




เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เม่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  มาครบองคประชุมแลว นายทองดวง บรรดาศักดิ์

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ไดกลาวเปดการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาฯ (1) ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไดกําหนด

สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2558 ในระหวางวันท่ี 14-28 กุมภาพันธ
2558 โดยจะดําเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. 2558 และกําหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป  และภารกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ อาศัย
อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547
ขอ 22 ขาพเจานายทองดวง บรรดาศักดิ์ ตําแหนง ประธานสภาฯ  จึงขอเชิญประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2558 ในวันท่ี 26
กุมภาพันธ 2558 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
(2) ดวยอําเภอประทาย ไดแจงเรื่องโครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาทองถ่ินจังหวัดนครราสีมา ในรุนท่ี 8 ในระหวางวันท่ี 18-20 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมโกลเดนแลนดรีสอรท ตําบลไชยมงคล อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ขอใหทานสมาชิก อบต.หนองคาย จํานวน 10 ทาน ท่ีมีรายชื่อเตรียมความ
พรอมในการเดินทางไปราชการในครั้งนี้ดวย หากสมาชิก อบต.ทานใดไมสามารถเดินทางไป
ราชการได ก็ใหแจงทานประธานสภาฯ เพ่ือจะไดทําการแกไขเปลี่ยนแปลงใหสมาชิก อบต.
ทานอ่ืนๆ ไปเขารวมอบรมแทน ขอบคุณครับ

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา
(สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2558)

ประธานสภาฯ - ไดมอบหมายใหเลขานุการสภาฯ(นายประจักษ  ศรีประเสริฐศักดิ์) เปนผูอานรายงานการ
ประชุมครั้งท่ีแลวใหท่ีประชุมทราบ

ประธานสภาฯ มีทานใดจะเสนอแกไขหรือไม  ถาไมมีขอใหการรับรอง
มติท่ีประชุม ใหการรับรองดวยคะแนนเสียง 22 เสียง ไมรับรอง ไมมี งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระท่ี 3 การตอบกระทู
ไมไม

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ญัตติกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจําป 2558 และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุม  สามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป

ประธานสภาฯ - ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 มาตรา 53 ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ
หลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด  แตตองไมเกินสี่สมัย  วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 21 ขอ 11(3)
ขอ 21 ความวา การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตน
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป
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ของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ให
ประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําป สมัยแรกของแตละปโดยใหนํา
ความในขอ 11 มาบังคับใชโดยอนุโลม

เม่ือสภาทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถ่ินทําเปนประกาศของสภาทองถ่ิน
พรอมท้ังปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในกรณีท่ีไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไว หรือไมไดกําหนดวันเริ่มประชุม
สามัญประจําปสมัยแรกในปถัดไปไว หรือมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ
ประจําป หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปท่ีกําหนดไวแลว ใหประธานสภาทองถ่ินนํา
ปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได
ขอ 11 (3) ความวา สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
กําหนดวาปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปก่ีสมัย แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละ
สมัยในปนั้นจะกําหนดก่ีวัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรก
ของปถัดไป และมีกําหนดก่ีวัน

การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามท่ีกฎหมายวาดวยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกําหนด จึงขอนําปรึกษาท่ีประชุมวาจะกําหนดสมัยประชุมอยางไร

ท่ีประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ มีทานใดท่ีจะอภิปรายหรือไม
ท่ีประชุม ไดมีผูใดอภิปราย
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 2 คือ ระหวางวันท่ี 16-30 มิถุนายน 2558
2. สมัยท่ี 3 คือ ระหวางวันท่ี 15-29 สิงหาคม 2558
3. สมัยท่ี 4 คือ ระหวางวันท่ี 16-30 พฤศจิกายน 2558
สมัยประชุมสมัยสามัญประจําปสมัยแรกของป พ.ศ. 2559 วันท่ี 14-28 กุมภาพันธ 2559

ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายหรือเสนอเรื่องอะไรหรือไม
ท่ีประชุม ไมมีผูอภิปราย
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมดวยวาจะกําหนดสมัยประชุมตามท่ีสมาชิกไดเสนอมา
มติท่ีประชุม ไดพิจารณาแลวเหน็ชอบใหกําหนดสมัยประชุม 4 สมัย

1. สมัยท่ี 2 คือ ระหวางวันท่ี 16-30 มิถุนายน 2558
2. สมัยท่ี 3 คือ ระหวางวันท่ี 15-29 สิงหาคม 2558
3. สมัยท่ี 4 คือ ระหวางวันท่ี 16-30 พฤศจิกายน 2558
สมัยประชุมสมัยสามัญประจําปสมัยแรกของป พ.ศ. 2559 วันท่ี 14-28 กุมภาพันธ 2559

ประธานสภาฯ ท่ีประชุมไดมีมติแลวเห็นชอบดวยคะแนนเสียง 22 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 1 เสียง
(ประธานสภาฯ) ก็จะไดประกาศใหประชาชนทราบตอไป

4.2 ญัตติการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ - ระเบียบ ขอกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 105 (2) ความวา ภายใตบังคับขอ 103 และขอ 104 สภาทองถ่ินมี
อํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน เปนคณะกรรมการ
สภาทองถ่ิน ชุดตางๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้
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(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
โดยใหมีอํานาจหนาท่ีตามความใน ขอ 33 ความวา รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุก
คราว ตองใหมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนา
รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยาง
นอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาสตรวจดูไดกอนกอนเวลาประชุมไมนอย
กวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกครั้ง อยางนอยจะตองมีรายชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน

ท่ีมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม
ใหเลขานุการสภาทองถ่ินปดประกาศรายงานการประชุมท่ีสภาทองถ่ินมีมติรับรอง

แลวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนไดทราบ
ขอความใดๆ อันเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาหนึ่งในสามของสภา
ทองถ่ินท้ังหมดเทาท่ีมีอยูอาจเสนอญัตติดวยวาจาขอมิใหโฆษณา ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินมี
มติเห็นชอบก็ใหเปนไปตามท่ีรองขอ

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระนี้จึงขอใหท่ีประชุมไดเสนอรายชื่อผูเปนคณะกรรมการดังกลาว จํานวน 3-7
คน โดยจะตองมีผูรับรองดวย 2 ทาน มีทานใดจะอภิปรายหรือเสนอเรื่องอะไรหรือไม

นายศักดิ์สิทธิ์ ประทุมคํา เรียนทานประธานสภาฯ ผูบริหาร/สมาชิก อบต./และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอ เ สนอผู
เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน 3 คน ครับ

ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายหรือเสนอเรื่องอะไรหรือไม
ท่ีประชุม ไมมีผูอภิปราย
ประธานสภาฯ ท่ีประชุมขอใหสมาชิก อบต. ไดเสนอชื่อคณะกรรมการดังกลาว
นายบุญชู แสนนอก ขอเสนอ นายจรูญ  หาญกลา เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ ขอผูรับรองจํานวน 2 ทานครับ

ผูรับรองคนท่ี 1. นายอนงค  ภูมาก คนท่ี 2. นายศักดิ์สิทธิ์ ประทุมคํา
มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเสียง 22 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 1 เสียง
นางบัวพันธ ปกไธสง ขอเสนอ นายสมศักดิ์ กองทุงมน เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ ขอผูรับรองจํานวน 2 ทานครับ

ผูรับรองคนท่ี 1. นายบุญลือ วิชัยโคตร  คนท่ี 2. นางปวีนา ออมนอก
มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเสียง 22 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 1 เสียง
นายศักดิ์สิทธิ์ ประทุมคํา ขอเสนอ นายบุญมี ปดตาระโพธิ์ เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผูรับรองคนท่ี 1. นายเฉลา บรรดาศักดิ์  คนท่ี 2. นายประสิทธิ์ สิงหวิสุทธ
มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเสียง 22 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 1 เสียง

และไดแตงตั้ง นายจรูญ หาญกลา เปนประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

4.3 ญัตติพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติม
ฉบับท่ี 1

ประธานสภาฯ ขอใหเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของไดชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารท่ีเจาหนาท่ีไดแจกใหกับ
ทานสมาชิก อบต.ไดรับทราบแลวนั้น

นายรณกฤต ธนออมนอก เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ตามท่ีไดแจกเอกสารใหทานสมาชิก อบต.ไดพิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-
2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
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แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 กําหนดใหทองถ่ินดําเนินการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามป เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน โดย
แผนพัฒนาสามารถแกไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนและความเหมาะสม
โดยใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 22 ความวา การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
สามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอม
เหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
พิจารณารางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน
ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใหแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
เพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลว ผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป
ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จึงมีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการแกไข
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ฉบับท่ี 1 เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลอง
กับปญหาและความตองการของประชาชนและเพ่ือใหสามารถแกปญหา ความจําเปน ทันตอ
สถานการณในปจจุบัน อีกท้ังใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป สําหรับ
รายละเอียดตางๆ ไดแจกทานสมาชิก อบต. ไดรับทราบไปแลวนั้น มีทานใดสงสัยหรือจะ
อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม

ประธานสภาฯ ตามท่ีเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ไดชี้แจงรายละเอียดเบื้องตนใหกันทานสมาชิก
อบต. ไดรับทราบไปแลวนั้น มีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม

ท่ีประชุม ไดมีผูอภปิราย
นายบุญชู แสนนอก เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน

ตามท่ีไดอานรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ไปแลวนั้น กระผม
เคยมีประสบการณเก่ียวกับกรณีบานโคกสะอาด ทําการขุดสระน้ําในพ้ืนท่ีหมูบานเพ่ือ
ประชาชนใชรวมกันแตสุดทายเจาของโฉนดไมมีการโอนโฉนดให เปนท่ีสาธารณะ
ตอมาเจาของโฉนดไมอนุญาตใหใชสระน้ําดังกลาวจนถึงปจจุบันนี้ ซึ่งมันจะคลายกับกรณี
บานโคกเพ็ด ม.6 ท่ีจะทําการขุดลอกสระประชาสามัคคี อยากใหทานผูบริหาร ทานสมาชิก
อบต.ทุกทานไดพิจารณาหรือชวยกันตรวจสอบใหดีวาจะดําเนินการในข้ันตอนอยางไร จึงจะ
ทําใหการดําเนินการไมใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาอีก ขอบคุณครับ

นายชัยยุทธ โคตรสมบัติ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ตามท่ีสมาชิก อบต. ไดเสนอแนะเพ่ือไมใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาก็ขอบคุณมากครับ ทาง
ผูบริหาร เจาหนาท่ีประจํา จะปรึกษาหารือและทําใหถูกตองตามระเบียบ เพ่ือไมใหเกิด
ปญหาตางๆ ตามมาอีก ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม
ท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ ไดใหเลขานุการเรียกสมาชิกท่ีอยูขางนอกเขาหองประชุมและนับองคประชุมเพ่ือขอมติ
เลขานุการฯ ไดเรียกสมาชิกเขาหองประชุมและนับองคประชุมปรากฏวา มีสมาชิกอบต. จํานวน 23 ทาน
ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1
มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนน 22 เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ
มติท่ีประชุม ไมมี
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ประธานสภาฯ สรุปวาทานสมาชิก อบต. ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง
ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

4.4 ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) โดยขอเปล่ียนแปลงจากคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือน ทรงสูง ต้ังไว 4,900 บาท
เปล่ียนแปลงเปนคาจัดซื้อตูไมเก็บเอกสารบานเล่ือน ทรงสูง งบประมาณต้ังไวคงเดิม

ประธานสภาฯ ขอใหเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของไดชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารท่ีเจาหนาท่ีไดแจกใหกับ
ทานสมาชิก อบต.ไดรับทราบแลวนั้น

นายนพดล  แกวคุณ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ตามท่ีไดขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 โดยสํานักงานปลัด มีความจําเปนตองขอเปลี่ยนแปลงจากคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
บานเลื่อน ทรงสูง เปลี่ยนแปลงเปนคาจัดซื้อตูไมเก็บเอกสารบานเลื่อน ทรงสูง ตั้งไว
4,900 บาท คงเดิม เนื่องจากตูเหล็กนั้นหาซื้อไดยากและไมมีบานเลื่อนกระจก จึงมีความ
จําเปนตองเปลี่ยนแปลงเปนตูไมเก็บเอกสารบานเลื่อน ทรงสูง ขอใหทานสมาชิก อบต.
ทุกทานไดพิจารณาอนุมัติดวย ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ตามท่ีทานรองปลัด อบต.หนองคาย ไดชี้แจงไปแลวนั้น มีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม
ท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ ไดใหเลขานุการเรียกสมาชิกท่ีอยูขางนอกเขาหองประชุมและนับองคประชุมเพ่ือขอมติ
เลขานุการฯ ไดเรียกสมาชิกเขาหองประชุมและนับองคประชุมปรากฏวา มีสมาชิกอบต. จํานวน 23 ทาน
ประธานสภาฯ สมาชิก อบต. ทานใดเห็นชอบอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
(1) โดยขอเปลี่ยนแปลงจากคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ทรงสูง ตั้งไว 4,900 บาท
เปลี่ยนแปลงเปนคาจัดซื้อตูไมเก็บเอกสารบานเลื่อน ทรงสูง งบประมาณตั้งไวคงเดิม

มติท่ีประชุม อนุมัตดิวยคะแนน 22 เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ ทานใดไมอนุมัติ
มตท่ีิประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ สรุปวาทานสมาชิก อบต. ใหการอนุมัตดิวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมอนุมัติ ไมมี  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

4.5 ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 แผนงานเคหะและชุมชน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
(1) โดยขอเปลี่ยนแปลงจากคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 28,400 บาท รายละเอียดตาม
ประมาณการแนบทายขอบัญญัติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเ ก่ียวกับเคหะและชุมน เปลี่ยนแปลงเปนคาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง ตั้ง
ไวคงเดิม มีรายละเอียดดังนี้
- ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน
- ขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
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- เครื่องปรับอากาศไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 2134-2545 และ
ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
- เปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็นและหนวย
ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
- เครื่องปรับอากาศมีระบบฟอกอากาศท่ีสามารถดักจับอนุภาคฝุนละอองและสามารถถอด
ลางทําความสะอาดได
- มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน

ประธานสภาฯ ขอใหเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของไดชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารท่ีเจาหนาท่ีไดแจกใหกับ
ทานสมาชิก อบต.ไดรับทราบแลวนั้น

นายสุรัตน  นามบุตร เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ตามท่ีไดขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 โดยกองชาง มีความจําเปนตองขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2558 คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ หนา 78 หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ไมไดกําหนดรายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ จึงมีความ
จําเปนตองเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดท่ี ไดชี้แจงไปเบื้องตนแลว ขอใหทานสมาชิก อบต.
ทุกทานไดพิจารณาอนุมัติดวย ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ตามท่ีทานผูอํานวยการกองชาง ไดชี้แจงไปแลวนั้น มีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม
ท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ ไดใหเลขานุการเรียกสมาชิกท่ีอยูขางนอกเขาหองประชุมและนับองคประชุมเพ่ือขอมติ
เลขานุการฯ ไดเรียกสมาชิกเขาหองประชุมและนับองคประชุมปรากฏวา มีสมาชิกอบต. จํานวน 23 ทาน
ประธานสภาฯ สมาชิก อบต. ทานใดเห็นชอบอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนงานเคหะและชุมชน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑสํานักงาน
(1) โดยขอเปลี่ยนแปลงจากคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 28,400 บาท รายละเอียดตาม
ประมาณการแนบทายขอบัญญัติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน เปลี่ยนแปลงเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไวคงเดิม มีรายละเอียดดังนี้
- ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน
- ขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
- เครื่องปรับอากาศไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 2134-2545 และ
ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
- เปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็นและหนวย
ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
- เครื่องปรับอากาศมีระบบฟอกอากาศท่ีสามารถดักจับอนุภาคฝุนละอองและสามารถถอด
ลางทําความสะอาดได
- มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน

หนา 8



มติท่ีประชุม อนุมัตดิวยคะแนน 22 เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ ทานใดไมอนุมัติ
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ สรุปวาทานสมาชิก อบต. ใหการอนุมัติดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมอนุมัติ ไมมี  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)
ประธานสภาฯ มีทานใดจะเสนออีกหรือไม
ท่ีประชุม ไดมีผูอภิปราย
นายจรูญ  หาญกลา เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอ

สอบถามกรณีงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงสรางพ้ืนฐานตาม
ขอบัญญัติตอนนี้ไดดําเนินการถึงไหนแลว และจะดําเนินการไดตอนไหนขอใหทานผูบริหาร
ไดชี้แจงรายละเอียดให สมาชิก อบต.ไดรับทราบดวย

- ขอปรึกษาหารือเรื่องนมโรงเรียน ตามท่ีไดใหการสนับสนุนใหกับโรงเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และสนับสนุนโรงเรียนวัดบานตําแยนั้น จะเปนไปไดหรือไมถาจะใหการสนับสนุนประชาชน
ในพ้ืนท่ีหมูบานดอนตะหนิน หมู 5 ในการขอรับการชวยเหลือเรื่องนมจะไดหรือไม เนื่องจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความยากจนเลี้ยงหลานนอยไมมีเงินซื้อนมใหหลานกิน จึงอยากใหทาน
ผูบริหารหาทางชวยเหลือดวย ขอบคุณครับ

นายชัยยุทธ โคตรสมบัติ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน
สําหรับโครงการตางๆ นั้นตอนนี้โครงสรางพ้ืนฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกสวาง

ม.7 ถึง บานดอนตะหนิน ม.5 ก็ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว รอแตผูรับจางมาทําสัญญา
หลังจากนั้นก็จะลงมือทํางานไดเลย สวนโครงการอ่ืนๆ ใหรอไปกอนเพราะตอนนี้เงินยังเขามา
ไมเพียงพอกับโครงการท่ีเหลือ ถามีเงินเขาก็จะรีบดําเนินการตอไป
- กรณีเรื่องนม ท่ีขอรับการสนับสนุนจาก อบต.หนองคาย นั้น ก็จะปรึกษาหารือกับทาน
ผูบริหาร ทานปลัด อบต. ผอ.กองคลัง เพ่ือหาทางชวยเหลือตอไป

นายสังวาล  บรรยงค เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ขอความอนุเคราะหใหการชวยเหลือในเรื่องเตาเผาขยะในเขตพ้ืนท่ีบานดอนหวายดวยครับ
เนื่องจากสถานท่ีเดิมของขยะมีกลิ่นเหม็นมาก ทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ จึงอยากใหทาง
ผูบริหารหาทางชวยเหลือเรื่องการจัดหาท่ีท้ิงขยะแหลงใหมใหไกลจากแหลงชุมชน และการ
บริหารจัดการขยะใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

นายชัยยุทธ โคตรสมบัติ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน
กรณีบานดอนหวายท่ีมีปญหาเรื่องเตาเผาขยะนั้น ถาตองการเปลี่ยนสถานท่ีเก็บขยะใหม ก็

ใหทําการประชาคมหมูบาน เพ่ือขอความเห็นชอบในหมูบานของทาน จึงจะทําใหการ
ดําเนินการตางๆ เปนไปอยางถูกตอง เรียบรอย ในการชวยเหลือนั้นก็จะปรึกษากับทาน
ผูบริหารเพ่ือหาทางชวยเหลือตอไป

นายรณกฤต ธนออมนอก เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน
สําหรับกรณีบานดอนหวาย หมูท่ี 14 นั้น ก็จะหาแนวทางชวยเหลือตอไป โดยรวมกับทาน
ผูบริหารและเจาหนาท่ี อบต.หนองคาย และตอนนี้ทาง อบต.หนองคาย ไดจัดทําโครงการ
รณรงคคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยกิจกรรม 5 R ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ก็จะ
ดําเนินรวมกับประชาชนทุกภาคสวน เพ่ือใหการดําเนินการจัดกิจกรรมดังกลาวเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเปนการหาวิธีการแกไขปญหาขยะในระยะยาวตอไป
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- ขอแจงกําหนดการจัดประชาคมตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป (2559-2561) และ
แผนชุมชน โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย โดยกําหนดวันท่ีแรกคือวันท่ี 17
มีนาคม 2558 จนถึงวันท่ี 30 มีนาคม 2558 ขอใหทานผูนํา ทานสมาชิก ผูมีสวนเก่ียวของ
ไดเตรียมความพรอมเพ่ือจะดําเนินการจดัทําแผนพัฒนาสามปดวยครับ

นายธีรภัทร คนชาญ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ขอสอบถามเก่ียวกับโครงการตางๆ ตามแผนพัฒนาสามป โดยอยากใหทางผูบริหารหาทาง

ชวยเหลือถนนเสนหลักระหวางบานตําแย ถึง บานหนองแวง ถนนเปนหลุมเปนบอ นักเรียน
คุณครูก็เดินทางไปโรงเรียนบานตําแยไมสะดวก อยากใหหาทางชวยเหลือดวยครับ

- ขอฝากเรื่องการขุดลอกเลิงระคํา อยากใหมีถนนเชื่อมตอบานตําแย หมู 3 เพ่ือให
ประชาชนไดใชประโยชนรวมกันมากท่ีสุด ฝากทานผูบริหาร และกองชาง ไดพิจารณาใหมี
ถนนเชื่อมตอของโครงการขุดลอกเลิงระคําดวย ขอบคุณครับ

นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามท่ีทาน
ผูใหญบานหมูท่ี 3 ไดสอบถามมานั้น เรื่องการขุดลอกเลิงระคํา เปนอํานาจหนาท่ีของ ก รม
ทรัพยากรน้ํา เปนผูดําเนินการทุกอยางในการขุดลอกดังกลาว สําหรับทางฝายผูบริหาร
เจาหนาท่ี อบต.หนองคาย มีหนาท่ีตรวจสอบดูแลความเรียบรอยในเบื้องตนไปกอน ถาทาง
กรมทรัพยากรเขามาดําเนินการ ก็จะใหชางไดสอบถามและหาทางชวยเหลือตอไป

นายบุญมี ปดตาระโพธิ์ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน
เนื่องดวยตอนนี้พ้ืนท่ีในตําบลหนองคาย ก็ขาดน้ําอุปโภค-บริโภค ในหลายหมูบาน จึงอยาก
ใหทางผูบริหาร เจาหนาท่ีและทุกภาคสวน หาทางชวยเหลือแกไขปญหาในระยะยาว เพ่ือจะ
ใหปญหาเรื่องน้ําหมดไปในอนาคตขางหนา ขอบคุณครบั
- สําหรับเรื่องการจัดการแขงขันกีฬา อบต.หนองคายเกมส ครั้งท่ี 12 ฝากทานเจาหนาท่ีท่ีมี
สวนเก่ียวของใหจัดกิจกรรมกีฬาพ้ืนบานท่ีมีความสนุกสนาน เราใจ จะทําใหการจัดกีฬาใน
ครั้งนี้มีความสนุกสนานและเปนท่ีพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีดวย

น.ส.ณัฐณิชา โสปสสา เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน
สําหรับเรื่องการจัดการแขงขันกีฬา อบต.หนองคายเกมส ครั้งท่ี 12 นั้น ตอนนี้ทางเจาหนาท่ี
ก็ไดออกสูจิบัตรเรียบรอยแลว เม่ือทานประชุมเสร็จแลวก็จะแจกใหกับทาน ผูใหญบาน ทาน
สมาชิก อบต. ทุกทานไดนําไปอานและทําความเขาใจการแขงขันกีฬาตอไป
- สําหรับกองเชียรนั้น ก็ขอฝากไปยังทานผูนํา ทานสมาชิก อบต. ทุกหมูบาน ชวยกัน
สอดสองดูแลลูกบานของทานใหเชียร กีฬาอยางมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย
เพ่ือใหการจัดการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอย

กํานัน เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน
แจงเรื่องภัยหนาวตําบลหนองคาย ตอนนี้ตําบลหนองคาย ไดรับผาหมแลว ก็ใหผูใหญบาน

แตละหมูบานไดมารับผาหมไดท่ีบานโคกสวาง หมูท่ี 7 ตั้งแตวันนี้เปนตนไป
ปลัด อบต. เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน

เรื่องขยะ เปนนโยบายระดับจังหวัด โดยมีหนังสือแจงเรื่องการศึกษาดูงานเก่ียวกับขยะ โดย
ทานผูวาฯ ตองการใหทองถ่ินขจัดเรื่องขยะ ใหหมดไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
- เรื่องภัยแลง เปนนโยบายระดับจังหวัด สําหรับการใหการชวยเหลือภัยแลงนั้น ก็ได
ชวยเหลือเบื้องตนใหกับหมูบานท่ีไดรับความเดือดรอนไปแลว กรณีการชวยเหลือใน
ระยะยาว ก็จะนํามาปรึกษาหารือกับผูบริหารเพ่ือแกไขปญหาและดําเนินการตอไป

- ขอขอบคุณทุกทาน ท่ีมีสวนเก่ียวของท่ีไดใหความรวมมือ ในการจัดงานของดีอําเภอ
ประทาย ทําใหการจัดกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย
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นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอบคุณทุกทานท่ี
ใหความรวมมือในการจัดงานของดีอําเภอประทาย เปนไปดวยความเรียบรอย
สําหรับการจัดงานกีฬา อบต.หนองคายเกมส ครั้งท่ี 12 ก็กําชับใหผูนํา ทานสมาชิก อบต. ให
ดูแลลูกบานของทานใหกองเชียร รูจักใหอภัยกันเม่ือทําการแขงขันกีฬาเสร็จสิ้น ท้ังนี้ทาง
อบต.หนองคาย ก็จะจัดกําลัง อปพร.เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยตอไป

ประธานสภาฯ มีทานใดจะเสนออีกหรือไม ถาไมมีทานใดจะเสนออีก  ขอปดการประชุม

ปดการประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ ประจักษ  ศรีประเสริฐศักดิ์ ผูจดบันทึกการประชุม
( นายประจักษ  ศรีประเสริฐศักดิ์ )

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจสอบแลว
จึงลงลายมือไวเปนหลักฐาน

(ลงชื่อ) จรูญ  หาญกลา ประธานกรรมการ
( นายจรูญ หาญกลา )

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สมศักดิ์  กองทุงมน กรรมการ
( นายสมศักดิ์  กองทุงมน )

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) บุญมี ปดตาระโพธิ์ กรรมการ
( นายบุญมี ปดตาระโพธิ์ )

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ตรวจสอบแลวถกูตอง

ลงชื่อ ทองดวง บรรดาศักดิ์ ผูตรวจบันทึกการประชุม
( นายทองดวง บรรดาศักดิ์ )

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

หนา 11


