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-สำเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 

 สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี 2564 
ครั้งที่ 2 

วันจันทร์ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ 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 -  
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. หมู่ที่ 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 สุชาติ  บำรุงศิลป์  
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 นายมานะ  เพ็งศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 - - 
 
ผู้ลาประชุม 

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

สมาชิกสภาทั้งสิ้น 23 คน 
ผู้มาประชุม  22 คน 
ผู้ขาดประชุม    1 คน  
ผู้ลาประชุม  - คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม  11 คน 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น.    เมื่อถึงเวลา 13 .00 น. นางสาวสนอง น้อยจันอัด เลขานุการสภาฯ                                                                                                                                                                                            
    เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม  เพื่อนับองค์ประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว       

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยขอเชิญประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหอย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสวดมนต์ และเชิญ
ท่านประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
     ไม่มี 
 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ นายก อบต. หนองหอย ธีรชัย ถ่อนสันเทียะ  
2 นายธวัช ชมโคกสูง รองนายกอบต.หนองหอย ธวัช ชมโคกสูง  
3 นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง รองปลัด อบต.หนองหอย ชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง  
4 นายชูชีพ เลียบสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านใหม่โนนทอง ชูชีพ เลียบสันเทียะ  
5 นายประจบ เจียมสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านห้วยปะคำ ประจบ เจียมสันเทียะ  
6 นายเฉลิม บึกขุนทด เลขานุการนายกอบต. เฉลิม บึกขุนทด  
7 นายประเชิญ เทียนสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านถนนหัก ประเชิญ เทียนสันเทียะ  
8 นายชยพล พชรวิทยกุล ผู้อำนวนการกองช่าง ชยพล พชรวิทยกุล  
9 นางสาวปารวี มณฑา นักทรัพยากรบุคคล ปารวี มณฑา  

10 นางถวิลวงศ์ บุญลาภ คนงานทั่วไป ถวิลวงศ์ บุญลาภ  
11 นางสาววราภร ขอพรกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วราภร ขอพรกลาง  
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ    รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  1 เดือน กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕64 ผมขอเชิญคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
ร้อยตรีอนุรักษ์ คำดี   ผมเห็นว่าเลขาฯบันทึกได้เรียบร้อยดี หากสมาชิกตรวจดูแล้วมีความ 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่1  คลาดเคลื่อนสามารถแก้ไขได้ 
นายมานะ  บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติม ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม   มีมติรับรอง.....21.......เสียง  ไม่รับรอง.....-......เสียง  งดออกเสียง......1....เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายมานะ บุญลาภ  5.1 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง พิจารณาให้ความ 
ประธานสภาฯ    เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ยื ่นเสนอญัตติ
ขอ ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
4/2564 เพื่อให้สภาองค์การบริหารตำบลหนองหอยพิจารณานั ้น ให้ที ่
ประชุมพิจารณาตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562มาตรา 46           

ผมขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้แถลงร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติมครั ้งที ่ 4/2564 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ได้พิจารณา ขอเชิญครับ  

นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
นายกอบต.หนองหอย หนองหอยทุกท่าน  ผมขอชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -  2565) เพ่ิมเติมครั้งที ่4/2564 ดังนี้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ๒๒  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้        
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 แต่
ปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาใน พ้ืนที่   บริบททางสั งคมได้มีการ
เปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
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ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาฯมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มี
แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก่ไขเพ่ิมเติม 
(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  
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
ด้วย  
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้ 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอย   จึ งได้ เพ่ิม เติมบัญชีครุภัณฑ์ เพ่ือบรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ. 2561 – 2565)เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/ 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายก่อประโยชน์ และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล          
หนองหอยต่อไป  

ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต. ได้ประชุมเพ่ือ
จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2564 แล้ว
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่ามีบัญชีครุภัณฑ์ จำนวน  4 รายการ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยและประชาคมท้องถิ่น
(ประชาคมระดับตำบล) ได้มีมติ ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                   
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2564  

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จึงยื่น
เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เพ่ือขอความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2564 บัญชีครุภัณฑ์ 
จำนวน 4 รายการ สำหรับรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้กับทุกท่านแล้ว  

นายมานะ บุญลาภ   ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนา
ประธานสภาฯ   ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 สำหรับรายละเอียดตาม  

เอกสารแจกทุกท่านแล้ว ดังนี้ 
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      แบบ ผ 03 บัญชีครุภัณฑ์ ดังนี้ 
     ลำดับที่ 1  
    แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน  

    หมวด  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภท  ครุภัณฑ์การเกษตร 
 เป้าหมาย ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงจำนวน 4 เครื่องๆละ  

16,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
     - ปั๊มน้ำบาดาล 1.5 แรงม้า 

- มอเตอร์ปั๊มน้ำบาดาลมีขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว -สวิตซ์คอนโทรล 1.5 แรงม้า   
220 V 50 hz พร้อมสายไฟขนาด 3 x1.5 square mm. ยาวไม่น้ อยกว่า                 
45 เมตร  

     -พร้อมฝาปากบ่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
     - สูบน้ำลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร  
     - สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 32 ลิตรต่อนาที 

(จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ)   
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 64,000 บาท 

    หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากอบต.หนองหอย มีประปาหมู่บ้านที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบทั้งระบบประปาแบบผิวดิน และระบบประปาแบบใต้ดิน จำนวน  
6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองหอย(คุ้มทามทองหลาง) บ้านทำนบพัฒนา บ้านห้วย
น้อย  บ้านหนองนกกระเรียน บ้านพระงาม และบ้านศรีพัฒนา และเครื่องสูบน้ำ
ซัมเมอร์สชำรุดเสียหาย มีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง และแต่ไม่สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้ประชาชนอย่างเร่งด่วน จึงมี
ความจำเป็นจะต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส 
ขนาด 1.5 แรง มาใช้กับระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและซื้อ
สำรองไว้ใช้กรณีจำเป็นเร่งด่วน 

     ลำดับที่ 2  
    แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน  

    หมวด  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภท  ครุภัณฑ์การเกษตร 
 เป้าหมาย ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 1 แรงจำนวน 2 เครื่องๆละ  

12,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
     - ปั๊มน้ำบาดาล 1 แรงม้า 

- มอเตอร์ปั๊มน้ำบาดาลมีขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว -สวิตซ์คอนโทรล 1 แรงม้า   
220 V 50 hz พร้อมสายไฟขนาด 3 x1.5 square mm. ยาวไม่น้ อยกว่า                 
45 เมตร  

     -พร้อมฝาปากบ่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
     - สูบน้ำลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร  
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     - สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 28 ลิตรต่อนาที 
(จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ)   
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 25,000 บาท 

    หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากอบต.หนองหอย มีประปาหมู่บ้านที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบทั้งระบบประปาแบบผิวดิน และระบบประปาแบบใต้ดิน จำนวน  
6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองหอย(คุ้มทามทองหลาง) บ้านทำนบพัฒนา บ้านห้วย
น้อย  บ้านหนองนกกระเรียน บ้านพระงาม และบ้านศรีพัฒนา และเครื่องสูบน้ำ
ซัมเมอร์สชำรุดเสียหาย มีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง และแต่ไม่สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้ประชาชนอย่างเร่งด่วน จึงมี
ความจำเป็นจะต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส 
ขนาด 1.5 แรง มาใช้กับระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและซื้อ
สำรองไว้ใช้กรณีจำเป็นเร่งด่วน 
ลำดับที่ 3 

    แผนงาน แผนงานการศึกษา 

    หมวด  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภท  ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว 
 เป้าหมาย จัดซื้ อ เครื่องตัดหญ้ าแบบข้อแข็ ง จำนวน 1  เครื่องๆละ              

9,500  บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย  
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี  
4. พร้อมใบมีด 
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 ) 

 งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 9,500 บาท 
    หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 

เหตุผลและความจำเป็น : ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำนบพัฒนา มีพ้ืนที่
บริเวณโดยรอบอาคารกว้างที่ยังเป็นพ้ืนดินทำให้หญ้าและวัชพืชอ่ืนๆขึ้นเป็นจำนวน
มาก เพื่อเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน ป้องกันสัตว์มีพิษต่างๆ ป้องกัน
แหล่งเพาะเชื้อโรคให้กับเด็กนักเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีความสวยงามน่ามอง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อเครื่องตัดหญ้าไว้ใช้งาน  
ลำดับที่ 4 

    แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 

    หมวด  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภท  ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง 
 เป้าหมาย จัดซื้อรถจักรยานยนต์  ขนาด 110 ซีซี  แบบเกียร์ธรรมดา                 

จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
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     1.ขนาดท่ีกำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ 
   (1.) กรณีขนาดต่ำกว่าซีซี ท่ีกำหนดไม่เกิน 5ซีซีหรือขนาดเกินกว่าซีซี             
ท่ีกำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซี ท่ีกำหนดไว้  

  (2)  ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน  
  (3) ก า รจั ด ซื้ อ รถ จั ก ร ย าน ยน ต์ ให้ มี คุ ณ ส ม บั ติ ต าม ม าต รฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
     (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 ) 

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 44,400 บาท 
    หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 

เหตผลและความจำเป็น : ปัจจุบันสำนักปลัด อบต.หนองหอยมีรถจักยายนยนต์  
จำนวน 2 คัน สามารถใช้งานได้ตามปกติจำนวน 1 คัน ซึ่งกองคลังอบต.หนอง
หอยต้องใช้รถจักรยานยนต์เพ่ือใช้ในการจดมิเตอร์น้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปาที่อยู่
ในความรับผิดชอบจำนวน 6 หมู่บ้าน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ทำให้การ
ทำงานล่าใช้  จึงจำเป็นต้องจัดซื้อรถจักรยานยนต์ไว้ใช้บริการประชาชน 
  รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 รายการ งบประมาณ 142,900 บาท 

ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่      
ที่ประชุม    ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ          เมื่อไม่มีสมาชิกจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ                
ประธานสภาฯ    ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2564  
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ....21....เสียง  ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง  งดออกเสียง.....1...เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ 
นายมานะ บุญลาภ   ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆหรือไม ่
ประธานสภาฯ    
ร้อยตรีอนุรักษ์ คำดี    -โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ผมได้เดินชมดูทั่วทั้งงานมีแต่เกิดประโยชน์        
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1   ดีมาก อยากใประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปร่วมงานให้มากกว่านี้ 

-เรื่องการไปศึกษาดูงานฯของอบต. ผมอยากให้มีการจัดประชุม เพ่ือจะได้ 
ปรึกษาหารือว่าจะไปที่ใด ผมอยากให้การไปศึกษาดูงานครั้งนี้ได้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

นายมานะ บุญลาภ    มีสมาชิกท่านอ่ืนจะสอบถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
นายชูชาติ จี่พิมาย    ผมมีเรื่องแจ้ง ผมได้ไปประชุมสถาบันทางการเงิน ผมได้นำหนังสือมาส่ง 
รองประธานสภาฯ สถาบันขอความอนุเคราะห์ให้ทาง อบต.ส่งช่างไปช่วยดูเรื่องการถมดิน จะนำดินมา

จากหมู่ที่ 1 เพราะอยากให้นำดินออกโดยเร็ว 
นายมานะ บุญลาภ  มีสมาชิกท่านอ่ืนจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ร้อยตรีอนุรักษ์ คำดี    ตามท่ีผมเคยแจ้งเรื่องที่อำเภอพระทองคำได้ส่งตำบลหนองหอยเข้า 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  ประกวดโครงการในพระราชดำริฯ จึงเร่งนำดินออก พรุ่งนี้อำเภอจะออกมาดู 

เตรียมความพร้อมในการรับตรวจประเมิน จึงอยากจะขอเสริมเรื่องการปรับพ้ืนที่ 
ของท่านชูชาติฯได้เสนอ เพ่ือจะได้ปรับพื้นที่ให้พร้อมกับการตรวจประเมิน 
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นางสนอง น้อยจันอัด    ขอสอบถามเรื่องการวางท่อ ว่าการวางท่อจะต้องมีการเทรีนหรือไม่ 
เลขานุการสภาฯ   เพราะท่ีเห็นการวางท่อเหมือนไม่มีการเทรีน จึงอยากทราบว่าตามแบบมีการเทรีน 

หรือไม ่
นายมานะ บุญลาภ   มีท่านอื่นจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 
ประธานสภาฯ 
นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ   เรื่องการไปทัศนศึกษาดูงาน ผมขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียด 
นายก อบต.หนองหอย 
นางสาวปารวี มณฑา    การศึกษาดูงานครั้งนี ้อบต.กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม  
นักทรัพยากรบุคคล 2564 โดยมีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้ วันที่ 18 มีนาคม 2564 จะเดินทางช่วง

เช้าแล้วจะไปอบรมประมาณ 9.00 น. - 12.00 น. ณ อบต.วังน้ำเขียว ช่วงบ่าย
เราจะไปศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ OTOP และวันที่ 19 มีนาคม 2564 จะเดินทาง
ไปศึกษาดูงานที่สวนลุงเนา ช่วงบ่ายเดินทางไปศึกษาดูงานต่อ ณ อบต.ไทยสามัคคี
แล้วเราจะเดินทางกลับประมาณ 18.00 น. มีท่านใดจะแนะนำสถานที่ก็สามารถ
แนะนำได ้

นายมานะ บุญลาภ    คือยังไม่กำหนดว่าจะไปที่ไหนกันบ้าง ท่านใดมีสถานที่จะเสนอแจ้งเจ้า 
ประธานสภาฯ หน้าที่ได้เลย การศึกษาดูงานจะไปในวันที่  18-19 มีนาคม 2564 มีสมาชิก         

จะเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
ร้อยตรีอนุรักษ์ คำดี    การศึกษาดูงานจะไปที่วังน้ำเขียวแห่งเดียว 2 วัน การอบรมผมอยากให้ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  จัดอบรมท่ี อบต. การไปศึกษาดูงานผมอยากให้เป็นการศึกษาดูงานไม่ใช่ไปนั่ง 

อบรม อยากให้การอบรมแค่หนึ่งชั่วโมง ผมอยากให้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ          
วังน้ำเขียวในส่วนของเรื่องการเกษตรก็ขอฝากไว้ด้วย สำหรับการจะไปศึกษาดูงาน
ครั้งนี ้

นายมานะ บุญลาภ    มีสมาชิกจะเพ่ิมเติมหรือไม ่เชิญท่านรองปลัดมีอะไรจะเพ่ิมเติมเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง   ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องการศึกษาดูงานฯ ผมได้ผู้ที่ดูแลโครงการกับช่วงนี้ 
รองปลัด อบต.หนองหอย  จะเป็นช่วงการเลือกตั้งของเทศบาล เดิมจะอบรมที่เทศบาลเมืองปักธงชัย               

แต่ติดเลือกตั้ง ผมจึงประสานไปที่อบต.วังน้ำเขียว ตอบรับว่าอบรมได้และมีที่ให้
ศึกษาดูงานหลายอย่าง ผมจะให้น้องไปดูสถานที่อีกครั้ง ผมอยากให้การไปศึกษาดู
งานให้ทุกท่านเกิดความประทับใจ เรื่องการอบรมจะต้องมีเพราะบังคับต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบ 

นายมานะ บุญลาภ    การศึกษาดูงานทุกท่านล้วนแต่อยากได้รับความประทับใจไม่ว่าจะเป็น 
ประธานสภาฯ   เรื่องสถานที่ศึกษาดูงาน สถานที่พัก อาหาร มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  

ผู้อำนวยการกองช่าง มีเรื่องจะเพ่ิมเติมหรือไม่เชิญ 
นายชยพล พชรวิทยกุล    -ผมขออธิบายเรื่องท่อของหมู่ 3 ตามท่ีท่านสนองฯ ได้สอบถามมาในตาม 
ผู้อำนวยการกองช่าง  มาตรฐานของการวางท่อแล้วจะต้องมีการเทรีน หากไม่มีการเทรีน อบต.จะแจ้งผู้ 

รับจ้างให้มาแก้ไข ขอบคุณที่ท่านได้เสนอแนะมา 
-ช่วงนี้ โครงการในข้อบัญญัติฯ โครงการจ่ายขาดเงินสะสมฯ เพ่ือ

ประสิทธิภาพประสิทธิผลของงาน ผมก็กำชับลูกน้องให้ทำให้ดีที่สุด 
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-โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2563 มีจำนวน 4  โครงการ เบิกจ่าย
แล้วจำนวน 1 โครงการ คือโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ เหลืออีก            
3 โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ 

นายมานะ บุญลาภ    มีสมาชิกท่านอ่ืนจะสอบถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
นายเล็ก ลังด่านจาก    ผมขอเพ่ิมเติมเลขาสนองฯ เรื่องโครงการวางท่อ อยากทราบว่าในแบบที่ 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่3  ช่างออกแบบมามีการเทรีนหรือไม่ เพราะไม่เห็นเขาเทรีนให้ ผมเห็นเทดินไว้ไม่มี 

การเทรีนปากท่อก็ไม่สวยงาม เห็นเลขาสนองฯแจ้งว่าไม่มีการเทรีน ผมอยากให้มี
การทำหูช้างเหมือนทุกครั้ง 

นายมานะ บุญลาภ   ขอเชิญฝ่ายบริหารตอบคำถาม 
ประธานสภาฯ 
นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง   -ผมขอฝากให้กองช่างช่วยออกไปดูว่ามีการเทรีนหรือไม่หากไม่มีการเทรีน 
รองปลัด อบต.หนองหอย  ก็ต้องมาดูในแบบว่ามีการระบุไว้หรือไม่ ในเรื่องของการออกแบบ ผมขอตอบใน 

ฐานะที่เคยเป็นช่าง ถ้าจุดที่มีน้ำแรงจุดอาจจะใส่หรือไม่เทหรือเทก็ได้แล้วแต่
งบประมาณ ตรงทางน้ำไหลเชี่ยวจะดูว่าน้ำไหลแรงหรือไม่ บางที่ช่างก็ออกแบบให้
เทรีน แต่ไม่มีการทำแบบหูช้างตรงหน้าท่อ หากตามแบบมีการเทรีนแต่ผู้รับเหมา
ไม่เทเขาก็จะต้องแก้ไข แต่ผมการันตีได้ว่าถ้าหจก.คลองแคดำเนินการผมอุ่นใจว่า
จะต้องทำตามแบบ ผมเห็นการทำงานของผู้รับเหมารายนี้มาเขาทำงานดี ตามที่ผม
ว่าหากทางน้ำไหลแรงจำเป็นต้องเทรีนตรงหน้าท่อ อาจจะข้ึนอยู่กับสภาพพ้ืนที่ด้วย
อันนี้ขึ้นอยู่กับช่างผู้คุมงานช่างผู้ออกแบบ  

-ก็จะมีเรื่องไปศึกษาดูงานฯ อยากทราบจำนวนสมาชิกที่จะไปว่ามีจำนวน
กี่ท่าน ขอให้ท่านช่วยตอบแบบสอบถามภายในวันนี้ด้วย จะได้สรุปว่ามีผู้ร่วม
โครงการจำนวนกี่คน 

นายมานะ บุญลาภ    การศึกษาดูงานครั้งนี้ก็อยากให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมเพราะว่าไม่แน่เดือน 
ประธานสภาฯ   หน้าอาจมีการเลือกตั้งหลังจากการเลือกตั้งของเทศบาลแล้ว มีสมาชิกจะสอบถาม 

เพ่ิมเติมหรือไม่  
นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ   เรื่องถนนที่ลงหินคลุกที่มีน้ำพัดลูกรังไหลไปกอง ยังไม่มีการแก้ไขเห็น
สมาชิก อบต. หมู่ที ่13   ว่าบอกจะมาแก้ไขแต่ยังไม่มีการมาแก้ไข 
นายมานะ บุญลาภ    ผมต้องขอฝากช่างผู้คุมงานและผู้ที่ตรวจงานช่วยดูแลการทำงานของ 
ประธานสภาฯ   ผู้รับจ้างด้วย ผมกลัวจะเกิดปัญหา สมาชิก อบต.ของแต่ละหมู่ที่ได้รับโครงการก็ 

ต้องช่วยกันดูแลโครงการของท่าน แต่หากเกิดการผิดพลาดปัญหาก็จะตกอยู่ที่ช่าง
ผู้คุมงาน ผมจึงอยากให้ท่านช่วยดูแลงานให้ดี มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีก
หรือไม่ เชิญครับ 

ร้อยตรีอนุรักษ์ คำดี    -ขอสอบถาม ชาวบ้านถามมาว่าเห็นมีช่างไม่ทราบว่าเป็นช่างของอบต. 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่1  หรือไม่ไปส่องกล้องตรงหน้าโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ไม่ทราบว่าจะมี 

กิจกรรมอะไร    
   - เรื่องของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยที่ทำหนังสือเกี่ยวการสำรวจสุนัข และ

แมวเห็นบอกว่าหากหมู่บ้านใดไม่สำรวจจะใช้ข้อมูลเดิม ไม่เป็นผลดีเพราะข้อมูล
เดิมใช้ไม่ได้เพราะมีการเกิดใหม่การตาย ฝากไว้ด้วยครับ ผมไม่อยากให้ชี้ช่องจะทำ
ให้คนที่ทำเขาข้ีเกียจ 
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นายมานะ บุญลาภ มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม ่
ประธานสภาฯ  
นายชยพล พชรวิทยกุล    ผมขอเสริมเรื่องท่อการเทรีนจะเป็นเทรีนรองพ้ืนก่อนการวางท่อหรือไม ่
ผู้อำนวยการกองช่าง ส่วนปากท่อที่จะมีการทำแบบหูช้างจะต้องเป็นทางน้ำที่มีน้ำไหลเชี่ยว โครงการนี้ 

เป็นการวางท่อแบบน้ำไม่ไหลเชี่ยว จึงไม่จำเป็นต้องทำหูช้างตามมาตราฐานแล้ว
ก่อนการวางท่อต้องมีการเทรีน  

นายมานะ บุญลาภ    ตามมาตรฐานแล้วการว่างท่อจะต้องมีการเทรีนแล้วนำท่อลงแล้วปาดหน้า 
ประธานสภาฯ   ท่อแต่สมาชิกว่าไม่มีการเทรีน 
นางสนอง น้อยจันอัด    ตรงนี้ในเรื่องของการวางท่อดิฉันไม่มีความรู้ จึงอยากให้ช่างผู้มีความรู้ช่วย 
เลขานุการสภาฯ   ออกไปดูให้ด้วยว่ามีการเทรีนหรือไม่ 
นายชยพล พชรวิทยกุล    ตามมาตรฐานการวางท่อจะต้องมีการเทคอนกรีตหนา 5 ซม. ถ้าหากท่าน 
ผู้อำนวยการกองช่าง  เห็นว่าผู้รับจ้างไม่เทรีนท่านมาบอกได้เลย 
นายมานะ บุญลาภ    หากท่านสมาชิกท่านใดเห็นข้อบกพร่องช่วยแจ้งผู้ควบคุมงานได้เลย มี 
ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านอื่นจะสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ    -ขออนุญาตเพ่ิมเติมเรื่องของท่านชูชาติฯอยากให้ท่านเข้ามาพูดคุยกับช่าง 
นายก อบต.หนองหอย  เกี่ยวกับรายละเอียดว่าความสูงเท่าไร ความหนาเท่าไร  

-ส่วนเรื่องเลขาสนองฯ ผมก็ไม่ทราบในรายละเอียด ผมฝากผู้อำนวยการ 
กองช่างด้วย ผมขอฝากสมาชิกทุกหมู่บ้านด้วยครับ หากมีการลงงานช่วยแจ้งมา
ทางช่างด้วย 

- ส่วนเรื่องของท่านประสิทธิ์ฯ ผมฝากผู้อำนวยการกองช่างช่วยดูและ 
ติดตามให้ด้วย เป็นการปรับเกรดก่อนลงหินคลุก ผู้รับจ้างกำลังลงงาน 

-เรื่องของท่านอนุรักษ์ฯ ที่ช่างไปส่องกล้องคงไปส่องดูความสูง ความต่ำ
ของถนน แต่ผมก็ไม่แน่ใจ ผมจะสอบถามอีกครั้ง 

-เรื่องการสำรวจแมวและสุนัข ต้องได้ข้อมูลที่แท้จริงขอให้แต่ละหมู่บ้าน 
ส่งตามกำหนดเวลา 

นายมานะ บุญลาภ   มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ นักวิเคราะฯมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
นางสาววราภร ขอพรกลาง   ขอให้ท่านประธานสภาฯ แจ้งเรื่องการขอขยายเวลาการประชุมสภาฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
นายมานะ บุญลาภ    สภาอบต.หนองหอย ได้ขอขยายเวลาการประชุมสภาฯต่อนายอำเภอ 
ประธานสภาฯ    พระทองคำ  ออกไปอีก 15 วัน ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564-  2 มีนาคม   

2564 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯได้รับทราบ และขอให้ส่งแบบตอบรับ
การศึกษาดูงานกับเจ้าหน้าที่ภายในวันนี้ด้วย มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่              
ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม ผมขอขอบคุณฝ่ายบริหารและสมาชิกทุกท่าน ผมขอปิด
ประชุมวันนี้เพียงเท่านี ้

เลิกประชุมเวลา 14.20 น. 
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        (ลงชื่อ)  สนอง  น้อยจันอัด ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสนอง  น้อยจันอัด) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 

 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอย  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564  ครั้งที่ 2 วันที่ 15  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เห็นว่าถูกต้อง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 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) ร้อยตรี อนุรักษ์  คำดี คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
              (อนุรักษ์  คำดี) 
   สมาชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 1 
 
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          
หนองหอย  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่         
24 กุมภาพันธ์ 2564 
 

(ลงชื่อ)       มานะ  บุญลาภ ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายมานะ  บุญลาภ) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
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