




เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  มาครบองคประชุมแลว นายทองดวง บรรดาศักดิ์

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ไดกลาวเปดการประชุม  ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาฯ ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ไดขอเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2558 ในวันท่ี 29 กันยายน 2558 ถึง วันท่ี 13
ตุลาคม 2558 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบการโอนท่ีดินเอกชนราย นายถาวร  บัวมาตร ใหกับองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
ซึ่งนายอําเภอประทายไดพิจารณาอนุญาตประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองคายไปแลวนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 22 ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคาย  จึง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2558 ในวันท่ี 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว
(สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2558)

ประธานสภาฯ ขอใหเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา
เลขานุการสภาฯ เอกสารรายงานการประชุมท่ีไดแจกสมาชิกแลวนั้น มีทานสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลง

เพ่ิมเติมสวนใดหรือไม
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ เม่ือไมมี ขอมติท่ีประชุมใหการรับรองดวย
มติท่ีประชมุ ใหการรับรองดวยคะแนนเสียง 23 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง ไมใหการรับรอง  ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทูถาม
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานสภาฯ 4.1 พิจารณาใหความเห็นชอบการโอนท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี 56608 เลขท่ีดิน 388 หนาสํารวจ

3309 ตําหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนาย นายถาวร บัวมาตร
เปนผูมีชื่อถือกรรมสิทธิใ์หกับองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ขอใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของได
ชี้แจงดวยครับ

ปลัด อบต. เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดรับการจัดสรร
งบประมาณกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จึงจําเปนจะตองหาพ้ืนท่ีกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
พ้ืนท่ีตําบลหนองคาย ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลหนองคายไดรับการบริจาคท่ีดินใน
บริเวณบานโนนกลาง หมูท่ี 12 ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จึงมี
ความจําเปนตองขอใหทานสมาชิก อบต.ทุกทาน ลงมติใหความเห็นชอบกรณีการรับโอนท่ีดิน
เอกชนราย นายถาวร บัวมาตร ใหกับองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ตอไป

มติท่ีประชุม รับทราบ
นายมัย พลยางนอก เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ กระผมในฐานะเปนผูใหญบานโนนกลาง หมูท่ี 12 ซึ่งไดรับ
(ผญ.บ. หมูท่ี 12) มอบอํานาจ จากนายถาวร บัวมาตร บานโนนกลาง หมูท่ี 12 ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย

จังหวัดนครราชสีมา โดยการมอบท่ีดินดังกลาวดวยความสมัครใจ เต็มใจ เพราะจะไดใหความ

หนา 3



สะดวกตอการใชบริการของประชาชนในพ้ืนท่ีตอไป โดยพ้ืนท่ีดังกลาวมีเนื้อท่ีท้ังหมด 1 ไร
1 งาน 24 ตารางวา ก็ถือวากวางพอสมควรตอการสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และภารกิจอ่ืนๆ
ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ตอไป

มติท่ีประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายตออีกหรือไม
ท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ ไดใหเลขานุการเรียกสมาชิกท่ีอยูขางนอกเขาหองประชุมและนับองคประชุมเพ่ือขอมติ
เลขานุการฯ ไดเรียกสมาชิกเขาหองประชุมและนับองคประชุมปรากฏวา มีสมาชิก จํานวน 24 ทาน
ประธานสภาฯ ไดขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบโอนท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี 56608 เลขท่ีดิน 388 หนา

สํารวจ 3309 ตําหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนาย นายถาวร บัวมาตร
เปนผูมีชื่อถือกรรมสิทธิใ์หกับองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย โปรดยกมือ

มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนน 23 เสียง
ประธานสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ
มติท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภาฯ สรุปวาทานสมาชิกใหความเห็นชอบดวยคะแนน จํานวน 23 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ(ถามี)
ไมมี

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแจงหรือเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม ถาไมมี ขอปดการประชุม
ปดการประชุมเวลา 11.30 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

หนา 4



ตรวจสอบแลวถูกตอง

ลงชื่อ ทองดวง บรรดาศักดิ์ ผูตรวจบันทึกการประชุม
( นายทองดวง บรรดาศักดิ์ )

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

หนา 5


