




เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เม่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  มาครบองคประชุมแลว นายทองดวง บรรดาศักดิ์

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ไดกลาวเปดการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาฯ (1) ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ได

กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2559 ในระหวางวันท่ี 14-28
กุมภาพันธ 2559 โดยจะดําเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. 2559 และกําหนด
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป  และภารกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
2547 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) ขอ 22 ขาพเจานายทองดวง บรรดาศักดิ์ ตําแหนง
ประธานสภาฯ  จึงขอเชิญประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย สมัยสามัญ สมัยท่ี
1 ครั้งท่ี 1/2559 ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคาย

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา
(สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558)

ประธานสภาฯ - ไดมอบหมายใหเลขานุการสภาฯ(นายประจักษ  ศรีประเสริฐศักดิ์) เปนผูอานรายงานการ
ประชุมครั้งท่ีแลวใหท่ีประชุมทราบ

ประธานสภาฯ มีทานใดจะเสนอแกไขหรือไม  ถาไมมีขอใหการรับรอง
มติท่ีประชุม ใหการรับรองดวยคะแนนเสียง 25 เสียง ไมรับรอง ไมมี งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระท่ี 3 การตอบกระทู
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป พ.ศ.2559 ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุม
สมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของป
ถัดไป

ประธานสภาฯ - ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 53 วรรคแรก ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ
หลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด  แตตองไมเกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 21 ขอ 11(3) ขอ 21 ความวา การกําหนดจํานวนสมัยประชุม
สามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในป
นั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําป สมัย
แรกของแตละปโดยใหนําความในขอ 11 มาบังคับใชโดยอนุโลม
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เม่ือสภาทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถ่ินทําเปนประกาศของสภาทองถ่ิน
พรอมท้ังปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในกรณีท่ีไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไว หรือไมไดกําหนดวันเริ่มประชุม
สามัญประจําปสมัยแรกในปถัดไปไว หรือมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ
ประจําป หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปท่ีกําหนดไวแลว ใหประธานสภาทองถ่ินนํา
ปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได
ขอ 11 (3) ความวาสําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด
วาปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปก่ีสมัย แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้น
จะกําหนดก่ีวัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป
และมีกําหนดก่ีวัน

การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามท่ีกฎหมายวาดวยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกําหนด จึงขอนําปรึกษาท่ีประชุมวาจะกําหนดสมัยประชุมอยางไร

ท่ีประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ มีทานใดท่ีจะอภิปรายหรือไม
ท่ีประชุม ไดมีผูอภิปราย
นายจรูญ  หาญกลา เรียนทานประธานสภาฯ ผูบริหาร/สมาชิก อบต./และผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามท่ีทาน

ประธานสภาฯ ไดนําเสนอชี้แจงรายละเอียด กฎ ระเบียบ ตางๆ ในท่ีประชุมนั้น ขอเสนอ 4
สมัย เนื่องจาก สมาชิก อบต.หนองคาย ไดกําหนดไว 4 สมัยทุกๆป จึงขอเสนอดังนี้
1. สมัยท่ี 1 คือ ระหวางวันท่ี 14-28 กุมภาพันธ 2559
2. สมัยท่ี 2 คือ ระหวางวันท่ี 16-30 มิถุนายน 2559
3. สมัยท่ี 3 คือ ระหวางวันท่ี 15-29 สิงหาคม 2559
4. สมัยท่ี 4 คือ ระหวางวันท่ี 16-30 พฤศจิกายน 2559
สมัยประชุมสมัยสามัญประจําปสมัยแรกของป พ.ศ. 2560 วันท่ี 14-28 กุมภาพันธ 2560

ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายหรือเสนอเรื่องอะไรหรือไม
ท่ีประชุม ไมมีผูอภิปราย
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมดวยวาจะกําหนดสมัยประชุมตามท่ีสมาชิกไดเสนอมา
มติท่ีประชุม ไดพิจารณาแลวเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุม 4 สมัย

1. สมัยท่ี 1 คือ ระหวางวันท่ี 14-28 กุมภาพันธ 2559
2. สมัยท่ี 2 คือ ระหวางวันท่ี 16-30 มิถุนายน 2559
3. สมัยท่ี 3 คือ ระหวางวันท่ี 15-29 สิงหาคม 2559
4. สมัยท่ี 4 คือ ระหวางวันท่ี 16-30 พฤศจิกายน 2559
สมัยประชุมสมัยสามัญประจําปสมัยแรกของป พ.ศ. 2560 วันท่ี 14-28 กุมภาพันธ 2560

ประธานสภาฯ ท่ีประชุมไดมีมติแลวเห็นชอบดวยคะแนนเสียง 25 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 1 เสียง
(ประธานสภาฯ) ก็จะไดประกาศใหประชาชนทราบตอไป

4.2 การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ - ระเบียบ ขอกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 105 (2) ความวา ภายใตบังคับ
ขอ 103 และขอ 104 สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปน
สมาชิกสภาทองถ่ิน เปนคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ชุดตางๆ ตามความจําเปนแกกิจการใน
หนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้
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(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
โดยใหมีอํานาจหนาท่ีตามความใน ขอ 33 ความวา รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว
ตองใหมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการ
ประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ
เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาสตรวจดูไดกอนกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือให
สภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกครั้ง อยางนอยจะตองมีรายชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน

ท่ีมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม
ใหเลขานุการสภาทองถ่ินปดประกาศรายงานการประชุมท่ีสภาทองถ่ินมีมติรับรอง

แลวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนไดทราบ
ขอความใดๆ อันเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาหนึ่งในสามของสภาทองถ่ิน
ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูอาจเสนอญัตติดวยวาจาขอมิใหโฆษณา ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินมีมติเห็นชอบ
ก็ใหเปนไปตามท่ีรองขอ

มติท่ีประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระนี้จึงขอใหท่ีประชุมไดเสนอรายชื่อผูเปนคณะกรรมการดังกลาว จํานวน 3-7

คน โดยจะตองมีผูรับรองดวย 2 ทาน มีทานใดจะอภิปรายหรือเสนอเรื่องอะไรหรือไม
นายเฉลา  บรรดาศักดิ์ เรียนทานประธานสภาฯ ผูบริหาร/สมาชิก อบต./และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอ เ สนอผู

เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน 3 คน ครับ
ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายหรือเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม
มตท่ีิประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ ขอใหสมาชิก อบต. ไดเสนอชื่อคณะกรรมการฯ จํานวน 3 ทานตามลําดับดวยครับ
นายศักดิ์สิทธิ์ ประทุมคํา ขอเสนอ นายจรูญ  หาญกลา เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี 1
ประธานสภาฯ ขอผูรับรองจํานวน 2 ทานครับ

ผูรับรองคนท่ี 1. นายบุญชู  แสนนอก คนท่ี 2. นายสายันต  ภูถนนนอก
มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเสียง 25 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 1 เสียง
นางบัวพันธ ปกไธสง ขอเสนอ นายบุญมี  ปตตาระโพธิ์ เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี 2
ประธานสภาฯ ขอผูรับรองจํานวน 2 ทานครับ

ผูรับรองคนท่ี 1. นายสมศักดิ์  กองทุงมน  คนท่ี 2. นายฉลอง  จงปตนา
มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเสียง 25 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 1 เสียง
นายอํานวย สุโพธิ์นอก ขอเสนอ นายสมศักดิ์  กองทุงมน เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี 3
ประธานสภาฯ ขอผูรับรองจํานวน 2 ทานครับ

ผูรับรองคนท่ี 1. นางบัวพันธ  ปกไธสง คนท่ี 2. นางทองใบ สียางนอก
มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเสียง 25 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 1 เสียง

และไดแตงตั้ง นายจรูญ หาญกลา เปนประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)
ประธานสภาฯ 5.1 การจัดงานของดีอําเภอประทาย ประจําป พ.ศ. 2559

มอบหมายใหทานปลัด อบต.หนองคาย เปนผูชี้แจงรายละเอียดตางๆพอสังเขป
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ปลัด อบต. เรียนทานประธานสภาฯ ดวยอําเภอประทายไดกําหนดจัดงานกาชาดประจําปของดีอําเภอ
ประทาย ประจําป 2559 ระหวางวันท่ี 3-6 มีนาคม 2559 ณ สนามหนาท่ีวาการอําเภอ
ประทาย เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของอําเภอประทาย ตลอดจนเปนการเสริมสรางปญญา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมอนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีสืบไป
1. การนํามวลชน มารวมตอนรับทานผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาพิธีเปดงานของดีอําเภอ
ประทาย ประจําป 2559 ในวันท่ี 3 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น. ท้ังนี้ขอใหทานกํานัน
ผูใหญบาน ไดนํามวลชนในหมูบานของทานมารวมตอนรับหมูบานละ 10 คน โดยผูชายแตงกาย
ชุดผาไทย ผูหญิงนุงผาซิ่น
2. สําหรับกิจกรรมการประกวด ขอใหทุกทานไดชวยกันจัดเตรียมความพรอม พืช ผัก ผลไม
และดานอ่ืนๆ เพ่ือจะไดมีสวนรวมกิจกรรมตางๆ กับทางอําเภอประทาย

2.1 ประกวดคุณภาพขาวขาวดอกมะลิ 105 มอบหมายให ทานสมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 5
เปนผูรับผิดชอบจัดเตรียมและนําขาวไปเขารวมประกวด

2.2 ประกวดคุณภาพขาวเหนียว กข. 6 มอบหมายให ทานสมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 6 เปน
ผูรับผิดชอบจัดเตรียมและนําขาวเหนียวไปเขารวมประกวด

2.3 ประกวดมะพราวน้ําหอม จํานวน 1 ทะลาย มอบหมายให ทานสมาชิกสภา อบต.
หมูท่ี 2,8,11 เปนผูรับผิดชอบจัดเตรียมและนํามะพราวน้ําหอมเขารวมประกวด

2.4 ประกวดกลวยน้ําวาเครือใหญ จํานวน 1 เครือ มอบหมายใหทาน สมาชิกสภา อบต.
หมูท่ี 5 เปนผูรับผิดชอบจัดเตรียมและนํากลวยน้ําวาเขารวมประกวด

2.5 ประกวดสวนครัวลอยฟา มอบหมายใหเจาหนาท่ีในสวนของสํานักงานปลัด เปน
ผูรับผิดชอบ

2.6 ประกวดพอพันธุไก น้ําหนัก 3 กิโลกรัมข้ึนไป มอบหมายให ทานสมาชิกสภา อบต.
หมูท่ี 6 เปนผูรับผิดชอบจัดเตรียมและนําพอพันธุไกเขารวมประกวด

2.7 ประกวดแมพันธุไกพ้ืนเมืองลูกดก ตั้งแต 10-14 ตัว อายุ 20 วันข้ึนไป มอบหมายให
ทานสมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 6 เปนผูรับผิดชอบจัดเตรียมและนําแมพันธุไกพ้ืนเมืองลูกดกเขา
รวมประกวด

2.8 แขงขันผัดหม่ี/สมตําลีลา จํานวน 2 ทาน มอบหมายใหเจาหนาท่ีในสวนของกองคลัง
เปนผูรับผิดชอบ

2.9 เกษตรมหาสนุก (แขงขันกินวิบาก) จํานวน 2 ทาน ชาย 1 คน หญิง 1 คน  พรอมกอง
เชียร มอบหมายให ทานสมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 4 เปนผูรับผิดชอบจัดหาคนเขารวมแขงขัน

2.10 กิจกรรมแขงขันสาวไหม มอบหมายใหเจาหนาท่ี นายกฤษ นาครินคงเกษ ตําแหนง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เปนผูรับผิดชอบและจัดหาคนเขารวมแขงขัน

2.11 ประกวดรองเพลง มอบหมายใหเจาหนาท่ี นายรณกฤต ธนออมนอก ตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ เปนผูรับผิดชอบ

2.12 ประกวดธิดากาชาด มอบหมายใหเจาหนาท่ี นายศิริศักดิ์ รัจเจริญ ตําแหนง คนงาน
ท่ัวไป เปนผูรับผิดชอบ
ท้ังนี้ในทุกๆกิจกรรมก็จะใหเจาหนาท่ี อบต.หนองคาย ประสานงานรวมกับทานสมาชิกสภา
อบต. และจะทําหนังสือแจงเพ่ือจะไดรับทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอบคุณทุกๆทานท่ีให
ความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆดวยครับ

มติท่ีประชุม รับทราบ
นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯ ขอขอบคุณทานสมาชิกสภา อบต. ทานกํานัน ผูใหญบาน และ

เจาหนาท่ีทุกๆทาน ท่ีใหความรวมมือ รวมแรงรวมใจ ชวยเหลือกันเรื่องการจัดงานของดอํีาเภอ

หนา 6



ประทาย เพ่ือใหการจัดงานของดีอําเภอประทาย เปนไปดวยความเรียบรอย และขอฝากเรื่อง
การมอบชอดอกไมใหกับธิดากาชาด ขอใหทุกๆทาน ชวยกันซื้อดอกไมใหกับธิดากาชาดดวยเพ่ือ
เปนกําลังใจใหกับธิดากาชาดของตําบลหนองคาย ดวย
- สําหรับเรื่องโครงสรางพ้ืนฐาน ก็ฝากทานสมาชิกสภา อบต. เจาของพ้ืนท่ีแตละหมูบานขอให
ออกไปตรวจสอบความเรียบรอย และใหงานไดมาตรฐานมากท่ีสุด หากพบขอบกพรองขอให
แจงกองชาง เพ่ือแกไขและรับทราบปญหาโดยดวน

มติท่ีประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ 5.2 เรื่องการจัดงานวันทองถิ่นไทย ประจําป 2559
มอบหมายทานปลัด อบต.หนองคาย เปนผูชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมรับทราบ

ปลัด อบต. เรียนทานประธานสภาฯ ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอกําหนดใหวันท่ี 18 มีนาคม ของทุกปเปน วันทองถ่ินไทย เพ่ือรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวท่ีไดทรงมีพระบรมราช
โองการใหยกฐานะตําบลทาฉลอมข้ึนเปนสุขาภิบาลทาฉลอม เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2448
ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการกระจายอํานาจการปกครองใหแกประชาชน และเปนการถือกําเนิด
ของการปกครองสวนทองถ่ินครั้งแรกในประเทศไทย ท้ังนี้อําเภอประทาย ไดกําหนดจัดงานวัน
ทองถ่ินไทย ประจําป 2559 ในวันท่ี 18 มีนาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.00 น. ณ หอประชุม
อําเภอประทาย จึงขอเชิญผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง เขารวม
กิจกรรมวันทองถ่ินไทย การแตงกายชวงเชา ชุดกากีคอพับแขนยาว สําหรับกําหนดการนั้น
ก็จะสงเอกสารใหทุกทานไดรับทราบในลําดับตอไป

มติท่ีประชุม รับทราบ
นายบุญมี ปตตาระโพธิ์ เรียนทานประธานสภาฯ ขอสอบถามเรื่องถนนเสนทางโคกหิน ถึง บานทุงมน-หนองกวาง

ในตอนนี้ถนนเสนทางดังกลาว การสัญจรไปมามีความลําบากมาก เราควรจะดําเนินการ
อยางไร หาแนวทางวิธีการชวยเหลือแบบไหน เพ่ือจะหางบประมาณมาทําถนนเสนทาง
เพราะประชาชนไดรับความลําบากอยางมาก ขอใหผูบริหารพิจารณาใหความชวยเหลือดวย
ครับ
- เรื่องการศึกษาดูงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ขอเสนอใหมีการศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาองคกร ดานพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง จะไดนําความรู ความเขาใจ ใน
การศึกษาดูงานดานเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ท่ีสุด ขอใหทานผูบริหารโปรดพิจารณาดวยนะครับ
- เรื่องการจัดซื้อเครื่องพนยา แบบสะพายหลัง ตั้งไวตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
หนองคาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 2 เครื่อง ตอนนี้ไดมีการจัดซื้อจัดจาง
หรือยัง อยากใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวจะไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย จะไดนํามาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

มติท่ีประชุม รับทราบ
นายชัยยุทธ โคตรสมบัติ เรียนทานประธานสภาฯ ขอตอบทานบุญมี ปตตาระโพธิ์ ตําแหนง สมาชิกสภา อบต.หมู 10

ตามท่ีไดประสานกับทางองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา ใหเขามารีบ
ดําเนินการชวยเหลือกอสรางถนนใหการสัญจรไปมาใหสะดวกนั้น เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวเปน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา ถาไมเขามาดําเนินการ
ทางฝายผูบริหารจะรีบหาทางชวยเหลือเพ่ือใหการสัญจรไปมาไดเกิดความปลอดภัยตอ
ประชาชน

หนา 7



มติท่ีประชุม รับทราบ
นายนพดล  แกวคุณ เรียนทานประธานสภาฯ ขอตอบเรื่องการจัดซื้อเครื่องพนยา แบบสะพายหลัง ตามขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอนนี้งบประมาณ
ไดรับการสรรจัดเขามาแลวตามท่ีกองคลังแจง ท้ังนี้ทางสํานักงานปลัดก็จะรีบดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางโดยเร็ว เพ่ือจะไดนําเครื่องพนยา มาใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด

มติท่ีประชุม รับทราบ
ปลัด อบต. เรียนทานประธานสภาฯ ขอตอบเรื่องการศึกษาดูงาน ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบล

หนองคาย ไดจัดทําโครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ  และ
พนักงานสวนตําบล ตั้งไว 50,000 บาท ท้ังนี้จะปรึกษาหารือวาจะมีโครงการเก่ียวกับ
การศึกษาดูงานดานเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมเติมไดหรือไมอีกครั้งหนึ่ง

นายศักดิ์สิทธิ์ ประทุมคํา เรียนทานประธานสภาฯ ขอสอบถามเรื่องการวางทอระบายน้ํา บริเวณสามแยกศาลา
ประชาคมหมูบานโคกสวาง หมูท่ี 7 อยากใหผูบริหารหาทางชวยเหลือเนื่องจากน้ํากักขัง
ทําใหเกิดปญหาตางๆได ขอใหโปรดพิจารณาดวยครับ

มติท่ีประชุม รับทราบ
นายสุรัตน  นามบุตร เรียนทานประธานสภาฯ ขอตอบทานศักดิ์สิทธิ์ ประทุมคํา ตําแหนง สมาชิกสภา อบต.หมู 7

กรณีวางทอน้ําบานโคกสวาง หมูท่ี 7 บริเวณสามแยกศาลาประชาคมหมูบานโคกสวาง หมู 7
ไดออกไปตรวจสอบแลว ตองใชงบประมาณมากพอสมควร จึงอาจจะทําเปนขอบัญญัติฯ
ปถัดไป เพ่ือดําเนินการในลําดับตอไป

มติท่ีประชุม รับทราบ
นายวีระศักดิ์ บุญมี เรียนทานประธานสภาฯ ขอสอบถามเรื่องการจัดทํารองระบายน้ํา ถาไมสามารถทํารองน้ําได

ก็เห็นควรใหวางทอน้ําผานก็นาจะทําได เนื่องจากเขาขุดสระบริเวณใกลเคียง อยากใหหาทาง
ชวยพิจารณาใหการชวยเหลือดวยครับ

มติท่ีประชุม รับทราบ
นายชัยยุทธ โคตรสมบัติ เรียนทานประธานสภาฯ ขอตอบทานวีระศักดิ์ บุญมี ตําแหนง รองประธานสภา อบต.หมู 14

ตามท่ีทานไดแจงขอความชวยเหลือเขามานั้น ทางฝายผูบริหารก็จะหาทางชวยเหลือในลําดับ
ตอไปครับ

นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอบคุณทุกทาน
ท่ีไดรวมแรงรวมใจกันชวยเหลือ และจัดหาผลไม อุปกรณตางๆ เพ่ือจัดเตรียมความพรอมการ
ดําเนินการกิจกรรมงานของดีอําเภอประทายรวมกัน ใหงานเปนไปดวยความเรียบรอย
และขอใหทานสมาชิกสภา อบต. ไดรวมกันเขารวมกิจกรรมการจัดงานวันทองถ่ิน ในวันท่ี 18
มีนาคม 2559 ตามกําหนดการดวยครับ

ประธานสภาฯ มีทานใดจะเสนออีกหรือไม ถาไมมีทานใดจะเสนออีก  ขอปดการประชุม

ปดการประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ ประจักษ  ศรีประเสริฐศักดิ์ ผูจดบันทึกการประชุม
( นายประจักษ  ศรีประเสริฐศักดิ์ )

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

หนา 8



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจสอบแลว
จึงลงลายมือไวเปนหลักฐาน

(ลงชื่อ) จรูญ  หาญกลา ประธานกรรมการ
( นายจรูญ  หาญกลา )

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) บุญมี ปดตาระโพธิ์ กรรมการ
( นายบุญมี ปดตาระโพธิ์)

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สมศักดิ์  กองทุงมน กรรมการ
( นายสมศักดิ์  กองทุงมน )

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ตรวจสอบแลวถกูตอง

ลงชื่อ ทองดวง บรรดาศักดิ์ ผูตรวจบันทึกการประชุม
( นายทองดวง บรรดาศักดิ์ )

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

หนา 9


