




เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  มาครบองคประชุมแลว นายทองดวง บรรดาศักดิ์

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ไดกลาวเปดการประชุม  ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาฯ ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ไดกําหนดวันนัดประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2558 ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2558 เวลา
09.30 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559 ในวาระท่ี 2 และวารท่ี 3 ข้ันตราเปนขอบัญญัติ
งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ พ .ศ . 2559 อา ศัย อํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 23 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  จึงนัดประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2558
ในวันท่ี 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคาย

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว
(สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2558)

ประธานฯ ขอใหเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา
เลขานุการสภาฯ เอกสารรายงานการประชุมท่ีไดแจกสมาชิกแลวนั้น มีทานสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลง

เพ่ิมเติมสวนใดหรือไม
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ เม่ือไมมี ขอมติท่ีประชุมใหการรับรองดวย
มติท่ีประชมุ ใหการรับรองดวยคะแนนเสียง 26 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง ไมใหการรับรอง  ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทูถาม
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประธานสภาฯ 4.1 วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ

ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ (นายจรูญ  หาญกลา) ไดรายงานการแปรญัตติของ
ผูบริหาร สมาชิก อบต. และคณะกรรมการแปรญัตติใหท่ีประชุมทราบดวยครับ วาไดมี หรือไม
มีการแกไข เพ่ิมเติมในตอนใดหรือขอใดบาง

นายจรูญ  หาญกลา เรียนทานประธานภาฯท่ีเคารพ ขอชี้แจงวา ตั้งแตวันท่ี 15 สิงหาคม 2558 ตั้งแตเวลา 14.50
(ประธานกรรมการแปรญตัติ) น. ไปจนถึงวันท่ี 18 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น. ไมมีผูบริหาร สมาชิก อตบต.ทานใดจะ

เสนอยื่นคําแปรญัตติแตอยางใด และคณะกรรมการแปรญัตติไดเชิญทานผูบริหารเขารวม
ประชุมการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติผลการประชุมปรากฏวา คณะกรรมการแปร
ญัตติไมเสนอแปรญัตติแตอยางใด คณะกรรมการแปรญัตติจึงใหคงรางเดิม

มตท่ีิประชุม รับทราบ

หนา 3



ประธานสภาฯ เม่ือไมมีผูบริหาร สมาชิก อบต. และคณะกรรมการแปรญัตติ ทานใดประสงคท่ีจะขอแปรญัตติ
จึงไมมีการอภิปรายรายขอ ตอไปจะเขาวาระท่ี 3 ข้ันตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอไป

มติท่ีประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ 4.2 วาระท่ี 3 ข้ันตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สมาชิกท่ีอยูขางนอกเขาหองประชุมและนับองคประชุมเพ่ือขอมติ

เลขานุการฯ ไดเรียกสมาชิกเขาหองประชุมและนับองคประชุมปรากฏวา มีสมาชิก จํานวน 26 ทาน
ประธานสภาฯ ไดขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 โปรดยกมือ
มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนน 25 เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ สรุปวาทานสมาชิกใหความเห็นชอบดวยคะแนน จํานวน 25 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม
ประธานสภาฯ 5.1 ญัตติพิจารณาขออนุมัติจายขาดเงินสะสม งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 3 จํานวน 2 โครงการ ขอใหทานนายก อบต.ไดชี้แจงรายละเอียดการ
เสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบตอสภาทองถ่ินในครั้งนี้ดวย

นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ดวยกระผมนายอาจ จิตจัง ตําแหนง นายกองคการบริหาร
สวนตําบลหนองคาย ไดรับหนังสือจากชาวบานดอนตะหนิน หมู ท่ี 5 และหนังสือบาน
หนองคาย หมูท่ี 10 เรื่อง ขอรับงบประมาณ เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหนองคาย และเรื่องอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ขาพเจาจึงขอเสนอญัตติเพ่ือให
เลขานุการสภาฯ ไดบรรจุเขาระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาตอไป ดังนี้
ญัตติพิจารณาขออนุมัติจายขาดเงินสะสม งบประมารายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
(1) ญัตติพิจารณาขออนุมัติจายขาดเงินสะสมงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการขุดลอกคลองชักน้ําหนองโพธิ์ บริเวณบานดอนตะหนิน หมูท่ี 5 ตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน ปากคลองกวาง 7.00 เมตร กนคลองกวาง
3.00 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  ปริมาตรดินขุดเหวี่ยงไมนอยกวา 1,620
ลูกบาศกเมตร คิดเปนเงินท้ังสิ้น 95,600 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)
หนา 50
(2) ญัตติพิจารณาขออนุมัติจายขาดเงินสะสมงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานหนองคาย หมูท่ี 10 ตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.10 เมตร
พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 228.00 ตารางเมตร แบบไมมีไหลทาง คิดเปนเงินท้ังสิ้น 98,390
บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนา 33

มติท่ีประชุม รับทราบ

หนา 4



นายชัยยุทธ  โคตรสมบัติ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ เนื่องจากชาวบานดอนตะหนิน หมูท่ี 5 ไดรับความ
เดือดรอนเรื่องน้ําอุปโภคบริโภค ในทุกๆป ตองสูบน้ําเขาสระน้ํามาโดยตลอด จึงมีความ
จําเปนตองขุดลอกคลองชักน้ําหนองโพธิ์ เพ่ือจะใหน้ําไดไหลเขาสระน้ําหนองโพธิ์ จะทําใหลด
ปญหาการสูบน้ําเขาสระไดทุกๆป
- สวนบานหนองคาย หมูท่ี 10 ก็ไดรับความเดือดรอนอยางมากเนื่องจากน้ําไดเซาะกําแพง
ของชาวบานในพ้ืนท่ี ทําใหเกิดปญหาการสัญจรไปมาไมมีความสะดวกเทาท่ีควร จึงจําเปนตอง
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพ้ืนท่ีดังกลาว ตอไป

มติท่ีประชุม รับทราบ
ปลัด อบต. เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมาย อาศัยอํานาจตามความแหง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 ขอ 89 ความวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใต
เงื่อนไขดังตอไปนี้

1. ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่ง
เก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของ
ประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ี
กฎหมายกําหนด
2. ไดสงเงินสมบทกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทตามระเบียบแลว
3. เม่ือไดรับการอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไม
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป

ท้ังนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจาย
คาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสมให
คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว

มติท่ีประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ (1) โครงการขุดลอกคลองชักน้ําหนองโพธิ์ บานดอนตะหนิน หมูท่ี 5 ตําบลหนองคาย อําเภอ

ประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน ปากคลองกวาง 7.00 เมตร กนคลองกวาง 3.00
เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  ปริมาตรดินขุดเหวี่ยงไมนอยกวา 1,620
ลูกบาศกเมตร คิดเปนเงินท้ังสิ้น 95,600 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) หนา 50 มีทานใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม

มติท่ีประชุม ไดมีผูอภิปราย
นายจรูญ  หาญกลา เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ดวยชาวบานดอนตะหนิน หมูท่ี 5 ไดรับความเดือดรอนเรื่อง

น้ําอุปโภคบริโภค มาโดยตลอดเนื่องจากไมมีน้ําในสระน้ําเลย สืบเนื่องจากไมคอยมีฝนตก และ
ไมมีคลองชักน้ําเขาสระหนองโพธิ์ จึงขอความอนุเคราะหใหทานสมาชิก อบต. ไดพิจารณาให
การอนุมัติดวย เพราะถาทําคลองชักน้ําหนองโพธิ์แลวจะชวยใหน้ําเขาสระน้ําไดมากข้ึนและ
เปนการระบายน้ําใหมีการถายเทดวย จึงใหทานสมาชิก อบต.ไดพิจารณาดวยนะครับ

มติท่ีประชุม รับทราบ

หนา 5



ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายตออีกหรือไม
ท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ ไดใหเลขานุการเรียกสมาชิกท่ีอยูขางนอกเขาหองประชุมและนับองคประชุมเพ่ือขอมติ
เลขานุการฯ ไดเรียกสมาชิกเขาหองประชุมและนับองคประชุมปรากฏวา มีสมาชิก จํานวน 26 ทาน
ประธานสภาฯ ไดขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดอนุมัติจายขาดโครงการขุดลอกคลองชักน้ําหนองโพธิ์ บานดอน

ตะหนิน หมูท่ี 5 ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน ปากคลอง
กวาง 7.00 เมตร กนคลองกวาง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  ปริมาตรดินขุด
เหวี่ยงไมนอยกวา 1,620 ลูกบาศกเมตร คิดเปนเงินท้ังสิ้น 95,600 บาท (รูปแบบและปริมาณงาน
ตามแบบ อบต.กําหนด แนบทายนี้) โปรดยกมือ

มติท่ีประชุม อนุมัตดิวยคะแนน 25 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ ทานใดไมอนุมัติ
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ สรุปวาทานสมาชิกใหการอนุมัติดวยคะแนน จํานวน 25 เสียง ไมอนุมัติ ไมมี

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ (2) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานหนองคาย หมูท่ี 10 ตําบล
หนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 57 เมตร หนา
0.10 เมตร พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 228.00 ตารางเมตร แบบไมมีไหลทาง คิดเปนเงินท้ังสิ้น
98,390 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนา 33 มีทานใดจะสอบถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม

มติท่ีประชุม ไดมีผูอภิปราย
นายบุญมี ปตตาระโพธิ์ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ดวยถนนบริเวณบานหนองคาย หมูท่ี 10 ไดรับเสียหายอยาง

มากเนื่องจากน้ําเซาะถนน ทําใหถนนชํารุด เสียหาย การสัญจรไปมาไมสะดวก ซึ่งถนนเสน
ดังกลาวมีผูใชสัญจรไปมาในหลายๆหมูบาน ไมวาจะเปนบานโนนยูง บานหนองคาย และบาน
ใกลเคียง จึงอยากใหทานสมาชิก อบต. ใหการพิจารณาดวยนะครับ

ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายตออีกหรือไม
ท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ ไดใหเลขานุการเรียกสมาชิกท่ีอยูขางนอกเขาหองประชุมและนับองคประชุมเพ่ือขอมติ
เลขานุการฯ ไดเรียกสมาชิกเขาหองประชุมและนับองคประชุมปรากฏวา มีสมาชิก จํานวน 26 ทาน
ประธานสภาฯ ไดขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดอนุมัติจายขาดโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ

บานหนองคาย หมูท่ี 10 ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ถนนกวาง 4.00
เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.10 เมตร พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 228.00 ตารางเมตร แบบไมมีไหล
ทาง คิดเปนเงินท้ังสิ้น 98,390 บาท(รูปแบบและปริมาณงานตามแบบ อบต.กําหนด แนบทายนี้)
โปรดยกมือ

มติท่ีประชุม อนุมัตดิวยคะแนน 24 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ ทานใดไมอนุมัติ
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ สรุปวาทานสมาชิกใหการอนุมัติดวยคะแนน จํานวน 24 เสียง ไมอนุมัติ ไมมี

งดออกเสียง 2 เสียง
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ประธานสภาฯ 5.2 ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
(1) พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
โอนลด กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน 9.1 งบลงทุน(หมวดคาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง) 9.1.1 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (4)โครงการปรับปรุงระบบประปา
บานโคกสวาง หมูท่ี 7 โอนลดครั้งนี้จํานวน 54,000 บาท
โอนลด กองการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทการ 12.งานศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 12.1งบดําเนินงาน(หมวดคาใชสอย) 12.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (2)คาใชจายในการจัดงานประเพณีรดน้ํา
ขอพรผูสูงอายุ โอนลดครั้งนี้จํานวน 13,280 บาท รวมโอนลดในครั้งนี้จํานวน 67,280 บาท
โอนเพิ่ม โดยตั้งเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน
9.1งบลงทุน(หมวดคาดินและสิ่งกอสราง) 9.1.1 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
(7)โครงการขุดเจาะและกอสรางบอน้ําบาดาล/บอบานโคกสะอาด หมูท่ี 9 เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน เนื่องจากขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค รวมโอนเพิ่มครั้งนี้
จํานวน 67,280 บาท (รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 แนบทายนี้) ขอใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดชี้แจงรายละเอียดดวยครับ

ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายตออีกหรือไม
ท่ีประชุม มีผูอภิปราย
ปลัด อบต. เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมาย พอสังเขปดังนี้ อาศัยอํานาจตาม

ความแหงระเบียบแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27
ความวา การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน

มติท่ีประชุม รับทราบ
นายชัยยุทธ โคตรสมบัติ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ดวยระบบน้ําประปาหมูบานของบานโคกสวาง

หมูท่ี 7 ท่ีตั้งไวนั้น ไมไดดําเนินการเนื่องจากไดงบประมาณจัดทําโครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานไปแลวนั้น จึงไดดําเนินการโอนเพ่ือจัดทําเปนรายการใหมเพ่ือชวยเหลือบานโคก
สะอาด หมูท่ี 9 และเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง ขอใหท่ี
ประชุมไดพิจารณาดวยครับ

นายนิคม โคตรสมบัติ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ดวยประชาชนในพ้ืนท่ีบานโคกสะอาดไดรับความเดือดรอน
เรื่องน้ําอุปโภค บริโภค มาเปนเวลานานหลายปแลว ตอนนี้จึงหาวิธีการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยการขุดเจาะบอน้ําบาดาล โดยไดใหกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล ไดออกมาสํารวจพ้ืนท่ีอยางชัดเจน เพ่ือจะไมใหเสียงบประมาณโดยเปลาประโยชน
ซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ก็ชี้จุดท่ีมีน้ําอุปโภคบริโภค น้ําไมเค็ม มีเพียงพอตอการใช
อุปโภค บริโภค จึงขอใหทานสมาชิก อบต. ไดพิจารณาใหการชวยเหลือตอไป

นางจันทรแสง วิสิทธิ์ศิลป เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ขอบคุณทานผูบริหารท่ีไดเล็งเห็นความของชาวบานโคก-
สะอาด หมูท่ี 9 เนื่องจากชาวบานไดรับความเดือดรอนมานานแลว และก็มีความลําบากอยาง
มากในการใชน้ําอุปโภคบริโภค จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ดวยคะ

มติท่ีประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายตออีกหรือไม
ท่ีประชุม ไมมี
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ประธานสภาฯ ไดใหเลขานุการเรียกสมาชิกท่ีอยูขางนอกเขาหองประชุมและนับองคประชุมเพ่ือขอมติ
เลขานุการฯ ไดเรียกสมาชิกเขาหองประชุมและนับองคประชุมปรากฏวา มีสมาชิก จํานวน 26 ทาน
ประธานสภาฯ ไดขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดอนุมัตโิอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

โอนลด กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน 9.1 งบลงทุน(หมวดคาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง) 9.1.1 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (4)โครงการปรับปรุงระบบประปา
บานโคกสวาง หมูท่ี 7 โอนลดครั้งนี้จํานวน 54,000 บาท
โอนลด กองการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทการ 12.งานศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 12.1งบดําเนินงาน(หมวดคาใชสอย) 12.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (2)คาใชจายในการจัดงานประเพณีรดน้ํา
ขอพรผูสูงอายุ โอนลดครั้งนี้จํานวน 13,280 บาท รวมโอนลดในครั้งนี้จํานวน 67,280 บาท
โอนเพิ่ม โดยตั้ ง เปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน
9.1งบลงทุน(หมวดคาดินและสิ่งกอสราง) 9.1.1 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
(7)โครงการขุดเจาะและกอสรางบอน้ําบาดาล/บอบานโคกสะอาด หมูท่ี 9 เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน เนื่องจากขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค รวมโอนเพิ่มครั้งนี้
จํานวน 67,280 บาท (รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 แนบทายนี้) โปรดยกมือ

มติท่ีประชุม อนุมัตดิวยคะแนน 25 เสียง
ประธานสภาฯ ทานใดไมอนุมัติ
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ สรุปวาทานสมาชิกใหการอนุมัติดวยคะแนน จํานวน 25 เสียง ไมอนุมัติ ไมมี

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ 5.3 พิจารณาใหความเห็นชอบคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีสภาทองถิ่นเห็นชอบ
เขารวมเปนคณะกรรมการการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 9 คน
ขอใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมดวยครับ

น.ส.ณัฐณิชา โสปสสา เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ สืบเนื่องจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ไดเล็งเห็น
ความสําคัญดานการศึกษา โดยไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพ่ือเปนการแสดงถึงทิศทางการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งตองสอดคลอง
กับปญหาและความตองการของประชาชน และมีทิศทางสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา
ของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประกอบกับสถานศึกษา(โรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเด็ก) สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณสําหรับใชเปนแผนการใชจายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัด
สถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 ซึ่งข้ันตอนในการ
จัดทําแผนและการใชจายเงินองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจําแนกแผนพัฒนาการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินออกเปน 2 ระดับ ดังนี้
1. แผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานัก/กอง/สวนการศึกษาเปน
ผูจัดทํา) ประกอบดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาสามป
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2. แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (สถานศึกษาเปนผูจัดทํา) ประกอบดวย แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามป แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา

ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น มีกระบวน
ข้ันตอนการจัดทําตามเอกสารท่ีแจกใหกับทุกทานแลว เม่ือสํานัก/กอง/สวนการศึกษา จัดทํา
รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและรางแผนพัฒนาการศึกษาสามปแลวเสร็จ ใหเสนอ
รางแผนฯ ดังกลาวใหคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหความ
เห็นชอบเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป
สําหรับโครงสรางคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีดังนี้
(1) ประธานกรรมการ
(2) รองประธานกรรมการ
(3) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปน กรรมการ
(4) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนาสวนท่ีเก่ียวของ เปน  กรรมการ
(5) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสํากัดทุกแหง เปน  กรรมการ
(6) ผูทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นชอบ เปน  กรรมการ
(7) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/สวนการศึกษา เปน  กรรมการและเลขานุการ

ท้ังนี้ จํานวนกรรมการท่ีมาจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดและ
ผูทรงคุณวุฒิ รวมกันตองมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการการศึกษาฯ ท้ังหมด และให
คณะกรรมการการศึกษาฯ เลือกผูทรงคุณวุฒิเปนประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป

ซึ่งในวันนี้จะเสนอรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหสภาทองถ่ินใหความเห็นชอบ
หลังจากนั้นจะเชิญประชุมคณะกรรมการการศึกษาฯ ท้ังหมด เพ่ือพิจารณาคัดเลือก
ผูทรงคุณวุฒิเปนประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ในลําดับตอไป

ท้ังนี้ขอใหทานสมาชิกอบต.ไดพิจารณาเสนอผูมีความรู ความสามารถ ความเหมาะสม
ในการเปนคณะกรรมการการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ตอไป

ประธานสภาฯ ตามท่ีผูอํานวยการกองการศึกษาฯ ไดชี้แจงรายละเอียดใหรับทราบแลวนั้น ขอใหทาน
สมาชิก อบต. ทุกทานไดพิจารณาและเสนอชื่อผูท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดวยครับ

มติท่ีประชุม ไดมีมติเห็นชอบใหมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเขารวมเปนคณะกรรมการการศึกษาของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จํานวน 9 ทาน ตามรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายทองดวง  บรรดาศักดิ์ ตําแหนง ประธานสภาฯ
2. นายชัยยุทธ  โคตรสมบัติ ตําแหนง รองนายก อบต.
3. นายบุญมี  ปตตาระโพธิ์ ตําแหนง สมาชิก อบต.
4. นายบุญรือ  วิชัยโคตร ตําแหนง สมาชิก อบต.
5. นางสุรัตน  จันทะจร ตําแหนง สมาชิก อบต.
6. นายวิภารัตน  เกษสะอาด ตําแหนง ผูใหญบาน
7. นายวาสนา  มาลัย ตําแหนง ผูใหญบาน
8. นายมัย  พลยางนอก ตําแหนง ผูใหญบาน
9. นางสมพาน  ลําพาย ตําแหนง ครู กศน.
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ประธานสภาฯ ขอใหผูมีรายชื่อท้ังหมดปฏิบัติหนาท่ีดังนี้
1. กําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
2. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนา
การศึกษาสามป
3. หนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย
4. ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป

โดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการศึกษา โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41

มติท่ีประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายตออีกหรือไม
ท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ ไดใหเลขานุการเรียกสมาชิกท่ีอยูขางนอกเขาหองประชุมและนับองคประชุมเพ่ือขอมติ
เลขานุการฯ ไดเรยีกสมาชิกเขาหองประชุมและนับองคประชุมปรากฏวา มีสมาชิก จํานวน 26 ทาน
ประธานสภาฯ ไดขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบใหมีคณะกรรมการการศึกษาขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองคาย จํานวน 9 ทาน ตามรายชื่อขางตนนี้ โปรดยกมือ
มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนน 25 เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ สรุปวาทานสมาชิกใหความเห็นชอบดวยคะแนน จํานวน 25 เสียง ไมอนุมัติ ไมมี

งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ(ถามี)
ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระอ่ืนๆนี้ มีทานใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอะไรหรือไม
มตท่ีิประชุม ไดมีผูสอบถาม
นายอําพร  สียางนอก เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ดวยบานหนองกวาง หมูท่ี 11 ไดสงหนังสือเรื่อง ขอ

งบประมาณเพ่ือใหการชวยเหลือชาวบานหนองกวาง หมูท่ี 11 เนื่องจากมีความเดือดรอน ซึ่งมี
น้ําขังและน้ําไดเซาะถนนบานหนองกวาง หมูท่ี 11 บริเวณกําแพงวัด ทําใหไดรับความเสียหาย
จึงอยากใหทางองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย หาทางชวยเหลือพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเสียหาย
ในครั้งตอไปดวย

นายเฉลา บรรดาศักดิ์ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ อยากปรึกษาหารือเรื่อง การท้ิงขยะท่ีสาธารณประโยชนใน
พ้ืนท่ีปาโคกเพ็ด ซึ่งจะมีการนําขยะมาท้ิงจํานวนมาก อยากใหทางองคการบริหารสวนตําบล
หนองคาย หาทางชวยเหลือเพ่ือจะใหลดปญหาขยะในพ้ืนท่ีปาโคกเพ็ด อาจจะทําหนังสือแจง
หรือประกาศหาม ขอใหทานผูบริหารไดพิจารณาใหการชวยเหลือดวยนะครับ

นายนพดล  แกวคุณ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ตามท่ีคณะกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาดาน
การเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ไดประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมในการประกวด
โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ระดับประเทศ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดรับการตรวจประเมิน ในวันท่ี 25
สิงหาคม 2558 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง บานดอนตะหนิน หมูท่ี 5 ตําบลหนองคาย
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อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการประเมินก็เปนไปดวยความเรียบรอย สวนผลจะ
เปนเชนไรนั้นก็จะแจงใหทางทานสมาชิก อบต.ไดทราบอีกครั้ง

นายธีรภัทร  คนชาญ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ขอฝากเรื่องถนนบานตําแย หมูท่ี 3 ถนนเสนทางเกษตร
สัญจรไปมา มีความลําบากอยางมาก อยากใหทางผูบริหารหาทางชวยเหลือดวย และขอฝาก
เรื่อง การติดตามดําเนินการการขุดลอกเลิงละคํา ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ อยากใหทาง
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ประสานงาน ติดตามผูรับจาง เพ่ือจะใหการดําเนินงาน
ตามโครงการดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย

นายชัยยุทธ โคตรสมบัติ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ตามท่ีทานสมาชิก อบต. ทานผูใหญบาน ไดอภิปรายมา
ท้ังหมดนั้น ทางฝายผูบริหารจะรับไวพิจารณาดําเนินการตอไป ซึ่งก็จะพยายามหาทาง
ชวยเหลือสําหรับหมูบานท่ีไดรับความเดือดรอนตามลําดับตอไป

นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ขอขอบคุณทานสมาชิก อบต. ทานกํานัน ทานผูใหญบานทุก
หมูบาน ท่ีไดเสนอแนะ ไดอภิปราย ขอความชวยเหลือในเรื่องตางๆ มานั้น ทางผูบริหารก็จะ
พยายาม หาทางชวยเหลือทุกๆหมูบาน เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน สําหรับ
เรื่องตางๆก็จะประสานใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยตอไป ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแจงหรือเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม ถาไมมี ขอปดการประชุม

ปดการประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ ประจักษ  ศรีประเสริฐศักดิ์ ผูจดบันทึกการประชุม
( นายประจักษ  ศรีประเสริฐศักดิ์ )

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

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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