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ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

สมยัวสิามญั   ท่ี  1  / 2559 

คร้ังท่ี  1 

วนัท่ี   4  เมษายน 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 จ่าเอกธนวรรธน์  จนัต่อ ผอ.กองสวสัดิการ ฯ ธนวรรธน์  จนัต่อ  

7 นางสาวเจนจิรา  ใจจุลละ รองปลดั อบต. เจนจิรา  ใจจุลละ  

8 นายศุภฤกษ ์ ปะระทงั หวัหนา้สาํนกัปลดั ศุภฤกษ ์ ปะระทงั  

9 นางสาวเจนจิรา  ใจจุลละ รองปลดั อบต. เจนจิรา  ใจจุลละ  
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บนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง 

สมยัวสิามญั   ท่ี  1 / 2559 

คร้ังท่ี  1 

วนัท่ี    4   เมษายน   2559    เวลา   09.00   น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

……………………………………….. 

เร่ิมประชุมเวลา  - 09.05 น. 

 -  เม่ือถึงเวลานดัประชุมแลว้  ปลดั อบต.หว้ยแอ่ง ทาํหนา้ท่ีเลขาสภา  อบต.ห้วยแอ่ง  

ไดใ้ห้สัญญาณเรียก  ส.อบต.ทุกท่านเขา้ประชุม  นบัองคป์ระชุมครบแลว้  โดยมี  

นายประมวล  สีดาํ  ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม  และกล่าวเปิดประชุมให้

เป็นไปตามระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระท่ี 1 - เร่ืองประธานแจง้ใหท้ราบ 

ประธาน ฯ - วนัน้ี  เป็นการขออนุญาตนายอาํเภอเมืองมหาสารคาม  ขอเปิดประชุมสภา อบต.

หว้ยแอ่ง  สมยัวสิามญั  ท่ี 1 / 2559  และไดอ่้านประกาศเรียกประชุม ฯ  ตั้งแต่ตน้

จนจบ     

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ 

ประธาน ฯ - ขอขอบคุณ  ส.อบต.  และ  เจา้หนา้ท่ี  อบต.ทุกท่าน  ท่ีมาให้การตอ้นรับ  สมาชิก

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ  (สนช.)  ในวนัเสาร์ท่ี  2  เมษายน  2559  ท่ีผา่นมา 

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  - เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ประธาน ฯ - เชิญท่านทองดาํ  จาํปาบุรี  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 1     

ทาํหนา้ท่ีประธานตรวจบนัทึกการประชุม  เชิญครับ  และหากมี  ส.อบต.  ท่านใด

ประสงคจ์ะแกไ้ขถอ้ยคาํ  ตกหล่น  หรือเพิ่มเติมก็เชิญครับ 

นายทองดาํ ฯ - ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1     

สําหรับบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ก็สมบูรณ์ดี  หรือมีท่านใดจะแกไ้ข    

ก็เชิญครับ   

นายอุดม ฯ - ผม นายอุดม  คาํมูลคร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 10 

เร่ืองหินคลุกขอเพิ่มเติมเส้นนา  นายบุดดี  คาํนาค  ถึง  นายอุดม  คาํมูลคร           



ท่ีนาประมาณ  500  เมตร  คลองสามแอน  กวา้ง  3  เมตร  ครับ 
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นายบุญสวน ฯ - ผม  นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 1  

ใช้งบประมาณปี  58  หรือ 59  สมยัสามญัท่ีผ่านมาตลอดคลองสามแอน  เราได้

นาํเขา้สู่ท่ีประชุมหรือไม ่  

นายณรงค ์ฯ - ผม นายณรงค์  คาํสีหา  รองนายก อบต.ห้วยแอ่ง  รักษาราชการแทน  นายก อบต.

หว้ยแอ่ง  ตามท่ีท่านอุดม  ฯ  ลงหินคลุกท่ีคลองสามแอน  แต่ไม่มีขอเพิ่มเติมไวใ้นน้ี  

และผมขอเพิ่มเติม  ขอเพิ่มเป็นศึกษาดูงานท่ีใดก็ได้ในประเทศ  เม่ือใดก็ได้ท่ี

เหมาะสม  ขอ้ความเดิมไม่เอาเจาะจง  ให้เจา้ของเดิมเป็นผูรั้บผิดชอบ  ศึกษาก่อน

แลว้มาแจง้ใหส้ภา ฯ ทราบ 

ประธาน ฯ - เม่ือไม่มีท่านใดแก้ไข  เปล่ียนแปลง  เพิ่มเติมอีก  ผมขอมติท่ีประชุมให้ความ

เห็นชอบบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - ใหค้วามเห็นชอบบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้  เป็นเอกฉนัท ์

ระเบียบวาระท่ี 3 - เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

ประธาน ฯ - 3.1 โครงการจดังานวนัผูสู้งอายุ  ประจาํปี  2559  เชิญ  หน.ส่วนสวสัดิการสังคม  

ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

จ.อ.ธนวรรธน์ ฯ - ผม จ.อ.ธนวรรธน์  จนัต่อ  หน.ส่วนสวสัดิการสังคม  ไดจ้ดัทาํโครงการทาํนุบาํรุง

พระพุทธศาสนาผูสู้งอายุ  ในวนัท่ี   8  เมษายน  2559  วนัศุกร์  1 วนั  ณ  ศูนย์

ผูสู้งอาย ุ บา้นโด  มีบรรยายธรรมเจา้คณะตาํบลหว้ยแอ่ง  ประสาน  รพ.สต.ห้วยแอ่ง  

อบรมทั้งวนั  เวลา  14.00  น.  ก็รดนํ้ าดาํหัวผูสู้งอายุ  และจ่ายเบ้ียยงัชีพตามลาํดบั

ต่อไป  มีเป้าหมาย  270  คน  หมู่บา้นละ  27  คน  พอจดังานเสร็จก็รายงานผลการ

จัดงานว่าได้ใช้อาคารผูสู้งอายุคุ ้มค่าหรือไม่  มีกิจกรรมอ่ืน  ๆ  หรือไม่  ส่วน

กลางวนัก็มีอาหารเล้ียง  และนํ้ าด่ืมตลอดงานด้วย  และหากท่านใดสนใจก็ร่วม

บริจาคหรือทาํโรงทานไดค้รับ   

นายณรงค ์ฯ - ผม นายณรงค์  คาํสีหา  รองนายก อบต.ห้วยแอ่ง  รักษาราชการแทน  นายก อบต.

ห้วยแอ่ง  ผมขอเพิ่มเติมสอบถามว่าจะมีพระมาฉันเพลหรือไม่  ขอประสานงาน     

นํ้าปานะใหเ้ณรทาํบุญร่วมกนัในตอนเยน็ 

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ประธาน ฯ - 3.2 โครงการป้องกันและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจาํปี  

2559  เชิญ  เจา้หนา้ท่ีป้องกนั ฯ  ช้ีแจงรายละเอียด เชิญครับ 
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จ.ส.อ.บุญส่ง ฯ - ผม จ.ส.อ.บุญส่ง  แสนมี  เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  โครงการ

ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน 7  วนัอนัตราย  ระหว่างวนั ท่ี  11 – 17  เมษายน  

2559  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีน้ีตั้งจุดบริการประชาชน  ค่าใช้จ่ายก็เบิกจ่ายได้

บางรายการ  สั่งการให้ทุกภาคส่วนรณรงคล์ดอุบติัเหตุทางถนนตั้งจุดทุกบา้นดว้ย  

แต่  อบต.หว้ยแอ่ง  เป็นจุดหลกั  มีนํ้าด่ืม  อาหาร  เหมือนเดิม  ส่วนค่าเบ้ียเล้ียงจะขอ

ปรึกษากบัคณะผูบ้ริหารก่อน     

            2.  การจดังานวนัเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรม

ราชกุมารี  ในวนัท่ี  2  เมษายน  2559  ครบ  61  พรรษา  ก็ทาํโครงการจดังาน

ดงักล่าวข้ึนในวนัท่ี  6  เมษายน  2559  จาํนวน  2  หมู่บา้นคือบา้นโคกล่ามหมู่ท่ี  5  

และบ้านหมากหญา้ หมู่ท่ี  6  ร่วมกันทาํความสะอาด  และมอบตรงชาติธงตรา

สัญลกัษณ์พระเทพ ฯ  ดว้ย  จาํนวน  1  วนั   เชิญ  กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น  ส.อบต.  และ

เจา้หนา้ท่ี  อบต.  ทุกท่านเขา้ร่วมงานดว้ยครับ 

ประธาน ฯ - โครงการก็เคยทาํมาทุกปี  ใหท้าํตามหนา้ท่ีและทาํเป็นคาํสั่ง   

ท่ีประชุม  ฯ - สอบถามรายละเอียดพอสมควร  และรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 - เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา   

ประธาน  ฯ - 4.1 จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น  หมู่ท่ี  4   บา้นท่างาม  

ประปาหมู่บา้นหอถงัสูงขนาดความจุ 10 ลบ.ม.  ถงัไฟเบอร์กลาส  4  ลูก  จาํนวน  

500,000  บาท  1  โครงการ  ขอมอบให ้ ผอ.กองช่าง  ช้ีแจงรายละเอียด  เชิญครับ 

ส.อ.ประเสริฐ ฯ - ผม ส.อ.ประเสริฐ  วิริยะ  ผอ.กองช่าง  เจาะประปาหมู่ ท่ี   4  ก็เรียบร้อยแล้ว            

อีกประมาณ 1 เดือน  ก็ใช้การได ้ ความลึกไม่น้อยกว่า  80  เมตร  500 X 1 เมตร  

จ่ายเหมาจา้ง  40,000  บาท  ถา้เกิน  60  เมตร  จะเป็นนํ้ าเค็ม  ถา้เจาะส่วนมากเลย  

70  เมตร  จะเป็นนํ้ าเค็ม  รายละเอียดมีอยู่ในประมาณการ  ขอดูประมาณการก่อน

แลว้แกไ้ข   

นายบุญสวน ฯ - ผม  นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 1  

ขดุลึกเท่าไหร่   

นายสวสัด์ิ ฯ - ผม  นายสวสัด์ิ  สมบติัหอม  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 3 

ประมาณการประปาจะซํ้ าซ้อนกนัหรือไม่  หนา้สุดทา้ย  เห็นมีสวิตช์  ลูกลอยดว้ย  



ส่วนสัญญาหมู่  5  ก็ทาํสัญญาแล้ว  สวิตช์ควบคุมไฟตวัใหม่  ค่าไฟฟ้าก็ลดลง        

15  %  แล้ว   ขอ้  11.  บรรทดัสุดทา้ย  ค่าแรง  50  บาท  หรือ  10,000  บาท           

ในรายละเอียดน้ี 
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ประธ

าน ฯ 

- มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ในการจ่ายขาดเงินสะสมหมู่ 4  ประปา  เชิญท่านประไมล์  ฯ  

ช้ีแจงรายละเอียดต่อไป 

นาย

ประ

ไมล ์

ฯ 

- ผม นายประไมล ์ สันคะนุช สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 4 บา้นท่างาม

มีประปา  3  ถงันํ้ า  เจาะปี  58  นํ้ าไม่พอใช้  ถงัเดิม  เจาะปี  51  ก็นํ้ าไม่พอใช ้ หมู่  4  มีจาํนวน

ครัวเรือนมาก  เจาะนํ้าแลว้ก็เคม็อีก     

นาย

สมคัร 

ฯ 

- ผม นายสมคัร  ภาวะหาญ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 2  สายแมนท่อ

ประปาวางมาหรือลอยมา  

นาย

บุญ

สวน 

ฯ 

- ผม  นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 1  ประปาบา้น

ดอนไฮ  ใชใ้นหมู่ 2  สร้างใหห้มู่  4  อยูใ่นเขตหมู่ 2  ใชง้บประมาณ  500,000  บาท   

ประธ

าน ฯ 

- ท่ีประชุมก็อภิปรายมาพอสมควรแลว้  ผมจะขอมติท่ีประชุมวา่เห็นสมควรให้จ่ายขาดเงินสะสม  

จาํนวน  500,000  บาท  เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น  หมู่  4  หรือไม่  โปรดยกมือ   

ท่ี

ประชุ

ม ฯ 

- ปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น  หมู่  4  จาํนวน  500,000  บาท  ได ้  

ประธ

าน ฯ 

- 4.2 ขอเปล่ียนแปลงสถานท่ี  ในการไปศึกษาดูงานจากจงัหวดัอุบลราชธานี  ไปท่ีจงัหวดัอ่ืน  ๆ  

ตามมติท่ีประชุมต่อไป  และการไปศึกษาดูงานจะทาํอยา่งไร   

นาย

บุญ

สวน 

ฯ 

- ผม  นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 1  สมยัสามญั

ไปศึกษาดูงาน  วงเงินจาํนวน  250,000 บาท  +  100,000  บาท            รวม  350,000  บาท    

ต่อมาก็ขอไปศึกษาดูงานไปท่ีอ่ืน  ๆ  บนัทึกการประชุมสภา  อบต.ห้วยแอ่ง  มีมติไปแล้ว  ก็

สามารถแกไ้ขได ้ ก็ดาํเนินการแกไ้ขก่อน   ทาํไมไม่หารือก่อน  ในรายงานบนัทึกการประชุม

สภา  เร่ืองท่ีไม่ไดส่้งอาํเภอเมือง  แต่ก็สามารถแกไ้ขได ้ ตามมติสภา  อบต.  ก็ได ้ เช่น  เม่ือวานน้ี

มีแขกมาเยีย่ม  ก็ไม่มีนํ้าชากาแฟมาตอ้นรับ   ทาํไมไม่เบิกมาใชจ่้าย  ไม่ไดกิ้นทาํไมไม่หามาเล้ียง



แขกท่ีมาเยี่ยม  ส่วนบันทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว   ท่ีมีมติไปศึกษาดูงานจังหวัด

อุบลราชธานี  ก็ขีดฆ่าทิ้งก็ได ้ เลขานุการสภา  อบต.  ทาํไมไม่ทาํ  ท่านสมคัร  ฯ  บอกวา่จะไปดู

งานท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี  ไปตลาดอินโดจีน  ทาํไมไม่โทรไม่แจง้  ประสานก่อนมีมติท่ีประชุม

ถูกตอ้งแลว้   

นาย

ทอง

ดาํ ฯ 

- ผม  นายทองดาํ  จาํปาบุรี  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 1  ขอ้  4.2  แกไ้ข

เปล่ียนแปลงเร่ืองด่วนไดห้รือไม่  อยากให้ขีดว่าไปทัว่ประเทศไทยท่ีไหนก็ได ้ ผมอยากปรึกษา

กนั  อาํนาจก็อยูก่บัสภา อบต. เป็นใหญ่ของ อบต. อยูแ่ลว้ 

/นายสมคัร ฯ ... 

-7- 

นายสมคัร ฯ - ผม นายสมคัร  ภาวะหาญ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 2 

มติท่ีประชุมไปจังหวดัอุบลราชธานี  สภา อบต.  ก็ยกมือให้ไปดูงานท่ีจังหวดั

อุบลราชธานี  แล้วเม่ือการประชุมสภาคร้ังท่ีแล้วก็เป็นมติแล้ว  ทาํไมไปดูงาน

โครงการทาํข้ึนมาใหม่ไปจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  แทน    

นายประสิทธ์ิ ฯ - ผม นายประสิทธ์ิ  ละครไชย  เลขานุการ  นายก อบต.  ผมก็ทาํหนงัสือไปดูงานใน

พื้นท่ีก่อน  และผมขอสอบถามเร่ืองประปาหมู่ 4  ท่ีโอนให้ อบต. 

นายณรงค ์ฯ - ผม นายณรงค์  คาํสีหา  รองนายก อบต.ห้วยแอ่ง  รักษาราชการแทน  นายก อบต.  

ห้วยแอ่ง  ผมก่อนเซ็นต์เอกสารก็ไดส้อบถามเจา้หน้าท่ีหลายคน  ติดขดัว่าให้ปฏิบติั

ตามระเบียบและหนงัสือสั่งการก่อนดว้ย  หรือระเบียบการแนบมาดว้ย  และมติสภา 

อบต.มาดว้ย  ปลดัก็บอกวา่ไม่ไดใ้หไ้ปศึกษาดูงานแต่อยา่งใด   

นายแปลก ฯ - ผม นายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 9 

แกไ้ขบนัทึกรายงานการประชุมสภา อบต.  แลว้ก็น่าจะไปได ้  แลว้เลขานุการสภา 

อบต.  ก็ตามลายเซ็นเอกสารทีหลงัก็ไดแ้นบมา  อยากให้เจา้หนา้ท่ีทาํตามหนา้ท่ีของ

ตนเอง  ให้ถูกตอ้งและดีท่ีสุดต่อไป  ให้เจา้หน้าท่ีหันหน้าเขา้หากนั  อบต.ห้วยแอ่ง    

ก็จะเจริญข้ึนและพฒันาไดดี้ข้ึน  ผมอยากให้ผูด้าํเนินการเก่ียวกบัโครงการไปศึกษาดู

งาน  ในรายละเอียดเป็นอยา่งไร  ผมก็มีประสบการมากอยู ่ แต่ความรู้นอ้ย  

ปลดั อบต. ฯ - ดิฉัน  นางสาวอรัญญา  แคนหนอง  ปลดั อบต.  ทาํหน้าท่ีเลขานุการ  สภา อบต.      

ขอช้ีแจงในรายละเอียดต่าง  ๆ  ท่ีท่าน  ส.อบต.  หลายท่านสงสัย  ในมติท่ีประชุมคร้ัง

ท่ี  3  สมยัสามญัท่ี  1  เม่ือวนัท่ี  15  กุมภาพนัธ์ 2559  นั้น  คือ  มติท่ีประชุมได้ลง

ความเห็นชอบว่าให้ไปศึกษาดูงานท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี ระหว่างวนัท่ี  29 -31 

มีนาคม  2559  รวม  3  วนั  (หน้าท่ี 10)  และไดม้อบหมายให้  เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง

ไปศึกษารายละเอียดว่าจะไปท่ีใด  และได้มีมติให้ อสม.ไปด้วย  ซ่ึงในระเบียบ

กฎหมายนั้นมติท่ีประชุมสภา อบต.  ในสมยัวสิามญัหรือสมยัสามญันั้น  ถือไดว้า่เป็น

กฎหมายแลว้สามารถถือปฏิบติัไดเ้ลย  เช่น  โครงการต่าง  ๆ ท่ีจะมาในขอ้บญัญติัก็



ตอ้งผา่นมติสภา  อบต.  ก่อน  โครงการจ่ายขาดเงินสะสมก็เช่นกนั  โครงการต่าง  ๆ  

คือ  ถนน  คสล.  ลงหินคลุก  และอ่ืน  ๆ  ท่ี  สภา  อบต.ห้วยแอ่ง  ไดมี้มติไปแลว้ก่อน

จึงจะสามารถดาํเนินการได ้ แล้วส่งเอกสารพร้อมบนัทึกรายงานการประชุมไปให้

กองคลงัจึงจะดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งต่อไป  ก็เช่นกนั  โครงการไปศึกษาดูงาน  สภา 

ฯ  มีมติเห็นชอบให้ไปดูงานท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี  แต่ท่ีเสนอโครงการทาํไปดูงานท่ี

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  นั้น  ดิฉันก็ไม่ขดัขอ้งก็ไดเ้ซ็นต์เอกสารให้ไปอยู่แต่ก็ตอ้ง

รับผิดชอบเอง  เพราะฉะนั้นขอช้ีแจงว่ามติท่ีประชุมสภา อบต.  จึงขอได้ว่าเป็นซ่ึง

กฎหมายถือปฏิบติัไดต่้อไป           
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ประธาน ฯ - ผมขออนุญาตเปิดประชุมแล้ว  ก่อนเลขานุการ  นายก อบต. จะไปดูพื้นท่ีก่อน          

ผมอยากให้ดาํเนินการต่อไป  ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งปรึกษากนัก่อนว่าจะดาํเนินการต่อไป

อยา่งไร     

นายศุภฤกษ ์ฯ - ผม นายศุภฤกษ์  ปะระทงั  หน.สํานักปลดั  ผมเจา้ของโครงการทาํบนัทึกเล็กน้อย  

ผอ.กองคลงั  ทาํบนัทึก  ใหฉี้กทิ้งก็ไดใ้นการบนัทึก  สภา อบต.ห้วยแอ่ง  คร้ังท่ีแลว้ท่ี

เป็นมติหรือไม่ตอ้งขีดฆ่าก็ได ้ ฉีกทิ้งไปเลยก็ไม่มีแล้ว  แล้วก็ให้  สภา อบต.  หรือ     

ส.อบต.  แจง้ทีหลงั  ผอ.กองคลงั  ทาํบนัทึกกนัตวัเองได ้ ถ้าหากมีการร้องเรียนใน

ต่อไป  ให้เลขานุการ  สภา  อบต.  เขียนบนัทึก  สภา อบต.  ข้ึนใหม่ก็ได ้ แกไ้ขใน

วาระก็ได้  การรับรองเบิกค่า รับรองก็ได้  ท ําไมไม่ เ บิกในวันท่ี   สนช.  มา                  

ผมสอบถามวา่ไม่สามารถเบิกได ้ เบิกไดเ้ฉพาะ 5  คน   ได ้ 175  บาท  เท่านั้น  ทาํไม

ปลดัไม่เบิกค่าเล้ียงรับรอง   

นางธนญัญา ฯ - ดิฉัน  นางธนญัญา  ชินวรรณ  ผอ.กองคลงั  รายละเอียดในการขอกนัเงินสะสมนั้น     

ก็ไดจ่้ายแจกให้ทุกท่านแลว้  ส่วนเร่ืองการไปศึกษาดูงานนั้น  ดิฉันเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

โดยตรง  ในการเบิกจ่ายรายการต่าง  ๆ  ในโครงการไปศึกษาดูงานดว้ย  แต่โครงการ

ไปศึกษาดูงานเจา้ของโครงการไดส่้งเอกสารให้กองคลงัเบิกจ่ายในวนัท่ี  29  มีนาคม  

2559  ช่วงบ่ายสองโมงแลว้  ตอ้งตรวจดูเอกสารก่อนเบิกจ่าย  ถ้าไม่ใช่ในแนวทาง

ของเอกสารโครงการ  และอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั  กองคลงัก็ตอ้งบนัทึกแยง้แนบดว้ย  

ถา้ตามระเบียบโครงการไม่ผิด  แต่การไปศึกษาดูงานท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  นั้น  

ไม่ถูกตอ้งตามมติท่ีประชุมสภา อบต.  ใหไ้ปศึกษาดูงานท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี  ซ่ึงไม่

เป็นไปตามมติสภา อบต.ห้วยแอ่ง  คร้ังท่ีแล้ว  เอกสารจึงไม่ตรงกัน  ดิฉันจึงตอ้ง

บนัทึกแนบดว้ย  แต่ถา้จะไปดิฉนัก็เซ็นตใ์ห ้ อยูใ่นเอกสารต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง     

ประธาน ฯ - ในข้อ 4.2 การขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีไปศึกษาดูงาน ผมขอเสนอและแจ้งให้ท่ี

ประชุมปรึกษากนัวา่ไม่ตอ้งระบุสถานท่ี  หรือจงัหวดัใด ๆ  ในการไปศึกษาดูงานใน

คราวต่อไป  ขอแกไ้ขมติท่ีประชุมคร้ังท่ีแลว้  ส่วนจะไปดูงานท่ีใด  เวลาใด  วนัท่ีใด  



หรือจงัหวดัอะไร  ก็ขอมอบให้  เจา้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งไปศึกษาในรายละเอียดก่อนวา่จะ

ไปดูงานในช่วงใดจึงจะเหมาะสม  แลว้จึงแจง้ให ้ ส.อบต.  ทราบต่อไป   

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากนัพอสมควร  จึงเห็นชอบแกไ้ข  เปล่ียนแปลงมติท่ีประชุมสภา  อบต.  คร้ังท่ี

แลว้  ตามท่ีประธานสภา  อบต.  เสนอนั้น   

   

   

/ ระเบียบวาระท่ี 5  ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 - เร่ืองอ่ืน  ๆ   

ประธาน ฯ  - มี ส.อบต.  ท่าใดมีขอ้ราชการหรือเร่ืองใดแจง้ให้ท่ีประชุมทราบหรือไม่  เชิญครับ  

รวมทั้งคณะผูบ้ริหารดว้ย  

นายจรูญ  ฯ - ผม  นายจรุญ  คาํมูลคร  รองนายก อบต.ห้วยแอ่ง  ผมไปประชุมท่ีอาํเภอร่วมกบั

นายอาํเภอเมืองมหาสารคามมาดว้ย  มีโครงการติดกลอ้ง  CCTV  หรือกลอ้งวงจร

ปิด  ทุกตาํบลต้องมี  จุดเส่ียงต่าง  ๆ  ให้ช่างประมาณการ  นําเข้าแผน  3  ปี            

ใชง้บประมาณของส่วนกลาง    

     2.อาํเภอพบประชาชน  วนัท่ี  3  เมษายน 2559  ให้  นายก อบต.  กบั  กาํนนั  ไป

จดัรายการพบประชาชน 

     3.ตูย้ามเขา้เวรยามของการป้องกนัก่อการร้าย  ป้องกนัถา้มีอุบติัเหตุขา้ราชการ

ตอ้งมีโทษทางวนิยัร้ายแรง  ใหส้าํรวจมาทุกหมู่บา้น    

ปลดั อบต. - ในวนัท่ี  สนช.มา  วนัท่ี  2  เมษายน  2559  ณ  ห้องประชุม  อบต.ห้วยแอ่ง  นั้น  

การเบิกจ่ายก็เบิกเฉพาะเล้ียงรับรองผูม้า  5  คน  ก็เบิกไดค้่าอาหารว่าง  ไดจ้าํนวน  

25 บาท / คน และค่าอาหารกลางวนั 50 บาท / คน  เท่านั้น  ส่วนผูม้าตอ้นรับก็ไม่

สามารถเบิกจ่ายได ้  

นางธนญัญา ฯ - ดิฉัน  นางธนัญญา  ชินวรรณ  ผอ.กองคลงั  เงินสะสมมีอยู่ 3 ล้านบาทนั้น  ก็ไม่

สามารถจ่ายขาดได้ทั้งหมด  ก็ต้องสํารองจ่ายไวด้้วย  เช่น  เบ้ียผูสู้งอายุ  ยืมเงิน

สะสมไปก่อน  ตามเอกสารท่ีแนบให้นั้น  ยอด  ณ  วนัท่ี  31  มีนาคมท  2559  มี  

7,835,000  บาท  มีเงินเขา้มาเงินตวัน้ีก็ตอ้งตกไปแต่ปีท่ีแลว้  ก็ไม่ไดมี้การอนุมติัเลย  

1,600,000  บาท  นั้น 

     2.เร่ืองประปาท่ีเลขา ฯ  ประสิทธ์ิ  ฯ  ถามนั้น  กองคลังได้มอบให้เจา้หน้าท่ี

จดัเก็บรายไดไ้ปศึกษาและไดด้าํเนินการไปตามขั้นตอนแลว้   ก็ตอ้งให้  สภา  อบต.  

ตรวจก่อน  แลว้จึงดาํเนินการต่อไป 

นายบุญสวน ฯ - ผม  นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 1  



โครงการ  สภา อบต.   มีเงินอุดหนุนอยู่  1,400,000  บาท  เงินบรรเทาสาธารณภยั  

หมู่  1  ฝายชลประทานอยู่ได้เงิน  2,500,000  บาท  งบประมาณท่ีไปทาํอยากได้

มากกว่าน้ี  4  รถถมดินหลุมประมาณเท่าใด  ตอกเสาเข็มเอาดินลงไปคอฝายลึก   

เงินงบประมาณอยู่  240,000  บาท  คุ้มหรือไม่ตรวจสอบหรือยงั  หมู่ 1 ผมขอ

ซ่อมแซมไปอีกยาว  10  เมตร  X  กวา้ง  4  เมตร  ผมวา่เอาดินถมนอ้ยของหมู่ 1  ได้

ตรวจการจา้งหรือยงั  ผมดูหนองวา่มี  2  หนอง  จะเร่ิมตน้จุดไหนก่อน    
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         เงิน 7 วนัอนัตราย  มีเจา้หนา้ท่ีมาเขา้เวร  จะมีอาหารกินหรือไม่  และเงินสะสม 

3 ล้านบาท  การคลงักันเงินไว ้ รายละเอียดเป็นอย่างไร  และรถรับส่งนกัเรียน       

ในขอ้บญัญติัตั้งไว ้ 8,500   บาท  ต่อเดือน  ผมขอเสนองบประมาณใหม่ท่ีจะขอข้ึน

เป็น  10,000  บาท / เดือน  แลว้จึงวา่กนัใหม่ต่อไป  ขณะน้ีเงินงบประมาณเขา้มาอีก

หรือไม่   ถ้ามี เ งินเข้ามาก็ดํา เนินการได้เลยหรือไม่  ส่วนเงินเหลือจ่ายจาก  

ถนนลาดยาง  หมู่  7  จาํนวน  1,600,000  บาท  ไม่มีโครงการรับรอง  โครงการมีอยู่

ไม่ส่งกลบัไปก็ไม่ได ้  

นายณรงค ์ฯ - ผม นายณรงค์  คาํสีหา  รองนายก อบต.ห้วยแอ่ง  รักษาราชการแทน  นายก อบต.  

ห้วยแอ่ง  อาํนาจตกลงจา้งไม่เกิน  500,000  บาท  ขณะน้ีงานยงัไม่ตรวจการจา้ง  ก็

สามารถแกไ้ขได ้ ส่วนฝากสะพานก็น่าจะผา่นอยู ่  ผูรั้บเหมาวา่งานยงัไม่แลว้เสร็จจะ

นาํรถมาปรับเกรดอยูค่อสะพาน  โครงการต่าง  ๆ   ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งเบิกจ่าย  ส่วนค่า

รถรับส่งนกัเรียนท่ีขอข้ึน  8,500  บาท  มาเป็น  10,000  บาท  นั้น  จะขอสภาก่อนว่า

จะทาํอยา่งไร     

ส.อ.ประเสริฐ ฯ - ผม  ส.อ.ประเสริฐ  วิริยะ  ผอ.กองช่าง  โครงการ  240,000  บาท  ยงัไม่ไดต้รวจรับ

การจา้ง  ผมเป็นประธานตรวจการจา้งดว้ย  และผมยงัไม่ไดไ้ปดูหน้างาน  ฝาย  7  

จุด  รายละเอียดในแบบ  ปร.4  ปร.5  หมู่ท่ี  10  ถนนกวา้ง  และงานโครงการน้ีจะ

ได ้ 80  %  ข้ึน 

นายสมคัร  ฯ - ผม  นายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 2 

งบประมาณท่ีผา่นสภา  อบต.  ไปแลว้  ถนนเรียบลาํหว้ย  ฝายห้วยแอ่งไดท้าํหรือไม่  

เงินในขอ้บญัญติัปี  2559  โอนเงินงบประมาณได้หรือไม่  รถนายมาก  วิ่งรับส่ง

นกัเรียน  ผมจะขอข้ึน  10,000  บาท  จะไดห้รือไม่  วิ่งรับเด็กนกัเรียน  2  ศูนย ์ คือ  

บา้นโด  และบา้นโคกล่าม  ดว้ย  เงินวดับา้นนาแพง  เหลือ  10,000  บาท  จ่ายวดั

แลว้หรือยงั   

นายสวสัด์ิ ฯ - ผม  นายสวสัด์ิ  สมบติัหอม  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 3 



การไปศึกษาดูงาน  ผมอยากให้ตกลงให้แล้วเสร็จก่อนว่าใครจะเป็นผูเ้สนอ

โครงการ  เดินทางวนัท่ี  6  เมษายน  2559  ไปอยา่งไร  แลว้มาร่วมงานบา้นหมู่  5  ,  

6  จะทาํอยา่งไร  ทาํพิธีในช่วงเชา้เสร็จก่อน   

นายทองดาํ ฯ - ผม  นายทองดาํ  จาํปาบุรี  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 1  

ผมอยากจะให ้ ปลดั  อบต.  เขา้ประชุมดว้ยทุกคร้ังเม่ือมีการประชุมนอกสภา  อบต.  

หรือนอกรอบ 
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นายพลอย ฯ - ผม  นายพลอย  จุลศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 8      

รถรับส่งนักเรียนจ้าง  8,500  บาท  ไม่คุม้ค่า  ส่งนักเรียน  2  ศูนย์  อยากจะให ้    

เพิ่มอีก 

นายแปลก ฯ - ผม  นายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 9 

ผมไม่อยากทาํอะไรขอ้บญัญติัอีก  ถา้ขอมติแลว้จะมีปัญหาต่อไป 

ประธาน ฯ - ผมขอปรึกษากนัก่อน  แลว้จะแจง้ให้ทราบในภายหลงั  ส่วนเงินท่ีเหลือจ่ายบา้นท่า

สาํราญ  หมู่  7   จาํนวน  1,600,000  บาท  จากถนนลาดยางนั้น  จะทาํอยา่งไรต่อไป   

ปลดั อบต. - รถรับส่งนกัเรียน  จาก   8,500  บาท  ขอเพิ่มเป็น  10,000  บาท  นั้น  ก็มีเหตุผลอยู่

เพราะปัจจุบนั  ขณะน้ี  อบต.  มี  2  ศูนยเ์ด็กเล็ก   อยู่ไกล  คนละฟากถนน  เด็ก

นกัเรียนก็เพิ่มข้ึน  รถรับส่งก็วิง่เพิ่มระยะทางเพิ่มอีก   ฉะนั้นไม่ตอ้ขอมติสภา  อบต.  

เป็นอาํนาจของผูบ้ริหารท่ีจะโอนเงินมาเพิ่มได ้  

ท่ีประชุม  ฯ - รับทราบ  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพอสมควร 

ประธาน ฯ - วนัน้ีท่ีประชุม  ก็ประชุมกนัมาพอสมควรแลว้  วนัน้ีผมขอปิดประชุมสภา  อบต.

หว้ยแอ่ง  สมยัวสิามญั  สมยัท่ี  1  ประจาํปี  2559  ครับ 

 

ปิดประชุมเวลา  13.50  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 



 

 

 

 

 

 


