




เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  มาครบองคประชุมแลว นายทองดวง  บรรดาศักดิ์

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ไดกลาวเปดการประชุม  ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาฯ ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดกําหนดวันประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2558 ในวันท่ี 15 สิงหาคม 25586 เวลา
09.30 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ . 2559 อา ศัย อํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 22 องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จึงประกาศเรียกประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2558 ใน
วันท่ี 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคาย

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา
(สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2558 วันท่ี 25 มิถุนายน 2558)

ประธานสภาฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการสภาฯ(นายประจักษ  ศรีประเสริฐศักดิ์) จัดทํารายงานการประชุมและ
ไดแจกใหท่ีประชุมเรียบรอยแลว ขอใหทานเลขาฯไดชี้แจง

นายประจักษ  ศรีประเสริฐศักดิ์ ตามเอกสารรายงานการประชุมท่ีแจกทานไหนจะแกไขเปลี่ยนแปลง หรือ-
(เลขานุการสภาฯ) เพ่ิมเติมสวนใดบางหรือไม
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานฯ เม่ือไมมีขอมติท่ีประชุมรับรองดวย
มติท่ีประชมุ ใหการรับรองดวยคะแนนเสียง 26 เสียง (งดออกเสียง 1 เสียง ประธานสภาฯ) ไมใหการรับรอง

ไมมี
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 การพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2559 (วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ)

ประธานสภาฯ ขอใหทานนายก อบต.หนองคาย กลาวคําแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย บัดนี้ถึงเวลาท่ี
คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จึงขอชี้แจงใหทานประธานสภาฯและสมาชิกทุกทาน ไดรับ
ทราบถึงสถานการณคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ดังตอไปนี้
1. สถานการณคลัง

1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันท่ี 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีสถานะการเงินดังนี้
ณ วันท่ี 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
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1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น 15,657,105.44 บาท
1.1.2 เงินสะสม 5,161,153.18 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 5,644,273.54 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้และยังไมไดเบิกจายจํานวน– โครงการ รวม – บาท
1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกผันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน –

โครงการ รวม – บาท
1.2 เงินกูคงคาง – บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2557
(1) รายรับจริงท้ังสิ้น 19,839,301.10 บาท
หมวดภาษีอากร จํานวน 72,521.38 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 18,175.80 บาท
หมวดรายไดจากทรัพย จํานวน 139,746.55 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน - บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 73,000.00 บาท
หมวดรายไดจากทุน จํานวน - บาท
หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,846,732.37 บาท
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 6,689,125.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค - บาท
(3) รายจายจริง 17,778,754.46 บาท

งบกลาง จํานวน 501,817.00 บาท
งบบุคลากร จํานวน 7,944,799.00 บาท
งบดําเนินงาน จํานวน 5,572,886.27 บาท
งบลงทุน จํานวน 2,207,200.00 บาท
งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,532,052.19 บาท
งบรายจายอ่ืน จํานวน 20,000 บาท

(4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
(5) มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี จํานวน - บาท

(ปงบประมาณ 2557 มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี ณ กันยายน 2557
จํานวน - บาท )
2.1 รายรับ

1. รายไดเก็บเอง
1.1 หมวดภาษีอากร ประมาณการป 2559 จํานวน 74,200.00 บาท
1.2 หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต ประมาณป 2559 จํานวน 56,800.00 บาท
1.3 หมวดราคาไดจากทรัพยสิน ประมาณการป 2559 จํานวน 60,000.00 บาท
1.4 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ประมาณการป 2559 จํานวน – บาท
1.5 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ประมาณการป 2559 จํานวน 95,000.00 บาท

รวมรายไดจัดเก็บเอง ประมาณการป 2559 จํานวน 286,000.00 บาท
2. รายไดท่ีรัฐบาลเก็บและจัดสรรใหองคการบริหารสวนตําบล

2.1 หมวดภาษีจัดสรร ประมาณการป 2559 จํานวน 12,864,000.00 บาท
รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคการบริหารสวนตําบล ประมาณการป 2559 จํานวน
12,864,000.00 บาท
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3. รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคการบริหารสวนตําบล
3.1 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ประมาณการป 2559 จํานวน 6,560,00.00 บาท

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคการบริหารสวนตําบล ประมาณการป 2559 จํานวน
6,560,000.00 บาท
รวมท้ังสิ้น 19,710,000.00 บาท
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ตาม
รายละเอียดดังนี้
ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) จํานวน 10,338,600.00 บาท

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) จํานวน 10,333,600 บาท
แผนงานรักษาความสงบภายใน(00120) จํานวน 5,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) จํานวน 8,541,311.00 บาท
แผนงานการศึกษา (00210) จํานวน 3,548,414.00 บาท
แผนงานสาธารณสุข (00220) จํานวน 309,000.00 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) จํานวน - บาท
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) จํานวน 4,403,897.00 บาท
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน(00250) จํานวน 70,000.00 บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทการ(00260) จํานวน 210,000.00 บาท

ดานเศรษฐกิจ (00300) จํานวน 223,000.00 บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) จํานวน - บาท
แผนงานการเกษตร (00320) จํานวน 223,000.00 บาท
แผนงานการพาณิชย (00330) จํานวน - บาท

ดานการดําเนินงานอ่ืน (00400) จํานวน 607,089.00 บาท
แผนงานงบกลาง (00410) จํานวน 607,089.00 บาท

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น จํานวน 19,710,000.00 บาท
เหตุผล เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหารท่ีไดวางแผนไว ตามแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเพ่ือเปนการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 เพ่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบตอไป สําหรับรายละเอียดประมาณการ
รายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มอบใหนายชัยยุทธ
โคตรสมบัติ ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เปนผูชี้แจงรายละเอียด
ตอไป

มติท่ีประชุม รับทราบ
นายชัยยุทธ โคตรสมบัติ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ตามท่ีไดแจกรางขอบัญญัติใหทานสมาชิกสภาฯ ไดดู

รายละเอียดไปแลวนั้น ในสวนรายละเอียดจะขอชี้แจงพอสังเขปดังนี้
ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 19,710,000.00 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน ดังนี้
ดานการดําเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง
1. งานงบกลาง จํานวน 607,089.00 บาท

หมวดงบกลาง จํานวน 607,089.00 บาท
(รายละเอียดตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559)
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ดานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป
2. งานบริหารงานท่ัวไป(สํานักงานปลัด) จํานวน 8,288,720.00 บาท

2.1 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) จํานวน 6,923,460.00
บาท
(รายละเอียดตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559)
ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
5. งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (สวนการศึกษาฯ) จํานวน 3,107,814.00 บาท

5.1 งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) จํานวน 493,680.00 บาท
(รายละเอียดตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559)
ดานเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร
13. งานสงเสริมการเกษตร (สํานักงานปลัด) จํานวน 213,000.00 บาท

13.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) จํานวน
90,000.00 บาท
(รายละเอียดตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559)

มติท่ีประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ ตามท่ีทานชัยยุทธ โคตรสมบัติ ไดชี้แจงรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจาย

ท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีทานใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม
มติท่ีประชุม ไดมีผูขออภิปราย
ปลัด อบต. ขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2541 ขอ 23 ความวา ใหเจาหนาท่ีงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห และ
แกไขงบประมาณในชั้นตน แลวใหเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ิน

เม่ือคณะผูบริหารทองถ่ิน ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณยอดใดเปน
งบประมาณประจําปแลว ใหเจาหนาท่ีงบประมาณรวบรวม และจัดทําเปนรางงบประมาณ
รายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ิน อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผูบริหารทองถ่ินไดนําเสนอตอสภา
ทองถ่ินภายในวันท่ี 15 สิงหาคม ท้ังนี้ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จึง
ไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในครั้งนี้

มติท่ีประชุม รับทราบ
นายจรูญ หาญกลา เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ขณะนี้เวลาก็ไดลวงเลยระยะเวลามานานมากแลว อยากใหหยุด

พักเท่ียงเพ่ือรับประทานอาหารกลางวันกอน แลวคอยประชุมตอไป ขอใหทานประธานสภาฯ ได
โปรดพิจารณาดวยครับ

ประธานสภาฯ ตามท่ีทานจรูญ  หาญกลา ไดเสนอขอพักหยุดเพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน เพราะตอนนี้เวลา
ก็เท่ียงแลวนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 30 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอใหหยุดพักการ
ประชุมสภาฯ และขอใหเขาประชุมอีกครั้งในเวลา 13.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคาย ตอไป
พักรับประทานอาหารตั้งแตเวลา 12.00 – 13.00 น.

มติท่ีประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ เริ่มประชุมตอเวลา 13.01 น. ตามท่ีทานชัยยุทธ โคตรสมบัติ ไดชี้แจงรายละเอียดใหทราบไปแลว

นั้น มีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม หรือไม
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นายจรูญ หาญกลา เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ตามท่ีทานชัยยุทธ โคตรสมบัติ ไดชี้แจงรายละเอียดใหทราบไป
แลวนั้น ก็เปนเรื่องดีๆหลายเรื่องไมวาจะเปนโครงการฯตางๆ ก็ถือเปนการพัฒนาตําบลหนองคาย
ใหเจริญกาวหนาตอไป
- ในสวนของกองการศึกษา ตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติดและเพ่ือปรองดอง
สมานฉันท นั้น ดวยมีผูท่ีไดรับบาดเจ็บจากการแขงขันในหลายหมูบาน จึงอยากใหคาใชจายใน
การชวยเหลือนักกีฬาท่ีไดรับบาดเจ็บจะไดหรือไม ขอใหโปรดพิจารณาและหาทางชวยเหลือตอไป
ขอบคุณครับ

นายอําพร สียางนอก เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ในสวนของกระผมก็ขอฝากเรื่อง เครื่องสูบน้ําดีเซล จํานวน 1
เครื่อง อยากใหผูบริหาร เจาหนาท่ีไดเลือกซื้อเครื่องสูบน้ํายี่หอดีๆ เพราะจะทําใหการใชงานมี
ความคงทนถาวร ไมชํารุดงาย จึงฝากใหทานผูมีสวนเก่ียวของทุกทาน ไดเลือกเครื่องสูบน้ํา ท่ี
สามารถใชงานไดเปนอยางดีดวยครับ

นายบุญมี ปดตาระโพธิ์ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ขอสอบถามเรื่องเครื่องปริน้เตอรท่ีใชในสํานักงาน โดยจะเห็นได
วาแตละสวนจะมีราคาแตกตางกันไปมาก จะเปนไปไดไหมใหซื้อเครื่องปริ้นเตอรยี่หอเดียวกัน
สเปคเดียวกัน เพ่ือเปนการประหยัดคาใชจายในสํานักงาน
- ในสวนของการชวยเหลือผูยากจน อยากใหตั้งไวขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 เนื่องจากเปนการชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ี ใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน
ลดปญหาความยากจนในพ้ืนท่ีตําบลหนองคาย ตอไปขอใหพิจารณาดวยครับ
- เรื่องน้ํา เปนเรื่องท่ีสําคัญมากชวงระยะเวลาท่ีผานมา อบต.หนองคาย ขาดแคลนน้ํามาตลอดถา
ปไหนฝนแลง จะเกิดปญหาทันที จึงอยากใหผูบริหารไดเลงเห็นความสําคัญเรื่องน้ํา โดยการขุด
ลอกหรือหาวิธีการชวยเหลือ เชน การซื้อเครื่องสูบน้ําก็ได ทําใหประชาชนไดรับประโยชนอยาง
มากในครั้งตอไป
- การจัดซื้อปมหอยโขง แบบสายพาน เปนแบบไหนอานแลวไมเขาใจ ขอใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
ไดโปรดชี้แจงดวยครับ และขอใหซื้อเครื่องท่ีมีคุณภาพดวย จะไดใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป
- เครื่องพนยา แบบสะพายหลัง ก็เปนเรื่องท่ีดีมากถาเปนไปไดอยากใหซื้อซัก 4 เครื่อง เพ่ือจะให
เกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากท่ีสุดครับ

นายสมศักดิ์ กองทุงมน เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ขอสอบถามเรื่องคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของแตละ
สวนซึ่งรวมท้ังหมดเปนเงินท้ังสิ้น 300,000 บาท ในแตละปนั้นไดใชจายหมดหรือไม ถาไมหมด
เอาไปใชอะไรครับ ขอใหชี้แจงดวยครับ

ประธานสภาฯ ตามท่ีทานสมาชิก อบต. ไดอภิปรายไปแลวนั้น ขอใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดตอบประเด็นคําถาม
ดวยครับ

นายนพดล  แกวคุณ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ สําหรับการจัดซื้อปมหอยโขง แบบสายพาน ก็ไดอางตาม
ระเบียบทางราชการ มาตรฐานครุภัณฑกําหนดไว ซึ่งรายละเอียดตามท่ีไดแจกเอกสารใหทาน
สมาชิก อบต.ไปแลวนั้น สําหรับการจัดซื้อ นั้นก็จะดําเนินการจัดซื้อสินคาท่ีมีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดตอไปครับ

นางกัลยา เรืองรังษี เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ เรื่องคาเดินทางไปราชการนั้น ก็ตั้งไว 300,000 บาท นั้นก็ไมได
ใชหมดแตอยางใด กันไวเผื่อพนักงานมีการเขารวมอบรมจํานวนมาก ถาไมมีการอบรมมากเงินก็
ยังคงอยู เปนเงินของเราสิ้นปใชไมหมดก็จะตกเปนเงินสะสม ตอไป

นายชัยยุทธ โคตรสมบัติเรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ สําหรับเครื่องสูบน้ําก็จะพยายามเลือกซื้อสินคาท่ีไดมาตรฐาน
มากท่ีสุด จะใหชางและผูท่ีมีความรูเฉพาะดานเรื่องเครื่องสูบน้ําไดออกไปดูและจัดซื้อสินคาตอไป
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- เครื่องปริ้นเตอรตามท่ีทานสมาชิก อบต.ไดสอบถามมานั้น ดวยในแตละสวนจะมีการใชงานท่ี
ตางกันออกไป ไมวาจะเครือ่งปริ้นเตอรแบบสี หรือขาวดํา และคุณลักษณะอ่ืนๆตางกันออกไป จึง
ตองตั้งราคาท่ีตางกันออกไปตามการใชงานของแตสวน ขอใหทานสมาชิก อบต.ทุกทาน ไดทํา
ความเขาใจดวยนะครับ
- เครื่องพนยา ก็เห็นดวยกับทานสมาชิก อบต.ดวยงบประมาณมีจํานวนจํากัด ในการซื้อเครื่อง
พนยา ในปตอไปอาจจะซื้อเพ่ิมก็ได

ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายตออีกหรือไม
ท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ ไดใหเลขานุการเรียกสมาชิกท่ีอยูขางนอกเขาหองประชุมและนับองคประชุมเพ่ือขอมติ
เลขานุการฯ ไดเรียกสมาชิกเขาหองประชุมและนับองคประชุมปรากฏวา มีสมาชิก จํานวน 27 ทาน
ประธานสภาฯ ไดขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 วาระท่ี 1 โปรดยกมือ
มติท่ีประชุม เห็นชอบรับหลักการดวยคะแนน 26 เสียง  ไมออกเสียง 1 เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ สรุปวาทานสมาชิกใหความเห็นชอบรับหลักการ จํานวน 26 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออก

เสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)ตั้งแตเวลา 14.45 น. ตอไปก็จะแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
เพ่ือจะไดสงรางขอบัญญัตินี้ ไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตอไป

มติท่ีประชุม รับทราบ
ปลัด อบต. ข้ันตอนตอไปก็จะแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ การแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 103 ใหมีคณะกรรมการไดไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน
ขอใหท่ีประชุมปรึกษากันวาจะใหมีก่ีคน

มติท่ีประชุม รับทราบ
นายศักดิ์สิทธิ์ ประทุมคํา เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 ทานครับ
มติท่ีประชุม ผูรับรอง 1. นางบัวพันธ  ปกไธสง

2. นายจรูญ  หาญกลา
ประธานสภาฯ วิธีการเลือกคณะกรรมการ ใหนําวิธีการเลือกตามขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม กลาวคือใหเลือก

ไดโดยไมจํากัดจํานวน แตตองมีสมาชิกรับรอง 2 คน
มติท่ีประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ ขอใหสมาชกิเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1
นางบัวพันธ ปกไธสง เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ขอเสนอ นายจรูญ  หาญกลา
มติท่ีประชุม ผูรับรอง 1. นางจันศรี เมืองแสน

2. นายอดิศักดิ์ ลาดนอก
ประธานสภาฯ รับรองถูกตอง มีใครทานใดเสนออีกหรือไม
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ เม่ือไมมีผูเสนอชื่อแขงก็แสดงวานายจรูญ  หาญกลา เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1

ตอไปเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 ขอใหสมาชิกเสนอชื่อ
นายประสิทธิ์ สิงหวิสุทธิ์ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ขอเสนอ นายศักดิ์สิทธิ์ ประทุมคํา
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มติท่ีประชมุ ผูรับรอง 1. นายบุญชู แสนนอก
2. นายสมศักดิ์ กองทุงมน

ประธานสภาฯ รับรองถูกตอง มีใครทานใดเสนออีกหรือไม
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ เม่ือไมมีผูเสนอชื่อแขงก็แสดงวานายศักดิ์สิทธิ์ ประทุมคํา เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2

ตอไปเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 ขอใหสมาชิกเสนอชื่อ
นายอาคม แสนนอก เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ขอเสนอนายมานิตย  สมนาม
มติท่ีประชุม ผูรับรอง 1. นายฉลอง  จงปตนา

2. นางจันทรแสง  วิสิทธิศิ์ลป
ประธานสภาฯ รับรองถูกตอง  มีทานใดเสนอชื่ออีกหรือไม
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ เม่ือไมมีก็แสดงวานายมานิตย  สมนาม เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 และขอให

คณะกรรมการท้ัง 3 ทานมาประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการ และรับคําแปรญัตติ ตั้งแตวันท่ี
15 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น.จนถึงวันท่ี 18 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น. ณ หอง
ประชุม อบต.หนองคาย หากผูบริหารหรือสมาชิกสภาประสงคท่ีจะขอแกไขเพ่ิมเติมราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนา
เปนหนังสือถึงประธานคณะกรรมการแปรญัตติ โดยใหขอแปรญัตติเปนรายขอๆ ในกรณีนี้
สมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูขอแปรญัตติ จะตองมีสมาชิกสภาฯรับรอง อยางนอย 2 คน สวนแบบคํา
ขอนั้น ใหมาขอแบบไดท่ีเลขานุการสภาฯ สวนในการประชุมสภาฯ ในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ
(พิจารณารายขอ) และวาระท่ี 3 ข้ันตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ขอนัดมาประชุมในวันท่ี 28 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม อบต.
หนองคาย สวนสมาชิกท่ีไมไดมาประชุมในวันนี้จะไดใหเลขานุการสภาฯ ทําหนังสือนัดประชุมอีก
ครั้งหนึ่ง

มติท่ีประชุม รับทราบ
เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ อาศัยอํานาจตามความในขอ 109 แหงระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินพ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ เขารวมประชุม เพ่ือคัดเลือกประธาน
กรรมการแปรญัตติและเลขานุการและรับคําแปรญัตติ ในวันท่ี 18 สิงหาคม 2558เวลา13.00น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

ประธานสภาฯ 3.2 ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558
แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑงานบานงานครัว
(รายละเอียดตามบัญชีรายการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 แนบทายนี)้ ซึ่งรายละเอียดบัญชีรายการแกไขเปลี่ยนแปลงไดแจกให
ทานสมาชิก อบต.หนองคาย ขอใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดชี้แจงดวย

น.ส.ณัฐณิชา โสปสสา เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ อาศัยอํานาจตามความในขอ 29 แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541
ความวา การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน กองการศึกษาจึงมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงโดยจัดซื้อ
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เครื่องกรองน้ํา เพ่ิมปมน้ําเขาไปพรอมการติดตั้ง เพ่ือจะไดใหเครื่องกรองน้ํามีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด จะทําใหนักเรียนมีความปลอดภัยมากท่ีสุดคะ

นายชัยยุทธ โคตรสมบัติ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ สําหรับเรื่องคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา และปมน้ํานั้น เรา
จะตองไดซื้อน้ําถังเพ่ิมหรือไม หากซื้อเพ่ิมจะเปนการเพ่ิมคาใชจายในการดําเนินโครงการหรือ
เปลา อยากใหชวยกันปรึกษาหารือ เพ่ือจะไดนําเครื่องกรองน้ํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

นายบุญมี ปตตาระโพธิ์ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ สําหรับเครื่องกรองน้ํา และปมน้ํานั้น บางตัวจะเขาสนิมเร็วมาก
อยากใหจัดซื้อเครื่องท่ีมีความคงทน และไดมาตรฐานอุตสาหกรรมมากท่ีสุด เพ่ือจะไดใหเครื่อง
กรองน้ํา ท่ีสําหรับใหเด็กนักเรียนดื่มมีความสะอาด ปลอดภัยมากท่ีสุดครับ

นายอําพร สียางนอก เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ตามท่ีไดเห็นเครื่องกรองน้ําของโรงเรียนวัดบานทุงมนวิทยาคาร
จะมีปญหาตามมาอยางมาก โดยเฉพาะเครื่องกรองน้ําข้ึนสนิมจะเกิดปญหามาก จึงอยากใหเลือก
ซื้อสินคาท่ีไดมาตรฐาน จะทําใหเด็กนักเรียนดื่มน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตอเด็ก
นักเรียนมากท่ีสุดครบั

มติท่ีประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายตออีกหรือไม
ท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ ไดใหเลขานุการเรียกสมาชิกท่ีอยูขางนอกเขาหองประชุมและนับองคประชุมเพ่ือขอมติ
เลขานุการฯ ไดเรียกสมาชิกเขาหองประชุมและนับองคประชุมปรากฏวา มีสมาชิก จํานวน 27 ทาน
ประธานสภาฯ ไดขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 2558 แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑงานบานงานครัว ขอความใหม
คาจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา และปมน้ําเพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องกรองน้ําดื่มพรอม
อุปกรณในการติดตั้งตางๆ พรอมใชงาน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 2 แหง
จํานวน 2 เครื่อง (บัญชีนอกราคา-มาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งไว 35,000 บาท โปรดยกมือ

มติท่ีประชุม อนุมัตดิวยคะแนน 26 เสียง  ไมออกเสียง 1 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ ทานใดไมอนุมัติ
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ สรุปวาทานสมาชิกใหการอนุมัติ จํานวน 26 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 1 เสียง

(ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ 3.3 ขอโอนหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง เพื่อจัดซ้ือเครื่องตัดหญา จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งไว 10,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1.เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
2.เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา
3.ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
4. พรอมใบมีด
ขอใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดชี้แจงรายละเอียดใหทานสมาชิก อบต.หนองคาย ไดรับทราบดวย

นายนพดล  แกวคุณ เรี ยนท านประธานสภาฯ ท่ี เคารพ อา ศัย อํานาจตามความในขอ 27 แห งระ เบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ความ
วา การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน
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สําหรับรายละเอียดนั้น ก็จะทําการจัดซื้อเครื่องตัดหญา จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ

นายบุญมี ปตตาระโพธิ์ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ เปนเรื่องท่ีดีในการซื้อเครื่องตัดหญาเพ่ือจะไดใหสํานักงานของ
เรามีความสะอาด สามารถนําไปใชประโยชนในหลายๆดาน แตก็อยากใหรองปลัด อบต. ไดนํา
รูปภาพเครื่องตัดหญามาใหดูหนอยเพราะจะไดรูวาเครื่องเปนลักษณะแบบไหน นาจะใชไดดีไหม
และจะไดใหทานสมาชิก อบต.หนองคาย ไดดูรายละเอียดชวยกัน เพ่ือจะใหไดเครื่องตัดหญาท่ีมี
คุณภาพในการใชงานตอไปครับ

มติท่ีประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายตออีกหรือไม
ท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ ไดใหเลขานุการเรียกสมาชิกท่ีอยูขางนอกเขาหองประชุมและนับองคประชุมเพ่ือขอมติ
เลขานุการฯ ไดเรียกสมาชิกเขาหองประชุมและนับองคประชุมปรากฏวา มีสมาชิก จํานวน 27 ทาน
ประธานสภาฯ ไดขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือจัดซื้อ

เครื่องตัดหญา จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งไว 10,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1.เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
2.เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา
3.ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
4. พรอมใบมีด โปรดยกมือ

มติท่ีประชุม อนุมัตดิวยคะแนน 26 เสียง  ไมออกเสียง 1 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ ทานใดไมอนุมัติ
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ สรุปวาทานสมาชิกใหการอนุมัติ จํานวน 26 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 1 เสียง

(ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ 3.4 ขออนุมัติเบิกตัดป กรณีไมไดกอหนี้ผูกพัน โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองแวง หมู ท่ี 4 ไปบานตําแย หมู ท่ี 3 ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีใช
สอยไมนอยกวา 340.00 ตารางเมตร ไหลทางลงหินคลุกเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร (รูปแบบ
และปริมาณงานตามแบบ อบต.กําหนด) และโครงการขุดลอกหนองบอหลุบ บานโคกสวาง
หมูท่ี 7 ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงานพื้นท่ีขุดลอกไม
นอยกวา 52,000 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 3.40 เมตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 174,200
บาท ลูกบาศกเมตร (รูปแบบและปริมาณงานตามแบบ อบต.กําหนด) ขอใหเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบดวยครับ

นางกัลยา เรืองรังษี เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ตามท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จะดําเนินการ
จัดทําโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการขุดลอกหนองบอหลุบนั้น ตอนนี้ยัง
ดําเนินการไมแลวเสร็จจึงมีความจําเปนตองขออนุมัติเบิกตัดป โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ
59 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ความวา ในกรณีท่ีมี
รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอสรางหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตอง
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ใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานอนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีก
ไมเกินระยะเวลาหนึ่งป

หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งใหขอ
อนมัุติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภา
ทองถ่ินแลวแตกรณี

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว หากไมไดดําเนินการหรือ
มีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม

มติท่ีประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายตออีกหรือไม
ท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ ไดใหเลขานุการเรียกสมาชิกท่ีอยูขางนอกเขาหองประชุมและนับองคประชุมเพ่ือขอมติ
เลขานุการฯ ไดเรียกสมาชิกเขาหองประชุมและนับองคประชุมปรากฏวา มีสมาชิก จํานวน 27 ทาน
ประธานสภาฯ ไดขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดอนุมัติเบิกตัดป กรณีไมไดกอหนี้ผูกพัน โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองแวง หมูท่ี 4 ไปบานตําแย หมูท่ี 3 ตําบลหนองคาย อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร หนา 0.15
เมตร พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 340.00 ตารางเมตร ไหลทางลงหินคลุกเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร
(รูปแบบและปริมาณงานตามแบบ อบต.กําหนด) และโครงการขุดลอกหนองบอหลุบ บานโคก
สวาง หมูท่ี 7 ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงานพ้ืนท่ีขุดลอกไม
นอยกวา 52,000 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 3.40 เมตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 174,200 บาท
ลูกบาศกเมตร (รูปแบบและปริมาณงานตามแบบ อบต.กําหนด) โปรดยกมือ

มติท่ีประชุม อนุมัตดิวยคะแนน 26 เสียง  ไมออกเสียง 1 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ ทานใดไมอนุมัติ
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ สรุปวาทานสมาชิกใหการอนุมัติ จํานวน 26 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 1 เสียง

(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ(ถามี)
ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมไดสอบถามหรือเสนอแนะตอไป
ท่ีประชุม ไดมีผูสอบถามและเสนอแนะเรื่องตางๆ สรุปได ดังนี้
นายสังวาล บรรยงค เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ดวยชาวบานดอนหวายและบานสําโรง ไดรับความเดือดรอน

เรื่องถนนชํารุดเสียหายอยางมาก จากเสนทางบานดอนหวายไปทางบานหนองขาม ซึ่งการสัญจร
ไปมาไมสะดวกมีแตโคลนตม  จึงขอใหทานผูบริหารไดการชวยเหลือดวยนะครับ

นายประสิทธิ์ ประทุมคํา เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ อยากใหทานผูบริหารใหการชวยเหลือเรื่องถนนเสนทางจาก
บานโคกสวาง ถึง บานสําโรง-ดอนหวาย ถนนชํารุดเสียหายอยางมากการเดินทางมีความลําบาก
ซึ่งเวลาไปโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีความลําบากชาวบานไดรับความเดือดรอน จึง
ขอใหทานผูบริหารใหการชวยเหลือตอไป
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นายบุญชู แสนนอก เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ดวยถนนในพ้ืนท่ีตําบลหนองคายชํารุดเสียหายอยางมาก จึง
อยากใหผูบริหารหาทางชวยเหลือตอไป อาจจะนําเงินจายขาดมาชวยเหลือเบื้องตนก็ขอใหทาน
ผูบริหารไดพิจารณาดวยครับ

นายมานิตย  สมนาม เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ขอขอบคุณทานผูบริหารท่ีไดใหการชวยเหลือเรื่องน้ํามัน
เชื้อเพลิงเพ่ือสูบน้ําเขาสระบานหนองแวง ตอนนี้น้ําก็มีปริมาณเพียงพอแลว จึงขอบคุณท่ีใหการ
ชวยเหลือชาวบานหนองแวงดวยครับ

น.ส.บุญเชิด แสนทอง เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพดวยเครื่องขยายเสียงบานโคกสวาง หมูท่ี7 เกิดการชํารุดเสียหาย
จึงอยากใหทานผูบริหารใหการชวยเหลือดวยคะ ขอบคุณคะ

นายชัยยุทธ โคตรสมบัติ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ สําหรับหมูบานไหนท่ีตองการสูบน้ําเขาสระ ก็ขอใหทํา
หนังสือขอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือสูบน้ําเขามากอนนะ เพ่ือจะไดใหการทํางานเปนไปตาม
ระบบงานราชการตอไป
- เรื่องสระน้ําหนองแสง อยากสอบถามวาไมมีทางเขาสระเลยหรือเปลา ทําไมตองขอซื้อน้ํามัน
เชื้อเพลิงทุกป จึงอยากใหหาวิธีการแกไขปญหาในระยะยาวตอไป อาจจะทําทางน้ําเขา หรือวาง
ทอตอน้ําเขาสระ จะดําเนินการไดหรือไม ขอใหทานปรึกษาหารือกับผูบริหารและผูนําหมูบาน
ตอไป เพ่ือจะไดลดคาใชจายเรื่องน้ํามันในครั้งตอไปดวยครับ

นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ สําหรับกรณีทานสมาชิก อบต.ท่ีไดขอความชวยเหลือในเรื่อง
ตางๆนั้น ทางฝายผูบริหารก็จะนําขอมูลตางๆไปพิจารณาหาทางชวยเหลือพ้ืนท่ีท่ีไดรับความ
เดือดรอนของประชาชนตอไป ซึ่งทางผูบริหารก็พรอมจะรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะของทาน
สมาชิก อบต. ทานผูนําหมูบาน และสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาปรับปรุง แกไขใหดียิ่งๆข้ึน
ตอไป

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแจงหรือเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม ถาไมมี ขอปดการประชุม

ปดการประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ ประจักษ  ศรีประเสริฐศักดิ์ ผูจดบันทึกการประชุม
( นายประจักษ  ศรีประเสริฐศักดิ์ )

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจสอบแลว
จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน

(ลงชื่อ) จรูญ  หาญกลา ประธานกรรมการ
( นายจรูญ  หาญกลา )

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
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(ลงชื่อ) สมศักดิ์  กองทุงมน กรรมการ
( นายสมศักดิ์  กองทุงมน )

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) บุญมี  ปตตาระโพธิ์ กรรมการ
( นายบุญมี  ปตตาระโพธิ์)

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ตรวจสอบแลวถูกตอง

ลงชื่อ ทองดวง บรรดาศักดิ์ ผูตรวจบันทึกการประชุม
( นายทองดวง บรรดาศักดิ์ )

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
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