




เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มาครบองคประชุมแลว นายทองดวง บรรดาศักดิ์

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ไดกลาวเปดการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาฯ ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดกําหนดวันประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบล สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2558 ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ . 2558 และ เรื่ อ ง อ่ืนๆ ท่ี เ ก่ี ยวข อ ง อา ศัย อํ านาจตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 22 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จึงเรียก
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2558 ในวันท่ี
27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบล
หนองคาย

มตท่ีิประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ 1.1 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขอใหทาน นายก อบต. ไดสรุปผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
ประจําป 2558 ใหท่ีประชุมทราบ

นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอสรุปผลการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ประจําปงบประมาณ 2558 พอสังเขปดังนี้
งบรายรับ – รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
ประมาณการรายรับตามขอบัญญัติ เปนเงิน 19,710,000.00 บาท
รายรับจริง เปนเงิน 20,212,515.50 บาท
รับจริงสูงกวาประมาณการ เปนเงิน 502,515.50 บาท
ประมาณการตามขอบัญญัติ เปนเงิน 19,710,000.00 บาท
รายจายจริง เปนเงิน 18,879,296.66 บาท
ต่ํากวาประมาณการ เปนเงิน 830,703.34 บาท

โครงการท่ีดินและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เบิกตามขอบัญญัติ)
1. โครงการซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี

จายจริงเปนเงิน 85,000.00 บาท
2. โครงการคาปรับปรุงตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด

จายจริงเปนเงิน 55,800.00 บาท
3. โครงการกอสรางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู 7–หมู 5

จายจริงเปนเงิน 1,837,000.00 บาท
4. โครงการกอสรางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู 12–หมู 9

จายจริงเปนเงิน 550,500.00 บาท
5. โครงการกอสรางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองกวาง หมู 11

จายจริงเปนเงิน 30,000.00 บาท
6. โครงการกอสรางถนนดิน บริเวณบานหนองคาย หมู 10

จายจริงเปนเงิน 99,200.00 บาท
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7. โครงการขุดเจาะและกอสรางบอบาดาล บานโคกสะอาด หมู 9
จายจริงเปนเงิน 67,280.00 บาท

รวมเปนเงินท่ีจายจริงท้ังสิ้น เปนเงิน 2,725,280.00 บาท

โครงการท่ีดินและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
(เบิกเงินงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไป ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ)
1. โครงการขุดลอกสระวังน้ําเย็น บานทุงมน หมู 2

จายจริงเปนเงิน 261,000.00 บาท
2. โครงการขุดลอกหนองไมตาย บานหนองไมตาย หมู 8

จายจริงเปนเงิน 381,200.00 บาท
3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานหนองแวง หมู 4 – หมู 3

จายจริงเปนเงิน 396,200.00 บาท
รวมเปนเงินท่ีจายจริงท้ังสิ้น เปนเงิน 1,038,400.00 บาท

โครงการท่ีดินและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จายขาดเงินสะสม)
1. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน หมู 2 – หมู 14

จายจริงเปนเงิน 98,000.00 บาท
2. โครงการขุดน้ําบาดาลพรอมวางทอผลิตน้ําประปา หมู 6

จายจริงเปนเงิน 45,080.00 บาท
3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 10

จายจริงเปนเงิน 98,390.00 บาท
4. โครงการขุดลอกคลองชักน้ําหนองโพธิ์ หมู 5

จายจริงเปนเงิน 95,600.00 บาท
รวมเปนเงินท่ีจายจริงท้ังสิ้น เปนเงิน 337,070.00 บาท

โครงการท่ีดินและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับสนับสนุนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค
แกประชาชน ประปาหมูบาน ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558)
1. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบผิวดินขนาดใหญ
บานทุงมน,หนองกวาง หมูท่ี 2,11 จายจริงเปนเงิน 3,275,000.00 บาท
2. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบผิวดินขนาดใหญ
บานโคกสวาง หมูท่ี 7 จายจริงเปนเงิน 3,262,000.00 บาท

รวมเปนเงินท่ีจายจริงท้ังสิ้น เปนเงิน 7,537,000.00 บาท

เงินสะสมปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 เปนเงิน 5,977,975.31 บาท
เงินทุนสํารองเงินสะสมปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนเงิน 5,977,578.25 บาท

มตท่ีิประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ 1.2 เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (2558-2560)
มอบหมายให นายรณกฤต ธนออมนอก ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน
เปนผูชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารดังกลาว
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นายรณกฤต ธนออมนอก เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามท่ีได
(จนท.วิเคราะหฯ) แจกเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป พ.ศ. 2558 ใหกับทาน

สมาชิกสภาฯ ไดรับทราบแลว ก็จะขออธิบายรายละเอียดตางพอสังเขปดังตอไปนี้
สรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (2558-2560)
1. การรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (2558-2560) ประจําปงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2558 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งไดจําแนกการพัฒนาออกเปนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ี
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอประทาย และยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ดังตอไปนี้
ยุทธศาตร จํานวนโครงการในแผน โครงการดําเนนิการ
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 54 14
2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 18 4
3. ดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 51                                  26
4. ดานการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 7 3
5. ดานการพัฒนาบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 44 39

รวมท้ังหมด 174 86
สรุป โครงการท้ังหมดในแผนป 2558 จํานวน 174 กิจกรรม/โครงการ

โครงการท่ีไดดําเนินการ จํานวน 86 กิจกรรม/โครงการ
โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน 88 กิจกรรม/โครงการ
อัตรารอยละของโครงการท่ีไดดําเนินการจากกิจกรรม/โครงการ ท่ีมีในแผนป 2558

คิดเปนรอยละ 49.43 เปอรเซ็นต
มติท่ีประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ 1.3 รายงานการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามขอบัญญัติงบประมาณป พ.ศ. 2559
ขอใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ไดสรุปรายงานการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามขอบัญญัติ
งบประมาณป พ.ศ. 2559 ใหท่ีประชุมทราบ

นายรณกฤต ธนออมนอก เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ และผูเขารวมประชุมทุกทาน สรุปรายงานการจัดทํา
(จนท.วิเคราะหฯ) แผนการดําเนินงาน ตามขอบัญญัติงบประมาณป พ.ศ. 2559 รายละเอียดตางๆ ไดสงเอกสาร

ใหกับทาน สมาชิก อบต.ทุกทานทราบไปแลวนั้น ก็ใหทุกทานไดอานเอกสารดังกลาวใหหมด
หากมีทานใดสงสัยขอใหยกมือสอบถามดวยครับ

มติท่ีประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ 1.4 รายงานผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองคาย(ออมวันละ 1 บาท)
มอบหมายให นายรณกฤต ธนออมนอก ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน
เปนผูชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารดังกลาว

นายรณกฤต ธนออมนอก   เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ตามท่ีไดแจกเอกสารรายงานการดําเนินงานกองทุน
(จนท.วิเคราะหฯ) สวัสดิการชุมชนตําบลหนองคาย(ออมวันละ 1 บาท) ใหกับทานสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบแลว

ก็จะขออธิบายรายละเอียดตางๆ พอสังเขปดังตอไปนี้
รายรับ จํานวนเงิน บาท
1. จํานวนเงินออมของสมาชิก 640,545 บาท
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2. จํานวนเงินสมทบสวัสดิการชุมชน - บาท
2.1. เงินสมทบจากองคการบริหารสวนตําบล 30,000 บาท
2.2. เงินสมทบจากรัฐบาลสวนกลางผาน พอช. 215,640 บาท
2.3. เงินสมทบจากหนวยงานภาครัฐในทองถ่ิน - บาท
2.4. เงินสมทบอ่ืนๆ 6,150 บาท
2.5. เงินสมทบอ่ืนๆ (คาสมัคร) 6,590 บาท

รวมรายรับท้ังสิ้น 898,925 บาท

รายจาย จํานวนเงิน บาท
1. คาใชจายในการดําเนินงาน 237,860 บาท
2. จาคาสวัสดิการสมาชิก - บาท

2.1. คารักษาพยาบาล/เยี่ยมไข 90,500 บาท
2.2. คาคลอดบุตร 4,000 บาท
2.3. คาชวยเหลืองานศพ 242,710 บาท
2.4. คาเฝาไข 32,310 บาท

รวมรายจายท้ังสิ้น 607,380 บาท
3. จํานวนเงินฝากธนาคาร 105,746.83 บาท
4. จํานวนเงินสดในมือ 3,000 บาท
มีทานใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมครับ

มติท่ีประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ 1.5 รายงานผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจําปงบประมาณ 2558
มอบหมายให นายนพดล  แกวคุณ ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เปน
ผูชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารดังกลาว

นายนพดล  แกวคุณ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ในสวนของการรายงานผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
(รองปลัด อบต.) สุขภาพ อบต. หนองคาย กระผมจะขอเปนผูชี้แจงรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

สรุปรายงานการใชเงินตามแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ยอดยกมาจากงบประมาณป พ.ศ. 2557 คงเหลือ 18,873.62 บาท
โอนเขามา (สปสช.) คงเหลือ 204,705.00 บาท
อบต.อุดหนุน 100,000 บาท
ดอกเบี้ย(ปงบประมาณ 2557) เปนเงิน 273.79 บาท
ดอกเบี้ย(ปงบประมาณ 2558) เปนเงิน 263.56 บาท
รายละเอียดโครงการตางๆ ดังนี้
1. โครงการปองกันและควบคุมโรคระบาดประจําทองถ่ิน (การพนหมอกควัน กําจัดยุงลาย)
เปนเงิน 85,200 บาท ดําเนินการแลว
2. โครงการเด็กหนองคายรุนใหมรูทันการปองกันทองกอนวัยอันควร
เปนเงิน 26,000 บาท ดําเนินการแลว
3. โครงการดูแลเทาในผูปวยเบาหวาน เปนเงิน 24,800 บาท ดําเนินการแลว
4. โครงการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม เปนเงิน 11,600 บาท ดําเนินการแลว
5. โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังประชาชนตําบลหนองคาย
เปนเงิน 26,054 บาท ดําเนินการแลว

หนา 6



6. โครงการผูสูงอายุสุขภาพดีชีวีสดใส เปนเงิน 21,200 บาท ดําเนินการแลว
7. โครงการงานศพปลอดเหลา ชาวตําบลหนองคาย รวมมือรวมใจ
เปนเงิน 22,200 บาท ดําเนินการแลว
8. โครงการสุขภาพดีวิถีไทย สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ  เปนเงิน 33,000 บาท ดําเนินการแลว
9. โครงการบริหารกองทุนและพัฒนากองทุน  เปนเงิน 26,483 บาท ดําเนินการแลว
10. โครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ  เปนเงิน 0.00 บาท ดําเนินการแลว
รวมงบประมาณท่ีเบิกจายตามโครงการ 1-10 โครงการ  เปนเงินท้ังสิ้น 276,537.00 บาท
สรุปงบประมาณคงเหลือป 2558 ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 เปนเงิน 47,578.97 บาท

มติท่ีประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ 1.6 มาตรการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัด
มอบหมายให นางปราณี  ทองศิริ ตําแหนง ผอ.รพ.สต.สําโรง เปนผูชี้แจงรายละเอียดตาม
เอกสารดังกลาว

นางปราณี ทองศิริ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ในสวนของมาตรการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกตาม
(ผอ.รพ.สต.สําโรง) นโยบายของผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา จะขอเปนผูชี้แจงรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

มาตรการเขมในการควบคุมโรคไขเลือดออกจังหวัดนครราชสีมา วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2558
โดยมอบหมายใหทุกอําเภอตั้งศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคไขเลือดออก ตั้งแตระดับหมูบาน
ตําบล และอําเภอ โดยระดับอําเภอใหนายอําเภอเปนหัวหนาศูนยปฏิบัติการควบคุมโรค
ไขเลือดออก ท้ังนี้มอบใหแตละพ้ืนท่ีดําเนินการตามมาตรการ 5 ป 2 ข คือ
ป. ท่ี 1 ไดแก ปด คือ ปดภาชนะขังน้ําใหมิดชิดปองกันยุงลายไปวางไข
ป. ท่ี 2 ไดแก เปลี่ยน คือ เปลี่ยนน้ําในแจกัน ถังเก็บน้ํา ทุก 7 วัน เพ่ือตัดวงจรลูกน้ําท่ี
กลายเปนยุง
ป. ท่ี 3 ไดแก ปลอย คือ ปลอยปลากินลูกน้ําในภาชนะใสน้ําถาวร
ป. ท่ี 4 ไดแก ปรับ คือ ปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหปลอดโปรง โลงสะอาด ลมพัดผาน ไมเปนท่ีเกาะ
พักของยุงลาย
ป. ท่ี 5 ไดแก ปฏิบัติ คือ ปฏิบัติเปนประจําจนเปนนิสัย และลงมือทันที
ข ท่ี 1 ไดแก ขัด คือ ขัดลางไขยุงลายท่ีอาจติดอยู กับภาชนะตางๆ ท่ีใชใสน้ํา  โดยใช
สก็อตไบรขัด หรือ หรือแปรงขัดชนิดนุม แลวเทน้ําขัดลางลงบนพ้ืนดิน ปลอยใหไขแหงตาย
ข ท่ี 2 ไดแก ขยะ คือ ขยะในและนอกครัวเรือนตองถูกกําจัดใหสะอาด เพ่ือไมใหมีแหลง
เพาะพันธุยุงลาย
ท้ังนี้ขอใหทานกํานัน ผูใหญบาน ทุกหมูบาน  ไดประชาสัมพันธรณรงคปองกัน ควบคุมโรค
ไขเลือดออกทุกชองทางในพ้ืนท่ีหมูบานของทาน และชวยกันรณรงคปองกันยุงลาย ทุกวันพุธ
โดยรวมกับทานผูนํา เจาหนาท่ี อบต.หนองคาย อสม. และเจาหนาท่ี รพ.สต.สําโรง

มติท่ีประชุม รับทราบ
ปลัด อบต. เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ตามท่ี อบต.หนองคาย ไดมีแนวทางการจัดทําขอบัญญัติ

ไขเลือดออก เพ่ือเปนการปองกันยุงลาย นั้น ก็จะไดปรึกษาหารือกับทาน สมาชิก อบต.
หนองคาย ทานผูบริหาร และทานผูนําทุกหมูบาน เพ่ือจะไดใหเกิดโรคไขเลือดออกภายในพ้ืนท่ี
ตําบลหนองคาย ตอไป

มติท่ีประชุม รับทราบ

หนา 7



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา
(สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2558 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2558)

ประธานสภาฯ ขอใหเลขานุการสภาฯ ชี้แจงตามเอกสารท่ีแจกใหทานสมาชิก อบต.ดวยครับ
เลขานุการสภาฯ ตามท่ีไดแจกรายการการประชุมฯ ใหทานสมาชิกไดรับทราบไปแลวนั้น มีสมาชิกทานใดจะ

แกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมสวนใดหรือไม
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ เม่ือไมมีทานแกไขเปลี่ยนแปลง ขอมติท่ีประชุมใหการรับรองดวย
มติท่ีประชุม ใหการรับรองดวยคะแนนเสียง 23 เสียง ไมรับรอง ไมมี งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทูถาม
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานสภาฯ ตามท่ีนายก อบต.หนองคาย ไดเสนอญัตติเพ่ือใหสมาชิก อบต.หนองคาย ไดพิจารณาอนุมัติจาย

ขาดเงินสะสม ปงบประมาณ 2559 ขอใหทานชี้แจงดวยครับ
นายก อบต. ดวยขาพเจานายอาจ  จิตจัง ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดรับ

หนังสือจากชาวบานในพ้ืนท่ีตําบลหนองคาย ไดรับความเดือดรอนเรื่องตางๆ  เพ่ือบําบัด
ความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหนองคาย ขาพเจาจึงไดเสนอญัตติ และเรื่อง
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ดังนี้
4.1 ญัตติพิจารณาขออนุมัติจายขาดเงินสะสม งบประมารายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 1 จํานวน 4 โครงการ ดังตอไปนี้
(1) โครงการกอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองกวาง หมูท่ี 11
ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 110 ทอน พรอมกอสรางบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 12 บอ (รูปแบบและปริมาณงานตามท่ีองคการบริหารสวนตําบล
หนองคายกําหนด) งบประมาณ 179,610.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันหกรอยสิบบาทถวน)
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 30

(2) โครงการยายหอถังประปา บานโคกสะอาด หมูท่ี 9 ถึงบอบาดาลแหงใหม พรอมกอสราง
หอถัง(รูปแบบและปริมาณงานตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคายกําหนด) งบประมาณ
114,130.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันหนึ่งรอยสามสิบบาทถวน)
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 33

(3) โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบาน บานดอนหวาย หมูท่ี 14 ตําบลหนองคาย อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา (รูปแบบและปริมานงานตามท่ีองคการบริหารสวนตําบล
หนองคายกําหนด) งบประมาณ 19,800.- บาท (หนึ่งหม่ืนเกาพันแปดรอยบาทถวน)
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 37

(4) โครงการซอมแซมถนนดิน สายทางบานดอนหวาย หมูท่ี 14 ตําบลหนองคาย อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการซอมแซมถนนดินกวาง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร
ปริมาตรดินขุดเหวี่ยง 400 ลูกบาศกเมตร ปริมาตรขุดขน 250 ลูกบาศกเมตร (รูปแบบและ
ปริมาณงานตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคายกําหนด) งบประมาณ 27,020.- บาท
(สองหม่ืนเจ็ดพันยี่สิบบาทถวน) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 26

มติท่ีประชุม รับทราบ

หนา 8



ประธานสภาฯ ตามท่ีทานนายก อบต.หนองคาย ไดชี้แจงรายละเอียดการเสนอญัตติไปแลวนั้น ก็จะขอความ
เห็นชอบจากทานสมาชิก อบต.หนองคาย เพ่ืออนุมัติจายขาดเงินสะสม ปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ตอไป
(1) โครงการกอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองกวาง หมูท่ี 11
ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 110 ทอน พรอมกอสราง
บอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 12 บอ (รูปแบบและปริมาณงานตามท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลหนองคายกําหนด) งบประมาณ 179,610.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันหก
รอยสิบบาทถวน)ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 30 ขอใหเจาหนาท่ี
ท่ีเก่ียวของไดชี้แจงรายละเอียดโครงการใหกับทานสมาชิก อบต.ไดรับทราบตอไป

นายสุรัตน นามบุตร เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ขอชี้แจงรายละเอียดพอสังเขปดังตอไปนี้
(ผอ.กองชาง) (1) โครงการกอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองกวาง หมูท่ี 11

ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 110 ทอน พรอมกอสรางบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 12 บอ (รูปแบบและปริมาณงานตามท่ีองคการบริหารสวนตําบล
หนองคายกําหนด) งบประมาณ 179,610.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันหกรอยสิบบาทถวน)
ซึ่งบริเวณกอสรางนั้นอยูฝงทางทิศตะวันออกของบานทุงมน-หนองกวาง โดยจะวางทอเพ่ือจะ
ใหน้ําไดไหลผานสะดวกมากข้ึน และประชาชนจะไดรับความสะดวกสบายมากข้ึน

มติท่ีประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม
มติท่ีประชุม ไดมีผูเสนออภิปราย
นายอําพร สียางนอก เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ดวยชาวบานหนองกวาง หมูท่ี 11 ไดรับความเดือดรอน
(ส.อบต.หมู 11) อยางมาก เนื่องจากบริเวณดังกลาวนี้ มีน้ําขังอยูตลอดท้ังป และสิ่งกลิ่นเหม็นอยางมาก ซึ่งน้ําขัง

ก็จะทําใหยุงลายมาวางไขไดดี และจะทําใหพ้ืนท่ีใกลเคียง เปนไขเลือดออกได จึงอยากใหทาน
สมาชิก อบต.ทุกทาน ไดอนุมัติโครงการดังกลาวดวย ขอบคุณครับ

นายชัยยุทธ โคตรสมบัติ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ประชาชนในพ้ืนท่ีบานหนองกวาง หมูท่ี 11 ไดรับความ
(รองนายก อบต.) เดือดรอนเนื่องจากบริเวณดังกลาว มีน้ําขัง และสงกลิ่นเหม็น ทําใหเปนแหลงเพาะพันธุลุงลาย

เปนอยางดี ซึ่งตองรีบดําเนินการโครงการดังกลาว ตอไป
มติท่ีประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม
มตท่ีิประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ ไดใหเลขานุการเรียกสมาชิกท่ีอยูขางนอกเขาหองประชุมและนับองคประชุมเพ่ือขอมติ
เลขานุการฯ ไดเรียกสมาชิกเขาหองประชุมและนับองคประชุมปรากฏวา มีสมาชิกอบต. จํานวน 23 ทาน
ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดอนุมัติจายขาดโครงการกอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองกวาง

หมูท่ี 11 ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการวางทอระบายน้ํา
คอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 110 ทอน พรอม
กอสรางบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 12 บอ (รูปแบบและปริมาณงานตามท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคายกําหนด) งบประมาณ 179,610.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันหก
รอยสิบบาทถวน) รายละเอียดโครงการฯตามเอกสารแนบทายนี้ โปรดยกมือข้ึน

มติท่ีประชุม อนุมัตดิวยคะแนน 23 เสียง

หนา 9



ประธานสภาฯ ทานใดไมอนุมัติ
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ สรุปวาทานสมาชิก อบต. ใหการอนุมัติดวยคะแนนจํานวน 23 เสียง

ไมอนุมัติ ไมมี  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ (2) โครงการยายหอถังประปา บานโคกสะอาด หมูท่ี 9 ถึงบอบาดาลแหงใหม พรอม
กอสรางหอถัง(รูปแบบและปริมาณงานตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคายกําหนด)
งบประมาณ 114,130.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสีพ่ันหนึ่งรอยสามสิบบาทถวน)
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 33 ขอใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของได
ชี้แจงรายละเอียดโครงการใหกับทานสมาชิก อบต.ไดรับทราบตอไป

นายชัยยุทธ โคตรสมบัติ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ สําหรับโครงการดังกลาว เปนโครงการตอเนื่องจากการ
(รองนายก อบต.) ขุดเจาะน้ําบาลบานโคกสะอาด ซึ่งไดประสานกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ใหมาขุดเจาะน้ํา

บาดาล เสร็จเรียบรอยแลว ทานนายก อบต. จึงไดเสนอญัตตยิายหอถังเพ่ือใหความชวยเหลือ
ชาวบานใหมีน้ําใชอยางพอเพียง เนื่องจากชาวบานไดรับความเดือดรอนอยางมาก

นายสุรัตน นามบุตร เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ขอชี้แจงรายละเอียดพอสังเขปดังตอไปนี้
(ผอ.กองชาง) (2) โครงการยายหอถังประปา บานโคกสะอาด หมูท่ี 9 ถึงบอบาดาลแหงใหม พรอมกอสราง

หอถัง(รูปแบบและปริมาณงานตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคายกําหนด) งบประมาณ
114,130.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันหนึ่งรอยสามสิบบาทถวน) ตามท่ีไดมีการขุดเจาะบอ
บาดาล บานโคกสะอาด หมูท่ี 9 ไปแลวนั้น ซึ่งน้ําก็ไหลออกไดดีพอสมควร แตเนื่องดวยมีคนใช
น้ําในหมูบานจํานวนมากจึงตองมีการติดตั้งหอถังเพ่ือเก็บน้ําใชใหกับชาวบานโคกสะอาด หมู 9
ไดใชน้ําอยางสะดวกสบายมากข้ึน

นางจันทรแสง วิศิษยศิลป  เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ บานโคกสะอาด ไดรับความเดือดรอนของน้ําเปนอยางมาก
(ส.อบต.หมู 9) อยากใหมีการยายหอถังเพ่ือจะไดกักเก็บน้ําไวใชไดอยางสะดวก ขอบคุณคะ
นายชัยยุทธ โคตรสมบัติ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ดวยบานโคกสะอาด หมู 9 ไดรับความเดือนรอนเรื่องน้ํา
(รองนายก อบต.) อุปโภค-บริโภค เปนอยางมาก เนื่องจากไมมีสระน้ําขนาดใหญไวกักเก็บน้ํา เม่ือเจาะน้ําบาดาล

ก็ตองมีการติดตั้งหอถังเพ่ือจะไดใหชาวบานไดมีน้ําใชไดอยางสะดวกมากข้ึน
ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม
มตท่ีิประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ ไดใหเลขานุการเรียกสมาชิกท่ีอยูขางนอกเขาหองประชุมและนับองคประชุมเพ่ือขอมติ
เลขานุการฯ ไดเรียกสมาชิกเขาหองประชุมและนับองคประชุมปรากฏวา มีสมาชกิ อบต. จํานวน 23 ทาน
ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดอนุมัติจายขาดโครงการยายหอถังประปา บานโคกสะอาด หมูท่ี 9 ถึงบอบาดาล

แหงใหม พรอมกอสรางหอถัง(รูปแบบและปริมาณงานตามท่ีองคการบริหารสวนตําบล
หนองคายกําหนด) งบประมาณ 114,130.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันหนึ่งรอยสามสิบบาท
ถวน) รายละเอียดโครงการฯตามเอกสารแนบทายนี้ โปรดยกมือข้ึน

มติท่ีประชุม อนุมัตดิวยคะแนน 23 เสียง
ประธานสภาฯ ทานใดไมอนุมัติ
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ สรุปวาทานสมาชิก อบต. ใหการอนุมัติดวยคะแนนจํานวน 23 เสียง

ไมอนุมัติ ไมมี  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ (3) โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบาน บานดอนหวาย หมูท่ี 14 ตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (รูปแบบและปริมานงานตามท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคายกําหนด) งบประมาณ 19,800.- บาท (หนึ่งหม่ืนเกาพันแปดรอยบาทถวน)

หนา 10



ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 37 ขอใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของได
ชี้แจงรายละเอียดโครงการใหกับทานสมาชิก อบต.ไดรับทราบตอไป

นายสุรัตน  นามบุตร เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ขอชี้แจงรายละเอียดพอสังเขปดังตอไปนี้
(ผอ.กองชาง) (3) โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบาน บานดอนหวาย หมูท่ี 14 ตําบลหนองคาย อําเภอ

ประทาย จังหวัดนครราชสีมา (รูปแบบและปริมานงานตามท่ีองคการบริหารสวนตําบล
หนองคายกําหนด) งบประมาณ 19,800.- บาท โดยระบบน้ําประปาหมูบานดอนหวาย ไดชํารุด
เสียหาย อาจกอใหเกิดอันตรายได จึงมีตองการปรับปรุงซอมแซมระบบน้ําประปาหมูบาน ใหได
มาตรฐานเพ่ือจะไมใหเกิดอันตรายกับประชาชนในพ้ืนท่ีได

นายวีระศักดิ์ บุญมี เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ขอชี้แจงเรื่องระบบน้ําประปาหมูบานดอนหวาย ไดชํารุด
(ส.อบต.หมู 14) เสียหาย ไมบนหอถังไดพังและเสื่อมสภาพ อาจจะกอใหเกิดอันตราย และระบบไฟฟาก็ชํารุด

เสียหาย ใชงานไมได จึงมีความจําเปนตองซอมแซมเพ่ือจะใหประชาชนในพ้ืนท่ีใชน้ําไดตอไป
ขอบคุณครับ

นายจรูญ  หาญกลา เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ สืบเนื่องจากบานสําโรง หมูท่ี 1 มีระบบน้ําประปาท่ีสามารถใช
(ส.อบต.หมู 5) รวมกันได อยากใหบานดอนหวายยุบรวมเพ่ือใชน้ํากับบานสําโรง เพ่ือจะไดมีความสะดวกและ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันจะไดหรือไม ขอใหชี้แจงดวยครับ
นายสังวาลย บรรยง เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ตามท่ีทานจรูญ หาญกลา ไดสอบถามนั้น เหตุผลท่ีไมยุบ
(ส.อบต.หมู 14) รวมกันก็เพราะประชาชนในพ้ืนท่ีบานดอนหวายเห็นชอบใชระบบน้ําประปาของบานดอนหวาย

เนื่องจากบานสําโรง  หมู 1 เก็บเงินคาน้ํามากกวาบานดอนหวาย ทําใหบานดอนหวาย หมู 14
เห็นชอบใหใชน้ําประปาบานดอนหวายตามเดิม

ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภปิรายเพ่ิมเติมหรือไม
มตท่ีิประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ ไดใหเลขานุการเรียกสมาชิกท่ีอยูขางนอกเขาหองประชุมและนับองคประชุมเพ่ือขอมติ
เลขานุการฯ ไดเรียกสมาชิกเขาหองประชุมและนับองคประชุมปรากฏวา มีสมาชิก อบต. จํานวน 23 ทาน
ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดอนุมัตจิายขาดโครงการซอมแซมระบบประปาหมูบาน บานดอนหวาย หมูท่ี 14

ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (รูปแบบและปริมานงานตามท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคายกําหนด) งบประมาณ 19,800.- บาท (หนึ่งหม่ืนเกาพันแปดรอย
บาทถวน) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 37 รายละเอียดโครงการฯ
ตามเอกสารแนบทายนี้ โปรดยกมือข้ึน

มติท่ีประชุม อนุมัตดิวยคะแนน 23 เสียง
ประธานสภาฯ ทานใดไมอนุมัติ
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ สรุปวาทานสมาชิก อบต. ใหการอนุมัติดวยคะแนนจํานวน 23 เสียง

ไมอนุมัติ ไมมี  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ (4) โครงการซอมแซมถนนดิน สายทางบานดอนหวาย หมูท่ี 14 ตําบลหนองคาย อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการซอมแซมถนนดินกวาง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร
ปริมาตรดินขุดเหว่ียง 400 ลูกบาศกเมตร ปริมาตรขุดขน 250 ลูกบาศกเมตร (รูปแบบและ
ปริมาณงานตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคายกําหนด) งบประมาณ 27,020.- บาท
(สองหม่ืนเจ็ดพันย่ีสิบบาทถวน) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 26
ขอใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดชี้แจงรายละเอียดโครงการใหกับทานสมาชิก อบต.ไดรับทราบ
ตอไป

หนา 11



นายชัยยุทธ โคตรสมบัติ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ สําหรับโครงการซอมแซมถนนดิน ชาวบานก็ไดขอความ
(รองนายก อบต.) ชวยเหลือมาแลวในชวงหนาฝน เพราะถนนไดชํารุดเสียหายเปนอยางมาก ทําใหประชาชนใน

พ้ืนท่ีใชเดินทางไปมาไมสะดวก อาจเกิดอันตรายได จึงตองใหการชวยเหลือในลําดับตอไป
นายสุรัตน  นามบุตร เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ขอชี้แจงรายละเอียดพอสังเขปดังตอไปนี้
(ผอ.กองชาง) (4) โครงการซอมแซมถนนดิน สายทางบานดอนหวาย หมูท่ี 14 ตําบลหนองคาย อําเภอ

ประทาย จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการซอมแซมถนนดินกวาง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร
ปริมาตรดินขุดเหวี่ยง 400 ลูกบาศกเมตร ปริมาตรขุดขน 250 ลูกบาศกเมตร (รูปแบบและ
ปริมาณงานตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคายกําหนด) งบประมาณ 27,020.- บาท
สําหรับถนนเสนทางบานดอนหวาย ไดรับความเดือดรอนเนื่องจากการสัญจรไปมาไมสะดวก
อาจกอใหเกิดอันตรายในอนาคตขางหนา จึงจําเปนตองแกไข ปรับปรุง ใหการสัญจรไปมา
สะดวกมากยิ่งข้ึนตอไป

นายวีระศักดิ์ บุญมี เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ถนนเสนทางบานดอนหวาย หมู 14 ถูกน้ํากัดเซาะ ทําใหถนน
(ส.อบต.หมู 14) แคบลง การสัญจรไปมาไมสะดวก ทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความเดือดรอนเปนอยางมาก

จึงเห็นควรใหทําการแกไข ปรับปรุง เพ่ือจะไดใหการสัญจรมีความสะดวก และปลอดภัยตอผูใช
ถนนเสนทางดังกลาว ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม
มตท่ีิประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ ไดใหเลขานุการเรียกสมาชิกท่ีอยูขางนอกเขาหองประชุมและนับองคประชุมเพ่ือขอมติ
เลขานุการฯ ไดเรียกสมาชิกเขาหองประชุมและนับองคประชุมปรากฏวา มีสมาชิก อบต. จํานวน 23 ทาน
ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดอนุมัติจายขาดโครงการซอมแซมถนนดิน สายทางบานดอนหวาย หมูท่ี 14 ตําบล

หนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการซอมแซมถนนดินกวาง 5.00 เมตร
ยาว 200 เมตร ปริมาตรดินขุดเหวี่ยง 400 ลูกบาศกเมตร ปริมาตรขุดขน 250 ลูกบาศกเมตร
(รูปแบบและปริมาณงานตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคายกําหนด) งบประมาณ
27,020.- บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันยี่สิบบาทถวน) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. 2559-2561) หนา 26 รายละเอียดโครงการฯตามเอกสารแนบทายนี้ โปรดยกมือข้ึน

มติท่ีประชุม อนุมัตดิวยคะแนน 23 เสียง
ประธานสภาฯ ทานใดไมอนุมัติ
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ สรุปวาทานสมาชิก อบต. ใหการอนุมัติดวยคะแนนจํานวน 23 เสียง

ไมอนุมัติ ไมมี  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ 4.2 พิจารณาใหความเห็นชอบใหใชท่ีดิน ตามโครงการบริหารจัดการการใช
ประโยชนในท่ีดินสาธารณประโยชนท่ีมีการบุกรุก  เพื่อขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบท ปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 2/2558 แปลง “สาธารณะโนนสูง”
ตั้งอยูท่ี บานดอนตะหนิน หมูท่ี 5 ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ตามหลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง เลขท่ี นม 2964 พื้นท่ีท้ังหมด 34 ไร 70
ตร.ว. เนื้อท่ีครอบครองประมาณ 4 ไร 2 งาน มีผูครอบครองจํานวน 20 ครัวเรือน
ขอใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดชี้แจงรายละเอียดโครงการใหกับทานสมาชิก อบต.ไดรับทราบ
ตอไป

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ตามหนังสือสํานักงานท่ีดินจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0020.15/8627
(ปลัด อบต.) ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2558 เรื่อง การจัดทําโครงการบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดิน
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สาธารณประโยชนในท่ีดินสาธารณประโยชนท่ีมีการบุกรุกเพ่ือขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบท ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
รวมกับอําเภอประทาย และสํานักงานท่ีดินจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบัดนี้สํานักงานท่ีดิน
จังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย ไดทําการรังวัดตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับท่ี
หลวง พรอมวางผังแบงแปลงในท่ีดินสาธารณประโยชน ท้ัง 3 แปลง เสร็จเรียบรอย
แลว ข้ันตอนตอไปคือการจัดประชาคมหมูบานครั้งท่ี 2 ข้ึน เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ
ของราษฎรผูบุกรุก วาอยูในหลักเกณฑหรือไม และไมมีท่ีดินทํากินหรือมีแตไมเพียงพอ
เม่ือดําเนินการแลวเสร็จก็จะเขาสูการกรอกเอกสารหลักฐานทางราชการตอไป

บัดนี้การประชาคมหมูบานตามโครงการดังกลาว ไดดําเนินการประชาคมหมูบาน
ครั้งท่ี 2 เสร็จเรียบรอยแลว และตอไปจะเปนการขอความเห็นชอบจากสมาชิก อบต. เพ่ือใช
ประกอบเอกสารทางราชการ ในการจัดทําโครงการดังกลาวใหเสร็จเรียบรอย ในลําดับตอไป
หลักเกณฑในการพิจารณาใหความชวยเหลือตามโครงการบริหารจัดการการใช
ประโยชนในท่ีดินสาธารณประโยชนท่ีมีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบท ปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

1. เพ่ือจัดระเบียบการถือครองท่ีดินของรัฐและออกหนังสืออนุญาตใหใชประโยชน
ในท่ีดินของรัฐใหแกราษฎรผูครอบครองอยูในท่ีดินสาธารณประโยชน
2. เพ่ือแกไขปญหาความยากจนของราษฎรดานท่ีอยูอาศัย
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผูยากจนใหอยูดีมีสุข เปนการพัฒนาศักยภาพเพ่ิม
โอกาสใหแกผูยากจนไดเขาถึงแหลงทุน
4. เพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดขอพิพาทเก่ียวกับท่ีดินระหวางรัฐ
และประชาชน
ในสวนรายละเอียดตางๆ จะไดอธิบายพอสังเขปดังตอไปนี้
1. การประชุมช้ีแจง
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย รวมกับอําเภอประทาย และสํานักงานท่ีดิน
จังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย จัดประชุมชี้แจงราษฎรในพ้ืนท่ีดําเนินการ
เพ่ือใหทราบถึง นโยบายของรัฐบาล และแนวทางการดําเนินการตามโครงการ
บริหารจัดการการใชประโยชนในท่ีดินสาธารณประโยชนเพ่ือขจัดความยากจน โดย
จะทําการรังวัดตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงไปในคราวเดียวกัน
2. การวางผังแปลงท่ีดิน
2.1 ใหจัดท่ีดินตามสภาพเดิม
2.2 ครอบครัวละไมเกิน 15 ไร หากครอบครองเกิน 15 ไร ใหพิจารณาจัดให
ครอบครัวท่ี 2 หรือท่ี 3 ตามลําดับ
2.3 ถาดําเนินการแลวยังมีท่ีดินท่ีครอบครองเกินอยูอีกใหสงมอบคืนเพ่ือนําไป
จัดสรรใหราษฎร   ผูยากจน และอยูในพ้ืนท่ีดังกลาวเปนลําดับแรก
2.4 จัดใหมีสาธารณูปโภค เชน ถนน หรือแหลงน้ํา ฯลฯ ตามความเหมาะสม
3. การจัดทําสาธารณูปโภค
3.1 จัดใหมีสาธารณูปโภคตามความเหมาะสม เชน ถนน แหลงน้ํา หรืออ่ืนๆ โดยใน
กรณีท่ีจําเปนจะตองขยายหรือจัดใหมีพ้ืนท่ีเพ่ือการสาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึน จะทํา
ความตกลงกับราษฎรผูครอบครอง เพ่ือขอกันพ้ืนท่ีท่ีครอบครองมาดําเนินการ
3.2 ในการจัดทํา ปรับปรุง หรือพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคตาม (1) จะพิจารณา
ดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสมแกสภาพทองถ่ิน
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4. การคัดเลือกบุคคล
(1) บุคคลท่ีไดรับการคัดเลือก มีคุณสมบัติดังนี้
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 บรรลุนิติภาวะ หรือหัวหนาครอบครัว
1.3 ไมมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง หรือมีแตนอยไมเพียงพอ
1.4 ครอบครองทําประโยชนในท่ีดินสาธารณประโยชนดังกลาวอยางชัดเจนมาเปน
เวลานาน
(2) อําเภอตรวจสอบคุณสมบัติตาม (1.1) และ(1.2) โดยจัดทําประชาคมเพ่ือ
ตรวจสอบขอเท็จจริงตาม (1.2) และ (1.4) ดวย
(3) หากปรากฏในภายหลังวา บุคคลท่ีไดรับการจัดท่ีดินขาดคุณสมบัติใหอําเภอ
เสนอผูวาราชการจังหวัดยกเลิกการอนุญาต และนําไปจัดท่ีดินใหผูท่ีอยูในหลักเกณฑ
ขางตนตอไป
5. การอนุญาต
ผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนพนักงานเจาหนาท่ีตามความในมาตรา 9 แหงประมวล
กฎหมายท่ีดิน (ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 109/2538 ลงวันท่ี 16 มีนาคม
2538) จะเปนผูพิจารณาอนุญาตให ผูท่ีอยูในหลักเกณฑขางตนครอบครองทํา
ประโยชนในท่ีดินสาธารณประโยชนโดยออกหนังสืออนุญาต
6. การเสียคาตอบแทน
6.1 การออกหนังสืออนุญาตใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการอนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ พ.ศ.
2547
6.2 การเสียคาตอบแทน ผูไดรับอนุญาตใหใชประโยชนในท่ีดินของรัฐจะตองเสีย
คาตอบแทนตามนัยมาตรา 9 ทวิ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ตามวิธีการและอัตราท่ี
กําหนด
เปาหมายของโครงการ ออกหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนในท่ีดินของรัฐแกราษฎรผู
ยากจนท่ีครอบครองทําประโยชนในท่ีดินสาธารณประโยชนแปลงสาธารณะโนนสูง
พ้ืนท่ีท้ังหมดจํานวน 34 ไร 91 ตารางวา พ้ืนท่ีราษฎรครอบครองประมาณ 4 ไร
2 งาน จํานวน 20 ครัวเรือน ในการนี้จะขอมติเห็นชอบจากสมาชิก อบต. โดยจะ
เรียกชื่อแตละคนและใหทุกทานไดยกมือใหความเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ
ตามรายชื่อดังตอไปนี้

มติท่ีประชุม รับทราบ

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 1 นายเฉลียว ทดไธสง บานเลขท่ี 3/1 ม.5 ต.หนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 3 3013 00479 88 6 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ี

ครอบครอง 82 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 2 นางสนุา  หมายสินธุ บานเลขท่ี 96 ม.5 ต.หนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 3 3503 00504 27 8ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ี

ครอบครอง 77 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
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มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง
ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 3 น.ส.ศิริพร  หม่ืนสีพรม บานเลขท่ี 79 ม.5 ต.หนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 1 3013 00024 37 8 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ี

ครอบครอง 73 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 4 นายสมพร  หาญกลา บานเลขท่ี 51ม.5 ต.หนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 3 3013 00480 86 8 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ี

ครอบครอง 79 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 5 น.ส.จีด  หาญณรงค บานเลขท่ี 97 ม.5 ต.หนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 3 3013 00633 22 2 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ี

ครอบครอง 81 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 6 นายแสง  ศิวิไล บานเลขท่ี 256 ม.5 ต.หนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 3 3013 00016 01 1 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ี

ครอบครอง 81 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 7 นายปญญา มีนารี บานเลขท่ี 289 ม.5 ต.หนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 3 3605 00636 90 9 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ี

ครอบครอง 82 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 8 น.ส.สุภาพร สังฆะรัตน บานเลขท่ี 78 ม.5 ต.หนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 3 301300632 30 7 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ี

ครอบครอง 94 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 9 นางเพียร บัวระบัดทอง บานเลขท่ี 8 ม.5 ต.หนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 4 3013 00002 09 3 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ี

ครอบครอง 89 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง
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นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 10 น.ส.เดือน  หาญกลา บานเลขท่ี 68 ม.5 ต.หนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 3 3013 00631 80 7 ครอบครองท่ีดนิสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ี

ครอบครอง 94 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 11 นางทองคํา บุตรเจียมจาย บานเลขท่ี 22 ม.5 ต.หนองคาย หมายเลข
(ปลัด อบต.) บัตรประชาชน 3770600575 44 4 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ี

ครอบครอง 96 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 12 น.ส.บัวไล  ชัยมนตรี บานเลขท่ี 89 ม.5 ต.หนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 3 4119 00383 58 7 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ี

ครอบครอง 93 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 13 นางเทศ บรรดาศักดิ์ บานเลขท่ี 60 ม.5 ต.หนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 3 3013 00631 44 1 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ี

ครอบครอง 94 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 14 น.ส.เอม มอบกระโทก บานเลขท่ี190 ม.5 ต.หนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 33006 00508 74 1 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ี

ครอบครอง 98 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 15 นายนอย  เมยไธสง บานเลขท่ี 8 ม.5 ต.หนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 4 30130 0002 10 7 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ี

ครอบครอง 82 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 16 น.ส.กุน บรรดาศักดิ์ บานเลขท่ี 84 ม.5 ต.หนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 3 3013 00631 46 7 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ี

ครอบครอง 86 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 17 นายดอน ศรีนวนจันทร บานเลขท่ี89 ม.5 ต.หนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 53013 01128 99 4 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ี

ครอบครอง 50 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
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มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง
ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 18 น.ส.ลัดดา ทุลาไธสง บานเลขท่ี 257 ม.5 ต.หนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 13013 00028 66 7 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ี

ครอบครอง 50 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐโปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 19 นายจอย  อุปมี บานเลขท่ี 8 ม.5 ต.หนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 3 3109 00393 01 9 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ี

ครอบครอง 69 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 20 น.ส.ชูศรี ผายกระโทก บานเลขท่ี 22 ม.5 ต.หนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 3 3099 01293 47 4 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ี

ครอบครอง 64 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ในลําดับตอไปก็จะใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย ได
(ปลัด อบต.) ตรวจสอบเอกสารตางๆของผูบุกรุกแตละบุคคล ท้ังนี้ขอใหผูท่ีผานความเห็นชอบได

เตรียมเอกสารสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ยื่นตรวจสอบ
คุณสมบัติตอเจาพนักงานท่ีดินในลําดับตอไป

ประธานสภาฯ 4.3 พิจารณาใหความเห็นชอบใหใชท่ีดิน ตามโครงการบริหารจัดการการใชประโยชนใน
ท่ีดินสาธารณประโยชนท่ีมีการบุกรุก  เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 2/2558 แปลง “ท่ีสาธารณะฯ” ตั้งอยูบานหนองกวาง
หมูท่ี 11ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ตามหลักฐานหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวง เลขท่ี นม 5992 เนื้อท่ีครอบครองท้ังแปลงจํานวน 2 ไร 1 งาน 33 ตร.ว
มีผูครอบครองจํานวน 20 ครัวเรือน และแปลง“ท่ีสาธารณะฯ”นม 5996 ตั้งอยูบาน
หนองกวาง หมูท่ี 11 ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  ตามหลักฐาน
หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง เนื้อท่ีครอบครองท้ังแปลงจํานวน 1 ไร 70 ตร.ว. มีผู
ครอบครองจํานวน 8 ครัวเรือน ขอใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดชี้แจงรายละเอียดโครงการใหกับ
ทานสมาชิก อบต.ไดรับทราบตอไป

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ตามหนังสือสํานักงานท่ีดินจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0020.15/8627
(ปลัด อบต.) ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2558 เรื่อง การจัดทําโครงการบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดิน

สาธารณประโยชนในท่ีดินสาธารณประโยชนท่ีมีการบุกรุกเพ่ือขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบท ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
รวมกับอําเภอประทาย และสํานักงานท่ีดินจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบัดนี้สํานักงานท่ีดิน
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จังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย ไดทําการรังวัดตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับท่ี
หลวง พรอมวางผังแบงแปลงในท่ีดินสาธารณประโยชน ท้ัง 3 แปลง เสร็จเรียบรอย
แลว ข้ันตอนตอไปคือการจัดประชาคมหมูบานครั้งท่ี 2 ข้ึน เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ
ของราษฎรผูบุกรุก วาอยูในหลักเกณฑหรือไม และไมมีท่ีดินทํากินหรือมีแตไมเพียงพอ
เม่ือดําเนินการแลวเสร็จก็จะเขาสูการกรอกเอกสารหลักฐานทางราชการตอไป

บัดนี้การประชาคมหมูบานตามโครงการดังกลาว ไดดําเนินการประชาคมหมูบาน
ครั้งท่ี 2 เสร็จเรียบรอยแลว และตอไปจะเปนการขอความเห็นชอบจากสมาชิก อบต. เพ่ือใช
ประกอบเอกสารทางราชการ ในการจัดทําโครงการดังกลาวใหเสร็จเรียบรอย ในลําดับตอไป
หลักเกณฑในการพิจารณาใหความชวยเหลือตามโครงการบริหารจัดการการใช
ประโยชนในท่ีดินสาธารณประโยชนท่ีมีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบท ปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

เปาหมายของโครงการ ออกหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนในท่ีดินของรัฐแกราษฎรผู
ยากจนท่ีครอบครองทําประโยชนในท่ีดินสาธารณประโยชนแปลง “ท่ีสาธารณะฯ
หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง  เลขท่ี นม 5992 เนื้อท่ีครอบครองท้ังแปลง 2 ไร 1
งาน 33 ตร.ว. และหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง เลขท่ี นม 5996 เนื้อท่ี
ครอบครองท้ังแปลง 1 ไร 70 ตร.ว. ตั้งอยูท่ีบานหนองกวาง หมูท่ี 11 ตําบล
หนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 2 แปลง ท้ังหมด 28
ครัวเรือน ในการนี้จะขอมติเห็นชอบจากทานสมาชิก อบต. โดยจะเรียกชื่อแตละคน
และใหทุกทานไดยกมือใหความเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ ตามรายชื่อ
ดังตอไปนี้

มติท่ีประชุม รับทราบ

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ราษฎรผูยากจนท่ีครอบครองทําประโยชนในท่ีดินสาธารณประโยชนแปลง
(ปลัด อบต.) “ท่ีสาธารณะฯ” เลขท่ี นม 5996 เนื้อท่ีครอบครอง 1 ไร 70 ตารางวา บาน

หนองกวาง หมูท่ี 11 ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 8 ราย ตามรายช่ือดังตอไปนี้
ลําดับท่ี 1 นางทองลวน ยศดา บานเลขท่ี 20/2 ม.11ตําบลหนองคาย หมายเลข
บัตรประชาชน 3301300649251 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี
ประมาณ 82 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน

มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง
ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 2 นางเหลือง บุญไธสง บานเลขท่ี27 ม.11 ตําบลหนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 3301300649625 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี

ครอบครอง 68 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 3 นางรัชฎาภรณ สียางนอก บานเลขท่ี7 ม.11ตําบลหนองคาย หมายเลข
(ปลัด อบต.) บัตรประชาชน 330130065146 8 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี

ครอบครอง 37 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
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มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง
ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 4 นายอุดม ยศดา บานเลขท่ี 10 ม. 11 ตําบลหนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 3 3013 00649 16 1 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี

ครอบครอง 67 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 5 นายเมธี สีแวงนอก บานเลขท่ี10/1 ม.11 ตําบลหนองคาย หมายเลข
(ปลัด อบต.) บัตรประชาชน 5301300048 13 0 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี

ครอบครอง 64 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 6 นายมนตรี สมนอย บานเลขท่ี18 ม.2 ตําบลหนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 3 3013 00472 95 4 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี

ครอบครอง 42 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 7 นางนงเยาว เพชรตะก่ัวบานเลขท่ี 20 ม.11 ตําบลหนองคาย หมายเลข
(ปลัด อบต.) บัตรประชาชน 3301300710588 ครองครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี

ครอบครอง 58 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 8 นางปราณีต เทพามาตย บานเลขท่ี5 ม.11 ตําบลหนองคาย หมายเลข
(ปลัด อบต.) บัตรประชาชน 3301300649145 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี

ครอบครอง 84 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ราษฎรผูยากจนท่ีครอบครองทําประโยชนในท่ีดินสาธารณประโยชนแปลง
(ปลัด อบต.) “ท่ีสาธารณะฯ” เลขท่ี นม 5992 เนื้อท่ีครอบครอง 2 ไร 1 งาน 33 ตารางวา

บานหนองกวาง หมูท่ี 11 ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 20 ราย ตามรายช่ือดังตอไปนี้
ลําดับท่ี 1 นางสงเมือง หุมไธสง บานเลขท่ี150 ม.11ตําบลหนองคาย หมายเลข
บัตรประชาชน 33013 00652 316 ครองครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี
ครอบครอง 84 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน

มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง
ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง
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นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 2 นางสมจิตร สีแวงนอก บานเลขท่ี2 ม.11 ตําบลหนองคาย หมายเลข
(ปลัด อบต.) บัตรประชาชน 3301300649 07 2 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี

ครอบครอง 55 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 3 นายไชยา สิงหทอง บานเลขท่ี181/1 ม.11 ตําบลหนองคาย หมายเลข
(ปลัด อบต.) บัตรประชาชน 3301300652596 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี

ครอบครอง 72 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 4 นายสมหมาย เมืองแสน เลขท่ี21/3 ม.11 ตําบลหนองคาย หมายเลข
(ปลัด อบต.) บัตรประชาชน 3 301300649463 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี

ครอบครอง 99 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 5 นางศรีนวล เพ็ชรรักษา เลขท่ี21/1 ม.11 ตําบลหนองคาย หมายเลข
(ปลัด อบต.) บัตรประชาชน 330130064940 4 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี

ครอบครอง 87 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 6 นางจันทนา สียางนอก เลขท่ี189 ม.11 ตําบลหนองคาย หมายเลข
(ปลัด อบต.) บัตรประชาชน 5301300042 25 5 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี

ครอบครอง 49 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 7 นายพรมมา รุงเปา เลขท่ี153 ม. 11 ตําบลหนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 3 3013 00652 34 1 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัยเนื้อท่ี

ครอบครอง 49 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 8 นายสี สียางนอก บานเลขท่ี108/1 ม.11 ตําบลหนองคาย หมายเลข
(ปลัด อบต.) บัตรประชาชน 3301300650291 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี

ครอบครอง 68 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 9 นายโลย  แสนนอก เลขท่ี50 ม. 11 ตําบลหนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) บัตรประชาชน 3 3013 00474 10 8 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัยเนื้อท่ี
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ครอบครอง1 งาน 36 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ
โปรดยกมือข้ึน

มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง
ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 10 นายดําริห  สืบพรม เลขท่ี 32 ม. 11 ตําบลหนองคาย หมายเลข
(ปลัด อบต.) บัตรประชาชน 3 3414 00191 18 3 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี

ครอบครอง 43 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 11 นางประยงค จ้ํานอก บานเลขท่ี33 ม.11 ตําบลหนองคาย หมายเลข
(ปลัด อบต.) บัตรประชาชน 3 3013 00651794 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี

ครอบครอง 59 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 12 นายนาย อัตฤทธิ์  เลขท่ี 31 ม. 11 ตําบลหนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 3 3013 00650 28 3 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี

ครอบครอง 59 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ
โปรดยกมือข้ึน

มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง
ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 13 นายสุระศักดิ์ หาญยางนอก เลขท่ี15 ม.11 ตําบลหนองคาย หมายเลข
(ปลัด อบต.) บัตรประชาชน 3301300650640 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี

ครอบครอง 52 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐโปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 14 นางคําปน วัลวาล บานเลขท่ี 37 ม.11 ตําบลหนองคาย หมายเลข
(ปลัด อบต.) บัตรประชาชน 3 3013 00651379 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี

ครอบครอง 36 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 15 นายหนูรวม จงปตนา บานเลขท่ี18 ม.11ตําบลหนองคาย หมายเลข
(ปลัด อบต.) บัตรประชาชน 33013 00650 143 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี

ครอบครอง 82 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง
นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 16 นางวรัญญา นาหนองขาม เลขท่ี58 ม.11 ตําบลหนองคาย หมายเลข

(ปลัด อบต.) บัตรประชาชน 3301300473021 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี
ครอบครอง 45 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
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มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง
ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 17 นายสม อัตฤทธิ์ เลขท่ี 8 ม. 11 ตําบลหนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 3301300650216 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัยเนื้อท่ีครอบครอง

21 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง
นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 18 นายลําดวน อยูบุรี เลขท่ี108 ม.11 ตําบลหนองคาย หมายเลขบัตร

(ปลัด อบต.) ประชาชน 3 3012 00680 04 1 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี
ครอบครอง 88 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน

มติท่ีประชุม ใหการอนุมัติดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง
ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 19 นางอรนุช พลยางนอก เลขท่ี185/1 ม.11 ตําบลหนองคาย หมายเลข
(ปลัด อบต.) บัตรประชาชน 3301300654394 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี

ครอบครอง 69 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โปรดยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ลําดับท่ี 20 นายสอง จันทา เลขท่ี 8 ม. 11 ตําบลหนองคาย หมายเลขบัตร
(ปลัด อบต.) ประชาชน 3 3013 00653 67 3 ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ี

ครอบครอง 1 งาน 51 ตารางวา ทานใดเห็นชอบใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐ
โปรดยกมือข้ึน

มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบดวยคะแนนจํานวน 22 เสียง
ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 2 เสียง

นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์ ในลําดับตอไปก็จะใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย ได
(ปลัด อบต.) ตรวจสอบเอกสารตางๆ ของผูบุกรุกแตละบุคคล ท้ังนี้ขอใหผูท่ีผานความเห็นชอบได

เตรียมเอกสารสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ยื่นตรวจสอบ
คุณสมบัติตอเจาพนักงานท่ีดินในลําดับตอไป

มติท่ีประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ 4.4 พิจารณาคัดเลือกกรรมการพัฒนา อบต.(ตัวแทนฝายสภาฯ จํานวน 3 ทาน)
ขอใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดชี้แจงรายละเอียดใหกับทานสมาชิก อบต.ไดรับทราบตอไป

นายรณกฤต ธนออมนอก   เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
(จนท.วิเคราะหฯ) จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 1 ขอ 8 ความวา องคกรจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย
(1) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ซึ่งคณะกรรมการตองคัดเลือกจากสมาชิก อบต. จํานวน 3 ทาน ใหมีวาระอยูในตําแหนง
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คราวละ 2 ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได ท้ังนี้จะหมดวาระในวันท่ี 15 ธันวาคม 2558
มติท่ีประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายหรือเสนอเรื่องอะไรหรือไม
ท่ีประชุม ไมมีผูอภิปราย
ประธานสภาฯ ท่ีประชุมขอใหสมาชิก อบต. ไดเสนอชื่อคณะกรรมการดังกลาว
นายบุญชู แสนนอก ขอเสนอ นายวีระศักดิ์  บุญมี   เปนคณะกรรมการพัฒนา อบต.
ประธานสภาฯ ขอผูรับรองจํานวน 2 ทานครับ

ผูรับรองคนท่ี 1. นายอนงค  ภูมาก  คนท่ี 2. นายศักดิ์สิทธิ์ ประทุมคํา
มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเสียง 22 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 2 เสียง

นางบัวพันธุ ปกไธสง ขอเสนอ นายสมศักดิ์ กองทุงมน เปนคณะกรรมการพัฒนา อบต.
ประธานสภาฯ ขอผูรับรองจํานวน 2 ทานครับ

ผูรับรองคนท่ี 1. นายมานิตย  สมนาม  คนท่ี 2. นางจันศรี เมืองแสน
มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเสียง 22 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 2 เสียง

นายศักดิ์สิทธิ์ ประทุมคํา ขอเสนอ นายอาคม  แสนนอก เปนคณะกรรมการพัฒนา อบต.
ผูรับรองคนท่ี 1. นายอําพร  สียางนอก  คนท่ี 2. นายประสิทธิ์ สิงหวิสุทธิ์

มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเสียง 22 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 2 เสียง
ประธานสภาฯ ใหคณะกรรมการพัฒนา อบต.มีหนาท่ีพอสังเขปดังนี้

(1) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน โดยพิจารณาจาก (1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.5) (1.6)
(2) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหาเก่ียวกับการ
จัดทํารางแผนพัฒนา
(3) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินการ
(4) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ 19(2)
(5) พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(6) แตงตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร
(7) ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล ใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล มี
หนาท่ีประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญหา ความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินและจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลดวย

มติท่ีประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ 4.5 พิจารณาคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. จํานวน 3 ทาน
(กรณีครบวาระ 2 ป วันท่ี 15 ธันวาคม 2558)
ขอใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดชี้แจงรายละเอียดใหกับทานสมาชิก อบต.ไดรับทราบตอไป

นายรณกฤต ธนออมนอก   เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
(จนท.วิเคราะหฯ) จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28 ความวา ใหผูบริหาร

ทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน

หนา 23



(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง
คนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได

มติท่ีประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายหรือเสนอเรื่องอะไรหรือไม
มตท่ีิประชุม ไมมีผูอภิปราย
ประธานสภาฯ ท่ีประชุมขอใหสมาชิก อบต. ไดเสนอชื่อคณะกรรมการดังกลาว
นายจรูญ  หาญกลา ขอเสนอ นางบัวพันธุ ปกไธสง   เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
ประธานสภาฯ ขอผูรับรองจํานวน 2 ทานครับ

ผูรับรองคนท่ี 1. นางทองใบ สียางนอก  คนท่ี 2. นางสุรัตน  จันทจร
มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเสียง 22 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 2 เสียง

นายอํานวย สุโพธิ์นอก ขอเสนอ นางสุรัตน  จันทจร เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
ประธานสภาฯ ขอผูรับรองจํานวน 2 ทานครับ

ผูรับรองคนท่ี 1. นายอดิศักดิ์  ลาดนอก  คนท่ี 2. นางจันศรี เมืองแสน
มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเสียง 22 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 2 เสียง

นายประสิทธิ์ สิงหวิสุทธิ์ ขอเสนอ นางจันทรแสง วิสิทธิ์ศิลป เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
ผูรับรองคนท่ี 1. นายเชิด  เท่ิงไธสง คนท่ี 2. นายสังวาลย  บรรยง

มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเสียง 22 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 2 เสียง
ประธานสภาฯ ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ อบต.มีหนาท่ีดังนี้

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัว
กันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังใหปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)
ประธานสภาฯ มีทานใดจะเสนออีกหรือไม
มตท่ีิประชุม ไดมีผูอภิปราย
ปลัด อบต. เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ ท้ังมีขอราชการท่ีจะแจงใหทราบพอสังเขปดังตอไปนี้

(1) เรื่องนายอําเภอประทายออกพ้ืนท่ีมอบนโยบาย ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
ไดรับหนังสือแจงจากอําเภอประทาย โดยทานนายอําเภอประทายจะออกพ้ืนท่ีเพ่ือมอบ
นโยบายใหกับหนวยงาน ในวันท่ี 4 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคาย ขอใหทานกํานัน ผูใหญบาน และทานสมาชิก อบต.ทุกทาน ไดเขา
รวมรับนโยบายพรอมกัน ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว การแตงกายชุดผาไทย หรือ
ชุดสภาพ
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(2) โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความตองการของชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแลง ป
2558/2559 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรจากการขาดรายได
ในชวงฤดูแลงรวมท้ังสรางโอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพและโครงสรางการผลิตท่ีไมเหมาะสม
โดยเปนความสมัครใจของประชาชน และการมีสวนรวมของชุมชน เกษตรกรในการแกไขปญหา
การวางแผนการผลิตดวยตนเอง สอดคลองกับความตองการของชุมชนใหสามารถประกอบ
อาชีพและสรางรายไดสามารถดํารงชีวิตอยูไดในชวงวิกฤตภัยแลง โดยผานศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ซึ่งหลักเกณฑตางๆนั้น ไดแจงใหทานกํานัน
ผูใหญบาน ไดรับทราบไปแลว ในการนี้ทางเกษตรอําเภอแจงมาใหทาน กํานัน ผูใหญบาน ไดสง
โครงการดังกลาวเขามาใหมากกวานี้ เนื่องจากมีโครงการท่ีสงเขามาไมมากนัก อยากใหแตละ
หมูบานชวยกันเสนอโครงการดังกลาวเขามามากกวานี้ เพ่ือจะเปนชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ี
อยางท่ัวถึง
(3) เรื่องขยะ ตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา ใหมีการกําจัดขยะมูลฝอย และ
นําขยะมาใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด ท้ังนี้องคการบริหารสวนตําบลหนองคายไดนําเอา
รูปแบบของเทศบาลตําบลโนนแดงมาใช เพราะเทศบาลตําบลโนนแดงไดรับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ไดดําเนินการจัดอบรมและเชิญวิทยากร
จากเทศบาลตําบลโนนแดงมาบรรยายเพ่ือจะไดนําหลักการมาใชใหถูกตอง และองคการบริหาร
สวนตําบลหนองคายไดจัดทําตามโครงการดังกลาว และมีการจัดทําแผนซีดีรณรงคเรื่องขยะ
ใหกับทานกํานัน ผูใหญบาน ไดเปดใหประชาชนไดรับฟงเพ่ือเปนการรณรงคใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดรับรับทราบโดยท่ัวกัน

มติท่ีประชุม รับทราบ

น.ส.ณัฐณิชา โสปสสา เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ท่ี 296/2556
(ผอ.กองการศึกษาฯ) เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการกีฬาหมูบาน ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2556 โดยมี

หนาท่ีในการคัดเลือกอุปกรณกีฬาตามความจําเปนและความตองการของประชาชนหมูบาน
เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค องคการ
บริหารสวนตําบลหนองคาย จึงขอเรียนเชิญทานคณะกรรมการบริหารโครงการกีฬาหมูบาน
เขารวมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือพรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานบริหารโครงการกีฬาหมูบาน
ประจําป พ.ศ. 2559 ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหาร
สวนตําบลหนองคาย ซึ่งหนังสือสงไดแจกใหกับทานคณะกรรมการท้ังหมด หมูบานละ 6 ทาน
เรียบรอยแลว จึงแจงใหท่ีประชุมทราบอีกครั้ง ขอบคุณคะ

ประธานสภาฯ มีทานใดจะเสนออีกหรือไม ถาไมมีทานใดจะเสนออีก  ขอปดการประชุม

ปดการประชุมเวลา 13.30 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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