รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
*****************************
ผู้มาประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 ร้อยตรีเสียน มะโนศรี
2 นางลำเอียง ศรีกระทุม
3 นายวินัย สวาดนา
4 นางสาวพจมาน ศรีกระทุม
5 นายฉบับ แก้วยาศรี
6 นายพันธ์ สุวรรณทา
7 นางสั้น คนล่ำ
8 นายธวัชชัย รูปทอง
9 นายแสง สามี
10 นายธีรยุทธ ปัญญาอ้วน
11 นายศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นายสุวจั นะ ทองสาดี
2 นายอุดร จันทะภา
3 นายสมฤทธิ์ สุพรมอินทร์
4 นายพรชิต อินแก้ว
5 นางสาวพรรณี สังฆวงค์
6 นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง
7 นางวารุณี ชาคำรุณ
8 นางบุญเกื้อ พรมมีนิล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 6
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม(เลขานุการฯ)

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี
ลำเอียง ศรีกระทุม
วินัย สวาดนา
พจมาน ศรีกระทุม
ฉบับ แก้วยาศรี
พันธ์ สุวรรณทา
สั้น คนล่ำ
ธวัชชัย รูปทอง
แสง สามี
ธีรยุทธ ปัญญาอ้วน
ศักดิช์ ัย ปัทถาพงษ์

ตำแหน่ง
ท้องถิ่นเภอท่าลี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
เลขานุการนายกฯ
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ
เจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ
สุวัจนะ ทองสาดี
อุดร จันทะภา
สมฤทธิ์ สุพรมอินทร์
พรชิต อินแก้ว
พรรณี สังฆวงค์
ทัศนีย์ จันทร์สว่าง
วารุณี ชาคำรุณ
บุญเกื้อ พรมมีนิล

หมายเ
หตุ

หมายเห
ตุ

.../เปิดประชุม...

-2เปิดประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
:สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
10 สิงหาคม 2561 ตามระเบียบวาระที่ 4.2 การพิจารณารับหลักการ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำแคม ได้พิจารณาเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ
ที่ประชุมได้กำหนดให้ผู้ประสงค์จะแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภา ฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ฯ เชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติ ได้แจ้งผลการพิจารณาแปรญัตติข้อบัญญัติฯ ต่อที่ประชุมสภา ฯ ทราบ
เชิญครับ
นายธวัชชัย รูปทอง กล่าว
:เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน
ประธานแปรญัตติ
ผมนายธวัชชัย รูปทอง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ขอแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการต่อ
ที่ประชุมสภา อบต.น้ำแคม
ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้มีมติในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้มีมติ
กำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติตอ่ คณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อยกว่า
24 ชั่วโมง นับแต่สภามติรับหลักการ นั้น
ปรากฏว่า ในระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2561 เวลา
08.30-16.30 นาฬิกา ไม่มีสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำแคม ยื่นขอแปรญัตติรา่ งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และในวันที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 16.50 นาฬิกา
คณะกรรมการแปรญัตติพร้อมด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ได้ประชุมร่วมกัน พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีความเห็น ดังนี้
1. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปโดยถูกต้อง
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณแล้ว
2. การตั้งจ่ายได้ตั้งจ่ายไว้โดยประหยัด และเพื่อใช้จ่ายไปตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
3. การคำนวณประมาณการรายรับเป็นจำนวนใกล้เคียงกับที่รับจริงของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
จึงให้เป็นไปตามร่างเดิมของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม ไว้ทุกประการ
.../ร้อยตรีเสียน...
-3ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม

มติที่ประชุม
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม

มติที่ประชุม
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม

:ขอขอบคุณ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ได้รายงานผลให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ทราบ ซึ่งคณะกรรมการ
แปรญัตติข้อบัญญัติฯ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติเดิมที่ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ
ไม่มีการแปรญัตติ สรุปว่ายังคงใช้ร่างข้อบัญญัติ ฯ เดิม ขอมติที่ประชุมเพื่อ
ผ่านการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 วาระที่ 2 ครับ
:เห็นชอบ 9 คะแนน , ไม่เห็นชอบ – คะแนน , งดออกเสียง 1 คะแนน
(งดออกเสียง คือ ร้อยตรีเสียน มะโนศรี)
:เนื่องจากในวาระที่ 2 ไม่มีการแปรญัตติและไม่มีการอภิปราย จึงขอให้พิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ในวาระที่ 3 การลงมติ
ว่าจะตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หรือไม่ ขอมติที่ประชุมครับ
:เห็นชอบ 8 คะแนน , ไม่เห็นชอบ – คะแนน , งดออกเสียง 2 คะแนน
(งดออกเสียง 2 คน คือ ร้อยตรีเสียน มะโนศรี และนางลำเอียง ศรีกระทุม)
:เป็นอันว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ได้ผ่านการพิจารณา 3 วาระเรียบร้อยแล้ว ในวาระที่ 1 คือวาระรับหลักการ
วาระที่ 2 คือวาระแปรญัตติและอภิปราย วาระที่ 3 คือลงมติให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ ฯ และส่งร่างข้อบัญญัติฯ ให้นายอำเภอในฐานะผู้กำกับดูแล
พิจารณาอนุมตั ิต่อไป ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม มีเรื่องอะไร
จะแจ้งสมาชิกสภา ฯ หรือไม่ เชิญครับ

นายอุดร จันทะภา กล่าว
นายก อบต.น้ำแคม

:ขอเสริมเรื่องอุดหนุนไฟฟ้าเพื่อขยายไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 800,000 บาท
ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้
-บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 1 มีคา่ ใช้จา่ ย จำนวน 100,000 บาท
-บ้านห้วยผุก หมู่ที่ 2 มีคา่ ใช้จา่ ย จำนวน 300,000 บาท
-บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3 มีคา่ ใช้จา่ ย จำนวน 100,000 บาท
-บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ 4 มีคา่ ใช้จา่ ย จำนวน 100,000 บาท
-บ้านห้วยด้าย หมู่ที่ 5 มีคา่ ใช้จา่ ย จำนวน 100,000 บาท
-บ้านปากยาง หมู่ที่ 6 มีคา่ ใช้จา่ ย จำนวน 100,000 บาท
สำหรับรางระบายน้ำตื้นสายบ้านนางผาง-บ้านนางอรทัย อีกประมาณ 45 เมตร
จะสุดสายนั้น ขอตรวจสอบงบประมาณในไตรมาสที่ 2/2562 ถ้ามีงบประมาณ
จะเร่งรัดดำเนินการเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการโอนงบประมาณฯ
ดำเนินการต่อให้เสร็จเรียบร้อยต่อไป ขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ ให้ความสำคัญ
กับงบประมาณต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตำบลน้ำแคม ในฐานะที่ทา่ นเป็นตัวแทน
ประชาชนเข้ามามีสิทธิมีเสียงในสภา ฯ และทำให้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2562 ผ่านได้ด้วยดี
.../4.4 การโอนงบ...
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4.4 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว :เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้แจ้งรายละเอียด
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
การโอนงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยเชิญครับ
นายอุดร จันทะภา กล่าว
ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อ
นายก อบต.น้ำแคม
วันทิ่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบในการรับโอนกิจการประปาบ้านห้วยผุก
หมู่ที่ 2 และปั๊มสูบน้ำขึ้นหอถังสูงได้ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ และไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้ จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ดังนี้
รายการที่ 1
โอนเพิ่ม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมช
งบ
ลงทุน
หมวด ครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์อื่น
รายการ เพื่อจัดซื้อปั๊มหอยโขง 1 HP ราคา 4,850 บาท จำนวน 1 ตัว
งบประมาณก่อนโอน - บาท โอนเพิ่มครั้งนี้เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

จำนวน 4,850 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
มติที่ประชุม

โอนลด
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบ
บุคลากร
หมวด เงินเดือน
ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน
รายการ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 560,160 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 255,970 บาท โอนลดครั้งนี้ 4,850 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 251,120 บาท
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,850 บาท
รวมโอนลด จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,850 บาท
สำหรับรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีเพียงเท่านี่ มีทา่ นใดสงสัยจะสอบถามเชิญครับ
:สมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ
:เห็นชอบ 9 คะแนน , ไม่เห็นชอบ – คะแนน , งดออกเสียง 1 คะแนน
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.20 นาฬิกา
เริม่ ประชุม เวลา 14.00 นาฬิกา
.../ระเบียบวาระที่ 5...
-5-

ระเบียบวาระที่ 5
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม

นายอุดร จันทะภา กล่าว
นายก อบต.น้ำแคม
นายศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์ กล่าว
ปลัด อบต.น้ำแคม

เรื่องอื่น ๆ
:เรื่องการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬา
“นครเวียงสาเกมส์ ครั้งที่ 2” ประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงเรียนบ้านน้ำแคม
ซึ่งได้เชิญเจ้าของเรื่องมารับฟังและมาชี้แจงด้วยตนเองอีกครั้ง แต่วันนี้ไม่มา
เข้าร่วมประชุมด้วย อย่างไรก็ให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลำน้ำแคม
ได้พิจารณาด้วย
:ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้หารือกับฝ่ายพัสดุว่าสิ่งไหนเบิกได้
และเหมาะสม
:ต้องหารือกับโรงเรียนบ้านน้ำแคมอีกครั้ง และโครงการต้องเป็นเจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบดำเนินจัดทำโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

นายสุวัจนะ ทองสาดี
ท้องถิ่นอำเภอท่าลี่

ที่ประชุม
นายอุดร จันทะภา กล่าว
นายก อบต.น้ำแคม

ต้องดำเนินการเอง
:เรียนประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
เรื่องกีฬา ถ้าเป็นการอุดหนุนจะต้องระวัง หน่วยงานของท่านทำเองจะดีกว่า
ต้องรัดกุม เพราะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ซึ่งต้องมีระเบียบว่าด้วย
เรื่องนั้น ๆ มารับรองถึงจะสามารถดำเนินการได้
:รับทราบ
:-ถังขยะเปียก ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 จะประกาศการดำเนินการ
จัดทำถังขยะเปียกครบร้อยละ 100 ทั้งตำบล โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลน้ำแคม เร่งการอบรมให้ครบทุกหมู่ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 จังหวัดเลย
จะออกตรวจจังหวัดสะอาด อำเภอท่าลี่ โดยให้นำข้อมูลส่งอำเภอ
ขอความอนุเคราะห์ให้สมาชิกสภา ฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทำความสะอาดบริเวณบ้านของตัวเอง และต้องคัดแยกขยะภายในครัวเรือน
ของตนเองด้วย
-การจัดตั้งผ้าป่าขยะ ได้ดำเนินการจัดตั้งผ้าป่าขยะขึ้น ในวันที่ 19 สิงหาคม
2561 เป็นวันพระ 8 ค่ำ จะให้รถบรรทุกขยะตระเวนรับบริจาคขยะจากชาวบ้าน
ไปร่วมไว้ทวี่ ัดโดยจะทอดถวาย ณ วันโพนข่า บ้านปากยาง ในวันที่ 24
สิงหาคม 2561 และให้ผู้รับซื้อมาซื้อพร้อมนำเงินถวายวัดโพนข่า จึงขอให้
สมาชิกสภา ฯ ช่วยดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดผ้าป่าขยะทางหอกระจายข่าว
ด้วยครับ
-การปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้และผู้พกิ าร บ้านห้วยผุก ชื่อ นายประจวบ บริบูรณ์
ซึ่งนายอำเภอท่าลี่ ได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จำนวน 20,000 บาท โดยเงินเข้าบัญชี
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรียบร้อยแล้ว และจะให้ช่างดำเนินการจัดทำ
ประมาณราคา และดำเนินการปรับปรุงบ้านต่อไป
.../-ผู้ยากไร้...
-6-ส่วนผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัย กรณีของ นายเย็น ชาติวงค์ ถิ่นฐานเดิมเป็นคน
จังหวัดนครราชสีมา ภรรยาเป็นคนต่างด้าว มีลูกหลานอุปการะ จำนวน 3 คน
ไม่มีทดี่ ินเป็นของตัวเอง ปลูกสร้างบ้านชั่วคราวอยู่คุ้มบ้านน้อย
กรมทาง และเจ้าของที่ดินจะให้ออกไปอยู่ที่อื่น ได้พิจารณาร่วมกับผู้นำชุมชน
แล้ว ว่าจะไปประสานกับโรงเรียนบ้านน้ำแคม ขอปลูกที่พักชั่วคราวพออาศัย

ที่ประชุม

อยู่ได้
:รับทราบ

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม

:ขอหารือเรือ่ งการจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้มีมติ
เห็นชอบในการจ่ายขาดงานสะสมในการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายใน
ตำบลน้ำแคม จำนวน 55 สาย แต่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากในช่วงนั้น
ฝนตกหนัก หากดำเนินการไปเกรงว่าจะยิ่งสร้างความลำบากในการสัญจรของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น จึงขอพักไว้ก่อน แต่ชว่ งนี้ฝนแล้ง โครงการที่ได้รับความ
เห็นชอบยังคงจะดำเนินการได้อยู่หรือไม่
นายอุดร จันทะภา กล่าว
:การจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 55 สาย
นายก อบต.น้ำแคม
จะนำมาปัดฝุ่นใหม่และดำเนินการต่อได้เลยหรือไม่ หรือจะเพิ่มโครงการและ
ประชุมพิจารณาใหม่ ขอหารือท่านท้องถิ่นอำเภอท่าลี่ครับ
นายสุวัจนะ ทองสาดี กล่าว
:เงินสะสมดำเนินการทันที ถ้าไม่ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ก็เป็นอันพับไป ท้อง
ถิ่นอำเภอท่าลี่
หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ผู้บริหารรายงานความจำเป็นในห่วงระยะเวลาที่
กฎกำหนด หรือจะดำเนินการต่อก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อหนี้ผูกพัน
และเบิกจ่ายในระยะเวลาที่กำหนดไม่เกิน 1 ปี
นายแสง สามี กล่าว
:ขอเป็นโครงการเก่าที่ได้รับอนุมัติจากสภาฯ แล้ว ดำเนินการต่อ
สมาชิกสภา อบต.น้ำแคม หมู่ 6 ถ้าจะประชุมใหม่ผมเกรงว่าจะซักช้า
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
:สมาชิกสภา ฯ ท่านอื่นมีความเห็นจะเสนอหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
ว่าจะใช้โครงการเดิมดำเนินการต่อ
มติที่ประชุม
:เห็นชอบ 9 คะแนน , ไม่เห็นชอบ – คะแนน , งดออกเสียง 1 คะแนน
(งดออกเสียง คือ ร้อยตรีเสียน มะโนศรี)
นายอุดร จันทะภา กล่าว
:ขอแจ้งในที่ประชุมว่า มีประชาชนได้ร้องทุกข์ให้องค์การบริหารส่วน
นายก อบต.น้ำแคม
ตำบลน้ำแคม ให้ความช่วยเหลือ ขอเชิญผู้ร้องทุกข์ได้แจ้งเหตุให้ที่ประชุมทราบ
เชิญครับ
.../นายอุดร...

-7นางแปง แก้วยาศรี กล่าว

:สวัสดีคะ ดิฉัน นางแปง แก้วยาศรี บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 1 มีปัญหาจะให้

ประชาชน

นางวาสนา ขันทะคีรี กล่าว
นักพัฒนาชุมชน
นายสุวัจนะ ทองสาดี
ท้องถิ่นอำเภอท่าลี่
นายอุดร จันทะภา กล่าว
นายก อบต.น้ำแคม
ที่ประชุม
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม

ช่วยเหลือฐานะท่านเป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ตำบลน้ำแคม หลานสาว
ชื่อ นางสาวนิตยา เกรียงไกร ไม่แน่ใจว่าติดยาเสพติดหรือเป็นโรคประสาท
มีอาการคุ้มคลั่ง พูดในสิ่งที่มองไม่เห็น และที่สำคัญทำร้ายลูกสาวตนเอง
อายุเพียง 4 ปี ขังลูกไม่ให้ลูกไปโรงเรียน และมีนิสัยก้าวร้าว โดยขอคำแนะนำ
และช่วยหาทางออกด้วย จะทำอย่างไรก็ได้ให้เขาได้รับการบำบัดรักษา
เคยพาไปโรงพยาบาลจิตเวช แต่ตัวเขาบอกไม่ได้เป็นบ้า เขาไม่เหมาะ
ทีจ่ ะดูแลลูกเอง อยากส่งนางสาวนิตยา เกรียงไกร ไปบำบัดยาเสพติด
แต่ไม่มีหลักฐานว่าเสพยา จะพาไปโรงพยาบาลจิตรเวช ก็ไม่ไปบอกว่าไม่ได้บ้า
ทำอย่างไรจะแยกเด็กออกจากแม่ได้ เพราะเด็กไม่มีความปลอดภัยเลย
ปัจจุบันเด็กมีความกลัว ไม่กล้าออกมาเจอใคร
:ได้ประสานเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กฯ มาเยี่ยมแล้ว แต่จะแยกเด็กจากแม่
ทำไม่ได้ เพราะไม่มีอำนาจ แต่ได้ทำข้อตกลงไว้แล้ว ว่าถ้าเขาทำร้ายลูกอีก
จะแยกเด็กจากแม่ไปเลย
:ทำอย่างไรไม่ได้ ส่งรายละเอียดส่วนตัวของผู้มีปัญหา รายงานนายอำเภอท่าลี่
เพื่อให้นายอำเภอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อให้ความช่วยเหลือ
:สรุปว่าท้องถิ่นอำเภอท่าลี่ แนะนำให้รายงานอำเภอเพื่อให้นายอำเภอ
พิจารณาดำเนินการ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
:รับทราบ
:ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งในที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอสรุปการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ดังนี้
-วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำแคม พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
-วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ประชุมวาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่างข้อ

บัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
-วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ประชุมวาระที่ 2 แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ
และอภิปรายการแปรญัตติ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารและสมาชิกสภา ฯ ท่านใด
เสนอญัตติ ฯ จึงสงวนร่างเดิมของข้อบัญญัติฯ ไว้ และประชุมในวาระที่ 3
ลงมติตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ซึ่งได้ดำเนินการ
ประชุมสามวัน ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมขอปิดประชุมครับ
.../ปิดประชุม...

-8ปิดประชุมเวลา 17.00 นาฬิกา
(ลงชื่อ)

ศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นายศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์ )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
(ลงชื่อ) ร้อยตรี เสียน มะโนศรี ผู้ตรวจรานงานการประชุม
( เสียน มะโนศรี )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

ธวัชชัย รูปทอง
ประธานกรรมการ
( นายธวัชชัย รูปทอง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 5

(ลงชื่อ)

สั้น คำล่ำ
กรรมการ
( นางสั้น คนล่ำ )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 5

(ลงชื่อ)

พจมาน ศรีกระทุม
กรรมการ/เลขานุการ
( นางสาวพจมาน ศรีกระทุม )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 3

