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-สำเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 

 สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 
ครั้งที่ 1 

วันจันทร์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายมานะ  บุญลาภ ประธานสภา อบต. มานะ  บุญลาภ  
2 นายชูชาติ  จี่พิมาย รองประธานสภา อบต. ชูชาติ  จี่พิมาย  
3 นางสนอง  น้อยจันอัด เลขานุการสภา อบต. สนอง  น้อยจันอัด  
4 ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 อนุรักษ์  คำดี  
5 นายถวิล  มะลิวงศ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 ถวิล  มะลิวงศ ์  
6 นางวราภรณ์  เหมือนสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 วราภรณ์  เหมือนสันเทียะ  
7 นายเล็ก  ลังด่านจาก สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 เล็ก  ลังด่านจาก  
8 นายมานะ  เพ็งศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 มานะ  เพ็งศรี  
9 นายสิน  วนสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 สิน  วนสันเทียะ  

10 นายสันติ์  วนสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 สันติ์  วนสันเทียะ  
11 นายประสิทธิ์  นันทชัยศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 ประสิทธิ์  นันทชัยศรี  
12 นางวิไลลักษณ์  นันทชัยศรี สมาชิก อบต. หมู่ที ่6 วิไลลักษณ์  นันทชัยศรี  
13 นายเวียงชัย  แซกพุทรา  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 เวียงชัย  แซกพุทรา  
14 นายอวบ  เสตะปุตะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 อวบ  เสตะปุตะ  
15 นายทวิน  หวังแอบกลาง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ทวิน  หวังแอบกลาง   
16 นายอำพล  พรสวัสดิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 อำพล  พรสวัสดิ์  
17 นางพนม  สุขมะลัง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 พนม  สุขมะลัง  
18 นางภูศรี  ครูทำนา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 ภูศรี  ครูทำนา  
19 นายนพ  แซสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 นพ  แซสันเทียะ  
20 นางปภาดา อินทรเสนา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 ปภาดา อินทรเสนา  
21 นายสุชาติ  บำรุงศิลป์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 -  
22 นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ  
23 นายองอาจ  อินทร์จำนงค์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 องอาจ  อินทร์จำนงค์  
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ผู้ขาดประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุชาติ บำรุงศิลป์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 -  
     

 
ผู้ลาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
- - - - - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

สมาชิกสภาทั้งสิ้น 23 คน 
ผู้มาประชุม  22 คน 
ผู้ขาดประชุม    1 คน  
ผู้ลาประชุม    - คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม  10 คน 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.   เมื่อถึงเวลา 09 .00 น. นางสาวสนอง น้อยจันอัด เลขานุการสภาฯ                                                                                                                                                                                            
    เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม  เพื่อนับองค์ประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว       

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยขอเชิญประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหอย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสวดมนต์ และเชิญ
ท่านประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ นายก อบต. หนองหอย ธีรชัย ถ่อนสันเทียะ  
2 นายธวัช ชมโคกสูง รองนายกอบต.หนองหอย ธวัช ชมโคกสูง  
3 นายเฉลิม  บึกขุนทด เลขานุการนายกอบต. เฉลิม  บึกขุนทด  
4 นางสาวสุภลักษณ์ แถมกลาง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ สุภลักษณ์ แถมกลาง  
5 นายธนบดินทร์ เสมสันเทียะ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ธนบดินทร์ เสมสันเทียะ  
6 นายชยพล พชรวิทยกุล ผู้อำนวยการกองช่าง ชยพล พชรวิทยกุล  
7 นางสาววราภร ขอพรกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วราภร ขอพรกลาง  
8 นายบุญทัน บุญเกิด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโค้งสำโรง บุญทัน บุญเกิด  
9 นางถวิลวงศ์  บุญลาภ คนงาน ถวิลวงศ์  บุญลาภ  

10 นายถมทอง ชุ่มขุนทด นิติกร ถมทอง ชุ่มขุนทด  
11 นายสงัด เทิมสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้านหนองนกกระเรียน สงัด เทิมสูงเนิน  
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ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ   1. มีสมาชิกท่านใดได้รับการฉีดวัคชีนแล้วบ้างครับ ตำบลหนองหอยของเราคง
ประธานสภาฯ    ยังไม่ได้ฉีด   
     2. วันนี้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2564 และพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
ประธานสภาฯ    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2   เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน 

พ.ศ. ๒๕64 ก่อนจะมีการตรวจรายงานการประชุม การประชุมครั้งที่แล้วมีผู้ขาด
ประชุม 2 ท่าน ขอเชิญท่านที่ขาดประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพ่ือทราบด้วยครับ
ท่านแรกนายอวบ เสตะปุตะ 

นายอวบ  เสตะปุตะ   เนื่องจากประสบอุบัติเหตุจากมอร์เตอร์ไซต์ตีขาเย็บ 8 เข็ม นอนรักษาตัว 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 อยู่โรงพยาบาล จึงไม่สามารถมาประชุมได้ 
นายมานะ  บุญลาภ   คงไม่มีสมาชิกท่านใดข้องใจ ต่อไปเชิญนางปภาดา อินทรเสนา 
ประธานสภาฯ 
นางปภาดา อินทรเสนา  เนื่องด้วยในวันนั้นดิฉันได้ไปทำธุระเรื่องท่ีดิน ที่จังหวัดจันทบุรี  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 
นายมานะ  บุญลาภ    ขอเชิญผู้ตรวจรายงานการประชุม   
ประธานสภาฯ 
ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยสมัยวิสามัญ  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2   เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕64

ผมได้ตรวจดูการบันทึกรายงานการประชุมแล้วผมว่าครบถ้วนสมบูรณ์ 
นายมานะ  บุญลาภ    มีท่านใดเห็นว่าต้องเพ่ิมเติมส่วนใดหรือไม่ หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   ท่านใดเห็นด้วยกับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2   เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน   
พ.ศ. ๒๕64 ท่านใดเห็นว่าไม่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม            มีมติรับรอง....21......เสียง  ไม่รับรอง......-......เสียง งดออกเสียง.....1......เสียง) 
นายมานะ  บุญลาภ    วันนี้มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 เข้าร่วมประชุมให้แจ้งต่อเลขาสภาฯด้วยครับ 
ประธานสภาฯ    เพราะการประชุมในครั้งนี้ ผมไม่ได้เชิญผู้นำเข้าร่วมประชุม 
นายบุญทัน บุญเกิด ผมนายบุญทัน บุญเกิด ครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโค้งสำโรง  
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
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    ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายมานะ บุญลาภ 5.1 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564  
  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ยื่นเสนอญัตติขอความ

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565)เพ่ิมเติมครั้งที่ 6/2564 
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณานั้น ให้ที่ประชุมพิจารณาตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 46  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมี
อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล                   
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม 
3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการ 

ผมขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้แถลงร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561  - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2564 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหอย เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้
พิจารณา ขอเชิญครับ 

นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ    เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 
นายก อบต.หนองหอย   ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการ  

จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เมื่อวันที่   14 มิถุนายน 2562 
แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่   บริบททางสังคมได้มีการ
เปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาฯมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มี
แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้   

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น       

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริการส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา  
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46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
ด้วย  
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ดังนั้น เพ่ือการดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองหอย จึงได้ เพ่ิมเติมโครงการและครุภัณฑ์สาธารณะ เพ่ือบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6/2564 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายต่อไปและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบลหนองหอยต่อไป รายละเอียดให้
นักวิเคราะห์ฯได้ชี้แจงเพ่ิมเติม 

นางสาววราภร ขอพรกลาง   การเพ่ิม เติมแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  ต้ องอาศั ยอำนาจตามระเบี ยบ                      
นักวิเคราะห์ฯ    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  

2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561              
ข้อ 22 โดยมีขั้นตอนตามที่ท่านนายกฯได้กล่าวไปแล้ว ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนฯได้ประชุมยกร่างแผนฯเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เมื่อ
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 จึงนำเสนอต่อสภาฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
วันนี้  ส่วนในรายละเอียดจะประกอบไปด้วย บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบการจัดทำแผน ปรากฏในหน้าที่  1 -2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา             
(แบบ ผ01) หน้าที่ 3 มีดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          
ปี 2565 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 300,000 บาท รวม 5 ปี จำนวน 2 
โครงการ งบประมาณ300,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  ปี 2564 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 5,125,000 บาท ปี 
2565 จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 8,606,800 บาท รวม 5 ปี จำนวน 
13 โครงการ งบประมาณ  13,731,800 บาท 
รวมทั้งสิ้น ปี 2564 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 5,125,000 บาท ปี 
2565 จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 8,906,800 บาท รวม 5 ปี จำนวน 
15 โครงการ งบประมาณ  14,031,800 บาท 
ต่อไปเป็นบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ02) รายละเอียดจะอยู่ในหน้าที่              
4-12 ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา           

    โครงการที่ 1โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย 
วัตถุประสงค์เพ่ือต่อเติมอาคาร ศพด. บ้านหนองหอย ให้ได้มาตรฐานเหมาะแก่
การเรียนรู้ 
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เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย 
งบประมาณ  ปี 2565 จำนวน 200,000 บาท 
ตัวช้ีวัด จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยเหมาะแก่การจัดการเรียน
การสอนให้แก่เด็ก 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
โครงการที่ 2 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำนบพัฒนา 
วัตถุประสงค์เพ่ือต่อเติมอาคาร ศพด. บ้านทำนบพัฒนาให้ได้มาตรฐานเหมาะแก่
การเรียนรู้ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำนบ
พัฒนา 
งบประมาณ  ปี 2565 จำนวน 100,000 บาท 
ตัวช้ีวัด จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำนบพัฒนาเหมาะแก่การจัดการ
เรียนการสอนให้แก่เด็ก 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 
300,000 บาท  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา           
โครงการที่ 1โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.321-07 บ้าน
หนองหอย หมู่ที่ 1 -บ้านโค้งสำโรง หมู่ที่ 4 
วัตถุประสงค์1.เพ่ือให้ได้ถนนมาตรฐาน 2.เพ่ือให้มีความสะดวกในการเดินทาง
ไดม้ากยิ่งขึ้น 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการจากบ้านนายวุ้น รักมณี ถึงนางชั้น กันนิกากลาง 
ขนาดกว้าง 5.00  เมตร  ยาว 162.50 เมตร หนา 0.15 เมตรคิดเป็นพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 812.50 ตร.ม.หรือคิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 121.875  
ลบ.ม.  พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบของอบต.หนองหอย 

งบประมาณ ปี 2565 จำนวน 550,000 บาท 

ตัวช้ีวัด ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน 
     ผลที่คาดว่าจะได้รับประชาชนเดินทางสะดวก 

     หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

เหตุผลและความจำเป็น ถนนสายนี้มีความเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานมีพ้ืน           
ที่ต่ำ ถนนแตกชำรุดเสียหายประชาชนสัญจรไปมายากลำบาก  จึงจำเป็นต้อง
ก่อสร้างเพ่ือให้สามารถสัญจรไปมาสะดวกขึ้น 
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลุกชั่งโค  หมู่ที่ 7 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้ได้ถนนมาตรฐาน 2.เพ่ือให้มีความสะดวกในการเดินทาง
ไดม้ากยิ่งข้ึน 
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เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลุกชั่งโค 
หมู่ที่ 7 จำนวน 3 ซอย ดังนี้ ซอยที่1 ซอยบ้านนายเวียงชัย แทรกพุทรา  ขนาด
กว้าง 4.00  เมตร  ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
64.00 ตร.ม. พร้อมเทคอนกรีตรับโค้งพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 13.42 ตร.ม. 
ซอยท่ี2 ซอยบ้านนางอ๋อง  ผมงาม  ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  ยาว 66.50  เมตร 
หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 199.50 ตร.ม. พร้อมเทคอนกรีตรับ
โค้งพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 15 ตร.ม. 
ซอยท่ี3 ซอยบ้านนายพล นิตย์ภักดี  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 40.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. พร้อมเทคอนกรีตรับ
โค้งพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2.50 ตร.ม. หรือ รวมพ้ืนที่คอนกรีต 3 ซอย ไม่น้อยกว่า 
454.42 ตร.ม. คิดเป็นปริมาตรคอนกรีต 68.16  ลบ.ม.  พร้อมลงลูกรังหรือหิน
คลุกไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐาน 
งบประมาณ ปี 2565 จำนวน 309,700 บาท 
ตัวช้ีวัด ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน 

     ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนเดินทางสะดวก 
     หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

เหตุผลและความจำเป็น  ถนนสายนี้อบต.ได้ใช้เงินงบประมาณประจำปี 2564  
ดำเนินแล้ว แต่มีความคาดเคลื่อนในการวัดระยะทาง จึงยังดำเนินการไม่ตลอดสาย
ทั้ง 3 สาย ประชาชนสัญจรไปมายากลำบาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ตลอดสายเพื่อให้สัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น 
โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกสายบ้านห้วยน้อย        
หมู่ที ่9 เชื่อมถนนสาย นม.ถ.321-07 บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 -บ้านโค้งสำโรง  
หมู่ที ่4 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้มีความสะดวกในการเดินทางได้มากยิ่งขึ้น 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการรื้อปรับเกรดผิวทางเดิม พร้อมบดอัดแน่น กว้าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 750.00 เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750.00  ตร.ม 
พร้อมลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า 562.50  ลบ.ม.หรือคิดเป็นพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 
3,750.00 ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน 

     งบประมาณ ปี 2565  จำนวน 566,000 บาท 
ตัวช้ีวัด ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน 

     ผลที่คาดว่าจะได้รับประชาชนเดินทางสะดวก 
     หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

เหตุผลและความจำเป็น :  ถนนสายนี้เป็นถนนลูกรังปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
ทำให้การสัญจรไปมายากลำบาก จึงจำเป็นต้องปรับปรุงถนนให้สามารถสัญจรไป
มาสะดวกยิ่งขึ้น 
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยปะคำ  หมู่ที่ 10 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้มีความสะดวกในการเดินทางได้มากยิ่งขึ้น 
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เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ สายบ้านนางภูศรีครูทำนา ขนาดกว้าง 3.00
เมตร  ยาว 10.50 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 31.50            
ตร.ม. หรือคิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4.73  ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังหรือ
หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร  รายละเอียดตามแบบของอบต.หนองหอย 

     งบประมาณ ปี 2565 จำนวน 21,200 บาท 
ตัวช้ีวัด ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน 

     ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนเดินทางสะดวก 
     หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

เหตุผลและความจำเป็น   ถนนสายนี้อบต.ได้ใช้เงินสะสมประจำปี 2563 ดำเนิน
แล้ว แต่มีความคาดเคลื่อนในการวัดระยะทางจึงยังดำเนินการไม่ตลอดสาย
ประชาชนสัญจรไปมายากลำบาก 
โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาบ้านทำนบพัฒนา  หมู่ที่ 3 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ ขุดวางต่อท่อพีวีซี ท่อประปา  ชั้น 8.5 เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 นิ้ว  ยาว 4 ,216.00 เมตร  ขุดวาง ต่อท่อ พีวีซี ท่อประปา  ชั้น 
8.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว  ยาว 6 ,375.00 เมตรขุดวาง ต่อท่อพีวีซี ท่อ
ประปา ชั้น 8.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว  ยาว 1 ,000.00 เมตรพร้อมต่อ
ประตูน้ำ  ข้อต่อข้องอและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  พร้อมถมปรับเกลี่ยแต่งพร้อมป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบของอบต.หนองหอย 

     งบประมาณ  ปี 2565 จำนวน 1,252,000บาท 
ตัวช้ีวัด ร้อยละของประชาชนได้ใช้น้ำประปา 

     ผลที่คาดว่าจะได้รับประชาชนมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน 
     หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

เหตุผลและความจำเป็น :  เนื่องจากท่อพีวีซีของระบบประปาหมู่บ้านมีอายุการใช้
งานยาวนานทำให้แตกหักง่าย และมีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง จึงจำเป็นต้องเปลี่ยน
ท่อพีวีซีใหม่ 
โครงการที่ 6โครงการวาท่อเมนท์ระบบประปา บ้านหนองกก หมู่ที่ 5 
วัตถุประสงค์เ พ่ือให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ ขุดวาง ต่อท่อพีวีซี ท่อประปา  ชั้น 8.5 เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 นิ้ว  ยาว 1,345.00 เมตร พร้อมต่อประตูน้ำ  ข้อต่อข้องอและอ่ืนๆ
ที่ เกี่ยวข้อง  พร้อมถมปรับเกลี่ยแต่งพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบของอบต.หนองหอย 
งบประมาณ ปี 2565 จำนวน 195,900 บาท 
ตัวช้ีวัด ร้อยละของประชาชนได้ใช้น้ำประปา 

     ผลที่คาดว่าจะได้รับประชาชนมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน 
     หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

เหตุผลและความจำเป็น :  เนื่องจากสระน้ำประปาหมู่บ้านมีน้ำไม่เพียงพอต่อการ
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง จึงมีความจำเป็นต้องวางท่อเมนท์ระบบประปาจากประปาบาดาล
ไปยังระบบประปาผิวดิน 
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โครงการที่ 7 โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาบ้านศรีพัฒนา หมู่ที ่15 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ ขุดวาง ต่อท่อ พีวีซี ท่อประปา  ชั้น 8.5 เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว  ยาว 2,000.00 เมตร  ขุดวาง ต่อท่อ พีวีซี ท่อประปา  ชั้น 
8.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว  ยาว 2 ,799.00 เมตรขุดวาง ต่อท่อ พีวีซี ท่อ
ประปา  ชั้น 8.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว  ยาว 650 เมตรพร้อมต่อประตูน้ำ  
ข้อต่อข้องอและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  พร้อมถมปรับเกลี่ยแต่งพร้อมป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบของอบต.หนองหอย 
งบประมาณ ปี 2565 จำนวน 587,000บาท 
ตัวช้ีวัด ร้อยละของประชาชนได้ใช้น้ำประปา 

     ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน 
     หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

เหตุผลและความจำเป็น :  เนื่องจากท่อพีวีซีของระบบประปาหมู่บ้านมีอายุการใช้ 
งานยาวนานทำให้แตกหักง่าย และมีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง จึงจำเป็นต้องเปลี่ยน
ท่อพีวีซีใหม่ 
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 7 โครงการ 
งบประมาณ 3,481,800 บาท  

     ต่อไปเป็นบัญชีโครงกาพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ02/1) 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
โครงการที่ 1โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายบ้านทำนบ
พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ เชื่อมบ้านหนองตอ อำเภอ
โนนสง่า จังหวัดชัยภูมิ 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้ถนนในการสัญจรที่สะดวกสบาย เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรไปมา ทำให้การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรมีความสะดวก  ทันเวลา  ลดการเสียหายและรักษาคุณภาพสินค้า
ในระหว่างการขนส่ง และลดภาวะมลพิษจากฝุ่นทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอ
นกรีตบ้านพระงาม ถึงบ้านหนองตอ  ตำบลป่ารังงาม  อำเภอโนนสง่า  จังหวัด
ชัยภูมิ ช่วง กม. 1+2350 ถึง กม. 3+200 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 1.00 เมตร ยาว 1,965.00 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
15,720 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐาน  (จุดเริ่มต้น  N180956   E707577  โซน  48P จุดสิ้นสุด  
N179459 E08428  โซน  48P) 
งบประมาณ  ปี  2 5 6 4  จำนวน  4,132,000บาท  ปี  2 5 6 5  จำนวน 
4,132,000 บาท 
ตัวชี้วัด ร้อยระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน 2. ร้อยละของประชาชนเดินทาง 
สะดวก  3. ร้อยละท่ีอุบัติเหตุลดลง 
 



รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 วันที่  14 มิถุนายน 2564 หน้า 10 
 

     ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ประชาชนเดินทางสะดวก 2.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ 
     หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายบ้านหนองกก หมู่ที่ 5 
ตำบลหนองหอย  อำ เภอพระทองคำ เชื่ อมบ้ านหนองดุ ม  ตำบลมะค่ า                    
อำเภอโนนไทย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนได้ถนนในการสัญจรที่สะดวกสบาย เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรไปมา ทำให้การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรมีความสะดวก  ทันเวลา  ลดการเสียหายและรักษาคุณภาพสินค้า
ในระหว่างการขนส่ง และลดภาวะมลพิษจากฝุ่นทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต         
ที่ดีข้ึน 
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ ปรับเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาว 1,625.00 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 6 ,500.00 ตร.ม. พร้อมลงหิน
คลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,625.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  คิดเป็น
ปริมาตรไม่น้อยกว่า 650.00 ลบ.ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย 6 ,500.00 ตร.ม. 
พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
(จุดเริ่มต้น  N15.277651   E102.062089 จุดสิ้นสุด  N15.275333 
E102.065070) 
งบประมาณ ปี 2564 จำนวน 496,000บาท ปี2565 จำนวน 496,000 บาท 
ตัวชี้วัด . ร้อยระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน 2. ร้อยละของประชาชนเดินทาง
สะดวก  3. ร้อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

     ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ประชาชนเดินทางสะดวก 2.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ 
     หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายบ้านทำนบพัฒนาใต้ หมู่
ที่ 12 ตำบลหนองหอยอำเภอพระทองคำ เชื่อมบ้านมาบค่าย ตำบลทัพรั้ง อำเภอ
พระทองคำ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนได้ถนนในการสัญจรที่สะดวกสบาย เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรไปมา ทำให้การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรมีความสะดวก  ทันเวลา  ลดการเสียหายและรักษาคุณภาพสินค้า
ในระหว่างการขนส่ง และลดภาวะมลพิษจากฝุ่นทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
เป้าหมาย/ผลผลิตของ ปรับเกรดเกลี่ยผิวทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
1,630.00 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 6 ,520.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุก 
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,630.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  คิดเป็นปริมาตร
ไม่น้อยกว่า 652.00 ลบ.ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย 6,500.00 ตร.ม. 
(จุดเริ่มต้น  N15.420823 E102.036912 จุดสิ้นสุด  N15.415111 
E102.037896) 
งบประมาณ ปี 2564 จำนวน 497,000บาท ปี 2565 จำนวน 497,000 บาท 
ตัวชี้วัด  ร้อยระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน 2. ร้อยละของประชาชนเดินทาง 
สะดวก  3. ร้อยละที่อุบัติเหตุลดลง 
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     ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ประชาชนเดินทางสะดวก 2.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ 
     หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

เหตุผลและความจำเป็น :  เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
หน่วยงานอ่ืน เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา  อบจ. 
ฯลฯ 
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา ปี 2564 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 5,125,000 บาท  

     ปี 2565 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 5,125,000 บาท 
     บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ03) 
      ลำดับที่ 1 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
     หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

ประเภท ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV
จำนวน 2 เครื่องๆละ 15,400 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
1. ขนาด 50 นิ้ว  
2.ระดบัความละเอียดจอภาพ3840x2160  พิกเซล 

    2.1 ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล) 
    2.2 ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ(นิ้ว) 
    2.3 แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
    2.4 สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้  (smart TV) 
    2.5 ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและสียง   
    2.6 ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
    2.7 มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 

(จดัหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก
งบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2563) 
งบประมาณ ปี 2565 จำนวน  30,800 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด 
เหตผลและความจำเป็น : เพ่ือติดตั้งไว้บริการประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
กรณีรอรับบริการจาก อบต. 

    ลำดับที่ 2  
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 

     หมวด าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 3,500 ANIS Lumensจำนวน 1 เครื่องๆละ 28,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวีดีโอ 
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2. ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD Panel หรือระบบ DLP 
3. ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ 
4. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ (ANSI Lumens) 
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   กองมาตรฐานงบประมาณ 1                   
สำนักงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2563) 
งบประมาณ ปี 2565 จำนวน 28,000 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด 
เหตผลและความจำเป็น : เพ่ือไว้ใช้บริการประชาชนกรณีออกไปดำเนินงานนอก 
พ้ืนที่ตั้ง อบต. 

   ลำดับที่ 3 
    แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 

     หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑส์ำนักงาน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน  1 เครื่องๆละ 19,500 
บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู 
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000  
บีทยีู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 
4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัวท่อทองแดงไปกลับหุ้ม
ฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร (จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 
2563) 
งบประมาณ ปี 2565 จำนวน 19,500 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด 
เหตผลและความจำเป็น :  เนื่องจากเครื่องปรับอากาศที่มีอยู่ชำรุดตามการใช้งาน 
ปกติ จึงจัดซื้อทดแทนเครื่องเก่า 

    ลำดับที่ 4 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 

     หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ครุภัณฑส์ำนักงาน 
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เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 60 ซม. 
ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม. ขาพับสแตนเลส จำนวน 10 ตัวจัดหาโดยสืบราคาจาก
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 (สำนักงบประมาณ) 
งบประมาณ ปี 2565 จำนวน 22,000 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด 
เหตผลและความจำเป็น : เนื่องจากโต๊ะพับเอนกประสงค์ท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพ่ิมเติม 

     ลำดับที่ 5 
    แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

     หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑส์ำนักงาน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน               
2 ตัวๆละ 1,600 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 (สำนักงบประมาณ) 
งบประมาณ  ปี 2565 จำนวน 3,200 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด 
เหตผลและความจำเป็น : เพ่ือติดตั้งในห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง เพ่ือช่วย 
ระบายอากาศและเป่าพ้ืนให้แห้งป้องกันอันตรายให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ 

   ลำดับที่ 6 
   แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 

     หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณ ฑ์ ) จัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์                 
จำนวน  1 ชุดประกอบด้วย  เครื่องขยายเสียง  ลำโพง และไมโครโพน 
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 (สำนักงบประมาณ) 
งบประมาณ ปี 2565 จำนวน 50,000 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด 
เหตผลและความจำเป็น : เนื่องจากเครื่องขยายเสียงที่มีอยู่ชำรุดตามการใช้งาน 
ปกติ จึงจัดซื้อทดแทนเครื่องเก่า 
รวมบัญชีครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 6 รายการ งบประมาณปี 2565 จำนวน            
153,500 บาท 

นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ    ตามที่ผมและเจ้าหน้าที่ได้แถลงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
นายกอบต.หนองหอย   2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 ไปแล้ว ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความ 

เห็นชอบต่อไป 
นายมานะ บุญลาภ   มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
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ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี    ผมขอฝากไว้เรื่องของประปาหมู่ 3 ผมอยากให้มีแบบให้สมาชิกดูเพราะ
สมาชิก อบต. หมู่ที ่1   งบประมาณล้านสอง เป็นเรื่องของระบบประปาท่อขนาดถูกต้องหรือไม่ เป็นระบบ 

ที่ซับซ้อน ตามที่ท่านสมาชิกเสนอมาว่าให้มีการวางท่อเมนเพราะให้น้ำไหลสะดวก
ขึ้น ผมว่าเป็นความเดือดร้อนและจำเป็น ผมเห็นว่าท่านนายกตอบว่าจะนำ
งบประมาณมาจากที่ใด ผมอยากให้ท่านดูเรื่องงบประมาณผมกลัวท่านจะคำนวน
เงินผิด เพราะโครงการใหญ่ยังคำนวนระยะทางผิดเลย ผมไม่มั่นใจเพราะสภาเรา
ง่ายไม่เคยตัดงบประมาณ เพราะดูแล้วงบประมาณไม่น่าถึงล้านสองเพราะมันเยอะ 
ก็ฝากไว้ด้วยเรื่องของโครงการอยากให้ได้ทุกโครงการในหน้าที่ของสมาชิกก็อยากให้
เป็นไปตามหลักความเป็นจริง ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ 

นายมานะ บุญลาภ   มีสมาชิกท่านอ่ืนจะสอบถามอีกหรือไม่ตามที่สมาชิกได้ซักถามฝ่ายบริหาร 
ประธานสภาฯ มีอะไรจะชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถาม ต่อไปผมขอมติที่ประชุม

สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2564 

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ...21....เสียง  ไม่เห็นชอบ.....-......เสียง งดออกเสียง.....1.....เสียง 
 
นายมานะ  บุญลาภ 5.2 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5/2564 
  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ยื่นเสนอญัตติขอความ

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  
5/2564 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณานั้น ให้ที่ประชุมพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 46   

ผมขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้แถลงร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561  - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
หอยได้พิจารณา ขอเชิญครับ 

นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ    เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้รับทราบปัญหาความ
นายก อบต. หนองหอย   ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และปัญหาความต้องการที่จะต้องได้รับการแก้ไข  

โดยเร่งด่วน จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา  46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรค
หนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอย  จึงได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  5/2564  รายละเอียดเชิญ
นักวิเคราะหฯ์ได้ชี้แจง 

นางสาววราภร ขอพรกลาง   การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องอาศัยอำนาจตามระเบียบ                      
นักวิเคราะห์ฯ    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  

2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561              
ข้อ 22/1 โดยมีขั้นตอนตามที่ท่านนายกฯได้กล่าวไปแล้ว ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เมื่อวันที่                      
7 มิถุนายน 2564 จึงนำเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนฯใน
วันนี้  ส่วนในรายละเอียดจะประกอบไปด้วย บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบการจัดทำแผน ปรากฏในหน้ าที่  1  บัญชีสรุป โครงการพัฒนา                 
(แบบ ผ01) หน้าที่ 2 มีดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  ปี 2563 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 6,308,000 บาท          
ปี 2564 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 14,128,000 บาท ปี 2565 
จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 15,751,000 บาท รวม 5 ปี  จำนวน                
8 โครงการ งบประมาณ  36,187,000 บาท 

     บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ02) มีดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับที ่1  
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) 
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.บ้านบุเขว้า หมู่ที่ 6 
เป้าหมาย ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิด 2 ช่อง ขนาด 3.00  เมตร x 
1.80 เมตร ความยาว 4.00 เมตร พร้อมเทดาดคอนกรีตข้างท่อลอดเหลี่ยม 
ขนาดสันคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 2 ด้าน 8.00 เมตร สูง 2.30 เมตร 
ฐานกว้าง  9.40 เมตร  พร้อมงานทิ้งหินใหญ่ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 
เมตร หนา 0.25 เมตร  พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนของอบต.หนองหอย งบประมาณปี 2563 จำนวน 368,000 บาท 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) 

     โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. สำเร็จรูปชนิดใต้ผิวจราจร  บ้านบุเขว้า หมู่ที่ 6 
เป้าหมาย วางท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. สำเร็จรูป ชนิดใต้ผิวจราจร  ขนาด 
1.80x1.80 เมตร หนา 0.175 เมตร  จำนวน 5 แถวๆละ 5 ท่อน รวม 25 
ท่อน พร้อมเทผนังรัดปากท่อ  และเทคอนกรีตทับหลังท่อ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบของอบต.หนองหอย งบประมาณปี 2565 จำนวน 
623,000 บาท 
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เหตุผลการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้างมาดำเนินการ เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ รายละเอียด
โครงการ ปีงบประมาณที่จะดำเนินการ และจำนวนงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ
ใหม ่
ลำดับที่ 2 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) 
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที ่11 
เป้าหมาย ขนาดสันฝายกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 26.00เมตร  สูง 2.00  เมตร
พร้อมดาดคอนกรีต รวมพ้ืนที่ 344 ตารางเมตร หนา0.12 เมตร คิดเป็นปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 41.28 ลบ.ม. พร้อมเทคอนกรีตอาคารสลายพลังน้ำ กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า10.80 ลบ.ม. พร้อมเทคอนกรีตคาน GB1,GB2,GB3,GB4, รวม 38.92 
ลบ.ม. พร้อมทิ้งหินใหญ่ คิดเป็นพ้ืนที่ 126.00 ตารางเมตร หนา 0.25 เมตร 
พร้อมงานเรียงหินยาแนว คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตรพร้อมป้าย
โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบของอบต.หนองหอย งบประมาณปี 
2563 จำนวน 583,000 บาท 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) 

     โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกกระเรียน  หมู่ที ่11 
เป้าหมาย ขนาดสันฝายค.ส.ล.  กว้าง  5.00 เมตร  ยาว 8.00 เมตร หนา 0.20 
เมตร  พร้อมเสาค.ส.ล. ขนาด 0.25x0.30 เมตร สูง 3.50 เมตร จำนวน 10 ต้น
คาน ค.ส.ล. ขนาด  0.20x0.30 เมตร ยาว 5.00 เมตร จำนวน 6 คาน  ผนัง
หนา 0.25 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 139.20 ตร.ม.คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่
น้อยกว่ารวม 65.00  ลบ.ม. พร้อมงานดินถมไม่น้อยกว่า 112 ลบ.ม.พร้อมลงหิน
คลุก เสริมผิวทาง พร้อม ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบของ
อบต.หนองหอย งบประมาณปี 2565 จำนวน 500,000 บาท 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้างมาดำเนินการ เพ่ือเป็นการแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ 
ปีงบประมาณท่ีจะดำเนินการ และจำนวนงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการใหม่ 
ลำดับที ่3 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) 
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทำนบพัฒนาใต้  หมู่ที่ 12 
เป้าหมาย ขนาดสันฝายค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 8.00เมตร หนา 0.20 
เมตร พร้อมเสาค.ส.ล.ขนาด 0.25x0.30 เมตร สูง 3.50 เมตร จำนวน 10 ต้น
คาน ค.ส.ล. ขนาด  0.20x0.30 เมตร ยาว5.00 เมตร จำนวน 6 คาน  ผนังหนา 
0.25 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 139.20 ตร.ม.คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 63.00  ลบ.ม. พร้อมงานดินถมไม่น้อยกว่า 112 ลบ.ม.พร้อมลงหินคลุก 
เสริมผิวทาง พร้อม ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบของอบต.
หนองหอย งบประมาณปี 2563 จำนวน 438,000 บาท 
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) 
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทำนบพัฒนาใต้  หมู่ที่ 12 
เป้าหมาย ขนาดสันฝายค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 8.00เมตร หนา 0.20 
เมตร พร้อมเสาค.ส.ล.ขนาด 0.25x0.30 เมตร สูง 3.50 เมตร จำนวน 10 ต้น
คาน ค.ส.ล. ขนาด  0.20x0.30 เมตร ยาว5.00 เมตร จำนวน 6 คาน  ผนังหนา 
0.25 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 139.20 ตร.ม.คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 65.00  ลบ.ม. พร้อมงานดินถมไม่น้อยกว่า 112 ลบ.ม.พร้อมลงหินคลุก 
เสริมผิวทาง พร้อม ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบของอบต.
หนองหอยงบประมาณ ปี 2565 จำนวน 500,000 บาท 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากไม่มีผู้รับจ้างมาดำเนินการ เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ 
ปีงบประมาณท่ีจะดำเนินการ และจำนวนงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการใหม่ 
งบประมาณ ปี 2565 จำนวน 500,000 บาท 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ02/1) มีดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลำดับที ่1 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีล จากบ้านตลุกชั่งโค ถึงบ้านโนนละหุ่ง ตำบล
ชีวึก อำเภอขามสะแกแสง 
เป้าหมาย 1.จากบ้านตลุกชั่งโค ถึงบ้านโนนละหุ่ง ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง 
2.ระยะทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,000เมตรยกระดับ รายละเอียดตามแบบแปลน
มาตรฐาน(เริ่ม lat15.335286 Long 102.057582สุด lat15.348870 
Long 102.069576) งบประมาณ ปี 2563 - 2565 ปีละ3,500,000 บาท 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  บ้านตลุกชั่งโค              
หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหอย เชื่อมต่อ บ้านโนนละหุ่ง ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง 
เป้าหมาย 1. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน        
ตลุกชั่งโค หมู่ที่ 7  ตำบลหนองหอยเชื่อมต่อบ้านโนนละทุ่ง ตำบลชีวีก อำเภอขาม
สะแกแสง ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร หนา 0.50 เมตร           
คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 24,000.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน           
1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน(จุดเริ่มต้น  N184046 E1697557 
โซน 48p จุดสิ้นสุด N185355  E1699044  โซน  48P) งบประมาณ ปี 
2563 - 2565 ปีละ 6,308,000 บาท 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
อ่ืน เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา  อบจ. ฯลฯ 
ลำดับที่ 2 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน 
โครงการเสริมผิวทางสายนม.ถ.321-01 ช่วงบ้านหนองกก หมู่ที่  5 –บ้าน           
หนองหอย หมู่ที ่1 
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เป้าหมาย  1. สายนม.ถ.321-01 ช่วงบ้านหนองกกหมู่ท่ี5 - บ้านหนองหอย  
หมู่ที่ 1 2.รื้อผิว AC เดิมบดอัดแน่นเสริมผิวทาง Asphaltic concrete  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,250 เมตรหนา 0.05 เมตร พร้อมใหล่ทางข้าง
ละ 0.50  เมตร คิดเป็นพ้ืนที่รวมใหล่ทางไม่น้อยกว่า 29 ,750 ตารางเมตร    
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน 
งบประมาณ ปี 2563 -2565 ปีละ 7,820,000 บาท 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) 
โครงการเสริมผิวทาง Asphaltic concrete สาย นม.ถ.321-01 บ้านสายออ 
ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย เชื่อมบ้านมาบค่าย ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ 
เป้าหมาย รื้อผิว AC เดิมบออัดแน่นเสริมผิวทาง Asphaltic concrete ขนาดผิว
จราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,250 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่รวมใหล่ทางไม่น้อยกว่า 29 ,750 ตารางเมตร พ้อม
ป้ าย โค รงก าร  จ ำน วน  1  โครงก าร  รายละ เอี ย ดต ามแ บ บ ม าตรฐาน                   
(จุดเริ่มต้น  N83783 E1690289 โซน 48 P จุดสิ้นสุด N184323 
E1693853 โซน  48 P) งบประมาณ ปี 2564 -2565 ปีละ 7,820,000 
บาท 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
อ่ืน เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา  อบจ. ฯลฯ 

นายมานะ  บุญลาภ   ตามท่ีเจ้าหน้าได้แจ้งรายละเอียด สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม ่
ประธานสภาฯ 
ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี    ตามที่ เจ้ าหน้ าที่ ชี้ แจงโครงการเสริมผิ วทาง Asphaltic concrete            
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1    สาย นม.ถ.321-01 บ้านสายออ ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย เชื่อมบ้านมาบค่าย  

ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ ผมอยากทราบว่าจะทำเป็นช่วงหรือครั้งเดียวเสร็จ 
นายมานะ  บุญลาภ   ตามท่ีสมาชิกได้สอบถามเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจง 
ประธานสภาฯ 
นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ    โครงการถนนเป็นเป็นแคปซีลจะบาง จึงเปลี่ยนเป็นแอสฟัลท์ติการทำ
นายก อบต. หนองหอย    ถนนแอสฟัลท์ติกเราจะดำเนินการเป็นช่วงเพราะหากเราจะขอไปส่วนกลางเป็น 

งบอุดหนุนเฉพาะกิจเขาให้ขอไป 2 โครงการ โครงการไม่เกิน 10 ล้าน ขอเรียน
เพ่ิมเติมเท่านี ้

นางสาววราภร ขอพรกลาง   ขอเพ่ิมเติมจากท่านนายกฯจะต้องมีการเชื่อมโยงตำบลต่อตำบลเราจึง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เปลี่ยนเป็นถนนสายออ-บุเขว้า แต่ดำเนินการเป็นช่วงตามงบประมาณ 
นายมานะ  บุญลาภ    สมาชิกทุกท่านคงไม่มีท่านใดข้องใจ ผมจะขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ   เห็นชอบด้วยกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง                

ครั้งที่  5/2564  
ที่ประชุม    มติเห็นชอบ....21....เสียง  ไม่เห็นชอบ..... -......เสียง งดออกเสียง....1....เสียง 
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นายมานะ  บุญลาภ 5.3 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง พิจารณาอนุมัติ 
ประธานสภาฯ   การขอใช้ที่ดินเพื่อสาธารณะประโยชน์(ตลาดชุมชนบ้านใหม่โนนทอง) 

 ผมขอเชิญ นายกองค์การบริหารส่ วนตำบลหนองหอย ได้แถลง
รายละเอียดเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้ พิจารณา                
ขอเชิญครับ 

นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ    เนื่องจากอบต.ได้รับหนังสือจากทางหมู่บ้านใหม่โนนทอง เรื่องการขอโช้
นายก อบต. หนองหอย   ที่ดินสาธารณะประโยชน์(ตลาดชุมชนบ้านใหม่โนนทอง) เนื่องจากที่ดินนั้น เป็นที่  

สปก. ตอนนี้ทางหมู่บ้านนั้นไปพูดคุยกับทาง สปก. ทาง สปก.ได้แจ้งว่าให้ทาง
หมู่บ้านนำเรื่องเข้าสู่สภา เพ่ือให้สภารับทราบแล้วอนุมัติไว้เป็นหลักฐาน ส่วน
รายละเอียดนั้นให้นิติกรได้ชี้แจงรายละเอียด เพราะนิติกรได้เข้าประชุมด้วย 

นายถมทอง ชุ่มขุนทด    เนื่องจากป็นที่ดิน สปก.ผมได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้ดำเนินการ  
นิติกร      ประสานกับ สปก. จากการประชุมครั้งที่แล้ว ผมได้นำเรื่องไปส่งให้ สปก.แล้ว   

สปก.ก็ได้แนะนำมาว่าการขอใช้ที่ดินมี 2 ประเภท คือกรณีของบุคคลธรรมดาที่ดิน
เป็นโฉนด สปก. นส 3  แต่กรณีของสปก.ท่านแนะนำว่าให้ทำประชาคมหมู่บ้าน 
ซึ่งก็ดำเนินการแล้ว ผู้ใหญ่บ้านทำหนังสือเสนอมาที่ อบต.ที่จะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้วให้นำเรียน อบต.หนองหอย  เพ่ือให้ความเห็นชอบในฐานะ
ผู้รับผิดชอบพ้ืนที่สาธารณะในตำบล  ในขณะนี้ผู้นำบ้านใหม่โนนทองได้เขียน
โครงการลานตลาดชุมชนของหมู่บ้านใหม่โนนทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ                    
1.เกษตรกรมีแหล่งซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าในชุมชน  
2.เกษตรกรมีตัวเลือกในการขายผลผลิต สามารถต่อลองกับพ่อค้าคนกลางได้ 
ป้องกันไม่ให้ถูกกดราคาโดยอ้างระยะทางในการเข้ามารับซื้อ  
3. ไม่สร้างภาระเกษตรกรในการนำผลผลิตออกไปขายในตลาดตัวอำเภอ ถือเป็น
การลดต้นทุนด้านภาระค่าใช้จ่าย  
4. เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง พัฒนาอาชีพ สร้างสังคม 
วัฒนธรรม ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ลดภาวะพ่ึงพิงทางสังคม  
5. ไม่มีการเก็บค่าบริหารจัดการต่างๆ ทั้งสิ้น ต้นทุนน้อย ต้นทุนมากสามารถมา
ค้าขายได้ ตลาดชุมชนบ้านใหม่โนนทอง ไม่มีวัตถุประสงค์สร้างผลกำไรให้กับ
กองทุนหมู่บ้าน  
กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรในพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดินและเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียง  
วิธีดำเนินการ 
1.ประชุมประชาคมหมู่บ้านกำหนดโครงการและขอความเห็นชอบ 
2.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
3.แต่งตั้งกำนดและมอบหมายหน้าที่คณะกรรมการบริหารจัดการตลาด 
4.ลงทะเบียนเป็นฐานข้อมูลกลุ่มผู้ค้าขายผลผลิต ทั้งในหมู่บ้านและใกล้เคียง 
5.ตลาดชุมชนเปิดค้าขายและแลกเปลี่ยน 
ส่วนรายละเอียดต่างๆจะอยู่ในเอกสารที่ส่งให้กับทุกท่านแล้ว 

นายมานะ  บุญลาภ    ตามท่ีนิติกรได้ชี้แจงรายละเอียดมีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี    ผมอยากให้เอกสารมีความสมบูรณ์ ผมเองก็เห็นด้วยมากครับการบริจาค 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  ทีดิ่น มีการประชุมวาระประชุมผู้นำได้ประชุมวันที่ขอมติ ก็ขอให้แนบแบบมาด้วย 
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นายมานะ  บุญลาภ    เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบการที่จะพิจารณาของสมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาฯ การใช้ที่ดินในที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่ 13 ผมขอปรึกษาฝ่ายบริหารด้วยครับ 

ว่าสามารถทำได้หรือไม่ จะนำกฎหมายข้อไหนนอกเหนือจาก 3 ข้อที่ผมได้แจ้ง
เบื้องต้นแล้ว นายกเสนอญัตติมามีอำนาจหรือไม่ 

นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ   ผมไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย ผมขอเชิญนิติกรเป็นผู้ตอบข้อสงสัย 
นายก อบต. หนองหอย 
ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี   ที่ขอมาผมเข้าใจว่าทรัพย์สินนั้นต้องเป็นของ อบต.แล้ว 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 
นายถมทอง ชุ่มขุนทด    เป็นเพียงองค์ประกอบ หากดำเนินการแล้วจะมีการใช้งบประมาณหรือไม่ 
นิติกร ต่อไปหากเป็นที่ดินของรัฐแล้ว เกี่ยวกับขั้นตอนการที่จะใช้งบประมาณแผ่นดิน             

ก็ต้องเป็นที่สาธารณะ ถ้าหากจะต้องใช้งบประมาณในรายละเอียดยังไม่ลงใน
รายละเอียดในการของบประมาณ คงจะต้องไปทำงบประมาณมา ยังไม่ถึงขั้นตอน
นั้น  

นายมานะ  บุญลาภ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ   
ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี   สภาเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ เน้นว่าจะทำเป็นตลาดชุมชนเพ่ือให้ผ่านตรงนี้ไป 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 
นายมานะ  บุญลาภ    ผมอยากจะสอบถามว่าจะต้องใช้มติที่ประชุมสภาอย่างเดียวเลยใช่หรือไม่  
ประธานสภาฯ   หากมกีารตรวจสอบสภาแล้ว สภามีหน้าที่ตรงนี้หรือไม่ มันจะเกินหน้าที่สภา 
     หรือไม ่
นายชูชาติ จี่พิมาย    เกี่ยวกับเรื่องนี้ การประชุมครั้งที่แล้วนำไปส่ง สปก.แล้ว สปก.ตรวจสอบ 
รองประธานสภาฯ  แล้วให้ อบต.นำส่งเรื่องเข้าสภาให้ความเห็นชอบเพ่ือไปสู่ขั้นตอนต่างๆ 
นายมานะ  บุญลาภ    ผมอยากให้ทำทุกอย่างให้ถูกต้องดูระเบียบว่าเราสามารถทำได้ อำนาจ 
ประธานสภาฯ หน้าที่ของสภาเป็นนี้ และให้เห็นชอบแบบนี้อยากให้ระบุให้ชัดเจนหากนิติกรว่าไม่

ผิดสภาก็สามารถให้ความเห็นชอบได้ 
ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี    ให้หาระเบียบ สปก. ว่าทำไมต้องมีความเห็นสภาให้นิติกรชี้แจงให้สภา 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  ทราบ  
นายถมทอง ชุ่มขุนทด    ผมก็ได้สอบถามนิติกรของ สปก.แล้ว ก็แจ้งว่าต้องผ่านสภาให้ความ           
นิติกร  เห็นชอบก่อน ซึ่งในคู่มือของ สปก. เรื่องการขอและการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

เพ่ือกิจการสาธารณูปโภค และกิจการอ่ืนๆในเขตปฏิรูปที่ดิน ของสำนักงาน
กฎหมายสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมรายละเอียดจะอยู่ในบทที่ 3 เรื่อง 
กระบวนการและขั้นตอนการขอและการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดิน เพ่ือการ
สาธารณูปโภคและกิจการอ่ืนๆในเขตปฏิรูปที่ดิน ดังนี้  กระบวนการขอและการ
พิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดิน เพ่ือการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืนๆในเขตปฏิรูป
ที่ดิน ต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ว่าด้วย
การมอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาติ
การใช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืนๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 
2536 และคำสั่งสำนักการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ที่ 855/2561 เรื่อง การ
กำหนดรูปแบบขั้นตอนแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคำขออนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือ
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กิจการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืนๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน สั่ ง ณ วันที่  13 
กรกฎาคม 2561 โดยพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามลำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 3.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่นไขในการขอและการพิจารณาอนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือ
กิจการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืนๆในเขตปฏิรูปที่ดิน  

  3.1.1 คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต  ผู้ขออนุญาตหมายถึง ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่ดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไร ผู้มี
อำนาจตามกฎหมายซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในกิจการที่ขออนุญาต 

    3.1.1.2 หมายความรวมถึง  
    (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3.1.3 ข้อจำกัดเกี่ยวกับท่ีดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่สามารถพิจารณาอนุญาต

ให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืนๆในเขตปฏิรูปที่ดิน 
    ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่สามารถพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินได้ 

ต้องเป็นที่ดินที่ ส.ป.ก. ได้มา เพ่ือประโยชน์ในการดำเนนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร พ.ศ. 2518 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

   3.1.3.1 ไม่เป็นที่ดินที่ ส.ป.ก.ได้กำหนดในแผนงานหรือโครงการ
ปฏิรูปที่ดิน 

   3.1.3.2 ไม่เป็นที่ดินที่ได้ดำเนนการจัดที่ดินแล้ว (ส.ป.ก.4-01ก) 
เว้นแต่ กิจการที่ขออนุญาตเป็นกิจการ ดังต่อไปนี้ 

   1.กิจการเกี่ยวกับความมั่นคง 
   2. กิจการเพ่ือสาธาณประโยชน์ 
   3.กิจการซึ่งผู้ขออนุญาตได้หาที่ดินแปลงอ่ืนทดแทนได้แล้ว 
   3.2 วิธีการขออนุญาต 
   3.2.2 แบบคำขออนุญาตให้ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิ จการ

สาธารณูปโภคและกิจการอ่ืนๆในการปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.4-30ก) จะต้องยื่นพร้อม
ด้วยหลักฐานและเอกสารประกอบคำขอ ดังนี้ 

    3.2.2.1 บันทึกรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับ
อนุญาตให้ใช้ที่ดิน 

    3.2.2.2 แผนที่ภูมิประเทศแสดงจุดที่ตั้งที่ดินแปลงที่ยื่
ยขออนุญาต 

    3.2.2.3 แผนผังแสดงบริเวณและสิ่งก่อสร้างในที่ดิน 
    3.2.2.4 หนังสือสละสิทธิ์ที่ดินตามแบบที่  ส.ป.ก. 

กำหนด 
    3.2.2.5 หนังสือยินยอมจากผู้ถือครองที่ดิน กรณีที่ดิน

ยังไม่ได้จัดให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ 
    3.2.2.6 กรณีการใช้ที่ดินเหนือพ้ืนดินหรือใต้พ้ืนดิน 

เช่น การปักเสาเพ่ือเดินสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ หรือการวางท่อส่งน้ำเพ่ือการ
ประปา หรือการชลประทาน หากเกษตรกรผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินสามารถใช้
ประโยชน์ในที่ดินบริเวณท่ีขอใช้ได้ง 
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    3.2.2.7 แบบแปลนการก่อสร้าง(ถ้ามี) 
    3.2.2.8 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียบบ้าน 

หรือสำเนาบัติข้าราชการของผู้ยื่นคำขอ หนังสือมอบอำนาจ หนังสือจดทะเบียบ
มูลนิธิ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 

    3.2.2.9 รายละเอียด แผนงานโครงการ งบประมาณ ที่
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 

    3.2.2.10 รายละเอียดสิ่งก่อสร้างโดยระบุจำนวนเนื้อที่
แต่ละส่วน เหตุผลความจำเป็นในการใช้พ้ืนที่และกิจการบริเวณพ้ืนที่ส่วนที่ทำให้
เกิดรายได้ ให้ระบุจำนวนเนื้อท่ี พร้อมระบุรายละเอียดการดำเนินการหรือกิจกรรม
ที่ทำให้เกิดอันตรายได้   

    3.2 .2 .11 ภาพถ่ายที่ ดินปั จจุบัน  และภาพถ่าย
สิ่งก่อสร้าง 

    3.2.2.12 รายงานการประชุมองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น  ห รือประชาคมหมู่ บ้ านตามหลัก เกณ ฑ์ ที่ กำหนดไว้ ใน ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติ
หน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2551 ซึ่งเห็นชอบการ
ก่อสร้างและรับรองว่าจะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบทางลบแก่ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 

นายมานะ  บุญลาภ  ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถาม ผม 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมอนุมัติการขอใช้ที่ดินเพ่ือสาธารณะประโยชน์(ตลาดชุมชนบ้านใหม่

โนนทอง) 
ที่ประชุม            มีมติ(รับรอง....21.......เสียง  ไม่รับรอง......-.....เสียง งดออกเสียง.....1.....เสียง)
    
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ 
นายมานะ  เพ็งศรี    -เมื่อต้นเดือนที่แล้วท่านนายกได้นำหินคลุกไปลงให้ 30 กว่าคิว ช่วย 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่4 บรรเทาความเดือดร้อนได้ในระยะหนึ่ง ยังมีอีกหนึ่งสายจากศาลากลางบ้านไปบ้าน

หัวบึง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อหากทาง อบต. มีงบประมาณ ขอความอนุเคราะห์จาก
คณะผู้บริหารด้วย เพราะถนนสายนี้ได้รับงบประมาณดำเนินการแล้วเมื่อ 5 ปีที่
แล้ว และประชาชนก็ใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร การสัญจรของเด็ก
นักเรียนลำบากมาก  

   - เรื่องแผนของหมู่ที่ 4 มีการเพ่ิมเติมแผนน้อยมาก อยากขอให้พิจารณา
โครงการของหมู่ที่ 4 ในข้อบัญญัติฯ ฝากช่วยดูด้วย 

   - ขอฝากเรื่องป้ายหลายโครงการป้ายจะล้ม จะไม่ได้มาตรฐาน ผมผ่านไป
เห็นเขตเทศบาลตำบลโคกสวายไม่ใหญ่แต่สวยงาม คงทนถาวรปีต่อไปขอฝาก              
ไว้ด้วย 

นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ   -ก่อนอ่ืนขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เห็นชอบโครงการ หมู่ที่ 13 ที่จะ
สมาชิก อบต. หมู่ที ่13   เปิดตลาดร้านค้าชุมชน  
      -ขอบคุณคณะผู้บริหารเรื่องการขุดสระน้ำปัจจุบันขุดเสร็จสิ้นแล้ว  

- ผมสอบถามเป็นประจำถนนที่น้ำกัดเซาะถนนพังไป มีงบประมาณส่วนใด
จะดำเนนการได้ ชาวบ้านฝากถามมาครับ 
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นายมานะ  บุญลาภ   มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม ่
ประธานสภาฯ 
ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี    ขอสอบถามเรื่องถนนตรงหน้าโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ผมยังไม่
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  เห็นมีการดำเนินงาน ผมขอทราบว่าจะดำเนินงานเมื่อไร ปรับเกรดไว้ 3 เดือนแล้ว 
นายมานะ บุญลาภ   ขอเชิญฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามของสมาชิก 
ประธานสภาฯ 
นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ    - เรื่องของหมู่ที่ 4 ถ้าท่านมีความเดือดร้อนให้ท่านทำหนังสือเข้ามา 
นายก อบต. หนองหอย   - ของท่านประสิทธิ์ฯ เรื่องของหินคลุกท่ีจะเทถนนสระ อบต.ไม่นิง่นอนใจ  

เราสอบถามอำเภอก็ตอบว่าให้รอ 
  - เรื่องของท่านอนุรักษ์ฯ อบต.ประสานกับผู้รับจ้าง แจ้งว่าจะเข้ามา
ดำเนินการแตก็่ยังไม่เข้ามา ผมจะให้ช่างติดตามให้เพราะยังอยู่ในสัญญา 
 -โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย หมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 15 ก็แจ้งว่าจะเข้ามา
ทำสัญญาในวันนี้  หากไม่มาจะเรียกผู้รับจ้างรายที่ 2 มาทำสัญญา อบต.เจอปัญหา
แบบนี้บ่อยมาก 

ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี  ชาวบ้านเขาไม่ทราบเรื่องสัญญา ผมขอถ่ายสำเนาสัญญาจ้างไปปิดหน้า 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ปากซอยให้ประชาชนได้ดูได้หรือไม่ 
นายมานะ  บุญลาภ   ถนนสายนี้ชาวบ้านก็สอบถามผมอยู่เรื่องๆเหมือนกัน 
ประธานสภาฯ 
นายประสิทธิ์ นันทชัยศรี    ผมอยากสอบถามเรื่องถนนของหมู่ที่ 6 ตาโปร่งมาหาผมเพราะอยาก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6   หว่านข้าวก่อน หากมาทำสัญญา ผมอยากให้ไปดำเนนการตรงนั้นก่อน ผมพูดคุย 

กับช่างมานพฯแล้วแต่ยังให้คำตอบไม่ได้  
นายมานะ  บุญลาภ   ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 
ประธานสภาฯ 
นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ    ตามท่ีผมแจ้งแล้สว่าจะเข้ามาทำสัญญาในวันนี้ หากไม่มาจะเรียกรายที่ 2  
นายก อบต. หนองหอย  มาดำเนินการให้รอก่อน  หากผู้รับจ้างมาอบตงจะให้เขาตัดต้นไม้ก่อน   
นายมานะ บุญลาภ     ผมขอฝากสมาชิกทุกท่านทุกโครงการให้แจ้งชาวบ้านทราบด้วยว่าอยู่
ประธานสภาฯ    ระหว่างดำเนินการ ส่วนราชการมีอะไรจะชี้แจงหรือไม่  สมาชิกมีท่านใดจะ 

สอบถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม  ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วม
ประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี ้

เลิกประชุมเวลา .....12.03..... น. 
 
 
        (ลงชื่อ)  สนอง  น้อยจันอัด ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสนอง  น้อยจันอัด) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
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  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหอย  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 14  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เห็นว่า
ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานวันที่ 9 สิงหาคม 2564 
 
   (ลงชื่อ)           สิน  วนสันเทียะ คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
           (นายสิน  วนสันเทียะ) 
    สมาชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 5 
 
   (ลงชื่อ)         เล็ก  ลังด่านจาก คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการ ประชุม 
        (นายเล็ก  ลังด่านจาก) 
    สมาชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 3 
 
    (ลงชื่อ) ร้อยตร ี  อนุรักษ์  คำดี คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
              (อนุรักษ ์ คำด)ี 
            สมาชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 1 
 
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          
หนองหอย  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564ครั้งที่  1วันที่  14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่                  
16 สิงหาคม 2564 
 

(ลงชื่อ)            มานะ  บุญลาภ  ผู้รับรองบนัทึกรายงานการประชุม 
            (นายมานะ  บุญลาภ) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
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