




เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  มาครบองคประชุมแลว นายทองดวง บรรดาศักดิ์

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ไดกลาวเปดการประชุม  ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาฯ - ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดกําหนดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2558 ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ. 2559-2561) อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม ถึง(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 22 จึงเรียกประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2558 ในวันท่ี
25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบล
หนองคาย จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน นายทองดวง บรรดาศักดิ์ ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองคาย

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา
(สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2558 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558)

ประธานสภาฯ - ไดมอบหมายใหเลขานุการสภาฯ(นายประจักษ  ศรีประเสริฐศักดิ์) เปนผูอานรายงานการ
ประชุมครั้งท่ีแลวใหท่ีประชุมทราบ

ท่ีประชุม                รับทราบ
ประธานสภาฯ มีทานใดจะเสนอแกไขหรือไม  ถาไมมีขอใหการรับรอง
มติท่ีประชุม ไมมีผูอภิปราย
ประธานฯ เม่ือไมมีขอมติท่ีประชุมรับรองดวย
มติท่ีประชุม ใหการรับรองดวยคะแนนเสียง 26 เสียง ไมใหการรับรอง ไมมี

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
มติท่ีประชุม ใหการรับรอง

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทูถาม
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)

ประธานสภาฯ เรียนทานสมาชิก อบต./ทานผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน เพ่ือใหการพิจารณาให
ความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) มอบหมายให  นายรณกฤต
ธนออมนอก เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ รับผิดชอบแผนพัฒนาสามป เปนผูชี้แจงรายละเอียดใหทราบ
พอสังเขปดังนี้

นายรณกฤต ธนออมนอก เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพกระผมนายรณกฤต ธนออมนอก ตําแหนง เจาหนาท่ี
วิเคราะหนโยบายและแผน ขอชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยสรุปดังนี้ อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 16 และมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548
ขอ 17 ขอ 18
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จึงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยมีวัตถุประสงค
ดังนี้
1. เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลมีแผนพัฒนาสามป สําหรับนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีวางเอาไว
2. เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลมีแผนพัฒนาเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับปฏิบัติในการ
ดําเนินการพัฒนาในชวงสามป ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบล ไดใชงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดในการพัฒนาอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนระบบ
4. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
สําหรับแผนพัฒนาสามปตองใหบรรจุเขาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ในการจัด
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) มีข้ันตอนการจัดทําแผนท้ังหมด 7 ข้ันตอน โดยจะขอ
สรุปพอสังเขปดังนี้
1. ข้ันตอนการเตรียมการจัดทําแผน
2. ข้ันตอนการคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
3. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
4. ข้ันตอนการกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
5. ข้ันตอนการจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/การพัฒนา
6. ข้ันตอนการจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
7. ข้ันตอนการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
- วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย คือ โครงสรางพ้ืนฐานดีมีมาตรฐาน
พัฒนาระบบบริหารและบริการประชาชน คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สงเสริมกลุมอาชีพและเพ่ิมพูน
รายไดประชาชน
- องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาใหมีความ
ครอบคลุมสอดคลองกับปญหา/ความตองการและศักยภาพและอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

- สําหรับในสวนของการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดแจกราง
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) ใหกับสมาชิก อบต. ไดรับทราบทุกคนแลว และให
พิจารณาเปนรายขอๆ ของแตละหมูบานท่ีไดบรรจุเขาแผนพัฒนานั้น มีสมาชิก อบต.ทานใด
สงสัยขอมูลท่ีไมมีอยูในแผนพัฒนาดังกลาว หรือไม ขอใหชี้แจงในท่ีประชุมเพ่ือจะไดรับทราบ
แกไขใหถูกตองตอไป

มติท่ีประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายหรือเสนอเรื่องอะไรหรือไม
ท่ีประชุม มีผูอภิปราย
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นายบุญมี ปตตาระโพธิ์ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) นั้น
ขอแสดงความคิดเห็นดังตอไปนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน อยากใหเนนในเรื่องน้ําอุปโภค-บริโภค เพ่ือให
ประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มีน้ํากินน้ําใชอยางพอเพียง ซึ่งอาจจะมี
การวางทอน้ํา หรือนําน้ําเขามาในพ้ืนท่ีเขตตําบลหนองคายใหมากท่ีสุดเพ่ือจะใหประชาชนไดใช
น้ําอยางพอเพียงท่ีสุด ซึ่งการกําหนดจุดนั้นก็ใหฝายบริหารเปนผูตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง และอยาก
ใหบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป ขอใหทานไดพิจารณาดวยครับ
2. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ตามท่ีไดไปการศึกษาดูงานองคการบริหารสวน
ตําบลดอนจิก จังหวัดอุบลราชธานี ไดไปเห็นพ้ืนท่ีของเขามีพ้ืนท่ีกวางขวางอยางมาก และมีการ
ของบประมาณตางๆเพ่ือจะไดนํางบประมาณนั้นมาจัดทําในเขตพ้ืนท่ีตําบลดอนจิก ท้ังนี้อยาก
ใหองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดดําเนินการจัดหาพ้ืนท่ีกอสรางองคกรแหงใหม เพราะ
พ้ืนท่ีเดิมมีความคับแคบอยางมากจะกอสรางอะไรก็มีการลําบาก ถามีพ้ืนท่ีใหมก็อยากใหมีการ
กอสรางสํานักงานใหม เพ่ือจะไดใชประโยชนในพ้ืนท่ีไดอยางเต็มท่ี
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต กรณีแกไขปญหาความยากจน คนพิการ ในเขตพ้ืนท่ี
ของตําบลหนองคาย อยากใหบรรจุไวในแผนพัฒนาสามปเขาไปดวย เพ่ือเปนการชวยเหลือผู
ยากไร และคนพิการ ในพ้ืนท่ีของตําบลหนองคาย ขอใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดโปรดพิจารณา
ดวยครับ ขอบคุณครับ
สุดทายนี้ ขอเนนไปเรื่องน้ําอุปโภค-บริโภค ในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองคาย มากกวาการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยอาจจะมีการจัดทําสถิติการใชน้ําแตละป โดยแตละปในเขตตําบล
หนองคาย ไดใชน้ําเพ่ืออุปโภค-บริโภค ไปแลวเทาไหร และจะตองมีน้ําไวใชแตละปเทาไหรจึง
จะเพียงพอตอการใชน้ําในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองคายของเรา เพ่ือจะไดเปนขอมูลในการกักเก็บ
น้ําไวใชเปนประโยชนตอไป

นายรณกฤต ธนออมนอก เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ตามท่ีทาน สมาชิก อบต.หมู 10 ไดเสนอแนะมานั้น ได
ดําเนินการบรรจุเขาในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) แลวในหนา 68 ขอ 3 ตามรางท่ี
แจกใหแลวนั้น

นายชัยยุทธ โคตรสมบัติ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ขอขอบคุณทานสมาชิก อบต.หมู 10 ไดเสนอแนวทางนั้น เปน
เรื่องท่ีดีมาก ท้ังนี้ก็จะใหเจาหนาท่ีไดดําเนินการบรรจุเขาในแผนพัฒนาสามปตอไป เพ่ือใหการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปของตําบลหนองคาย เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด สําหรับโครงการตางๆ ก็
จะพิจารณาหาทางชวยเหลือตอไป

นายนพดล  แกวคุณ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ขอเพ่ิมเติมในสวนหนาท่ี 68 หัวขอ 3.4 แนวทางการพัฒนาท่ี
4 การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการสังคม ขอท่ี 3 เปลี่ยนแปลงจาก ชวยเหลือผูพิการอําเภอ
ประทาย เปลี่ยนแปลงเปน การชวยเหลือผูพิการ ผูยากจน ในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองคาย ครับ
เพ่ือเปนการชวยเหลือผูพิการ ผูยากจน ในพ้ืนท่ีตําบลหนองคาย ตามท่ีทานสมาชิก อบต.ได
เสนอเขามาใหบรรจุไวในแผนพัฒนาสามปตอไป

นายรณกฤต ธนออมนอก เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สําหรับทานสมาชิก อบต. ทานใดท่ีไดแจงใหเจาหนาท่ีได
ทราบเพ่ือแกไขขอมูลนั้น ก็จะดําเนินการแกไขใหถูกตองในทุกหมูบาน เพ่ือจะใหแผนพัฒนา
สามปเปนไปความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นใหมากท่ีสุด

มติท่ีประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม
ท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ ไดใหเลขานุการเรียกสมาชิกท่ีอยูขางนอกเขาหองประชุมและนับองคประชุมเพ่ือขอมติ
เลขานุการฯ ไดเรียกสมาชิกเขาหองประชุมและนับองคประชุมปรากฏวา มีสมาชิกอบต. จํานวน 27 ทาน
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ประธานสภาฯ สมาชิก อบต. ทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) โปรดยกมือ
มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนน 26 เสียง
ประธานสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ สรุปวาทานสมาชิก อบต. ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 26 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)
ประธานสภาฯ 5.1 หารือการออกขอบัญญัติ เรื่อง การปองกันและแกไขปญหาขยะและสิ่งปฏิกูล ตามนโยบาย

ของรัฐ มอบหมายใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเปนผูชี้แจงรายละเอียดตอไป
ปลัด อบต. เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 วรรคแรก
ความวา องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใชบังคับในเขต
องคการบริหารสวนตําบลไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงตอกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล หรือเม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบล ออก
ขอบัญญัติหรือใหมีอํานาจออกขอบัญญัติ ในการนี้จะกําหนดคาธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและ
กําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิใหกําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เวนแตจะมีกฎหมาย
บัญญัติไวอยางอ่ืน สําหรับรายละเอียดขอบัญญัติมอบหมายใหเจาหนาท่ีวิเคราะหฯ เปนผูชี้แจง
ตอไป

นายรณกฤต ธนออมนอก เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดรับหนังสือจาก
อําเภอประทาย เรื่อง การออกขอกําหนดทองถ่ินตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ซึ่งไดขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาออกขอกําหนดทองถ่ิน ใหสอดคลองกับ
บริบทของพ้ืนท่ีโดยดาวโหลดตัวอยางรางขอกําหนดทองถ่ินไดทางเว็บไซด ท้ังนี้องคการบริหารสวน
ตําบลหนองคาย จึงไดดําเนินการถายเอกสารขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เรื่อง
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551 ไดใหทราบ เพ่ือจะไดปรึกษาหารือ เสนอแนะแนวทาง
รวมกัน และศึกษาความเปนไปไดเพ่ือจะใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับทราบและนําขอกําหนดตางๆ
มาใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดครับ

มติท่ีประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ 5.2 หารือการออกขอบัญญัติ เรื่อง การขายสินคาหาบเรแผงลอย มอบหมายใหเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของเปนผูชี้แจงรายละเอียดตอไป

นายรณกฤต ธนออมนอก เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ก็จะขอปรึกษาหารือ เพ่ือใหทานสมาชิก อบต. ไดนําไปศึกษา
เพ่ิมเติมอีกครั้งหนึ่งจึงจะใหทานสมาชิก อบต.หนองคาย ไดลงความเห็นวาจะกําหนดขอบัญญัติ
หรือไม อยางไร นั้น ท้ังนี้ก็ตองประสานกับทานผูนํา กํานัน ผูใหญบาน ทุกหมูบาน จะตอง
ประชาคมชาวบาน เห็นดวยหรือไม อยางไร เพ่ือจะไดดําเนินการออกขอบัญญัติตอไป ขอใหทานได
นําไปศึกษาและหาแนวทางรวมกันตอไปครับ

มติท่ีประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ 5.3 หารือการออกขอบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย มอบหมายใหเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของเปนผูชี้แจงรายละเอียดตอไป
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นายนพดล  แกวคุณ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สําหรับการออกขอบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุ
ยุงลาย นั้น ก็ไดถายเอกสารรางขอบัญญัติใหกับทานสมาชิก อบต. ทานกํานัน ผูใหญบาน ไดรับ
ทราบไปแลวนั้น ท้ังนี้ขอใหทานไดประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบ และประชาคมชาวบาน
เพ่ือจะไดหาขอสรุปในการจัดทํารางขอบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลายตอไป
- ขอแจงทาน กํานนั ผูใหญบาน สมาชิก อบต. เชิญรวมโครงการรณรงคปองกันยุงลาย พนยุงลาย
และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจะดําเนินการในวันท่ี 26 มิถุนายน 2558 ในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองคาย เวลา
08.00 น. เปนตนไป

มติท่ีประชุม รับทราบ
ปลัด อบต. เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สําหรับเรื่องการออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนอง

คาย นั้น ขอใหทานผูนํา กํานัน ผูใหญบาน ทุกหมูบาน ไดประชาคมชาวบานเพ่ือไมใหการออก
ขอบัญญัติเกิดปญหาตางๆตามมา ท้ังนี้ก็ตองชี้แจงเหตุผล วัตถุประสงค รายละเอียดตางๆให
ประชาชนไดรับทราบอยางชัดเจนดวย
- กรณีการจัดแผนพัฒนาสามปนั้น ทางองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ก็ไดกําหนด
ยุทธศาสตรท้ัง 4 ดาน สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือจะไดทํา
หนังสือขอรับงบประมาณจากจังหวัดนครราชสีมาตอไป ซึ่งถาไดทําหนังสือขอไปจังหวัดขอจะเปน
เรื่องท่ีดีมากๆ ทางผูบริหารและพนักงานสวนตําบล ก็จะพยายามหางบประมาณมาพัฒนาตําบล
หนองคายตอไป
- สําหรับการขุดลอกคลองน้ําในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองคาย สืบเนื่องจากกระผมไดไปเขาประชุม
รวมกับ ป.ป.ช. ไดใหแนวทางวาการขุดลอกนั้น หามนําดินไปขายใหเอกชนและตองนําไปถมในท่ีท่ี
ระเบียบกําหนดไวเทานั้น หากฝาฝนมีโทษทางวินัย จึงขอใหทานกํานัน ผูใหญบาน ไดกําชับ
ผูรับเหมาในพ้ืนท่ีของทาน หากเกิดเหตุการณดังกลาวก็ใหมาแจงผูอํานวยการกองชาง เพ่ือจะไดให
คําแนะนําตอไป
- การยื่นบัญชีทรัพยสินของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง กําหนดตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน
รองผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ.2554 เพ่ือกําหนดใหผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน
รองผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และมีหนาท่ียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกครั้งท่ีเขารับตําแหนงและพนตําแหนง แลวแต
กรณี ตามแบบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ประกาศกําหนด อาศัยอํานาจตามมาตรา 32 และ 33 แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่ง
ผูตองยื่นคือ นายก อบต. รองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. สําหรับสมาชิก อบต.หนอง
คาย ไมตองยื่นตามประกาศ ป.ป.ช.กําหนด รายละเอียดดังตอไปนี้

1. กรณีเขารับตําแหนง ตองยื่นภายในสามสิบวันนับแตวันเขารับตําแหนง
2. กรณีพนจากตําแหนง ตองยื่นภายในสามสิบวันนับแตวันพนจากตําแหนง
3. นอกจากตองยื่นบัญชีทรัพยสินหลังจากพนตําแหนงแลว ผูบริหาร รองผูบริหาร

ทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน มีหนาท่ียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินท่ีมีอยูจริงในวัน
ครบหนึ่งปนับแตวันท่ีพนจากตําแหนงอีกครั้งหนึ่งโดยใหยื่นภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพนจาก
ตําแหนงดังกลาวมาแลวเปนเวลาหนึ่งปดวย

มติท่ีประชุม รับทราบ

หนา 7



นายอําพร  สียางนอก เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ขอสอบถามกรณีการถมดิน กรณีขุดลอกสระวังน้ําเย็น ไดมี
รถยนตขนดินขับผานไปมาในถนนพ้ืนท่ีตําบลหนองคาย ทําใหถนนทรุดตัวลงนั้น อยากทราบวาจะ
ใหผูรับเหมามาถมดินพ้ืนท่ีชํารุดไดหรือไมครับ
- ขอสอบถามเรื่อง อาหารกลางวันเด็กโรงเรียนบานทุงมนวิทยาคาร ทางองคการบริหารสวนตําบล
หนองคายจะจายเงินตอนไหนครับ เพราะทานผูอํานวยการโรงเรียนฝากมาถาม จะไดตอบทาน
ผูอํานวยการโรงเรียนได ขอใหเจาหนาท่ีไดชี้แจงดวยครับ

นายศักดิ์สิทธิ์ ประทุมคํา เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ขอสอบถามกรณีโครงการขุดลอกบอหลุบ ตอนนี้ถึงข้ันตอน
ไหนแลวครับ อยากทราบวาจะไดมาขุดตอนไหน เพราะชวงนี้ก็หนาฝนแลว ถานานไปจะทําใหเกิด
ปญหาไดครับ

นายสังวาล บรรยงค เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ดวยทอน้ําประปาหมูบานดอนหวายชํารุดเสียหาย อยากใหทาน
ผูบริหารไดพิจารณาใหการชวยเหลือดวยครับ

นายสมศักดิ์ กองทุงมน เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ขอสอบถามกรณีถมดินท่ีโรงเรียนบานทุงมนวิทยาคารเต็ม
หมดแลว จะนําดินไปท้ิงท่ีอ่ืนซึ่งเปนท่ีดินสาธารณประโยชนเหมือนกันจะไดหรือไมครับ
- สําหรับเรื่องน้ําประปาหมูบานนั้น อยากใหทางองคการบริหารสวนตําบลหนองคายเปน
ผูรับผิดชอบเอง บริหารจัดการเองเลย เพ่ือจะใหเจาหนาท่ีของ อบต.หนองคาย ไดรับทราบปญหา
และดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

นายบุญมี ปตตาระโพธิ์ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ขอเสนอแนวทางการพัฒนาตําบลตามแผนยุทธศาสตร ดาน
โครงสรางพ้ืนฐานอยากใหทานผูบริหารไดเลงเห็นความสําคัญถนนสายหลัก โดยใหแตละหมูบาน
อยาพ่ึงของบประมาณเขาบานตนเอง อยากใหมองถึงความสําคัญของการใชประโยชนรวมกัน ซึ่ง
อาจจะนําเงินจากหมูบานตางๆ มารวมกันแลวทําโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
เสนหลักจากโคกหิน ถึงบานทุงมน-หนองกวาง ไปกอน จึงอยากใหทานผูบริหารไดพิจารณาดวย
ครับ

นายจรูญ หาญกลา เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ตามท่ีทานสมาชิก อบต.หมู 10 ไดเสนอแนวทางไปนั้น ก็เห็น
ดวยเปนอยางมาก อยากใหทําถนนเสนหลักไปกอน ซึ่งถนนเสนหลักทางบานดอนตะหนิน หมู 5 ก็
อยากใหทําเหมือนกันเพราะประชาชนสัญจรไปมาไมสะดวก ครูอาจารย และนักเรียน เดินทางไป
โรงเรียนลําบากมาก ขอใหทานผูบริหารไดพิจารณาใหการชวยเหลือดวยครับ

นายชัยยุทธ โคตรสมบัติ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สําหรับเรื่องถนนเสนหลัก ตามท่ีทานสมาชิก อบต.ไดเสนอ
แนวทางมานั้น ก็เปนเรื่องท่ีดีมาก ซึ่งเรื่องนี้ทางผูบริหารก็ไมไดนิ่งนอนใจ พยายามทําหนังสือขอ
ประมาณจากจังหวัดไปดวย เพราะเปนโครงการเกินศักยภาพในบางพ้ืนท่ี แตถาไมไดงบประมาณก็
จะหาทางชวยเหลือตามท่ีทานไดเสนอเขามา และจะพยายามทําถนนเสนหลักเพ่ือใหประชาชนได
สัญจรไปมาไดสะดวกมากท่ีสุด

ปลัด อบต. เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ตามท่ีทานสมาชิก อบต. ไดสอบถามประเด็นตางๆนั้น ก็จะ
อธิบายเปนรายขอ ดังนี้
1. เรื่องการขุดดินถมดินนั้น ยังไมชัดเจนเนื่องจากเปนโครงการนของกรมทรัพยากรน้ํา ซึ่งไมรูวาใน
ระเบียบ กฎหมาย ของทางกรมทรัพยฯ นั้นเปนอยางไร ท้ังนี้ก็จะปรึกษาหารือทางจังหวัดอีกครั้ง
หนึ่งเพ่ือจะไดขอมูลท่ีชัดเจน แลวจะแจงใหสมาชิก อบต.ไดรับทราบตอไป
2. เรื่องการขุดลอกบอหลุบ ตอนนี้ทางกรมสงเสริมฯ ก็ไดอนุมัติโครงการขุดลอกบอหลุบมา
เรียบรอยแลว ก็รอดําเนินการข้ันตอนตอไป เพ่ือจะไดขุดลอกบอหลุบ ขอใหทานสมาชิก อบต.
หมู 7 สบายใจได คงอีกไมนานก็จะมีผูรับจางมาดําเนินการขุดลอกใหแนนอน
3. เรื่องทอน้ําประปาหมูบานชํารุดนั้น ก็ใหทานผูนําหมูบาน ทําหนังสือเขามาพรอมชี้แจง
รายละเอียดบัญชีรายรับ-รายจาย ระบบน้ําประปา เพ่ือจะไดประกอบการใหการชวยเหลือตอไป
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4. สําหรับเรื่องระบบน้ําประปาหมูบาน ท่ีตองการใหองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เปน
ผูรับผิดชอบ ดําเนินการบริหารจัดการนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหาร
กิจการและระบบประปาหมูบาน พ.ศ. 2548 มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชน รวม
รับผิดชอบบริหารกิจการและบํารุงรักษาประปาหมูบานในเชิงธุรกิจดวยตนเอง จึงขอใหประชาชน
ในแตละหมูรวมกันบริหารจัดการระบบน้ําประปาหมูบาน ใหเกิดประโยชนสูงสุดมากท่ีสุด
สําหรับเรื่องอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนบานทุงมนวิทยาคารนั้น มอบหมายใหผูอํานวยการกอง
การศึกษา เปนผูชี้แจงตอไปครับ

มติท่ีประชุม รับทราบ
น.ส.ณัฐณิชา โสปสสา เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ตามท่ีทานสมาชิก อบต.หมู 11 ไดสอบถามเรื่องเงินคาอาหาร

กลางวันเด็กโรงเรียนบานทุงมนวิทยาคาร ตอนนี้เงินเขาแลวกําลังทําฎีกาเบิกจายอยู สืบเนื่องจากท่ี
ลาชาเพราะทางกรมสงเสริมฯ ตองการขอมูลเด็กนักเรียนท่ีเปนขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2558
จึงทําใหไมสามารถเบิกจายได ซึ่งตอนนี้ก็ไดขอมูลครบถวนแลว รอแตการเบิกจายใหเทานั้น ขอให
แจงทานผูอํานวยการไดรับทราบดวยคะ

นายสุรัตน นามบุตร เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ เรื่องแจงเพ่ือทราบสําหรับ อบต.หนองคาย ตอนนี้ ก็ได
ดําเนินการกอสรางระบบน้ําประปาหมูบาน จํานวน 2 แหง คือ บานหนองกวาง หมู 11 และบาน
โคกสวาง หมู 7 ชวงนี้อยูในข้ันตอนกําลังกอสราง จึงขอใหทานสมาชิก อบต. ท่ีเปนเจาของพ้ืนท่ีได
ลงไปตรวจสอบดวยกันเพ่ือจะไดใหการทํางานของผูรับจาง  เกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนใน
พ้ืนท่ีนั้นๆ
- การขุดลอกสระวังน้ําเย็น บานหนองกวาง หมู 11 ทางผูรับจางก็ไดลงดําเนินงานแลว ซึ่งขุดไปได
ประมาณ 30 เปอรเซ็นตแลว สวนขุดลอกสระบานหนองไมตาย ก็ไดผูรับจางแลว เม่ือลงงานวัน
ไหนก็จะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
- ขุดลอกบอหลุบ ตอนนี้ทางกรมสงเสริมฯก็ไดอนุมัติโครงการเรียบรอย ก็จะดําเนินการตาม
ข้ันตอนตอไป หากมีความคืบหนาก็จะแจงใหทานสมาชิก อบต. ไดรับทราบตอไปครับ

มตท่ีิประชุม รับทราบ
นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สําหรับโครงการตางๆ ท่ีทางทานสมาชิก อบต. ไดเสนอแนะเขา

มา ทางผูบริหารก็จะรับไวพิจารณาใหการชวยเหลือตอไป สําหรับถนนเสนหลักในพ้ืนท่ีตําบลหนอง
คาย ก็ไดเลงเห็นความสําคัญในทุกๆจุด ทางผูบริหารก็จะพยายามหางบประมาณ และหาทาง
ชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีใหมีการสัญจรไปมาใหเกิดความสะดวกปลอดภัยมากท่ีสุดครับ

ประธานสภาฯ เรียนทาน สมาชิก อบต. ผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอความรวมมือทานสมาชิก อบต.
ทุกทาน เขารวมกิจกรรมรณรงคกําจัดยุงลายรวมกันในวันท่ี 26 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น.
เริ่มจากบานหนองคาย หมู 10 เปนตนไป ขอขอบคุณครับ

มติท่ีประชุม รับทราบ

ประธานฯ มีทานใดจะเสนออีกหรือไม  ถาไมมีทานใดจะเสนออีก  ขอปดการประชุม

ปดการประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ ประจักษ  ศรีประเสริฐศักดิ์ ผูจดบันทึกการประชุม
( นายประจักษ  ศรีประเสริฐศักดิ์ )

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจสอบแลว
จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน

(ลงชื่อ) จรูญ  หาญกลา ประธานกรรมการ
( นายจรูญ  หาญกลา )

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(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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