
-ส ำเนำ- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย 

 สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/๒๕62 
 วันท่ี  30 เดือน  สิงหาคม 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  มะลิวงศ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2 ถวิล  มะลิวงศ์  
6 นำงวรำภรณ์  เหมือนสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2 วรำภรณ์  เหมือนสันเทียะ  
7 นำยเล็ก  ลงัด่ำนจำก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 3 เล็ก  ลงัด่ำนจำก  
8 นำยมำนะ  เพ็งศร ี สมำชิก อบต. หมู่ที่ 4 มำนะ  เพ็งศร ี  
9 นำยสิน  วนสันเทียะ  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5 สิน  วนสันเทียะ   

10 นำยสันต์ิ  วนสันเทียะ  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5 สันต์ิ  วนสันเทียะ   
11 นำยประสิทธ์ิ  นันทชัยศรี สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6 ประสิทธ์ิ  นันทชัยศรี  
12 นำงวิไลลักษณ์  นันทชัยศรี สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6 วิไลลักษณ์  นันทชัยศรี  
13 นำยเวียงชัย  แซกพุทรำ  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 7 เวียงชัย  แซกพุทรำ   
14 นำยอวบ  เสตะปุตะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 7 อวบ  เสตะปุตะ  
15 นำยทวิน  หวังแอบกลำง  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 8 ทวิน  หวังแอบกลำง   
16 นำยพงษ์กฤษ  ฤทธ์ิสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 8 พงษ์กฤษ  ฤทธ์ิสันเทียะ  
17 นำยอ ำพล  พรสวัสดิ ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 9 อ ำพล  พรสวัสดิ ์  
18 นำงพนม  สุขมะลัง สมำชิก อบต. หมู่ ที่ 10 พนม  สุขมะลงั  
19 นำงภูศรี  ครูท ำนำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 10 ภูศรี  ครูท ำนำ  
20 นำยนพ  แซสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 11 นพ  แซสันเทียะ  
21 นำงสำยพิณ  ที่ตั้ง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 12 สำยพิณ  ที่ตั้ง  
22 นำยสุชำติ  บ ำรุงศิลป ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 12 สุชำติ  บ ำรุงศิลป ์  
23 นำยประสิทธ์ิ  เจิมสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 13 ประสิทธ์ิ  เจิมสันเทียะ  
24 นำยองอำจ  อินทร์จ ำนงค์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 14 องอำจ  อินทร์จ ำนงค์  
25 นำงละเอียด  วีระแพทย ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 15 ละเอียด  วีระแพทย ์  
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ผู้ขาดประชุม 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นำงศิริรัตน์  เทียนสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 15 - - 

ผู้ลาประชุม 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นำยสำมำรถ  ท ำทอง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 11 - - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
สมาชิกสภาท้ังสิ้น 27 คน 
ผู้มำประชุม  25 คน 
ผู้ขำดประชุม    1 คน  
ผู้ลำประชุม    1 คน  
ผู้เข้ำร่วมประชุม  12    คน 
 
     เมื่อถึงเวลำ 09.30 น. นำงสำวสนอง น้อยจันอัด เลขำนุกำรสภำฯ                                                                                                                                                                                            
    เชิญสมำชิกเข้ำห้องประชุม  เพื่อนับองค์ประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว     

เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย  ขอเชิญประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองหอย  จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรยั และสวดมนต์ และเชิญ
ท่ำนประธำนสภำฯ เปิดประชุมสภำฯ ตำมระเบียบวำระต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ  1. ตำมมติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย  สมัยสำมัญ  
ประธานสภาฯ   สมัยแรก  ประจ ำปี 2562  เมื่อวันที่  1 กุมภำพันธ์ 2562  ก ำหนดให้กำร 

ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย   สมัยสำมัญ สมัยที่ 3/2562 มี
ก ำหนด  15  วัน  ระหว่ำงวันที่ 1 - 15 สิงหำคม  2562 เนื่องจำก สภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ได้มีมติวำระที่ 1 ข้ันรับหลักกำร  แห่งร่ำงข้อบัญญัติ  

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นำยธวัช  ชมโคกสูง รองนำยก อบต. ธวัช  ชมโคกสูง  
2 นำยประเชิญ เทียนสันเทียะ ผู้ใหญบ่้ำนถนนหัก ประเชิญ เทียนสันเทียะ  
3 นำงสำวจักษณำนัญ ฐิตสิุนทร ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้ำนห้วยน้อย จักษณำนัญ ฐิติสุนทร  
4 นำงสำวผกำมำศ แฉ่งเจริญ ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้ำนหนองหอย ผกำมำศ แฉ่งเจรญิ  
5 นำยวรรธฐณัฏฐ์  นิติศักดิ์ ปลัด อบต.หนองหอย วรรธฐณัฏฐ์  นิติศักดิ์  
6 นำยชิณณวรรธน์  ยอดทองหลำง รองปลัด อบต. ชิณณวรรธน์  ยอดทองหลำง  
7 นำยชูชีพ  เลียบสันเทียะ ผู้ใหญบ้้ำนใหม่โนนทอง ชูชีพ  เลียบสันเทียะ  
8 นำยประจบ เจียมสันเทียะ ผู้ใหญบ่้ำนบเุขว้ำ ประจบ เจียมสันเทียะ  
9 นำยชยพล  พรชวิทยกุล ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ชยพล  พรชวิทยกุล  

10 นำยธนบดินทร์  เสมสันเทียะ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ธนบดินทร์  เสมสันเทียะ  
11 นำงสำวยลดำ ดลรำ นักทรัพยำกรบุคคล ยลดำ ดลรำ  
12 นำงสำววรำภร  ขอพรกลำง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน วรำภร  ขอพรกลำง  
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เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่  14  
สิงหำคม 2562 ซึ่งยังไม่ได้ด ำเนินกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติฯ วำระที่ 2 ข้ันแปร
ญัตติ  และวำระที่ 3 ข้ันลงมติ จึงขอขยำยเวลำกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 
3/2562 ต่อนำยอ ำเภอพระทองค ำ ซึ่งนำยอ ำเภอพระทองค ำได้อนุมัติให้ขยำย
เวลำออกไปอีกไม่เกิน  ๑๕  วัน  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ สิงหำคม  ๒๕62 
2. ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ได้รับหนังสือจำกนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองหอย  ว่ำไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมสภำในวันน้ีได้ เนื่องจำก
ได้ลำพักผ่อนเพื่อเดินทำงไปประเทศเวียดนำม ในระหว่ำงวันที่ 28 – 30 สิงหำคม  
2562  อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุม
สภำท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 56 
วรรคสอง จึงมอบหมำยให้นำยธวัช  ชมโคกสูง ต ำแหน่ง รองนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองหอย  คนที่ 2 เข้ำร่วมประชุมสภำฯ เพื่ออภิปรำย หรือช้ีแจง
รำยละเอียดในร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ          
พ.ศ. 2563 และกำรเสนอญัตติเรื่องอื่น ในกรณีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองหอยได้อภิปรำยหรือสอบถำมรำยละเอียด  

ท่ีประชุม รับทราบ     
 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย สมัยสำมัญ 
ประธานสภาฯ       สมัยที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕62   

ด้วยคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำร        
  ส่วนต ำบลหนองหอยได้ เสนอรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน   

ต ำบลหนองหอยครั้งที่แล้ว เพื่อให้ที่ประชุมสภำฯได้ตรวจสอบควำมถูกต้อง           
อีกครั้งหนึ่ง 

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบว่ำ มีข้อควำมใดที่จะขอแก้ไข  
เปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อจะได้ให้ท่ำนเลขำนุกำรสภำฯได้  แก้ไขให้
ถูกต้องต่อไป เชิญเสนอได้   

                            เมื่อไม่มที่ำนใดเสนอแล้ว ขอมติทีป่ระชุม 
มติท่ีประชุม            (รับรอง.....20.....เสียง  ไม่รับรอง......-.....เสียง งดออกเสียง.....5....เสียง) 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม 
นายมานะ  บุญลาภ   ด้วยร้อยตรีอนุรักษ์ ค ำดี  สมำชิกสภำ อบต.หนองหอย หมูท่ี่ 1 ได้ย่ืน 
ประธานสภาฯ     กระทู้ถำมฝ่ำยบรหิำร จ ำนวน 2 เรื่อง ดังนี ้

1. เรื่องกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครือ่งมลัติมเีดียโปรเจคเตอร ์ที่ช ำรุดได้เคย 
ซ่อมแซมหรือไม่ ก่อนทีจ่ะด ำเนินกำรจัดซื้อใหม่ 

2. เรื่องขอทรำบรำยละเอียดกำรสอบพนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง  
พนักงำนขับรถยนต์บรรทกุน้ ำขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองหอย  

      จึงขอให้ฝ่ำยบริหำรช่วยช้ีแจง  ขอเชิญครับ 
นายธวัช  ชมโคกสูง    ผมขอเชิญท่ำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอยช่วยเป็นผู้ตอบ 
รองนายก อบต.หนองหอย กระทู้ 
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นายวรรธฐณัฏฐ์  นิติศักด์ิ  ท่ำนนำยกได้มอบหมำยให้หัวหน้ำส ำนักปลดัเปน็ผู้ตอบกระทู้ แต่เนื่องจำก 
ปลัด อบต.หนองหอย  วันน้ีได้ลำป่วย ผมจึงขอตอบกระทู้แทนส ำหรับเรื่องกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่อง 

มัลติมี เดียโปรเจคเตอร์  ที่ช ำรุดได้ เคยซ่อมแซมหรือไม่  ก่อนที่จะ
ด ำเนินกำรจัดซื้อใหม่ ขอช้ีแจงว่ำ อบต.ยังไม่เคยซ่อมแซม  และยังไม่ได้ด ำเนินกำร
จัดซื้อใหม่ ส่วนเรื่องขอทรำบรำยละเอียดกำรสอบพนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง  
พนักงำนขับรถยนต์บรรทุกน้ ำขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหอย ผมจะขอให้
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเป็นผู้ตอบกระทู้ 

นางสาวยลดา ดรลา    ตำมระเบียบพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน            
นักทรัพยากรบุคคล   พ.ศ. 2542 กำรสรรหำพนักงำนจะต้องด ำเนินกำรจัดท ำประกำศประชำสัมพันธ์ 

ให้ทรำบโดยทั่วกัน ซึ่ งอบต.ก็ได้ ได้ส่งประกำศให้กับก ำนันผู้ ใหญ่บ้ำนไป
ประชำสัมพันธ์ และประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์ของอบต. และส่งประกำศไปที่อบต.
ข้ำงเคียงอีก 10 แห่ง และปิดประกำศที่อบต. 

นายมานะ  บุญลาภ  ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ตอบกระทู้ ท่ำนเจ้ำของกระทู้ยังติดใจสงสยัอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ      
ร้อยตรีอนุรักษ์  ค าดี   จุดประสงค์ของผมทีส่อบถำม เรือ่งกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องมลัติมเีดีย
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1    โปรเจคเตอร์ เพรำะอยำกทรำบว่ำเสียหำยอย่ำงไรเคยซ่อมแล้วหรอืไม่ อยำกให้ใช้    
     งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ 
     เรื่องกำรสอบพนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์บรรทุกน้ ำ 

เมื่อครั้งจะประกำศรับแม่บ้ำน นำยกบอกจะแจ้งให้สภำฯทรำบ ผมมองว่ำ
ประชำชนขำดโอกำส ไม่อยำกให้คนในต ำบลไปท ำงำนที่อื่น ประกำศตำมที่
เจ้ำหน้ำที่ช้ีแจงมำผมไม่อยำกไปขอดู  ผมอยำกให้ได้คนมำท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ 
ให้คนในต ำบลได้มำท ำงำน 

นายมานะ  บุญลาภ  อบต.จะสง่ประกำศให้ก ำนัน ผู้ใหญบ่้ำนประชำสมัพันธ์ และปิดประกำศไว้ 
ประธานสภาฯ     ที่อบต. ขอเชิญท่ำนปลัดอบต. 
นายวรรธฐณัฏฐ์  นิติศักด์ิ  ข้อ 1 อบต.จะน ำไปปฏิบัติโดยกำรซ่อมแซม และจัดซื้อใหม่หำกซ่อมแล้ว  
ปลัด อบต.หนองหอย  ใช้งำนไม่ได้  

ข้อ 2 ต่อไปจะก ำชับเจ้ำหน้ำที่ให้ติดตำมส่งตำมระเบียบ ซึ่งปัจจุบันก็ 
ด ำเนินกำรอยู่แล้ว  ขอขอบคุณท่ำนอนุรักษ์ ค ำดี ที่ไม่ติดใจสงสัยอีก 

นายมานะ  บุญลาภ  ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมหรือไม่  เมื่อไมม่ีถือว่ำที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   รับทรำบ  
ท่ีประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว้ 
นายมานะ  บุญลาภ   4.1 รายงานผลการรับค าแปรญัตติและมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาฯ    ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
     ขอเชิญนำยชูชำติ  จี่พิมำย ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ รำยงำนผล  

กำรรับค ำแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติฯต่อที่ประชุมสภำ  
อบต. 
 
 
 



-5- 
 

นายชูชาติ  จ่ีพิมาย  เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอยทุกท่าน 
ประธานคณะกรรมการ     ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ในกำรประชุมสภำ            
แปรญัตติฯ    สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3/2562 เมื่อวันที่  14  สิงหำคม  2562  ได้มีมติคัดเลือก 

คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 และที่ประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติ ได้มีมติเลือกประธำนและ
เลขำนุกำรฯ ประกอบด้วย 

     1. นำยชูชำติ จี่พิมำย สมำชิก อบต.หมู่ที่13 เป็นประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ   
     2. นำยเล็ก ลังด่ำนจำก      สมำชิก อบต.หมู่ที่  3 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ   
    3. นำยสันต์ิ  วนสันเทียะ      สมำชิก อบต.หมู่ที่ 5  เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ   
     4. นำยพงษ์กฤษ ฤทธ์ิสันเทียะ สมำชิก อบต.หมู่ที่ 8 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ   
    5. นำงภูศรี ครูท ำนำ       สมำชิก อบต.หมู่ที่10เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ                           
    6. นำยประสิทธ์ิ เจิมสันเทียะ สมำชิก อบต.หมู่ที่ 13 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ                                       
     7. นำยสุชำติ  บ ำรุงศิลป์       สมำชิก อบต.หมู่ที่12 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
           และเลขำนุกำรฯ 
     เน่ืองจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
    พ.ศ.  2547  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 50 ก ำหนด 
    ว่ำ เมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติได้พิจำรณำแล้ว จะต้อง เสนอร่ำงข้อบัญญัตินั้น 
    ตำมร่ำงเดิม และตำมที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรำยงำนและบันทึกควำมเห็น 
    ยื่นต่อประธำนสภำท้องถ่ินรำยงำนนั้นอย่ำงน้อยจะต้องระบุว่ำ ได้มีหรือไม่มีกำร 
    แก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้ำง กำรแปรญัตติและมติของคณะกรรมกำรแปร 
    ญัตติเกี่ยวด้วยกำรแปรญัตตินั้นเป็นประกำรใด กำรสงวนควำมเห็นของกรรมกำร 
    แปรญัตติตลอดจนกำรสงวนค ำแปรญัตติด้วย และให้ประธำนสภำท้องถ่ินส่ง 

รำยงำนนั้นแก่สมำชิกสภำท้องถ่ินไม่น้อยกว่ำย่ีสิบสี่ช่ัวโมงก่อนวันประชุม พิจำรณำ
เว้นแต่กรณีต้องพิจำรณำเป็นกำรด่วนให้คณะกรรมกำรแปรญัตติไปร่วมประชุม
สภำท้องถ่ินด้วย เพื่อแถลง ประกอบรำยงำนหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่ำงๆ เกี่ยวกับ
รำยงำนนั้น 

คณะกรรมกำรแปรญัตติขอรำยงำนผลกำรรับค ำแปรญัตติและมติที่ 
ประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี ้
  1. ที่ประชุมสภำอบต.หนองหอย  สมัยสำมัญ  สมัยที่  3/2562  เมื่อ
วันที่  14 สิงหำคม  2562 มีมติให้ก ำหนดระยะเวลำกำรยื่นแบบเสนอขอ        
แปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563             
ในระหว่ำงวันที่ 19 – 21 สิงหำคม  2562  จ ำนวน 3 วัน เวลำ 08.30 น. – 
16.45 น. โดยให้เสนอค ำแปรญัตติได้ที่ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองหอย ผลปรำกฏว่ำในช่วงเวลำดังกล่ำว ไม่มีผู้ใดมำยื่นเสนอขอแปรญัตติฯ 
คณะกรรมกำรแปรญัตติฯ จึงมีมติให้เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมร่ำงเดิมที่ประธำนสภำฯ ได้ส่งให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติฯพิจำรณำ 

    2. ไม่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในข้อใด ของร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณฯดังกล่ำว 
    3. ไม่มีกำรสงวนควำมเห็นของคณะกรรมกำรแปรญัตติ ไม่มีกำรสงวนค ำแปรญัตติ
    ใดๆ 
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     จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
นายมานะ  บุญลาภ     ตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ ได้รำยงำนผลกำรรับค ำแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ    และมติที่ประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติฯให้ที่ประชุมสภำฯ ได้รับทรำบ มีท่ำนใด 

จะสอบถำมหรือไม่ 
ท่ีประชุม      ไม่มี 
นายมานะ  บุญลาภ     เมื่อไม่มีท่ำนใดสอบถำม ถือว่ำที่ประชุมได้รับทรำบ ผมขอเข้ำสู่ระเบียบ 
ประธานสภาฯ    วำระที่ 5  
ท่ีประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายมานะ บุญลาภ      5.1 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
ประธานสภาฯ                งบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) 
     ขอเชิญเลขำนุกำรสภำ อบต. ได้ช้ีแจงข้อระเบียบ ขอเชิญครับ 
นางสนอง  น้อยจันอัด    ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก ่
เลขานุการสภาฯ   1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติฯ สมำชิกสภำฯ จะแปรญัตติเพื่อเพิ่มเติม 

รำยกำรหรอืจ ำนวนในรำยกำรมิได้ แต่อำจแปรญัตติได้ในทำงลดหรือตัดทอน
รำยจ่ำย ซึ่งมิได้เป็นรำยจ่ำยที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่
ก ำหนดใหจ้่ำยตำมกฎหมำย 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.  
2547  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 51 ก าหนดว่า ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่สอง ให้ปรึกษำ 
เรียงตำมล ำดับข้อเฉพำะที่มีกำรแปรญัตติหรือที่คณะกรรมกำรแปรญัตติแก้ไข
เท่ำนั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภำท้องถ่ินจะได้ลงมติเป็นอย่ำงอื่น 

ถ้ำที่ประชุมสภำท้องถ่ินลงมติเห็นด้วยกับค ำแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับ 
กำรแก้ไขในข้อใดแล้ว  ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมติ
นั้นอีก 

ถ้ำข้อควำมในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสำระส ำคัญ   
ที่ประชุมสภำท้องถ่ินจะลงมติให้ส่งปัญหำนั้นไปให้คณะกรรมกำรแปรญัตติ
พิจำรณำให้เฉพำะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มีกำรแปรญัตติในเรื่องใหม่
ข้ึนอีก  ในกรณีที่มีมติส่งปัญหำไปให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำใหม่ดังกล่ำว
แล้ว  กำรพิจำรณำเฉพำะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน  แต่ถ้ำไม่เป็นกำรขัดข้องที่
จะพิจำรณำข้ออื่นๆต่อไป  สภำท้องถ่ินอำจลงมติให้พิจำรณำจนจบร่ำงข้อบัญญัติก็
ได้  ถ้ำข้อขัดยังหรือข้อบกพร่องตำมวรรคสำมเกิดข้ึนในกำรพิจำรณำรวดเดียว            
ที่ประชุมสภำท้องถ่ินจะลงมติให้ด ำเนินกำรตำมควำมในวรรคสำมก็ได้ 
  เมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติได้ย่ืนรำยงำนกำรพิจำรณำข้อทีไ่ด้ระงับไว้นั้น
ตำมวรรคสำมแล้ว  ให้ประธำนสภำท้องถ่ินส่งรำยงำนน้ันใหแ้ก่สมำชิกสภำท้องถ่ิน  
ไม่น้อยกว่ำย่ีสิบสี่ช่ัวโมงกอ่นวันนัดประชุม  เว้นแต่กรณีต้องพิจำรณำเป็นกำรด่วน 

ในกำรประชุมต่อวำระที่สอง ให้ทีป่ระชุมสภำท้องถ่ินลงมติเฉพำะข้อที่ได้
ระงบัไว้เท่ำนั้น 
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ข้อ 61 ก าหนดว่า ห้ำมไม่ให้แปรญัตติในรำยกำรและจ ำนวนเงินซึ่งมีข้อ

ผูกพันอย่ำงใด อย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 
      (1) ดอกเบี้ยและเงินสง่ใช้ต้นเงินกู ้
      (2) รำยจ่ำยซึ่งเป็นจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมกฎหมำย 

  ถ้ำมีปัญหำว่ำรำยจ่ำยรำยกำรใดมีข้อผูกพันตำมวรรคหนึ่งหรือไม่ให้
ประธำนสภำ ท้องถ่ินเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขำด 

ท่ีประชุม     รับทรำบ 
นายมานะ บุญลาภ      เนื่องจำกคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ได้แถลงว่ำไม่มีผู้ใดย่ืนค ำแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ           และคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ มีมติให้เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณฯตำมร่ำง 
     เดิมที่ประธำนสภำฯได้ส่งให้คณะกรรมกำรแปรญัตติฯพิจำรณำ  โดยไม่มีกำรแก้ไข 

เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใด ของร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณฯ ไม่มีกำรสงวนควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรแปรญัตติ ไม่มีกำรสงวนค ำแปรญัตติใดๆ จะมีสมำชิกท่ำนใด
ประสงค์จะอภิปรำยหรือไม่  

ท่ีประชุม    ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ      ถ้ำไม่มี ขอมติต่อที่ประชุมว่ำเห็นชอบกับร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบรหิำร
ประธานสภาฯ           ส่วนต ำบลหนองหอย เรื่อง  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 
    ที่นำยก อบต.หนองหอยเสนอ โดยไม่มกีำรแปรญัตติใดๆ และให้ผ่ำนวำระที่ 2  

ไปสู่กำรพิจำรณำวำระที่ 3 ต่อไป 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ......24.....เสียง   ไมเ่ห็นชอบ.....-......เสยีง  งดออกเสียง......1.....เสยีง 
      
นายมานะ บุญลาภ  5.2  การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาฯ                พ.ศ. 2563  ในวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) 
    ขอเชิญเลขำนุกำรสภำ อบต. ได้ช้ีแจงข้อระเบียบ ขอเชิญครับ 
นางสนอง  น้อยจันอัด    ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก ่
เลขานุการสภาฯ   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.   

2547  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 52 “กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระทีส่ำม ไม่มีกำรอภิปรำย  เว้น

แต่ที่ประชุมสภำท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำย ถ้ำมีเหตุอันควรในกำร
พิจำรณำวำระนี้ ให้ที่ประชุมสภำท้องถ่ินลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่ 

ท่ีประชุม    รับทราบ 
นายมานะ บุญลาภ    มีสมำชิกสภำฯ ผู้ใดอยำกจะให้มีมติในกำรอภิปรำยในวำระที่ 3 นี้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ          
ท่ีประชุม    ไม่มี 
นายมานะ  บุญลาภ      เมื่อไม่มีกำรขอให้ลงมติให้มีกำรอภิปรำยในวำระที่ 3  นี้ กระผมจึงขอมติ  
ประธานสภาฯ    ที่ประชุมว่ำสภำ อบต.หนองหอย เห็นชอบให้ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตรำเป็นข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 หรือไม่ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ......24.....เสียง   ไมเ่ห็นชอบ.....-......เสยีง  งดออกเสียง......1.....เสยีง 
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นายมานะ  บุญลาภ    5.3 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
ประธานสภาฯ    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   ด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ได้ย่ืนเสนอญัตติขออนุมัติ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
เพื่อให้สภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลพิจำรณำรำยละเอียดตำมเอกสำรที่แจกให้กับ
ทุกท่ำนแล้ว ผมขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ช้ีแจงระเบียบ/กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

นางสนอง น้อยจันอัด       ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวีกำรงบประมำณของ            
เลขานุการสภาฯ   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543           

หมวดที่ 4 กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ 29  กำรแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำงให้เป็น
อ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถ่ิน 

นายมานะ  บุญลาภ    ตำมที่เลขำนุกำรสภำฯ ได้ช้ีแจงระเบียบ/กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ  
ประธานสภาฯ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีไปแล้วนั้น ผมจึง

ขอเชิญท่ำนรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ได้แถลงรำยกำรขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2562 
ให้ที่ประชุมสภำฯได้พิจำรณำ ขอเรียนเชิญ 

นายธวัช  ชมโคกสูง            อบต.หนองหอย ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณ 
รองนายกอบต.หนองหอย  รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 1 รำยกำร ของส ำนักงำนปลัด

เนื่องจำกตรวจสอบพบว่ำ พิมพ์ข้อควำมขนำดกว้ำงX ยำวXสูง สลับกัน มีผลท ำให้
ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน ส ำหรับรำยละเอียดโครงกำรที่ขออนุมัติให้ปลัดฯ 
ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่งบประมำณเป็นผู้ช้ีแจงต่อสภำฯ 

นายวรรธฐณัฏฐ์  นิติศักด์ิ   เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ปลัดอบต.หนองหอย หนองหอยทุกท่ำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย  ขออนุมัติแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
จ ำนวน 1 รำยกำร เพื่อให้สภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองหอยพิจำรณำอนุมัติ
ต่อไป รำยละเอียดปรำกฏตำม (เอกสำรแนบ 1) ดังนี้ 
 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
-แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
-งำนบริหำรงำนทั่วไป 
-งบลงทุน  
- หมวดครุภัณฑ์ 
-ประเภท ครุภัณฑส์ ำนักงำน 
- ค่ำจัดซื้อเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน 
-งบประมำณอนุมัติ 16,500  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เอกสำรแบบ 2 บำนเลื่อน  
จ ำนวน  3  หลั งๆ ละ  5,500  บำท เป็นเงิน  
16,500  บำท 
 
 

-แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
-งำนบริหำรงำนทั่วไป 
-งบลงทุน  
- หมวดครุภัณฑ์ 
-ประเภท ครุภัณฑส์ ำนักงำน 
- ค่ำจัดซื้อเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน 
-งบประมำณอนุมัติ 16,500  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เอกสำรแบบ 2 บำนเลื่อน  
จ ำนวน  3  หลังๆ ละ  5,500  บำท เป็นเงิน  
16,500  บำท 
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 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1) เป็นตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อนกระจก 
จัดเก็บ 3 ช้ัน (ตู้ 4 ฟุต) 
  2) ผลิตจำกแผ่นเหล็ก 
  3) บำนเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับ
อะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค 
  4) แผ่นช้ันวำงปรับระดับได้ 2 แผ่น 
  5) ส ำหรับเก็บแฟ้มเอกสำร สมุดหนังสือ และ
ของใช้ต่ำงๆ 
  6) ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 
87.8 x 118.5 x 40.6 เซนติเมตร 
  - จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำก
ไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1  ส ำนักงบประมำณ) 
  -เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี   
พ.ศ. 2561– 2564  ล ำดับที่  1  หน้ำ  185  
(ส ำนักงำนปลัด) 

- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1) เป็นตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อนกระจก 
จัดเก็บ 3 ช้ัน (ตู้ 4 ฟุต) 
  2) ผลิตจำกแผ่นเหล็ก 
  3) บำนเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับ
อะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค 
  4) แผ่นช้ันวำงปรับระดับได้ 2 แผ่น 
  5) ส ำหรับเก็บแฟ้มเอกสำร สมุดหนังสือ 
และของใช้ต่ำงๆ 
  6) ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 
40.6 x 118.5 x 87.8 เซนติเมตร 
  - จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด 
เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กอง
มำตรฐำนงบประมำณ 1  ส ำนักงบประมำณ) 
  -เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี   
พ.ศ. 2561–2564  ล ำดับที่ 1  หน้ำ  185 
 (ส ำนักงำนปลัด) 

 
  ผมขอเชิญท่ำนรองนำยกฯได้ด ำเนินกำรต่อ 
นายธวัช  ชมโคกสูง     ตำมที่ผมและท่ำนปลัดได้ แถลงรำยกำรขออนุมัติแก้ไข 
รองนายกอบต.หนองหอย  เปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

จ ำนวน 1 รำยกำร ของส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไปแล้วนั้น  ผมจึง
ขอให้สภำพิจำรณำอนุมัติรำยกำรขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  จ ำนวน 1 รำยกำร ดังกล่ำวข้ำงต้น
ต่อไป  

นายมานะ  บุญลาภ     ตำมที่ท่ำนรองนำยกอบต.หนองหอย และท่ำนปลัดฯ ได้แถลงรำยละเอียด 
ประธานสภาฯ    ขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
     พ.ศ. 2562   และระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ มีสมำชิก 
     ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่  
ท่ีประชุม      ไม่มี 
นายมานะ  บุญลาภ    ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมอีกหรอืไม่ เมื่อไมม่ีผมจะขอมติที่  
ประธานสภาฯ  ประชุมอนมุัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ 

พ.ศ. 2562 จ ำนวน 1 รำยกำรตำมทีร่องนำยกได้แถลง 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ......24.....เสียง   ไมเ่ห็นชอบ.....-......เสยีง  งดออกเสียง......1.....เสยีง 
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นายมานะ  บุญลาภ    5.4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
ประธานสภาฯ    พ.ศ. 2562 
   ด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ได้ย่ืนเสนอญัตติขออนุมัติ

โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพื่อให้สภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำรำยละเอียดตำมเอกสำรที่แจกให้กับทุกท่ำนแล้ว ผมขอ
เชิญเลขำนุกำรสภำฯ ช้ีแจงระเบียบ/กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

นางสนอง น้อยจันอัด       ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวีกำรงบประมำณของ            
เลขานุการสภาฯ   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543           

หมวดที่  4 กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ 27  กำรโอน
งบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ ลักษณะ 
ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของ
สภำท้องถ่ิน 

นายมานะ  บุญลาภ    ตำมที่เลขำนุกำรสภำฯ ได้ช้ีแจงระเบียบ/กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขอ  
ประธานสภาฯ อนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีไปแล้วนั้น ผมจึงขอเชิญท่ำนรองนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ได้แถลงรำยกำรขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2562 ให้ที่ประชุมสภำฯได้
พิจำรณำ ขอเรียนเชิญ 

นายธวัช  ชมโคกสูง            อบต.หนองหอย ขออนุมัติโอนงบประมำณจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ          
รองนายกอบต.หนองหอย   พ.ศ. 2562 เพื่อตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ จ ำนวน 1 รำยกำร ของกองกำรศึกษำฯ  

เนื่องจำกกำรตั้งงบประมำณหมวดเดิมไม่เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำรกรมส่งเสริมกำร 
ปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 
2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส ำหรับรำยละเอียดโครงกำรที่ขออนุมัติ
ให้ปลัดฯ ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่งบประมำณเป็นผู้ช้ีแจงต่อสภำฯ 

นายวรรธฐณัฏฐ์  นิติศักด์ิ   เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ปลัดอบต.หนองหอย หนองหอยทุกท่ำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย  ขออนุมัติโอน 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพื่อตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่
จ ำนวน 1 รำยกำร เพื่อให้สภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองหอยพิจำรณำอนุมัติ
ต่อไป รำยละเอียดปรำกฏตำม (เอกสำรแนบ 2) ดังนี้ 

   โอนลด   แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและ
นันทนำกำร งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ   โครงกำรจัดซื้อเครื่องออก 
ก ำลังกำย งบประมำณอนุมัติ 120,000 บำท งบประมำณก่อนโอน 120,000 
บำท จ ำนวนเงินที่ขอโอน 120,000 บำท งบประมำณหลังโอน – บำท  

   โอนเพ่ิม(ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่) แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์กีฬำ  ค่ำจัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำย งบประมำณอนุมัติ 120,000 บำท 
งบประมำณก่อนโอน - บำท จ ำนวนเงินที่ขอโอน 120,000 บำท งบประมำณ
หลังโอน 120,000 บำท เหตุผลค ำช้ีแจงกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย 
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   - เพื่อจัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำยส ำหรับเยำวชนและประชำชน จ ำนวน         

6 เครื่อง ได้แก่ 1.อุปกรณ์บริหำรสะโพก-หัวไหล่(แบบโยก-เดินสลับ) 2. อุปกรณ์
บริหำรหัวเ ข่ำ -ขำ(แบบจักรยำนล้อเหล็กนั่งตรง) 3. อุปกรณ์บริหำรขำ -         
สะโพก (แบบเดินสลับเท้ำ) 4. อุปกรณ์บริหำรข้อ -สะโพก(แบบแกว่งตัว)           
5. อุปกรณ์บริหำรสะโพก-หัวไหล่(แบบโยก-เดินสลับเท้ำคู่) 6. อุปกรณ์จักรยำน
ผีเสื้อบริหำรหน้ำอก  
  -เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
  1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ.2552 
  2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
  3. พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวีกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 
  4. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่  มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตำมกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
 -เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ล ำดับที่ 9 
หน้ำที่ 186 (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 

  ผมขอเชิญท่ำนรองนำยกฯได้ด ำเนินกำรต่อ 
นายธวัช  ชมโคกสูง     ตำมที่ผมและท่ำนปลัดได้ แถลงรำยกำรขออนุมัติโอนงบประมำณรำย 
รองนายกอบต.หนองหอย  จ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 1 รำยกำร ของกองกำรศึกษำ 

ศำสนำ และวัฒนธรรมไปแล้วนั้น  ผมจึงขอให้สภำพิจำรณำอนุมัติรำยกำร        
โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  จ ำนวน 1 รำยกำร 
ดังกล่ำวข้ำงต้นต่อไป  

นายมานะ  บุญลาภ     ตำมที่ท่ำนรองนำยกอบต.หนองหอย และท่ำนปลัดฯ ได้แถลงรำยละเอียด 
ประธานสภาฯ    ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   และ 

ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย 
หรือไม่  

ท่ีประชุม      ไม่มี 
นายมานะ  บุญลาภ    ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมอีกหรอืไม่ เมื่อไมม่ีผมจะขอมติที่  
ประธานสภาฯ  ประชุมอนมุัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อ         

ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ จ ำนวน 1 รำยกำร ตำมทีร่องนำยกได้แถลง 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ......24.....เสียง   ไมเ่ห็นชอบ.....-......เสยีง  งดออกเสียง......1.....เสยีง 
นายมานะ  บุญลาภ    ผมขอพักกำรประชุมเพื่อรับประทำนอำหำรกลำงวัน และเริม่ประชุมต่อใน  
ประธานสภาฯ    เวลำ 13.00 น. 
    *****พักกำรประชุมเวลำ 11.45 น.***** 
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เริ่มประชุมต่อเวลา 13.00 น. 
นายมานะ  บุญลาภ   5.5 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
ประธานสภาฯ    2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2562 
   ตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหอย ได้ย่ืนเสนอญัตติขอควำม

เห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่           
1/2562 เพื่อให้สภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลพิจำรณำ นั้น ให้ที่ประชุมพิจำรณำ
ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มำตรำ  46  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล        
มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
1. ให้ควำมเห็นชอบแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
บรหิำรกจิกำรขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
2. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล                   
ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
เพิ่มเติม 
3. ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำม
กฎหมำย  นโยบำย แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ  
และข้อบังคับของทำงรำชกำร 

ผมขอเชิญรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ได้แถลง           
ร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561  - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2562 ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย เพื่อให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล        
หนองหอยได้พิจำรณำ ขอเชิญครับ 

นายธวัช  ชมโคกสูง    ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำ 
รองนายกอบต.หนองหอย   ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย  เพื่อใช้ 

เป็นกรอบในกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี   งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม   
งบประมำณจำกเงนิสะสมงบประมำณตำมแผนควำมต้องกำรของงบลงทุน เพื่อกำร
พัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ และงบประมำณ
เงินอุดหนุนแก่หน่วยงำนอื่น  รวมทั้งวำงแนวทำงเพื่อให้มีกำรปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมโครงกำรพัฒนำที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 
2565)   เมื่อวันที่  14  มิถุนำยน 2562 ไปแล้วนั้น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย  ได้รับหนังสืออ ำเภอพระทองค ำ          
ที่ นม 2818/1751 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2562 แจ้งส่งโครงกำรเพื่อขอรับเงิน
อุดหนุนจำกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 จ ำนวน 6 โครงกำร ซึ่ง
ด ำเนินกำรเพิ่มเติมแผนฯไปแล้วจ ำนวน 5 โครงกำร เหลืออีก 1 โครงกำร  ได้แก่ 
โครงกำรจัดงำนบวงสรวงท้ำวสุรนำรี(ย่ำโม) และเจ้ำพระยำมหิศรำธิบดี (ปู่ทองค ำ) 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563  จ ำนวน 5,000 บำท ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวมีปรำกฏ
อยู่ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศำสตร์ด้ำนศำสนำ 
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬำ แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 
ล ำดับที่ 8 หน้ำที่ 194 ซึ่งสำระส ำคัญของโครงกำรไม่ตรงตำมที่ที่ท ำกำรปกครอง
อ ำเภอพระทองค ำเสนอของบประมำณมำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย  
จึงจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดของโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถ่ิน   
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(พ.ศ. 2561 - 2565) ส ำหรับระเบียบ/กฎหมำยที่ เกี่ยวข้อง ผมขอให้
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนเป็นผู้ช้ีแจงต่อสภำฯ   

นางสาววราภร  ขอพรกลาง   เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หนองหอยทุกท่ำน กำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

กรณีดังกล่ำว เพื่อประโยชน์ของประชำชนกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถ่ินให้
เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย           
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๒/๑ เพื่อ
ประโยชน์ของประชำชนกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถ่ินให้เป็นอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้อง ถ่ิน ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ส่งร่ำง
แผนพัฒนำท้องถ่ินที่เปลี่ยนแปลงให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำตำม
มำตรำ ๔๖ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล           
พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย     
  เมื่อแผนพัฒนำท้องถ่ินตำมวรรคหนึ่งได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนำท้องถ่ินดังกล่ำว ให้ผู้บริหำรท้องถ่ินประกำศใช้ พร้อมทั้งปิดประกำศให้
ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถ่ิน
ประกำศใช้  

ซึ่ ง รำยละเอียดร่ ำงแผนพัฒนำท้ อง ถ่ิน(พ.ศ.  2561 - 2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 รำยละเอียดปรำกฏตำม (เอกสำรแนบ 3) ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ ยุทธศำสตร์ที่ 7 ด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬำ 
      แผนงาน แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร ล ำดับที่  8 
     หน้ำที่ 194 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561 – 2565 (ปัจจุบัน) 
โครงกำรจัดงำนบวงสรวงอนุสำวรีย์ท้ำวสุรนำรี เจ้ำพระยำมหิศรำธิบดี และของดี
พระทองค ำ ไม่ได้ตั้งงบประมำณปี 2563 – 2565 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ         
กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  

รา ยละ เ อี ยด ในแผนพัฒนา ท้องถิ่ น  พ . ศ .  2561 – 2565  
(เปลี่ยนแปลงใหม่)  โครงกำรจัดงำนบวงสรวงท้ำวสุรนำรี(ย่ำโม) และเจ้ำพระยำ
มหิศรำธิบดี (ปู่ทองค ำ) ตั้งงบประมำณปี 2563 - 2565 ไว้ปีละ 5,000 บำท  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนปลัด อบต. 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง เพื่ออุดหนุนงบประมำณให้ที่ท ำกำรปกครอง 
อ ำเภอพระทองค ำ ใช้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นกำรเทิดทูนวีรกรรมและร ำลึกถึงคุณงำม
ควำมดีของท้ำวสุรนำรี และเจ้ำพระยำมหิศรำธิบดี ให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนัก
และถือเป็นแบบอย่ำงควำมกล้ำหำญ 

      ขอเชิญท่ำนรองนำยกฯได้ด ำเนินกำรต่อ 
นายธวัช ชมโคกสูง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย จึงขอให้สภำอบต.หนองหอย 
รองนายกอบต.หนองหอย  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้อง ถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ตำมรำยละเอียดที่แถลงข้ำงต้น 
นายมานะ  บุญลาภ     ตำมที่ท่ำนนำยกอบต.หนองหอย และเจ้ำหน้ำที่ได้แถลงร่ำงแผนพัฒนำ 
ประธานสภาฯ  ท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1/2562 และระเบียบ 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่  
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ท่ีประชุม      ไม่มี 
นายมานะ  บุญลาภ     ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี ผมจะขอมติที่
ประธานสภาฯ      ประชุมให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565)  
     เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2562  
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ......24.....เสียง   ไมเ่ห็นชอบ.....-......เสยีง  งดออกเสียง......1.....เสยีง 
 
ระเบียบวาระที่  6   เรื่องอ่ืนๆ 
นายมานะ บุญลาภ   ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมผ่ำนผมไปถึงฝ่ำยบริหำรหรือไม่ 
ประธานสภาฯ     
ร้อยตรีอนุรักษ์  ค าดี   -รำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว หน้ำที่ 22 โครงกำรซ่อมแซมศูนย์พัฒนำ 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1 เด็กเล็ก จ ำนวน 100,000 บำท อยำกทรำบว่ำซ่อมแซมศูนย์ใดบ้ำง 
  -ศูนย์เทคโนโลยีทำงกำรเกษตรฯ ที่อ่ำงห้วยซันโพรง ตอนนี้ใช้น้ ำประปำ  

3 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ,2 ,7 ผมได้รับหนังสือให้ไปจ่ำยค่ำไฟฟ้ำประมำณ 
1,400  บำท อยำกแจ้งให้ทรำบว่ำที่ศูนย์ฯมีค่ำใช้จ่ำย เพรำะตอนนี้ทหำรก็มำพัก
อำศัยด้วย ค่ำไฟฟ้ำจึงแพง 

  -ผมท ำหนังสือขอให้ไปซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ หมู่ที่ 1 ขอให้อบต.ช่วย
ดูแลเรื่องกำรลงรับหนังสือ อยำกเสนอให้ธุรกำรเซ็นต์รับหนังสือด้วย  

นายมานะ  เพ็งศรี  - ผมขอปรึกษำหำรือ 2 โครงกำร คือ เรื่องถนน และเรื่องท่อ 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4  -วันนี้ผมไม่อยู่มีผู้ใหญ่บ้ำน และตัวแทนประชำคมหมู่บ้ำนหนึ่งท่ำน ไป

บอกให้รถรื้อฝำยน้ ำล้นน ำท่อออก ผมจึงได้ไปพูดคุยกับทหำรและขอให้น ำท่อใส่ไว้
เหมือนเดิม เพรำะถ้ำน ำท่อออกน้ ำจะไม่สำมำรถระบำยได้ จะมีน้ ำจำกอ่ำงห้วยซัน
โพรง และล ำห้วยขมิ้นไหลมำบรรจบกัน น้ ำก็จะไปไปทำงคุ้มทำมทองหลำง ส่วน
เรื่องถนนสำยช่วงเหมืองมีผู้เกษียณอำยุรำชกำรกลับมำอยู่บ้ำนได้ไปขอดินทหำรมำ 
3 คัน น ำมำถมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  ตอนนี้ฝนตกเดินทำงล ำบำกมำก เมื่อเช้ำก็
มีรถตกถนนผมต้องใช้รถไปยกข้ึน 

นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ   - ตำมที่ผมได้แจ้งว่ำถนนบ้ำนผมเดินทำงยำกล ำบำก ตอนนี้อบต.ไปด ำเนิน 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 13 กำรให้แล้ว ผมขอขอบคุณมำกครับ 
นายมานะ  บุญลาภ  มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่ำนใดสอบถำม  
ประธานสภาฯ   ผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่ร่วมประชุมในวันน้ี ผมขอปิดกำรประชุมสภำเพียงเท่ำนี ้
 
ปิดประชุมเวลา  14.20 น. 
 
         (ลงช่ือ)   สนอง  น้อยจันอัด ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงสนอง  น้อยจันอัด) 
   เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย 
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 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  ได้ตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองหอย  สมัยสำมัญ สมัยที่  3/2562  วันที่  30 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562 เห็นว่ำถูกต้องจึงลงลำยมือช่ือไว้
เป็นหลักฐำนวันที่  2  กันยำยน 2562 

 
   (ลงช่ือ)        สิน  วนสันเทียะ คณะกรรมกำรตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
       (นำยสิน  วนสันเทียะ) 
    สมำชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 5 
 
   (ลงช่ือ)        เลก็  ลังด่ำนจำก คณะกรรมกำรตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
       (นำยเล็ก  ลงัด่ำนจำก) 
            สมำชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 3 
 
    (ลงช่ือ) ร้อยตรี   อนุรักษ์  ค ำดี คณะกรรมกำรตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
               (อนุรักษ์  ค ำดี) 
              สมำชิก อบต.หนองหอย หมูท่ี่ 1 
 
 สภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองหอย  ได้รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล          
หนองหอย  สมัยสำมัญ สมัยที่  3/2562  วันที่ 30 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562 
 

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



 
  
 


