




เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มาครบองคประชุมแลว นายทองดวง บรรดาศักดิ์

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ไดกลาวเปดการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาฯ 1. ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดรับหนังสือจากอําเภอประทาย เรื่อง เรียก

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2558
ในระหวางวันท่ี 5-19 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคาย เพ่ือโครงการบริหารจัดการใชประโยชนในท่ีดินสาธารณประโยชนท่ีมีการ
บุกรุก เพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเรื่องอ่ืนๆ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคาย จึงกําหนดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  สมัยวิสามัญ
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2558 ในวันท่ี 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ขออนุญาตอานประกาศอําเภอประทาย เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองคาย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2558 ดวยองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคาย ขอเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี
1 ประจําป พ.ศ. 2558 เพ่ือพิจารณาโครงการบริหารจัดการการใชประโยชนในท่ีดิน
สาธารณประโยชนท่ีมีการบุกรุก เพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปงบประมาณ พ.ศ.
2558 ระหวางวันท่ี 5 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 19 มกราคม 2558 อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองคาย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2558 ระหวางวันท่ี 5 มกราคม
2558 ถึงวันท่ี 19 มกราคม 2558 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จึง
ประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 นายเพียรศักดิ์
ประภากร นายอําเภอประทาย

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา
(สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2557 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 )

ประธานสภาฯ ขอใหเลขานุการสภาฯ ชี้แจงตามเอกสารท่ีแจกใหทานสมาชิก อบต.ดวยครับ
เลขานุการสภาฯ ตามท่ีไดแจกรายการการประชุมฯ ใหทานสมาชิกไดรับทราบไปแลวนั้น มีสมาชิกทานใดจะ

แกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมสวนใดหรือไม
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ เม่ือไมมีทานแกไขเปลี่ยนแปลง ขอมติท่ีประชุมใหการรับรองดวย
มติท่ีประชุม ใหการรับรองดวยคะแนนเสียง 25 เสียง ไมรับรอง ไมมี งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานสภาฯ 3.1 ญัตติพิจารณาใหความเห็นชอบใหใชท่ีดิน ตามโครงการบริหารจัดการการใชประโยชนใน

ท่ีดินสาธารณประโยชนท่ีมีการบุกรุก  เพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
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ปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 แปลง “สาธารณะโนนสูง” ตั้งอยูท่ีบานดอนตะหนิน หมูท่ี 5
ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ตามหลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับท่ี
หลวง เลขท่ี นม 2964 พ้ืนท่ีท้ังหมด 34 ไร 70 ตารางวา เนื้อท่ีครอบครองประมาณ 4 ไร 2
งาน มีผูครอบครองจํานวน 20 ครัวเรือน มอบหมายใหทานนายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองคาย ไดชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ

นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามท่ีขาพเจาได
เสนอญตัติไปแลวนั้น ในสวนของรายละเอียดตางๆ ใหทานปลัด อบต.หนองคาย เปนผูชี้แจง
เพ่ิมเติมครับ

ปลัด อบต. เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ตามหนังสือท่ีอางถึงสํานักงานท่ีดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย แจงองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคาย จัดดําเนินการตามโครงการของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
คัดเลือกแปลงท่ีดินสาธารณประโยชนท่ีอยูในหลักเกณฑมาดําเนินการจัดทําโครงการบริหาร
จัดการการใชประโยชนในท่ีดินสาธารณประโยชนท่ีมีการบุกรุก เพ่ือขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบท กรณีท่ีมีการบุกรุกท่ีดินสาธารณประโยชนเพ่ือแกไขปญหาความยากจน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น
โดยมีแปลงท่ีดินสาธารณประโยชนอยูในหลักเกณฑ ดังนี้
1. แปลง ท่ีสาธารณะโนนสูง เลขท่ี นม 2964 เนื้อท่ีครอบครองประมาณ 4 ไร 2 งาน
2. แปลง ท่ีสาธารณะฯ เลขท่ี นม 5992 เนื้อท่ีครอบครอง 2 ไร 1 งาน 33 ตร.ว.
3. แปลง ท่ีสาธารณะฯ เลขท่ี นม 5996 เนื้อท่ีครอบครอง 1 ไร 70 ตร.ว.
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพ่ือจัดระเบียบการถือครองท่ีดินของรัฐและออกหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนในท่ีดิน
ของรัฐใหแกราษฎรผูครอบครองอยูในท่ีดินสาธารณประโยชน
2. เพ่ือแกไขปญหาความยากจนของราษฎรดานท่ีอยูอาศัย
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผูยากจนใหอยูดีมีสุข เปนการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมโอกาส
ใหแกผูยากจนไดเขาถึงแหลงทุน
4. เพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดขอพิพาทเก่ียวกับท่ีดินระหวางรัฐและ
ประชาชน
ในสวนรายละเอียดตางๆ จะไดอธิบายพอสังเขปดังตอไปนี้
1. การประชุมช้ีแจง
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย รวมกับอําเภอประทาย และสํานักงานท่ีดินจังหวัด
นครราชสีมา สาขาประทาย จัดประชุมชี้แจงราษฎรในพ้ืนท่ีดําเนินการเพ่ือใหทราบถึง
นโยบายของรัฐบาล และแนวทางการดําเนินการตามโครงการบริหารจัดการการใชประโยชน
ในท่ีดินสาธารณประโยชนเพ่ือขจัดความยากจน โดยจะทําการรังวัดตรวจสอบหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวงไปในคราวเดียวกัน
2. การวางผังแปลงท่ีดิน
2.1 ใหจัดท่ีดินตามสภาพเดิม
2.2 ครอบครัวละไมเกิน 15 ไร หากครอบครองเกิน 15 ไร ใหพิจารณาจัดใหครอบครัวท่ี 2
หรือท่ี 3 ตามลําดับ
2.3 ถาดําเนินการแลวยังมีท่ีดินท่ีครอบครองเกินอยูอีกใหสงมอบคืนเพ่ือนําไปจัดสรรให
ราษฎร   ผูยากจน และอยูในพ้ืนท่ีดังกลาวเปนลําดับแรก
2.4 จัดใหมีสาธารณูปโภค เชน ถนน หรือแหลงน้ํา ฯลฯ ตามความเหมาะสม
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3. การจัดทําสาธารณูปโภค
3.1 จัดใหมีสาธารณูปโภคตามความเหมาะสม เชน ถนน แหลงน้ํา หรืออ่ืนๆ โดยในกรณีท่ี
จําเปนจะตองขยายหรือจัดใหมีพ้ืนท่ีเพ่ือการสาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึน จะทําความตกลงกับ
ราษฎรผูครอบครอง เพ่ือขอกันพ้ืนท่ีท่ีครอบครองมาดําเนินการ
3.2 ในการจัดทํา ปรับปรุง หรือพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคตาม (1) จะพิจารณาดําเนินการตาม
ความจําเปนและเหมาะสมแกสภาพทองถ่ิน
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) โดยจัดทําประชาคมเพ่ือตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตาม (1.2) และ (1.4) ดวย
(3) หากปรากฏในภายหลังวา บุคคลท่ีไดรับการจัดท่ีดินขาดคุณสมบัติใหอําเภอเสนอ
ผูวาราชการจังหวัดยกเลิกการอนุญาต และนําไปจัดท่ีดินใหผูท่ีอยูในหลักเกณฑขางตนตอไป
5. การอนุญาต
ผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนพนักงานเจาหนาท่ีตามความในมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน (ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 109/2538 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2538) จะเปนผู
พิจารณาอนุญาตให ผูท่ีอยูในหลักเกณฑขางตนครอบครองทําประโยชนในท่ีดิน
สาธารณประโยชนโดยออกหนังสืออนุญาต
6. การเสียคาตอบแทน
6.1 การออกหนังสืออนุญาตใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการอนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2547
6.2 การเสียคาตอบแทน ผูไดรับอนุญาตใหใชประโยชนในท่ีดินของรัฐจะตองเสียคาตอบแทน
ตามนัยมาตรา 9 ทวิ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ตามวิธีการและอัตราท่ีกําหนด สําหรับ
รายชื่อการแบงแปลงท่ีสาธารณประโยชน หมูท่ี 5 บานดอนตะหนิน ตําบลหนองคาย อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให นายสุรัตน  นามบุตร ผูอํานวยการกองชาง เปน
ผูชี้แจงตอไป

นายสุรัตน นามบุตร เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ตามท่ี
ผอ.กองชาง ไดแจกเอกสารหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง เลขท่ี นม 2964 พ้ืนท่ีท้ังหมด 34 ไร 91 ตารางวา

นั้น ซึ่งไดมีผูบุกรุกเขาไปครอบครองท้ังสิ้นจํานวน 20 ครัวเรือน และทางกองชางไดออกไป
สํารวจเพ่ือแบงแปลงออกใหกับผูบุกรุกพอสังเขปตามเอกสารนี้ โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้
1.นายเฉลียว ทดไธสง บานเลขท่ี 3/1 ม.5 ต.หนองคาย 3 3013 00479 88 6
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ีประมาณ 93 ตารางวา
2.นางเพียร บัวระบัดทอง บานเลขท่ี 8 ม.5 ต. หนองคาย 4 3013 00002 09 3
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ีประมาณ 93 ตารางวา
3.นางสนุา  หมายสินธุ บานเลขท่ี 96 ม.5 ต.หนองคาย 3 3503 00504 27 8
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ีประมาณ 93 ตารางวา
4.น.ส.เดือน  หาญกลา บานเลขท่ี 68 ม.5 ต.หนองคาย 3 3013 00631 80 7

/ครอบครอง...
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ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ีประมาณ 93 ตารางวา
5.น.ส.ศิริพร  หม่ืนสีพรม บานเลขท่ี 79 ม.5 ต.หนองคาย 1 3013 00024 37 8
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ีประมาณ 93 ตารางวา
6.นางทองคํา บุตรเจียมจาย บานเลขท่ี 22 ม.5 ต.หนองคาย 3770600575 44 4
ครอบครองท่ีดนิสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ีประมาณ 93 ตารางวา
7.นายสมพร  หาญกลา บานเลขท่ี 51ม.5 ต.หนองคาย 3 3013 00480 86 8
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ีประมาณ 93 ตารางวา
8.น.ส.บัวไล  ชัยมนตรี บานเลขท่ี 89 ม.5 ต.หนองคาย 3 4119 00383 58 7
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ีประมาณ 93 ตารางวา
9. น.ส.จีด  หาญณรงค บานเลขท่ี 97 ม.5 ต.หนองคาย 3 3013 00633 22 2
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ีประมาณ 93 ตารางวา
10.นางเทศ บรรดาศักดิ์ บานเลขท่ี 60 ม.5 ต.หนองคาย 3 3013 00631 44 1
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ีประมาณ 93 ตารางวา
11.นายแสง  ศิวิไล บานเลขท่ี 256 ม.5 ต.หนองคาย 3 3013 00016 01 1
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ีประมาณ 93 ตารางวา
12.น.ส.เอม มอบกระโทก บานเลขท่ี190 ม.5 ต.หนองคาย 33006 00508 74 1
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ีประมาณ 93 ตารางวา
13.นายปญญา มีนารี บานเลขท่ี 289 ม.5 ต.หนองคาย 3 3605 00636 90 9
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ีประมาณ 93 ตารางวา
14.นายนอย  เมยไธสง บานเลขท่ี 8 ม.5 ต.หนองคาย 4 30130 0002 10 7
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ีประมาณ 93 ตารางวา
15.น.ส.สุภาพร สังฆะรัตน บานเลขท่ี 78 ม.5 ต.หนองคาย 3 3013 00632 30 7
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ีประมาณ 93 ตารางวา
16.น.ส.กุน บรรดาศักดิ์ บานเลขท่ี 84 ม.5 ต.หนองคาย 3 3013 00631 46 7
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ีประมาณ 93 ตารางวา
17.นายดอน ศรีนวนจันทร บานเลขท่ี89 ม.5 ต.หนองคาย 5 3013 01128 99 4
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ีประมาณ 60 ตารางวา
18.น.ส.ลัดดา ทุลาไธสง บานเลขท่ี 257 ม.5 ต.หนองคาย 1 3013 00028 66 7
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ีประมาณ 60 ตารางวา
19.นายจอย  อุปมี บานเลขท่ี 8 ม.5 ต.หนองคาย 3 3109 00393 01 9
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ีประมาณ 60 ตารางวา
20.น.ส.ชูศรี ผายกระโทก บานเลขท่ี 22 ม.5 ต.หนองคาย 3 3099 01293 47 4
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ีประมาณ 60 ตารางวา
รายชื่อท้ัง 20 ราย ขอใหทานผูนําในพ้ืนท่ีตรวจสอบวาถูกตองหรือไม

นายจรูญ หาญกลา ตรวจสอบแลวถูกตองครับ
(ส.อบต.หมู 5)

ประธานสภาฯ ตามท่ีทานนายก อบต. และผูอํานวยการกองชาง ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น มีทานใดจะ
เสนอเพ่ิมเติมหรือไม

มติท่ีประชุมฯ ไดมีผูเสนอเพ่ิมเติม
นายจรูญ  หาญกลา เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอ
(ส.อบต.หมู 5) รับรองวาเปนผูยากจน ในเขตพ้ืนท่ีบานดอนตะหนิน หมูท่ี 5 จริง และไดเขามาอาศัยอยูเปน
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เวลานานหลายป ซึ่งเม่ือกอนก็ไดมีการประชาคมและแบงแปลงท่ีอยูอาศัยใหกับผูยากจน จึง
ขอใหทานสมาชิก อบต. ไดใหความเห็นใจเห็นชอบโครงการฯดังกลาวดวย ขอบคุณครับ

นายเฉลา บรรดาศักดิ์ เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอ
(ส.อบต.หมู 6) สอบถามในกรณีเห็นชอบโครงการฯเปนแลวนั้น จะตองแบงแปลงท่ีอยูอาศัยเทากันหรือไม

นายสุรัตน นามบุตร เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขอ
(ผอ.กองชาง) ตอบคําถามของทานสมาชิก อบต. ในการจัดสรรท่ีดินสาธารณประโยชนของบานดอนตะหนิน

หมูท่ี 5 นั้น ทานผูใหญบานดอนตะหนิน หมูท่ี 5 ไดจัดสรรท่ีดินแบงแปลงไวแลว จึงไมนาจะมี
ปญหาเรื่องการแบงแปลงพ้ืนท่ี แตสําหรับหลักความเปนจริงก็คือ ผูครอบครองมีพ้ืนท่ีเทาไหร
ก็ใหจัดสรรท่ีดินตามสภาพเดิมนั้น จะแบงแยกออกหรือเพ่ิมเติมไมไดครับ แตในการรังวัดนั้นก็
จะตองใหผูบุกรุกเปนผูรวมชี้แนวเขตดวย เพ่ือจะไมไดเกิดปญหาพิพาท เกิดข้ึน

ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม
ท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ ไดใหเลขานุการเรียกสมาชิกท่ีอยูขางนอกเขาหองประชุมและนับองคประชุมเพ่ือขอมติ
เลขานุการฯ ไดเรียกสมาชิกเขาหองประชุมและนับองคประชุมปรากฏวา มีสมาชิกอบต. จํานวน 27 ทาน
ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหใชท่ีดิน ตามโครงการบริหารจัดการการใชประโยชน

ในท่ีดินสาธารณประโยชนท่ีมีการบุกรุก  เพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 แปลง “สาธารณะโนนสูง” ตั้งอยูท่ีบานดอนตะหนิน หมูท่ี 5
ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ตามหลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับท่ี
หลวง เลขท่ี นม 2964 พ้ืนท่ีท้ังหมด 34 ไร 70 ตารางวา เนื้อท่ีครอบครองประมาณ 4 ไร 2
งาน มีผูครอบครองจํานวน 20 ครัวเรือน โปรดยกมือ

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชท่ีดนิ ตามโครงการฯ ดวยคะแนน 26 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ สรุปวาทานสมาชิก อบต. ใหความเห็นชอบใหใชท่ีดิน ตามโครงการฯ จํานวน 26 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ 3.2 ญัตติพิจารณาใหความเห็นชอบใหใชท่ีดิน ตามโครงการบริหารจัดการการใชประโยชนใน
ท่ีดินสาธารณประโยชนท่ีมีการบุกรุก  เพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 แปลง “ท่ีสาธารณะฯ” ตั้งอยูบานหนองกวาง หมูท่ี 11
ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ตามหลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับ
ท่ีหลวง เลขท่ี นม 5992 เนื้อท่ีครอบครองท้ังแปลงจํานวน 2 ไร 1 งาน 33 ตร.ว มีผู
ครอบครองจํานวน 20 ครัวเรือน และแปลง“ท่ีสาธารณะฯ”นม 5996 ตั้งอยูบานหนองกวาง
หมูท่ี 11 ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ตามหลักฐานหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวง เนื้อท่ีครอบครองท้ังแปลงจํานวน 1 ไร 70 ตร.ว. มีผูครอบครองจํานวน 8
ครัวเรือน มอบหมายใหทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดชี้แจง
รายละเอียดเพ่ิมเติมครับ

นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามท่ีขาพเจาได
เสนอญัตติไปแลวนั้น ในสวนของรายละเอียดตางๆ ใหทานปลัด อบต.หนองคาย เปนผูชี้แจง
เพ่ิมเติมครับ

ปลัด อบต. เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน
/ในกรณีหนังสือ...
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ในกรณีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ของบานหนองกวาง หมูท่ี 11 ไดมีการบุกรุกจํานวน 2
แปลง จึงขอใหความเห็นชอบท้ังแปลงพรอมกันเลย มอบหมายใหผูอํานวยการกองชาง เปนผู
ชี้แจงตอไป

นายสุรัตน นามบุตร เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ตามท่ี
(ผอ.กองชาง) ไดแจกเอกสารหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงแปลง “ท่ีสาธารณะฯ”ตั้งอยูบานหนองกวาง หมูท่ี

11 ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ตามหลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับ
ท่ีหลวง เลขท่ี นม 5992 เนื้อท่ีครอบครอง 2 ไร 1 งาน 33 ตร.ว. มีผูครอบครองจํานวน 20
ครัวเรือน และแปลง“ท่ีสาธารณะฯ” ตั้งอยูบานหนองกวาง หมูท่ี 11 ตําบลหนองคาย อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา เลขท่ี นม 5996 เนื้อท่ีครอบครอง 1 ไร 70 ตร.ว. มีผู
ครอบครองจํานวน 8 ครัวเรือน โดยทางกองชางไดออกไปสํารวจเพ่ือแบงแปลงออกใหกับผู
บุกรุกพอสังเขปตามเอกสารนี้ โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้
ราษฎรผูยากจนท่ีครอบครองทําประโยชนในท่ีดินสาธารณประโยชนแปลง
“ท่ีสาธารณะฯ” เลขท่ี นม 5992 เนื้อท่ีครอบครอง 2 ไร 1 งาน 33 ตารางวา
บานหนองกวาง หมูท่ี 11 ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

1.นางสงเมือง หุมไธสง บานเลขท่ี150 ม.11ตําบลหนองคาย33013 00652 316
ครองครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 84 ตารางวา
2.นายหนูรวม จงปตนา บานเลขท่ี18 ม.11ตําบลหนองคาย 33013 00650 143
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 80 ตารางวา
3.นางสมจิตร สีแวงนอก บานเลขท่ี2 ม.11 ตําบลหนองคาย 3301300649 07 2
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 57 ตารางวา
4.นายไชยา สิงหทอง บานเลขท่ี181/1 ม.11 ตําบลหนองคาย3301300652596
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 79 ตารางวา
5.นางคําปน วัลวาล บานเลขท่ี 37 ม.11 ตําบลหนองคาย 3 3013 00651379
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 26 ตารางวา
6.นางศรีนวล เพ็ชรรักษา เลขท่ี21/1 ม.11 ตําบลหนองคาย330130064940 4
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 81 ตารางวา
7.นายสมหมาย เมืองแสน เลขท่ี21/3 ม.11 ตําบลหนองคาย3 301300649463
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 81 ตารางวา
8.นางจันทนา สียางนอก เลขท่ี189 ม.11 ตําบลหนองคาย 5301300042 25 5
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 57 ตารางวา
9.นางประยงค จ้ํานอก บานเลขท่ี33 ม.11 ตําบลหนองคาย3 3013 0065179 4
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 58 ตารางวา
10.นายโลย  แสนนอก เลขท่ี50 ม. 11 ตําบลหนองคาย 3 3013 00474 10 8
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 135 ตารางวา
11.นายสี สียางนอก บานเลขท่ี108/1 ม.11 ตําบลหนองคาย330130065029 1
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 72 ตารางวา
12.นายดําริห สืบพรม เลขท่ี 32 ม. 11 ตําบลหนองคาย 3 3414 00191 18 3
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 47 ตารางวา
13.นายพรมมา รุงเปา เลขท่ี153 ม. 11 ตําบลหนองคาย 3 3013 00652 34 1
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย เนื้อท่ีประมาณ 51 ตารางวา
14.นายนาย อัตฤทธิ์  เลขท่ี 31 ม. 11 ตําบลหนองคาย 3 3013 00650 28 3
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ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 57 ตารางวา
15.นายสุระศักดิ์ หาญยางนอก เลขท่ี15 ม.11 ตําบลหนองคาย3301300650640
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 38 ตารางวา
16.นางอรนุช พลยางนอก เลขท่ี185/1 ม.11 ตําบลหนองคาย330130065439 4
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 76 ตารางวา
17.นายลําดวน อยูบุรี เลขท่ี108 ม.11 ตําบลหนองคาย 3 3012 00680 04 1
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 88 ตารางวา
18.นางวรัญญา นาหนองขาม เลขท่ี58 ม.11 ตําบลหนองคาย3301300473021
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 53 ตารางวา
19.นายสอง จันทา เลขท่ี 8 ม. 11 ตําบลหนองคาย 3 3013 00653 67 3
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 143 ตารางวา
20.นายสม อัตฤทธิ์ เลขท่ี 8 ม. 11 ตําบลหนองคาย 3301300650216
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 31 ตารางวา
รายชื่อท้ัง 20 ราย ขอใหทานผูนําในพ้ืนท่ีตรวจสอบวาถูกตองหรือไม

นายอํานวย  เกียจนอก ตรวจสอบแลวถูกตองครับ
(ผญ.บ.หมู 11)

ประธานสภาฯ ตามท่ีทานนายก อบต. และผูอํานวยการกองชาง ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น มีทานใดจะ
เสนอเพ่ิมเติมหรือไม

มติท่ีประชุมฯ ไดมีผูเสนอเพ่ิมเติม
นายอําพร  สียางนอก เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอ

(ส.อบต.หมู 11) กรณีผูบุกรุกมีพ้ืนท่ีทํากินเกิน 15 ไร จะไดอยูในท่ีดิน นสล.ตอไปหรือไม
นายสุรัตน  นามบุตร เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน

(ผอ.กองชาง) สําหรับกรณีผูบุกรุกมีท่ีดินทํากินเกิน 15 ไร ใหอยูอาศัยตอไปไดแตจะไมไดรับเอกสารสิทธิ์
หรือใบอนุญาตใหอยูอาศัยได เนื่องจากไมเขาหลักเกณฑดังกลาว ซึ่งอาจจะมีผลในระยะยาว
ตอไป ก็ตองข้ึนอยูรัฐบาลจะหาทางแกไขอยางไร

ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม
ท่ีประชุม ไมมี
นายสุรัตน  นามบุตร เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน

(ผอ.กองชาง) สําหรับแปลงท่ี 2 นั้น จะมีผูบุกรุกจํานวน 8 ราย ตามรายการดังตอไปนี้
ราษฎรผูยากจนท่ีครอบครองทําประโยชนในท่ีดินสาธารณประโยชนแปลง
“ท่ีสาธารณะฯ” เลขท่ี นม 5996 เนื้อท่ีครอบครอง 1 ไร 70 ตารางวา
บานหนองกวาง  หมูท่ี 11 ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

1.นางทองลวน ยศดา บานเลขท่ี20/2 ม.11ตําบลหนองคาย 3301300649251
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 82 ตารางวา
2.นางเหลือง บุญไธสง บานเลขท่ี27 ม. 11 ตําบลหนองคาย3301300649625
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 47 ตารางวา
3.นางรัชฎาภรณ สียางนอก บานเลขท่ี7 ม.11 ตําบลหนองคาย330130065146 8
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 33 ตารางวา
4.นายอุดม ยศดา บานเลขท่ี 10 ม. 11 ตําบลหนองคาย 3 3013 00649 16 1
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 88 ตารางวา
5.นายเมธี สีแวงนอก บานเลขท่ี10/1 ม.11 ตําบลหนองคาย5301300048 13 0
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ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 80 ตารางวา
6.นายมนตรี สมนอย บานเลขท่ี18 ม.2 ตําบลหนองคาย 3 3013 00472 95 4
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 40 ตารางวา
7.นางนงเยาว เพชรตะก่ัวบานเลขท่ี 20 ม.11 ตําบลหนองคาย 3301300710588
ครองครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 63 ตารางวา
8.นางปราณีต เทพามาตย บานเลขท่ี5 ม.11 ตําบลหนองคาย 3301300649145
ครอบครองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย  เนื้อท่ีประมาณ 48 ตารางวา
รายชื่อท้ัง 8 ราย ขอใหทานผูนําในพ้ืนท่ีตรวจสอบวาถูกตองหรือไม

นายอํานวย  เกียจนอก ตรวจสอบแลวถูกตองครับ
(ผญ.บ.หมู 11)

ประธานสภาฯ ตามท่ีทานนายก อบต. และผูอํานวยการกองชาง ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น มีทานใดจะ
เสนอเพ่ิมเติมหรือไม

ท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ ไดใหเลขานุการเรียกสมาชิกท่ีอยูขางนอกเขาหองประชุมและนับองคประชุมเพ่ือขอมติ
เลขานุการฯ ไดเรียกสมาชิกเขาหองประชุมและนับองคประชุมปรากฏวา มีสมาชิกอบต. จํานวน 27 ทาน
ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหใชท่ีดิน ตามโครงการบริหารจัดการการใชประโยชน

ในท่ีดินสาธารณประโยชนท่ีมีการบุกรุก  เพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 แปลง “ท่ีสาธารณะฯ” ตั้งอยูบานหนองกวาง หมูท่ี 11
ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ตามหลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับ
ท่ีหลวง เลขท่ี นม 5992 เนื้อท่ีครอบครองท้ังแปลงจํานวน 2 ไร 1 งาน 33 ตร.ว มีผู
ครอบครองจํานวน 20 ครัวเรือน และแปลง“ท่ีสาธารณะฯ”นม 5996 ตั้งอยูบานหนองกวาง
หมูท่ี 11 ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ตามหลักฐานหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวง เนื้อท่ีครอบครองท้ังแปลงจํานวน 1 ไร 70 ตร.ว. มีผูครอบครองจํานวน 8
ครัวเรือน โปรดยกมือ

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชท่ีดิน ตามโครงการฯ ดวยคะแนน 26 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ สรุปวาทานสมาชิก อบต. ใหความเห็นชอบใหใชท่ีดิน ตามโครงการฯ จํานวน 26 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ 3.3 ญัตตกิารพิจารณาชวยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภัยแลง ป 2557/2558 มอบหมายให
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเปนผูชี้แจงตอไป

ปลัด อบต. เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ตามท่ีเกษตรอําเภอประทายไดแจงหนังสือเรื่อง การพิจารณาชวยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภัย
แลง ป 2557/2558 โดยใหสมาชิก อบต.หนองคาย ประชุมสภาฯเพ่ือขอมติท่ีประชุมในการ
พิจารณาชวยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภัยแลง ซึ่งขอมูลความเสียหายท้ังหมดจํานวน 405 ราย
จํานวน 2,631 ไร วงเงินชวยเหลือท้ังสิ้น 2,928,303 บาท ตามเอกสารแจกไปแลวนั้น จึงขอ
อธิบายพอสังเขปดังนี้
หมูท่ี 1 จํานวน 262 ไร ผูเสียหาย 40 ราย เปนเงิน 291,606 บาท
หมูท่ี 2 จํานวน 201 ไร ผูเสียหาย 25 ราย เปนเงิน 223,713 บาท
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หมูท่ี 3 จํานวน 120 ไร ผูเสียหาย 26 ราย เปนเงิน 133,560 บาท
หมูท่ี 4 จํานวน 179 ไร ผูเสียหาย 26 ราย เปนเงิน 199,227 บาท
หมูท่ี 5 จํานวน 237 ไร ผูเสียหาย 52 ราย เปนเงิน 263,781 บาท
หมูท่ี 6 จํานวน 261 ไร ผูเสียหาย 40 ราย เปนเงิน 290,493 บาท
หมูท่ี 7 จํานวน 158 ไร ผูเสียหาย 24 ราย เปนเงิน 175,854 บาท
หมูท่ี 8 จํานวน 123 ไร ผูเสียหาย 23 ราย เปนเงิน 136,899 บาท
หมูท่ี 9 จํานวน 284 ไร ผูเสียหาย 31 ราย เปนเงิน 316,092 บาท
หมูท่ี 10 จํานวน 315 ไร ผูเสียหาย 44 ราย เปนเงิน 350,595 บาท
หมูท่ี 11 จํานวน 91 ไร ผูเสียหาย 13 ราย เปนเงิน 101,283 บาท
หมูท่ี 12 จํานวน 114 ไร ผูเสียหาย 17 ราย เปนเงิน 126,882 บาท
หมูท่ี 13 จํานวน 126 ไร ผูเสียหาย 20 ราย เปนเงิน 140,238 บาท
หมูท่ี 14 จํานวน 160 ไร ผูเสียหาย 24 ราย เปนเงิน 178,080 บาท
รวมจํานวน 2,631 บาท ผูเสียหาย 405 ราย  เปนเงินท้ังสิ้น 2,928,303 บาท

ประธานสภาฯ ตามท่ีทานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น มีทาน
ใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม

มติท่ีประชุม ไดมีผูเสนอเพ่ิมเติม
นายจรูญ  หาญกลา เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน

(ส.อบต.หมู 5) ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เปนขนาดกลาง งบประมาณมีไมมาก ซึ่งดูจาก
ยอดเงินท่ีตองการใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภัยแลงป 2557/2558 มีจํานวนมาก
เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จึงเห็นควรใหทําหนังสือแจงทาง
อําเภอประทายเพ่ือพิจารณาใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภัยแลงป 2557/2558 เปน
ผูดําเนินการชวยเหลือตามข้ันตอนตอไป

ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม
ท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ ไดใหเลขานุการเรียกสมาชิกท่ีอยูขางนอกเขาหองประชุมและนับองคประชุมเพ่ือขอมติ
เลขานุการฯ ไดเรียกสมาชิกเขาหองประชุมและนับองคประชุมปรากฏวา มีสมาชิก อบต.จํานวน 26 ทาน
ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหนําโครงการการพิจารณาชวยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภัยแลง ป

2557/2558 ใหอําเภอประทายเปนผูดําเนินการชวยเหลือตามข้ันตอนตอไป โปรดยกมือ
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ดวยคะแนน 25 เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ สรุปวาทานสมาชิก อบต. ใหความเห็นชอบ จํานวน 25 เสียง

ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ
ประธานสภาฯ 4.1 การแขงขันกีฬาหนองคายเกมส ครั้งท่ี 12
น.ส.ณัฐณิชา โสปสสา เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน
(ผอ.กองการศึกษา) ตามท่ีไดแจกเอกสารรางโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดและเพ่ือความปรองดองสมานฉันท

ประจําป พ.ศ. 2558 (หนองคายเกมส ครั้งท่ี 12 ) และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล
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หนองคาย ท่ี 7/2558 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการจัดการแขงขัน
กีฬาตานภัยยาเสพติด และเพ่ือความปรองดองสมานฉันท ประจําป พ.ศ. 2558 ในสวนของ
รายละเอียดตางๆจะขออธิบายพอสังเขปดังตอไปนี้
1. การกําหนดการแขงขันกีฬา ในวันท่ี 7-8 กุมภาพันธ 2558
2. สถานท่ี โรงเรียนบานทุงมนวิทยาคาร
3. ประเภทกีฬา

3.1 ฟุตบอลชาย 7 คน
3.2 วอลเลยบอลหญิง
3.3 ตะกรอชาย
3.4 ตะกรอหญิง
3.5 วิ่งผลัดกระสอบทีมผสม 6 คน (จํานวนชาย/หญิง 3 คน)
3.6 วิ่งผลัดซุปเปอรแมนทีมชาย ( จํานวน 4 คน)
3.7 วิ่งผลัดฮูลาฮูปทีมหญิง (จํานวน 4 คน)

4. รับสมัครวันท่ี 26-30 มกราคม 2558
5. จับสลากแบงสาย วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2558
6. ระเบียบการแขงขันจะสงใหแตละหมูบานภายในวันท่ี 23 มกราคม 2558
สําหรับการกําหนดการแขงขันกีฬานั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอําเภอประทายจะจัด
งานของดีอําเภอประทาย ไมแนใจวาจะตรงกับวันไหน ถามีการเปลี่ยนแปลงจะแจงเปนหนังสือ
ใหทราบอีกครั้งหนึ่ง

มตท่ีิประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ ตามท่ีทานนายก อบต. และผูอํานวยการกองการศึกษา ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น มีทาน

ใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม
มติท่ีประชุมฯ            ไดมีผูเสนอเพ่ิมเติม
นายชัยยุทธ โคตรสมบัติ เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน

(รองนายกฯ) สําหรับการแขงขันกีฬาหนองคายเกมสครั้งท่ี 12 ก็จะมีคูเปดสนามระหวางผูนําทองท่ี กับ
กลุมแมบาน เปนคู ( VIP ) เพ่ือใหการแขงขันมีความสมานฉันทสามัคคีในพ้ืนท่ีตําบลของเรา

นายบุญมี ปตตาระโพธิ์ เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน
(ส.อบต.หมู 10) ขอเพ่ิมเติมสําหรับการแขงขันกีฬาพ้ืนบาน ขอเพ่ิมเติมเปนการแขงขันกินแตง ใหการแขงขันมี

ความสนุกสนานเพ่ิมมากข้ึนครับ ขอใหพิจารณาดวย
นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน สําหรับทานสมาชิก

อบต.ไดเสนอการแขงขันกีฬากินแตงนั้น ก็จะใหผูอํานวยการกองศึกษา นําเขาการแขงขันตอไป
มติท่ีประชุม รับทราบ
นายรณกฤต ธนออมนอก เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน
(จนท.วิเคราะหฯ) ตามท่ีไดแจกหนังสือองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ท่ี นม 95901/ว 16 เรื่อง การจัดทํา

แผนพัฒนาสามป (2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี1 หากหมูบานใดมีความประสงคจะเพ่ิมเติม
โครงการเรงดวนท่ีไมอยูในแผนพัฒนาสามปในหมูบานของทาน ก็ใหสงโครงการใหมมาเพ่ือจะ
ไดบรรจุเขาแผนพัฒนาสามป (2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ตามแบบฟอรมท่ีสงใหแตละ
หมูบานไปแลวนั้น ภายในวันท่ี 19 มกราคม 2558 เพ่ือคณะกรรมการฯ จะไดตรวจสอบและ
พิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนตอไป หากไมดําเนินการถือวาไมประสงคจะเสนอโครงการ
เพ่ิมเติม

มติท่ีประชุม รับทราบ
/ปลัด อบต....
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ปลัด อบต. เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน
แจงกําชับทานกํานัน ผูใหญบาน และผูมีสวนเก่ียวของ ฝากดูแลพ้ืนท่ีในหมูบานของทานให
ชวยกันดูแลอยาใหเกิดเหตุไฟไหมในนาขาวหรือปา ถามีเหตุไฟไหมใหชวยกันดูแลเบื้องตนกอน
แตถาไมสามารถดับไดหรืออาจจะเขาใกลหมูบานเปนอันตรายตอบานเรือนใหแจง รถดับเพลิง
เทศบาลประทายโดยดวน
- สําหรับเรื่องการชวยเหลือผูประสบภัยหนาว ป 2558 ตอนนี้ทางจังหวัดนครราชสีก็จะ
ประกาศเปนพ้ืนท่ีภัยหนาว สําหรับหลักเกณฑการชวยเหลือก็จะตรวจสอบผูยากจนจริงๆ โดย
ผานการประชาคมหมูบานเพ่ือใหเกิดความโปรงใสมากท่ีสุด

มติท่ีประชุม รับทราบ
นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน สําหรับเรื่องานกีฬา

ตามท่ีทานสมาชิก อบต.ไดเสนอก็ดี ผูนําก็ดี สิ่งไหนคิดวาดี ก็หาทางชวยกันเพ่ือใหการทํางาน
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
- สําหรับการชวยเหลือในดานตางๆ โครงการ ภัยแลง ก็จะหาทางชวยเหลือทุกหมูบานเพ่ือให
ประชาชนในพ้ืนท่ีเรามีความเปนอยูท่ีดีข้ึนตอไป

ประธานฯ มีทานใดจะเสนออีกหรือไม ถาไมมีทานใดจะเสนออีก  ขอปดการประชุม
ปดการประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ ประจักษ  ศรีประเสริฐศักดิ์ ผูจดบันทึกการประชุม
( นายประจักษ  ศรีประเสริฐศักดิ์ )

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจสอบแลว
จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน

(ลงชื่อ) เฉลา  บรรดาศักดิ์ ประธานกรรมการ
( นายเฉลา  บรรดาศักดิ์ )

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) บุญชู  แสนนอก กรรมการ
( นายบุญชู  แสนนอก )

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) จันทรแสง  วิสิทธิศิ์ลป กรรมการ
( นางจันทรแสง  วิสิทธิ์ศิลป)

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
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ตรวจสอบแลวถูกตอง

ลงชื่อ ทองดวง บรรดาศักดิ์ ผูตรวจบันทึกการประชุม
( นายทองดวง บรรดาศักดิ์ )

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
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