
 
 
 

 
-ส ำเนำ- 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย 
 สมัยสามัญ  สมัยที่ 4/๒๕62 

 วันพฤหัสบดีท่ี  12 เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ผู้มาประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นำยมำนะ  บุญลำภ ประธำนสภำ อบต. มำนะ  บุญลำภ  
2 นำยชูชำติ  จี่พิมำย รองประธำนสภำ อบต. ชูชำติ  จี่พิมำย  
3 นำงสนอง  น้อยจันอัด เลขำนุกำรสภำ อบต. สนอง  น้อยจันอัด  
4 ร้อยตรีอนรุักษ์  ค ำดี สมำชิก อบต. หมู่ที่ 1 อนุรักษ์  ค ำดี  
5 นำยถวิล  มะลิวงค์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2 ถวิล  มะลิวงค์  
6 นำยเล็ก  ลงัด่ำนจำก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 3 เล็ก  ลงัด่ำนจำก  
7 นำยมำนะ  เพ็งศร ี สมำชิก อบต. หมู่ที่ 4 มำนะ  เพ็งศร ี  
8 นำยสิน  วนสันเทียะ  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5 สิน  วนสันเทียะ   
9 นำยสันต์ิ  วนสันเทียะ  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5 สันต์ิ  วนสันเทียะ   

10 นำงวิไลลักษณ์  นันทชัยศรี สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6 วิไลลักษณ์  นันทชัยศรี  
11 นำยเวียงชัย  แซกพุทรำ  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 7 เวียงชัย  แซกพุทรำ   
12 นำยอวบ  เสตะปุตะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 7 อวบ  เสตะปุตะ  
13 นำยทวิน  หวังแอบกลำง  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 8 ทวิน  หวังแอบกลำง   
14 นำยพงษ์กฤษ  ฤทธ์ิสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 8 พงษ์กฤษ  ฤทธ์ิสันเทียะ  
15 นำยอ ำพล  พรสวัสดิ ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 9 อ ำพล  พรสวัสดิ ์  
16 นำงพนม  สุขมะลัง สมำชิก อบต. หมู่ ที่ 10 พนม  สุขมะลงั  
17 นำงภูศรี  ครูท ำนำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 10 ภูศรี  ครูท ำนำ  
18 นำยนพ  แซสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 11 นพ  แซสันเทียะ  
19 นำงสำยพิณ  ที่ตั้ง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 12 สำยพิณ  ที่ตั้ง  
20 นำยประสิทธ์ิ  เจิมสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 13 ประสิทธ์ิ  เจิมสันเทียะ  
21 นำยองอำจ  อินทร์จ ำนงค์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 14 องอำจ  อินทร์จ ำนงค์  
22 นำงละเอียด  วีระแพทย ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 15 ละเอียด  วีระแพทย ์  
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ผู้ขาดประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นำยสุชำติ  บ ำรุงศิลป ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 12 -  
ผู้ลาประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นำงวรำภรณ์  เหมือนสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2 -  
2 นำยประสิทธ์ิ  นันทชัยศรี สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6 -  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
สมาชิกสภาท้ังสิ้น 25 คน 
ผู้มำประชุม  22 คน 
ผู้ขำดประชุม    1 คน  
ผู้ลำประชุม    2 คน  
ผู้เข้ำร่วมประชุม            11    คน 
     เมื่อถึงเวลำ 09.00 น. นำงสำวสนอง น้อยจันอัด เลขำนุกำรสภำฯ                                                                                                                                                                                            
    เชิญสมำชิกเข้ำห้องประชุม  เพื่อนับองค์ประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว     

เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย  ขอเชิญประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองหอย  จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรยั และสวดมนต์ และเชิญ
ท่ำนประธำนสภำฯ เปิดประชุมสภำฯ ตำมระเบียบวำระต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ   1. นำงศิริรัตน์  เทียนสันเทียะ  สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
ประธานสภาฯ  หนองหอย หมู่ที่ 15 ได้ย่ืนหนังสือลำออกต่อนำยอ ำเภอพระทองค ำซึ่งนำยอ ำเภอ

พระทองค ำได้อนุมัติแล้ว มีผลวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 
2. นำยสำมำรถ ท ำทอง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอยหมู่ที่ 11 
เสียชีวิตด้วยโรคตับแข็ง เมือ่วันที่ 2 ธันวำคม 2562  
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นำยธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ นำยก อบต. ธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ  
2 นำยธวัช  ชมโคกสูง รองนำยก อบต. ธวัช  ชมโคกสูง  
3 นำยเฉลิม  บึกขุนทด เลขำนุกำรนำยก อบต. เฉลิม  บึกขุนทด  
4  นำยธนบดินทร์  เสมสันเทียะ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ธนบดินทร์  เสมสันเทียะ  
5 นำงสำววรำภร  ขอพรกลำง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน วรำภร  ขอพรกลำง  
6 นำยชิณณวรรธน์  ยอดทองหลำง รองปลัด อบต. ชิณณวรรธน์  ยอดทองหลำง  
7 นำงสำวยลดำ  ดรลำ นักทรัพยำกรบุคคล ยลดำ  ดรลำ  
8 นำงกนกกำญจน์  ปิ่นทอง นักประชำสัมพันธ์ กนกกำญจน์  ปิ่นทอง  
9 นำงถวิลวงศ์  บุญลำภ คนงำนทั่วไป ถวิลวงศ์  บุญลำภ  

10 น.ส.วิไลวรรณ ถ่อนสันเทียะ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร วิไลวรรณ ถ่อนสันเทียะ  
11 น.ส.จิตติมำ  พัดสูงเนิน ผช.จพง.พฒันำชุมชน จิตติมำ  พัดสูงเนิน  
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3. อบต.หนองหอย แจ้งประกำศใช้แผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖5) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2562 
4. นำยชูชำติ  จี่พิมำย  รองประธำนสภำฯ เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลด้วยโรคปอด
ติดเช้ือ ระหว่ำงวันที่  1 – 10 ธันวำคม 2562 ณ โรงพยำบำลพระทองค ำเฉลิม
พระเกยีตริฯ 

ท่ีประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย             
ประธานสภาฯ    สมัยสำมัญ สมัยที่ 3/2562 เมื่อวันที่  30 เดือน สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕62  
ท่ีประชุม  มีมติรับรอง......21....เสียง ไม่รับรอง........-..เสียง  งดออกเสียง.....1....เสียง 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม 
     ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว้ 
     ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายมานะ บุญลาภ 5.1 ญัตติเรื่อง รายงานผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาฯ ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

และการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

ขอเชิญท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ได้แถลงรำยงำน
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.  2561-2565 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้ที่ประชุมได้รับทรำบ ขอเรียนเชิญ 

นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
นายกอบต.หนองหอย   หนองหอยทุกท่ำน  ส ำหรับรำยละเอียดรำยงำนผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและ

ประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕)และกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำม
สอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ผมขอให้นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผนช้ีแจงรำยละเอียดแทนผม 

นางสาววราภร  ขอพรกลาง  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล        
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หนองหอยทุกท่ำน  ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว

2931 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2562 กระทรวงมหำดไทยได้ก ำหนดแนวทำงใน
กำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ เพื่อควำมสอดคล้อง
แผนพัฒนำท้องถ่ิน และแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถ่ิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ โดยให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด ำเนินกำรให้เสร็จภำยในหกสิบวัน  
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  นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย ซึ่งอบต.หนองหอย ได้ประกำศใช้

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 27  
กันยำยน 2562 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลฯ ได้ประชุมเพื่อติดตำม
และ  ประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถ่ิน และ
ติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถ่ิน ในวันที่ 
20 พฤศจิกำยน  2562  ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ปรำกฏผล ดังนี้ 
1. กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ 
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
1. ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 19 
2. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 20 17 
3. ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 60 55 
    3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 8 
    3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัด (10) 9 
    3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด (10) 9 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 5 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 4 
    3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 
    3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร ์ (5) 5 
    3.8 แผนงำน (5) 5 
    3.9 ควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม (5) 5 

รวมคะแนน 100 91 
 
       2. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ 
     ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 10 
2. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ  10 8 
3. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ  10 8 
4. แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   10 9 
5. โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 56 
    5.1 ควำมชัดเจนของช่ือโครงกำร (5) 5 
    5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร (5) 5 
    5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้
ถูกต้อง  

(5) 5 

    5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  (5) 5 
    5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ  

(5) 5 

    5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 5 
    5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด  (5) 5 
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รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แจกให้กับทุกท่ำนแล้ว คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลฯ จะต้องติดตำมแบบประเมินนี้ทุกปีให้แลว้เสร็จภำยในหกสิบวัน นับแต่
วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย   จึงขอรำยงำนผลกำรติดตำมฯให้ที่ประชุม
ได้รับทรำบ เพื่อตั้งข้อเสนอแนะหรือแสดงควำมคิดเห็นเพื่อเสนอผู้บริหำรท้องถ่ิน
ต่อไป   

นายมานะ บุญลาภ      ที่ประชุมมีท่ำนใดจะแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   
ท่ีประชุม    ไม่มี/รับทราบ 
 
นายมานะ บุญลาภ    5.2 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ 
ประธานสภาฯ  อบต.หนองหอย   
   ตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหอย ได้ย่ืนเสนอญัตติขอควำม

เห็นชอบรับบริจำคครุภัณฑ์ ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของ อบต.หนองหอย   เพื่อให้สภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำ จึงขอเชิญท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองหอย ได้แถลงรำยกำรขอควำมเห็นชอบรับริจำค       ครุภัณฑ์ ให้เป็น
กรรมสิทธ์ิของ อบต.หนองหอย ให้ที่ประชุมสภำฯได้พิจำรณำ ขอเรียนเชิญ 

นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ   เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
นายก อบต.หนองหอย ส ำหรับรำยละเอียดผมเชิญนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช้ีแจงแทนผมครับ 
นางสาววราภร  ขอพรกลาง   เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หนองหอยทุกท่ำน  ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ได้รับบริจำคครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์กีฬำ  จำกบริษัท บี.เอฟ.แฮปปี้คิดส์ จ ำกัด เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 
2562 เป็นเครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง รุ่น BF-S-08 เป็นอุปกรณ์บริหำรแขน 
–ลดหน้ำท้องงและนวดหลัง แบบดึงยกตุ้มน้ ำหนัก  จ ำนวน 1 เครื่อง งบประมำณ
จ ำนวน 19,900 บำท เพื่อใช้ในงำนรำชกำรของกองกำรศึกษำฯ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองหอย  จึงขอควำมเห็นชอบรับบริจำคครุภัณฑ์ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของ 
อบต.หนองหอย เพื่อให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอยพิจำรณำต่อไป 
ส ำหรับระเบียบ/กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรับบริจำค
ครุภัณฑ์ ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของ อบต.หนองหอย ซึ่งกระทรวงมหำดไทยได้มีหนังสือ
ส่งไปที่คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
กรมบัญชีกลำง หำรือแนวทำงปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
    5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภำยใต้หลักประชำรัฐ  

(5) 5 

    5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)   (5) 4 
    5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ  (5) 4 
    5.11 มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

(5) 4 

    5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 4 
รวมคะแนน 100 91 
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  และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วย

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ  พ.ศ. 2560  ในประเด็นกำรรับมอบพัสดุที่
มีผู้อุทิศให้ 

  เป็นกรรมสิทธ์ิแก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพสัดุหรือมอบ
ให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น โดยคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ มีควำมเห็นว่ำ กรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น 
ถ้ำกำรกระท ำดังกล่ำวมีเงื่อนไขหรือมีภำระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะ
รับเอำพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ก็ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำท้องถ่ิน และ
เป็นไปตำมระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่อย่ำงไรก็ดีหลังจำกที่ได้รับพสัดุมำแล้วจะต้อง
ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุ  พ.ศ. 2560 หมวดที่ 9 “กำรบริหำรพัสดุ” ต่อไป   

  ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ  
พ.ศ. 2560 หมวดที่ 9 “กำรบริหำรพัสดุ” ส่วนที่  1 กำรเก็บ กำรบันทึก             
กำรเบิกจ่ำย 

  การเก็บและการบันทึก 
   ข้อ 203 เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว  ให้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
   1.ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และ

แสดงรำยกำรตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด โดยให้มีหลักฐำนกำร
รับเข้ำบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรำยกำรด้วย 

   ส ำหรับพัสดุประเภทอำหำรสด จะลงรำยกำรอำหำรสดทุกชนิดในบัญชี
เดียวกันก็ได ้

2. กำรเก็บพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ ครบถ้วน
ถูกต้องตรงตำมบัญชีหรือทะเบียน 

   การเบิกจ่ายพัสดุ 
   ข้อ 204 กำรเบิกพัสดุจำกหน่วยพัสดุของหน่วยงำนของรฐั ให้หัวหน้ำงำน

ที่ต้องใช้พัสดุน้ันเป็นผู้เบิก 
   ข้อ 205 กำรจ่ำยพัสดุ ให้หัวหน้ำหน่วยพัสดุมีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรควบคุม

พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเป็นหัวหน้ำหน่วยพัสดุ 
เป็นผู้สั่งจ่ำยพัสดุ 

  ผู้จ่ำยพัสดุต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของใบเบิกและเอกสำรประกอบ(ถ้ำ
มี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบยีนทุกครัง้ที่มีกำรจ่ำย และเก็บในเบิกจ่ำยไว้เป็นหลักฐำน 

   ข้อ 206 หน่วยงำนของรัฐใดมีควำมจ ำเป็นจะก ำหนดวิธีกำรเบิกจ่ำยพัสดุ
เป็นอย่ำงอื่นให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐนั้น โดยให้รำยงำน
คณะกรรมกำรวินิจฉัยและส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินทรำบด้วย 

นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย   จึงขอให้สภำฯพิจำรณำว่ำจะรับ 
นายกอบต.หนองหอย  บริจำคครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬำ  จ ำนวน 1  รำยกำร ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของ 

อบต.หนองหอยหรือไม่  
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นายมานะ  บุญลาภ     ตำมที่ท่ำนนำยกอบต.หนองหอย และเจ้ำหน้ำที่ได้แถลงขอควำมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ     รับบริจำคครุภัณฑ์ ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของ อบต.หนองหอย และระเบียบกฎหมำยที่ 
     เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ ก่อนที่จะขอ 
     มติที่ประชุม 
ท่ีประชุม    ไม่มี 
นายมานะ  บุญลาภ     เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมให้ควำมเห็นชอบรับบริจำคครุภัณฑ์ 
ประธานสภาฯ     ประเภทครุภัณฑ์กีฬำ  เป็นเครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง รุน่ BF-S-08 จ ำนวน                
     1 เครื่อง งบประมำณ 19,900 บำท ใหก้ับอบต.หนองหอย(กองกำรศึกษำฯ) 
ท่ีประชุม     มีมติเห็นชอบ ...20... เสียง ไม่เห็นชอบ ...-.... งดออกเสียง ...2...เสียง
    
ระเบียบวาระที่  6   เรื่องอ่ืนๆ 
นายมานะ  บุญลาภ  เรื่องอื่นๆ ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมผมถึงฝ่ำยบริหำรหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ    
ร้อยตรีอนุรักษ์  ค าดี  ขอเรียนสอบถำมฝ่ำยบริหำร 2 เรื่องด้วยกัน 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1  1. เรื่องกำรจ่ำยขำดเงินสะสมปี 2562 ของหมูท่ี่ 1 โครงกำรปรบัปรุงถนน  

คอนกรีตเสรมิเหลก็สำยบ้ำนหนองหอยหมู่ 1 ไปบ้ำนโค้งส ำโรงหมู่ 4 กำรกอ่สร้ำง
นั้นมีแยกเข้ำไปในซอย กำรก่อสร้ำงนั้นแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วง 1 หน้ำวัด ช่วง 2
หน้ำบ้ำนก ำนัน ช่วง 3 เข้ำซอยกลำงบ้ำน ผมเห็นว่ำช่ือโครงกำรถนนสำยบ้ำน
หนองหอยไปบ้ำนโค้งส ำโรง แต่กำรปฏิบัตเิข้ำไปในซอยอกี 24 เมตร ซึ่งไม่ตรงกับ
ช่ือโครงกำร ผมเองก็ไม่ทรำบว่ำเป็นอย่ำงไร ซึง่ไม่ยึดระเบียบ ผมอยำกทรำบว่ำ
เป็นเพรำะอะไรฝำกท่ำนประธำนถึงฝ่ำยบริหำรด้วยครับ 

    2. เรื่องของเงินฌำปนกิจสงเครำะหผ์ู้สงูอำยุ ผมเคยบอกใหท้่ำนท ำให้ชัดเจนเรื่อง
    ของสมำคม และกองทุนสงเครำะหผ์มว่ำกำรท ำเอกสำรยังไม่ถูกต้อง ว่ำช่ือจะเป็น
    สมำคมหรือเป็นกองทุนสงเครำะห์ขอให้ชัดเจนขอฝำกเรื่องที่ก ำหนดอำยุ60-62ปี
    ผมว่ำน่ำจะถึง 60-65 ปี 
นายพงษ์กฤษ  ฤทธิ์สันเทียะ 1.เรื่องกำรท ำงำนของผูร้ับจ้ำงซึ่งท ำงำนไม่เรียบร้อย ลงลูกรงัแล้วไม่มำท ำกำรบด
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8  อัดแน่นท ำให้กำรสัญจรล ำบำกประชำชนได้รับควำมเดือดรอ้นฝำกติดตำมให้ด้วย 
    2.เรื่องกำรจัดงำนปีใหม่ อยำกทรำบว่ำจะจัดหรือไม ่
    3. เรื่องโครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนของคณะผูบ้รหิำร สมำชิกอบต. พนักงำน 
     ส่วนต ำบล อยำกทรำบว่ำจะด ำเนินกำรหรือไม ่   
นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ เรื่องของฌำปนกิจสงเครำะห์ ที่ให้ผู้อำยุสมัครตั้งแต่อำยุ60-62ปี สมัครได้ อดีต
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 13  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนผมอำยุ 63 ปี ไม่ทรำบจะสมัครได้หรือไม่ 
นายเล็ก  ลังด่านจาก  1. เรื่องกำรสมัครสมำชิกฌำปนกิจสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ ผมคิดว่ำจ ำกัดอำยุ 62 ปี 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 3  พี่น้องของผมเสนอมำว่ำหำกจะขอให้เป็น 70 ปีลงมำบ้ำนผมมีคนย้ำยบ้ำนแต ่
    อยำกมำท ำฌำปนกิจที่นี่แต่จ ำกัดอำยุ 
    2.โครงกำรหมู่บ้ำนละห้ำแสนเร่งรัดให้ส่งโครงกำรขอให้ติดตำมให้ด้วย 
นายมานะ  บุญลาภ  มีท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมขอเชิญฝ่ำยบริหำรตอบข้อซักถำม 
ประธานสภาฯ  
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นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ  -ผมก็ไม่สบำยใจเรื่องโครงกำรของหมู่บ้ำนหนองหอย ผมกับช่ำงมำนพได้ออกไปดู 
นายก อบต.หนองหอย  ถนนตรงที่ท่ำนถำมว่ำท ำไมถึงไม่ตรงตำมโครงกำรที่เสนอ ผมเองก็ได้ออกไปดูว่ำ 
     ตรงที่ท ำก็เป็นควำมจ ำเป็นเพรำะชำวบ้ำนเดือดร้อน อบต.ก็ไม่ได้ท ำนอกแบบ 
     แปลน ก็มีอยู่ในรำยละเอียดตำมแบบ 24 เมตร  แต่ผู้รับจ้ำงท ำ 27 เมตร 
    -เรื่องฌำปนกิจสงเครำะห์ ผมออกหนังสือเชิญประชุมใหญ่ในวันที่ 17 ธันวำคม 
     2562 ณ โรงเรียนบ้ำนบุเขว้ำ ต้องมำแก้ไขเรื่องระเบียบบำงเรื่อง เรำคงต้องมำ 
     แก้ไขกันในวันที่ประชุม ในเรื่องกำรก ำหนดว่ำจะเป็นสมำคมหรืออะไรจะยุ่งยำกก็ 
     เลยต้องมำตั้งเป็นชมรมผู้สูงอำยุ 
    -เรื่องถนนหมู่ 8 ผู้รับจ้ำงยังไม่ส่งมอบงำน เสร็จที่อื่นจะมำด ำเนินกำรให้ ให้ช่ำง 
     ประสำนให้อยู่ครับ  
     -เรื่องกำรจัดงำนปีใหม่ก็ต้องหำรือกันในที่ประชุม ให้ช่วยกันเสนอควำมคิดเห็น 
     - เรื่องกำรศึกษำดูงำน ผมจะให้เจ้ำหน้ำที่ที่จัดท ำโครงกำรมำตอบว่ำจะด ำเนินกำร 
     อย่ำงไร  
     -โครงกำรหมู่บ้ำนละหำ้แสนบำท ผมตอบไม่ได้ เพรำะเป็นงบประมำณของ สส. เขำ 
     เร่งผมมำ ผมก็เร่งท่ำนต่ออีกที  
ร้อยตรีอนุรักษ์  ค าดี  -เนื่องจำกฝ่ำยบริหำรตอบมำนั้น ผมพยำยำมถำมว่ำช่ือโครงกำรมันขัดกับกำร
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1  ก่อสร้ำงจริงหรือไม่เพรำะในโครงกำรไม่มีแผนระบุว่ำเทคอนกรีตเข้ำไปในซอย  
    ถ้ำจะให้ถูกตำมหลักจริงๆผมมองเห็นอีกหลำยซอยที่ต้องท ำ แต่ในส่วนที่ถำมคือ 
    ขอให้อยู่ในโครงกำรที่ท ำประชำคม ผมถำมตำมหลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำรมำ ผม 
    ขอฝำกด้วย 
     -เรื่องฌำปนกิจ ท่ำนก็คิดเอำเองว่ำอำยุ 62 ปี ผมอยำกให้เป็นมติของสมำชิก 
นายเล็ก  ลังด่านจาก  -เรื่องโครงกำรหมู่บ้ำนละห้ำแสนบำท คืออยำกทรำบว่ำเมือ่ไรงบประมำณจะผ่ำน
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 3  คือทำงชำวบ้ำนถำมมำ  
     -เรื่องฌำปนกิจผมอยำกทรำบว่ำสำมำรถท ำก่อนประชุมหรือจะให้เป็นหลังกำร 
     ประชุมจะได้ส่งเอกสำรให้ทำงเจ้ำหน้ำที่ 
นายมานะ  บุญลาภ  -เหลืออีกไม่กี่วันจะถึงวันประชุมรอให้มตทิี่ประชุมออกมำก่อนในกรณีผูสู้งอำยุเรำ
ประธานสภาฯ   จะหำกฎเกณฑ์ตัวช้ีวัดให้รอหลงัวันประชุมใหญ่ว่ำมติทีป่ระชุมจะระบุว่ำอย่ำงไร 
นายมานะ  เพ็งศรี  -ผมขอเสรมิเรื่องโครงกำรหมู่ที่ 1 เพรำะผ่ำนกำรอนุมัติแล้ว ผมเห็นกำรท ำงำน
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4  มำโดยตลอดแต่นำยกอำจเห็นว่ำในซอยน้ันส ำคัญกว่ำ แต่ผมเองก็เห็นด้วยกับ 
    พี่อนุรักษ์จรงิๆแล้วอยำกให้ท ำตำมแผนที่อนมุัต ิ
นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ  ผมท ำตำมแบบเรำเสนอท่ำนต้ังแต่แรกท่ำนน่ำจะดูแบบก่อนนะ ผมกับช่ำงได้ท ำ
นายก อบต.หนองหอย  แบบเสนอในทีป่ระชุมแล้วก็อนุมัติตำมแบบที่เสนอไปแล้ว ท่ำนเข้ำใจว่ำเป็นคนละ
    สำยคือเป็นสำยเดียวกันเรำไม่ได้ท ำนอกเหนือจำกแบบแปลนจึงอยำกให้เข้ำใจตรง 
     นีด้้วย 
นายมานะ  บุญลาภ  -สมำชิกหลำยท่ำนก็คงจะทรำบวันที่เรำพิจำรณำโครงกำรของหมู่ 1 ผมได้ติงท่ำน
ประธานสภาฯ   สมำชิกที่อยู่ในน้ีท่ำนจ ำได้หรือไม่ ที่ท่ำนอนุรักษ์ท่ำนได้ถำมฝ่ำยบริหำรเรื่องของ
    โครงกำรของหมู่ 1 ถ้ำท่ำนอนุรักษ์ถำมเรื่องโครงกำรของหมู1่ เหมือนกับท่ำนไม่ได้
    เป็นเจ้ำของโครงกำร ผมติงตั้งแต่แรกตำมที่ฝ่ำยบริหำรได้ช้ีแจงไม่มีใครถูกใครผิด  
     คือทั้งหมดเข้ำใจอย่ำงนั้น โครงกำรจ่ำยเงินขำดสะสมล้วนแล้วแต่จ ำเป็นมองเห็น
    ควำมส ำคัญของพี่น้องประชำชน มีท่ำนใดจะเพิ่มเติม 
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ร้อยตรีอนุรักษ์  ค าดี  -ผมเองก็ถำมแล้วว่ำวันน้ันผมถำมหำจุดว่ำจะถึงไหน ไม่แสดงจุดให้ชัดเจน คนที่ช้ี
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1   จุดก็ไม่รูเ้รือ่งอะไรหรือไม่ แต่ไม่ตรงตำมแผนของโครงกำรเทำ่น้ันเอง ฉะนั้น 
     ประโยชนจ์ะท ำที่ใดพี่นอ้งก็ไดร้ับประโยชนเ์ท่ำนั้น  
นายมานะ  บุญลาภ  -ฝ่ำยบรหิำรถำมว่ำเรำควรหำรือกันในวันน้ีเรื่องจัดงำนวันปีใหม่ กำรศึกษำดูงำน
ประธานสภาฯ   หำกขอเลื่อนใหเ้ร็วข้ึนมำจะได้หรือไม่เรำจะไปช่วงเดือนไหนกัน 
นางสาวยลดา  ดรลา  -โครงกำรศึกษำดูงำนของผู้บริหำร สมำชิก และพนักงำนฯ ถ้ำเลื่อนน่ำจะเลื่อนเป็น
นักทรัพยากรบุคคล  ช่วงกุมภำพันธ์-มีนำคม เพรำะช่วงเดือนมกรำคม จะจัดเป็นโครงกำรคุณธรรม 
    จริยธรรมฯ ที่วัดป่ำธรรมคีรี  อ ำเภอปำกช่อง ในวันที่ 31 มกรำคม 2563  
นายธนบดินทร์  เสมสันเทียะ -เรื่องกำรจัดงำนวันเด็ก วันเสำร์ที่ 11 มกรำคม 2563 ขอให้ช่วยประชำสัมพันธ์
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ให้ด้วย จะจัดงำนคล้ำยรูปแบบเดิม คือมีเวทีกลำง มีกำรแสดงของเด็กแต่ละ 

โรงเรียน มีซุ้มกิจกรรมต่ำงๆของอบต. เด็กที่เข้ำร่วมกิจกรรมจะได้รับรำงวัล เรื่อง 
โรงทำนผมอยำกให้แต่ละหมู่บ้ำนหำรือกัน ปีที่แล้วต้องขอขอบคุณโรงทำนทุก
หมู่บ้ำน โดยเฉพำะหมู่ที่ 13 ที่บริจำคน้ ำดื่มตลอดงำน  

นายมานะ  บุญลาภ  -กำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 4/2562 ก็เป็นไปด้วยดี มีท่ำนใดมีขอสงสัย 
ประธานสภาฯ   อะไรอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอปิดกำรประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ   
 
ปิดประชุมเวลำ 11.21 น. 
          (ลงช่ือ   สนอง  น้อยจันอัด ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงสนอง  น้อยจันอัด) 
   เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย 
 
 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  ได้ตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองหอย  สมัยสำมัญ สมัยที่  4/2562  วันที่  12 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562 เห็นว่ำถูกต้องจึงลงลำยมือช่ือไว้
เป็นหลักฐำนวันที่ 16 ธันวำคม 2562 

   (ลงช่ือ)       สนอง  น้อยจันอัด  คณะกรรมกำรตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
       (นำยสิน  วนสันเทียะ) 
    สมำชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 5 
 
   (ลงช่ือ)       เล็ก  ลังด่ำนจำก  คณะกรรมกำรตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
       (นำยเล็ก  ลงัด่ำนจำก) 
            สมำชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 3 
 
    (ลงช่ือ) ร้อยตรี   อนุรักษ์  ค ำดี   คณะกรรมกำรตรวจบันทกึรำยงำนกำรประชุม 
               (อนุรักษ์  ค ำดี) 
              สมำชิก อบต.หนองหอย หมูท่ี่ 1 
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 สภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองหอย  ได้รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล          
หนองหอย  สมัยสำมัญ สมัยที่  4/2562  วันที่ 12 เดือนธันวำคม  พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 
 
 

  (ลงช่ือ)      มำนะ  บุญลำภ    ผู้รับรองบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
       (นำยมำนะ  บุญลำภ) 
                            ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองหอย 

  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


