเงินเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  จากรายจ่ายประจาํ  มาตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภณัฑ์ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  จาํนวน  50,000  บาท  

รายละเอียดให ้ ปลดั  อบต.  ช้ีแจง 

ปลดั อบต. ฯ - เน่ืองจากได้รับหนังสือความเดือดร้อนจากหมู่  2  ว่าฝนตกนํ้ าท่วมขงัมากเป็น

ประจาํทุกปี  ท่ีบริเวณกลางบา้นนาแพง  จึงขอให้ทาํรางระบายนํ้ าด้วย  ฝนตกนํ้ า

ท่วมขงัหน้าโรงเรียน  และขงันาน  อยากให้  อบต.ช่วยเหลือด้วย  และไดใ้ห้กอง

ช่างประมาณการแล้ว  และไม่มีงบประมาณตั้ งจ่ายไว้  เห็นควรนําเสนอขอ



เปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายปี  2559  

แผนงานการเกษตร  หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ  ประเภท  ค่าธรรมเนียม  
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  และลงทะเบียน  จาํนวน  20,000  บาท  และประเภทโครงการส่งเสริมสวนสมนั

ไพรไทย  จาํนวน  30,000  บาท  รวม  50,000  บาท  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่       

ในหมวดค่าครุภณัฑ์ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  เป็นโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ า  

เป็นเงิน  50,000  บาท  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งบลงทุน) 

ผอ.กองช่าง - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ า  หมู่   2  บ้านาแพง  มีปริมาณรางระบายนํ้ า            

ก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ  กวา้ง  0.30  เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.40   เมตร  พื้นราง  คสล.

หนา  0.10  เมตร  ยาว  73  เมตร  รายละเอียดตามท่ีแนบใหแ้ลว้     

นายสมคัร ฯ - ผม นายสมคัร  ภาวะหาญ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 2  

ฝนตกนํ้ าท่วมขงัครับโดยเฉพาะหน้าโรงเรียน  กลางบา้นสัญจรไปมาลาํบากมาก  

อยากใหช่้วยดาํเนินการดว้ยครับ 

ประธาน ฯ - มีท่านใดจะอภิปรายต่ออีกหรือไม่  ในการโอนเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงในรายการน้ี  

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ าหมู่  2  จาํนวน  50,000  บาท  หากไม่มีผมจะขอมติ  

วา่ท่านใดเห็นควรใหโ้อนเปล่ียนแปลงงบประมาณได ้ โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากันพอสมควร  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้โอนงบประมาณโครงการ      

ดงักล่าวได ้  

ระเบียบวาระท่ี 5 - เร่ืองอ่ืน  ๆ   

ประธาน ฯ - มี  ส.อบต.ท่านใด  ประสงค์จะอภิปรายหรือช้ีแจงรายละเอียดใด  ๆ  ให้ท่ีประชุม

ทราบหรือไม่เชิญครับ   

นายณรงค ์ ฯ - ผม นายณรงค ์ คาํสีหา  รองนายก  อบต.  รักษาราชการแทน  นายก  อบต.  เม่ือวาน

ผมไปประชุมรับนโยบาย  มท.1  ท่ีจงัหวดัขอนแก่น  เก่ียวกับศูนย์เด็กเล็ก  ให้

ความสําคญักับเด็กก่อนโตเป็นผูใ้หญ่  และขอขอบคุณท่ีอนัมติโครงการต่าง  ๆ    

เงินจาํนวน  60,000  บาท  ประมาณการไวใ้ช้ตามรายจ่ายของโครงการ  ผมจะไป

ปรึกษาพระครูท่ีวดับา้นนาแพงก่อนวา่จะดาํเนินการโครงการอยา่งไร  และวนัท่ี  18  

มีนาคมของทุกปีเป็นวนัทอ้งถ่ินไทย  และกีฬาจะจดัในช่วงใด  ปลายเดือน  มีนาคม  

ก็จะไปศึกษาดูงานท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี  อุดร  หนองคาย   

ผอ.กองคลงั - เร่ืองประปาหมู่บ้าน  ของหมู่  4  ท่ีมีมติโอนมาให้  อบต.ดําเนินการต่อไปนั้ น       

คือ  แต่งตั้ งกรรมการตรวจสภาพก่อน  แล้วมาทาํเป็นข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการ

พาณิชยก์ารบริหารประปาหมู่บา้น  หรือกิจการบริหารประปาหมู่บา้น  การไปศึกษา



ดูงานมาก่อนวา่จะเขียนโครงการอยา่งไร  ใครจะไป  ท่ีไหน  อยา่งไร  ตอ้งดูก่อนวา่

ถูกต้องหรือไม่  เงินสะสม  3  ล้านบาทนั้ น  จะจ่ายได้  จ่ายเงินสะสมไปแล้ว  

คงเหลือไวก่้อนดูโครงการวา่จะจาํเป็นเร่งด่วนหรือไม่  
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ประธาน ฯ - ถา้หมู่บา้นอ่ืนโอนประปาหมู่บา้นมา  จะทาํเป็นภาพรวมหรือไม่ในขอ้บญัญติัตาํบล  

งานวนัขา้วโพดปีน้ีจะจดัหรือไม่  หรือท่านมีความคิดเห็นอย่างไร  มีงบประมาณ

หรือไม่  และโครงการไปศึกษาดูงานนั้น จะไปหรือไม่อยา่งไร  จะไปในช่วงเวลาใด  

ผมจะขอมติวา่การจดังานวนัขา้วโพดปีน้ีจะมีหรือไม่โปรดยกมือ   

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากันพอสมควร  จึงมีมติไม่จดังานวนัข้างโพด  อบต.ห้วยแอ่ง  เน่ืองจาก

งบประมาณมีจาํกดั 

นายฌโรดม ฯ - ผม นายณโรดม  เพชรโรจน์  นกัวิชาการศึกษา  อบต.เปิดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพิ่มอีก 

1 ศูนย ์ แต่งบประมาณมีเพียง  1 ศูนย ์ แต่  อบต.  มี  2  ศูนย ์ ทาํให้ขาดแคลนวสัดุ

อุปกรณ์หลายรายการ  ผมจะออกไปทะประชาคมหมู่บา้นก่อน  แต่ตั้งรายจ่ายไวใ้น

ปีงบประมาณ  2560  ก่อนจึงจะดาํเนินการต่อไป  ในการของบประมาณ     

นายแปลก  ฯ - ผม นายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 9  

ค่าใช้จ่ายในการจดังานวนัขา้วโพดมีมาก  จะจดัเม่ือใด  ศึกษาดูงานจะไปเม่ือใด  

และเงินสะสมถา้จะจ่าย  1,000,000  บาท  อยากให้ปรับปรุงหอประชุมเพื่อท่ีบริการ

ประชาชน  ทาํจุดเดียว   

นายบุญสวน  ฯ - ผม นายบุญสวน  วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 1   

ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง  เงิน  50,000  บาท  งานวนัขา้วโพด  การศึกษาดูงานจะไป

ช่วงใด  งานบุญขา้วโพด  การใช้เงินจะได้หรือไม่  ไม่ใช่งานประเพณี  วนัท่ี  19  

กุมภาพนัธ์  2559  อบรมหมู่  2  ใชเ้งิน  65,000  บาท  ค่าใชจ่้ายมากหรือไม่  เงินวนั

ทอ้งถ่ินไทยจะดาํเนินการอย่างไร  การไปศึกษาดูงานท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี  ตลาด

อินโดจีน  หนองคาย  มีงบประมาณ  150,000  บาท  มอบให้  จนท.   ไปดู

รายละเอียดมาก่อน  จะไปเดือนมีนาคม  2559  รองนายก  อบต.  มีอะไรบา้ง  เงิน  

อสม.  100,000  บาท  อยากให้ไปดูงานร่วมกนั  250,000  บาท  อสม.  ก็อยากไป

ด้วยอยากทาํคร้ังเดียวไปด้วยกัน  และเข้าพรรษาแล้วค่อยมาพูดกัน  มอบให ้     

นายณโรดม  ฯ  ไปจดัหาก่อนว่าจะดาํเนินการอย่างไร  ในรายละเอียดให้ทราบ      

ในภายหลงั     

นายณโรดม ฯ - ขอแจง้การอบรมโครงการอบรมของผูน้าํคุณธรรมและจริยธรรม ตั้งไว ้30,000 บาท   

น.ส.เจนจิรา ฯ - ดิฉนั  น.ส.เจนจิรา  ใจจุลละ  รักษาการส่วนการเกษตร  ปีน้ีตั้งงปไว ้ 30,000  บาท  

ปีท่ีแล้วใช้ในงานวนัขา้วโพด  60,000  บาท  โดยโอนมาตั้งจ่ายในหมวดรายการ



ใหม่  ถา้หากสภา  อบต.  จะจดัอีก  คณะผูบ้ริหาร  ก็จะดาํเนินการได้  ปีน้ีถา้จดัก็

โอนเพิ่มได ้  

 

   /นายทองดาํ ฯ  ... 
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นายทองดาํ ฯ - ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 1  

ถ้าไปศึกษาดูงานมีเงิน  250,000  บาท   ผมอยากไปประมาณ  เดือนมีนาคม  -  

เมษายน  2559  ไปแถบภาคอีสาน  2  ว ัน  1  คืน  ไปแม่นํ้ าสองสีจังหวัด

อุบลราชธานี  ครับ  ผมขอเพิ่มซ่อมแซมปรับปรุงหอประชุมใหม่โรงปุ๋ย                

จ่ายลงหินคลุกดว้ย 

นายสมคัร ฯ - ผม นายสมคัร  ภาวะหาญ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 2  

การไปศึกษาดูงานผาแต้มจังหวดัอุบลราชธานี  ข้ามไปลาวกลาง  มาทาํบุญท่ี       

พระธาตุพนม  ดว้ย  ซ่อมแซมหอประชุมใหม่  ซ่อมแซมหลงัคาดว้ย  ผมอยากจะ

จ่ายขาดเงินสะสมสร้างหอประชุมใหม่    

นางสุภาพ  ฯ - ดิฉนั  นางสุภาพ  พรมมร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 7  

อยากไปศึกษาดูงานแถวโคราช  หรือวงันํ้าเขียว 

นายสงวน ฯ - ผมเห็นดว้ยกบัท่านสมคัร   

นายประไมล ์ฯ - ผม นายประไมล ์ สันคะนุช  ส.อบต.หมู่ท่ี 4  อยากไปเขตแม่นํ้าโขง 

นายศุภฤกษ ์ฯ - ผม  นายศุภฤกษ์  ปะระทงั  หัวหน้าสํานกัปลดั  มีเงินงบประมาณหรือไม่  ผูจ้ดัก็

ดาํเนินการได้เลย  มติท่ีปรากฏว่าจะให้บุคคลภายนอก  เช่น  กาํนัน  ผูใ้หญ่บา้น     

อสม.  ก่อนเขียนโครงการ  จึงขออนุมติั  ถา้แยก  อสม.  ก็ไม่ดีอยากใหไ้ปดว้ยกนั 

ประธาน  ฯ - ท่ีประชุมมาแล้วขอมติว่าจะไปท่ีใด  ระยะเวลาอย่างใด  มอบให้  หน.สป.  เขียน

โครงการวา่  อสม.  กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น  ไปไดไ้ม่มีตวัแทนไป  เจา้หนา้ท่ีไปดว้ยกนั  

จะไปในช่วงเวลา  29 – 31  มีนาคม  2559  รวม  3  วนั  ท่านใดเห็นดว้ยหรือไม่ว่า

ใหบุ้คคลภายนอกไปดว้ยจงัหวดัอุบลราชธานี  โปรดยกมือ   

นายวฒันา ฯ - ผม  นายวฒันา   ศรีคลงั  ผอ.กองสาธารณสุข  โครงการอบรมบุคคลภายนอก – 

ภายใน เช่น  อสม.  เป็นบุคคลภายนอก  ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์เขียนเป็นโครงการ  

อสม.  ก็มีแล้วอยากให้ไปด้วยกัน  ถ้าคนเยอะก็มีความสามคัคี   เป็นคณะใหญ่     

เพื่อสร้างความสมานฉนัท ์  

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติเป็นเอกฉนัท ์ ใหไ้ปศึกษาดูงานดงักล่าว 

นายบุญสวน  ฯ - ผม นายบุญสวน  วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 1   

จะจ่ายขาดเงินสะสมปี  2558  จะจ่ายได้หรือไม่   คงไว ้ 1,500,000  บาท  จะได้

หรือไม่สอบถามกองคลังก่อน  เงินสะสมจาํเป็น  เช่น  หอประชุม  ต้องมีแอร์       



พดัลม  ก็ตอ้งตกแต่งภายในอีก  และนํ้าประปาหมู่  4  บา้นอ่ืนเดือดร้อนหรือไม่  ผม

อยากให้จ่าย  2  ล้านบาท  อยากจ่ายกนัไวพ้อสมควร  งานทาํต่อเน่ืองกนั  จะทาํ

เฉพาะหมู่ 4 นํ้าประปา  เน่ืองจาจาํเป็น   

/ ปลดั อบต. ... 
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ปลดั อบต. - การจ่ายขาดเงินสะสมสามารถทาํไดเ้ฉพาะโครงการท่ีจาํเป็นจริง  ๆ  เช่น  ประปา

หมู่  4  เน่ืองจากชาวบา้นเดือดร้อน  ถา้จ่ายขาดเงินสะสมมาสร้างหอประชุมนั้น  ไม่

สามารถทาํได ้ เน่ืองจากมีหอประชุมเดิมอยูแ่ลว้  และไม่จาํเป็น  เพราะไม่เดือดร้อน  

ถา้ไม่ก่อสร้าง  สามารถตั้งไวใ้นขอ้บญัญติัปีต่อไปได ้ แต่ก็มีไวใ้นแผนพฒันาตาํบล

สามปีแล้ว  ส่วนท่ีจะจ่ายนั้ นเงินสะสมมีอยู่  3,000,000  บาท  ต้องกันไวเ้ป็น

เงินเดือน  ค่าตอบแทน  และอ่ืน ๆ   ท่ีจาํเป็นก่อน  และเงินผูสู้งอายุ  เบ้ียพิการ  

เอดส์  ตอ้งยืมเงินสะสมก่อนกรณีเงินเข้าไม่ทนั  เงินรายได้ต่าง  ๆ ในช่วงเดือน        

ตุลาคม  ,  พฤศจิกายน  และเดือนธนัวาคม  เป็นตน้ 

ผอ.กองคลงั - การจ่ายขาดเงินสะสม  ตอ้งเป็นโครงการท่ีประชาชนเดือดร้อนจริง  ๆ  คนในพื้นท่ี

ไดรั้บผลประโยชน์  บาํบดัทุกข์  บาํรุงสุข  การจ่ายเงินสะสมตอ้งบรรจุไวใ้นแผน  

ตอ้งเร่งด่วน  เงิน  3,000,000  บาท  ตอ้งกนัไวอ้ยา่งนอ้ย  3  เดือน   เพราะถา้หากเงิน

รายได้ไม่เข้ามา  ไวย้ืมเงินสะสมจ่าย  เช่น  คนพิการ  เบ้ียยงัชีพ  เอดส์  อาหาร

กลางวนั  และอ่ืน  ๆๆ  เป็นตน้   

ท่ีประชุม  ฯ - สอบถามรายละเอียดพอสมควร 

ประธาน ฯ - วนัน้ีก็ประชุมมาพอสมควรแลว้  มีพกัรับประทานอาหารกลางวนั  และอาหารวา่ง  

เป็นระยะ  ๆ  วนัน้ีก็ขอปิดการประชุม  ในสมยัสามญัท่ี  1  ประจาํปี  2559  ครับ   

 

ปิดประชุมเวลา  16.20   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 

 

 

 

 



 

 


