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-สำเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 

 สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี 2564 
ครั้งที่ 1 

วันจันทร์ที่ 1 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 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. 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 
- - - - - 
 
ผู้ลาประชุม 

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

สมาชิกสภาทั้งสิ้น 23 คน 
ผู้มาประชุม  23 คน 
ผู้ขาดประชุม  - คน  
ผู้ลาประชุม  - คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม  12 คน 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.    เมื่อถึงเวลา 09 .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 นายคนึง  อินทำนุ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านห้วยน้อย คนึง  อินทำนุ  
3 นายธวัช ชมโคกสูง รองนายกอบต.หนองหอย ธวัช ชมโคกสูง  
4 นายเฉลิม บึกขุนทด เลขานุการนายกอบต. เฉลิม บึกขุนทด  
5 นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง รองปลัด อบต.หนองหอย ชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง  
6 นายประเชิญ เทียนสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านถนนหัก ประเชิญ เทียนสันเทียะ  
7 นายชูชีพ เลียบสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านใหม่โนนทอง ชูชีพ เลียบสันเทียะ  
8 นายธนบดินทร์ เสมสันเทียะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ธนบดินทร์ เสมสันเทียะ  
9 นางสาววราภร ขอพรกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วราภร ขอพรกลาง  

10 นางสาวสุภลักษณ์ แถมกลาง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ สุภลักษณ์ แถมกลาง  
11 นางสาวปารวี มณฑา นักทรัพยากรบุคคล ปารวี มณฑา  
12 นางถวิลวงศ์ บุญลาภ คนงานทั่วไป ถวิลวงศ์ บุญลาภ  
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  15 เดือน 

ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕63ผมขอเชิญคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
นายเล็ก  ลังด่านจาก   ผมเห็นว่าเลขาฯบันทึกได้เรียบร้อยดี 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 
นายมานะ  บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติม ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม   มีมติรับรอง.....22.......เสียง  ไม่รับรอง.....-......เสียง  งดออกเสียง......1....เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายมานะ บุญลาภ  5.1 เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี  2564 และกำหนด
ประธานสภาฯ   วันเริ่มประชุม  สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป(พ.ศ. 2565) 
    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง     
นางสนอง  น้อยจันอัด   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ  
เลขานุการสภาฯ   ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   

 ข้อ  11 วรรค 3 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย  แต่ละสมัย
ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน  กับให้กำหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 
 ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
ประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของ 
แต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562ข้อ 53  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ
สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่
เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนด  

นายมานะ  บุญลาภ   ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้อ่านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ทราบแล้วขอให้ที่ประชุมสภาเสนอว่าจะกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 

2564จำนวนกี่สมัย 
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นาเล็ก  ลังด่านจาก   ผมขอเสนอให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 จำนวน 4 สมัย 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  ผู้รับรอง  1. นายสันติ์  วนสนัเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  
      2. นางพนม  สุขมะลัง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 
นายมานะ  บุญลาภ   ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   
ที่ประชุม    ไม่มี  
นายมานะ บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมว่าจะกำหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ   สภาสมัยสามัญประจำปี 2564  จำนวน  4  สมัย  
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ.....22.....เสียง  ไม่เห็นชอบ.....-....เสียง  งดออกเสียง....1.....เสียง 
นายมานะ บุญลาภ   ขอให้ที่ประชุมสภาฯเสนอว่าแต่ละสมัยประชุมจะเริ่มเม่ือใด  แต่ละสมัย 
ประธานสภาฯ ประชุมมีกำหนดกี่วันขอเชิญครับ 
นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ  ผมขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2564 ดังนี้ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13  สมัยสามัญท่ี 1  ในระหว่างวันที่  1-15กุมภาพันธ์ 2564มีกำหนด   15  วัน   
    สมัยสามัญท่ี 2  ในระหว่างวันที่  1-15 มิถุนายน 2564 มีกำหนด   15  วัน    
    สมัยสามัญท่ี 3  ในระหว่างวันที่  2-16สิงหาคม  2564 มีกำหนด   15  วัน    
    สมัยสามัญท่ี 4  ในระหว่างวันที่  1-15ธันวาคม 2564 มีกำหนด   15  วัน    
    ผู้รับรอง  1. นางปภาดา อินทรเนา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12  
      2. นายองอาจ อินทร์จำนง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 
นายมานะ บุญลาภ   ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม    ไม่มี  
นายมานะ บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการ 
ประธานสภาฯ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2564จำนวน  4  สมัยดังนี้ 

สมัยสามัญท่ี 1  ในระหว่างวันที่  1-15 กุมภาพันธ์ 2564 มีกำหนด   15  วัน   
 สมัยสามัญท่ี 2  ในระหว่างวันที่  1-15 มิถุนายน 2564 มีกำหนด   15  วัน    

    สมัยสามัญท่ี 3  ในระหว่างวันที่  2-16 สิงหาคม  2564 มีกำหนด   15  วัน    
    สมัยสามัญท่ี 4  ในระหว่างวันที่  1-15 ธันวาคม 2564 มีกำหนด   15  วัน   
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ....22.....เสียง  ไม่เห็นชอบ....-.....เสียง  งดออกเสียง.....1...เสียง 

นายมานะ บุญลาภ   ขอให้ที่ประชุมสภาฯเสนอกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประธานสภาฯ   ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (ปี 2565) และมีกำหนดกี่วัน จึงเสนอให้ที่ประชุม 
    พิจารณา 
นายองอาจ อินทร์จำนง   ผมขอเสนอกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14  2565ในระหว่างวันที่  1-15  กุมภาพันธ์  2565 มีกำหนด   15  วัน  
  ผู้รับรอง  1.  นายทวิน หวังแอบกลาง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 
   2. นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 
นายมานะ บุญลาภ   ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่   
ประธานสภาฯ    
ที่ประชุม    ไม่มี 
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นายมานะ บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการ 
ประธานสภาฯ กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2565ในระหว่างวันที่ 

1-15  กุมภาพันธ์  2565  มีกำหนด   15  วัน    
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ....22....เสียง  ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง  งดออกเสียง.....1...เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ 
นายมานะ บุญลาภ   ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆหรือไม ่
ประธานสภาฯ    
นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ   -ผมขอสอบถามการศึกษาดูงานอีกสักครั้ง สมาชิกจะครบวาระในเร็วๆนี้จึง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13   อยากให้ทุกท่านได้ไปศึกษาดูงาน ฝากท่านประธานถึงฝ่ายบริหารด้วย 

-เรื่องถนนหินคลุกบ้านใหม่โนนทอง ท่านนายกแจ้งว่าผู้รับจ้างจะไปซ่อม 
ให้แต่ยังไม่เห็นเข้าไปดำเนินการ จึงขอสอบถาม 

- เรื่องถนนที่โดนพายุแล้วพังจะดำเนินการเมื่อไรเพราะรถใหญ่วิ่งผ่านกรง 
ว่าจะเกิดอุบัติเหตุ 

นายมานะบุญลาภ    มีสมาชิกท่านอ่ืนจะสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอเชิญฝ่ายบริหารช่วย
ประธานสภาฯ    ชี้แจง 
นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ    เรื่องการศึกษาดูงาน ช่วงนี้ติดเรื่องโรคระบาด covid ผมไม่ทราบว่าทาง
นายก อบต.หนองหอย   ราชการจะให้ดำเนินการได้หรือไม ่ผมขอเชิญท่านรองปลัดช่วยชี้แจง  
นายชณิณวรรธน์ ยอดทองหลาง   ผมขอชี้แจงเรื่องการศึกษาดูงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามีหนังสือ 
รองปลัด อบต.หนองหอย  ให้จัดประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงานตามอำเภอต่างๆในเขตจังหวัดนครราชสีมา

ได้ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยได้ระบุอำเภอที่ให้ไปศึกษาดูงานได้ได้แก่ อำเภอ
วังน้ำเขียว อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอด่านขุนทด อำเภอพิมาย อำเภอปัก
ธงชัยหรืออำเภออ่ืนๆที่มีที่ศึกษาดูงาน งบประมาณไตรมาสแรกเข้ามาประมาณ 
2,700,000 บาท ได้มีสมาชิกและชาวบ้านสอบถามว่างบประมาณในข้อบัญญัติปี 
2564 และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 2563 เมื่อไหร่จะดำเนินการ ปัจจุบันได้
ดำเนินการแล้วบางส่วน เพราะมีงบประมาณเข้ามา แต่อบต.ไม่สามารถดำเนินการ
ได้ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม(นม) ส่วนเรื่องการศึกษาดูงาน ได้
รายงานอำเภอไปแล้ว 2 โครงการ คือ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกอบต. และเจ้าหน้าที่ และโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ ซึ่ง
จะไปอำเภอวังน้ำเขียว เอกสารอยู่บนโต๊ะผมจะนำเรียนท่านนายกอีกครั้ง  

เรื่องถนนชำรุดของหมู่ที่  13 ให้ท่านทำเป็นหนังสือมาที่อบต. พร้อม 
ภาพถ่าย ท่านนายกจะได้สั่งการต่อไป 

นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ     เรื่องน้ำไหลเซาะถนน ผมให้ช่างไปประมาณการแล้ว เดิมว่าจะใช้             
นายก อบต.หนองหอย     งบประมาณอบต. แต่ผมเสนอโครงการไปของบประมาณจังหวัด โดย 

รายงานไปว่า อบต.ไม่มีงบประมาณที่จะดำเนินการ จังหวัดจึงเสนอโครงการต่อไป 
ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณก็จะใช้
งบประมาณอบต.ดำเนินกา รแต่ต้องรอดูงบประมาณของกรมฯก่อนเพราะหาก
ดำเนินการไปก่อนจะเป็นการซ้ำซ้อนกัน  
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  และในวันนี้ มีพนักงานส่วนตำบล ย้ายมาใหม่ 1 ท่านได้แก่ นางสาวปารวี
มณฑา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะให้มาจากอบต ไทยเจริญ อำเภอ          
หนองบุญมาก 

นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง   ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 อำเภอพระทองคำ แจ้งว่าขอความร่วมมือ
รองปลัด อบต.หนองหอย   รับบริจาคโลหิต นายอำเภอขอความร่วมมือให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

แห่งละ 5 คน ต้องไปร่วมบริจาค ผมขอฝากหากสมาชิกท่านใดสนใจให้ไปร่วม
บริจาคท่ีอำเภอ 

นางสาวปารว ีมณฑา     ดิฉันนางสาวปารวี มณฑา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ           
นักทรัพยากรบุคคล   ย้ายมาจากอบต.ไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก บรรจุครั้งแรกท่ีอบต.ไทยเจริญ  

จำนวน 14 ปี การย้ายครั้งนี้เป็นการย้ายครั้งแรกเพ่ือกลับมาอยู่บ้าน ที่บ้านสระ
จรเข้อำเภอโนนไทย ขอฝากเนื้อฝากตัว ขอคำแนะนำ จากคณะผู้บริหาร สมาชิก
อบต. ด้วย หากมีเรื่องให้ช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 082-
1511663 ชื่อเล่นชื่อวี 

นายมานะ บุญลาภ     ผมเห็นท่านอนุรักษ ์คำด ียกมือ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
ร้อยตรีอนุรักษ์ คำดี    ผมอยากให้สรุปโครงการแต่ละโครงการให้สภาทราบเป็นเอกสาร แจก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1    ให้กับสมาชิก โดยที่ไม่ต้องให้สมาชิกสภาต้องสอบถามว่าโครงการดำเนินการถึง  
      ไหนแล้ว 
นายมานะ บุญลาภ     หากสมาชิกไม่สอบถามก็จะไม่มีเรื่องพูดคุย ผมเคยให้แต่ละหมู่บ้านได้
ประธานสภาฯ   สอบถามฝ่ายบริหาร แต่บางครั้งก็ไม่มีผู้สอบถาม มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีก  
     หรือไม ่
นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ    เรื่องถนนชำรุด ผมดีใจที่ท่านตอบว่าจะได้รับการแก้ไขขอบคุณมาก 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 
นายมานะ บุญลาภ     ผมขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงกรณีร้อยตรีอนุรักษ์ คำดีได้สอบถาม 
ประธานสภาฯ  
นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ     ผมว่าสอบถามด้วยวาจาจะชัดเจนกว่า หากจะดำเนินการอย่างที่ท่าน
นายก อบต.หนองหอย    เสนอก็สามารถดำเนินการได้โครงการในข้อบัญญัติฯปี 2564 ไตรมาสแรก 

งบประมาณเข้ามา 2,700,000 บาท โครงการที่ไม่เกิน 500,000 บาท ผู้รับ 
จ้างเริ่มเข้ามาดำเนินโครงการแล้ว ยกเว้นโครงการก่อสร้างฝายของหมู่ 6 หมู่ 11 
และหมู่ 12 เห็นอบต.นพบอกว่าจะมีผู้รับจ้างมาดำเนินการช่วงปีใหม่ แต่ยังไม่เห็น
ติดต่อมา 

นายมานะ บุญลาภ     ผมเป็นห่วง เพราะหลายครั้งแล้ว ไม่ได้ผู้รับจ้างมาดำเนินการ เช่น หมู่ 12 
ประธานสภาฯ    ชาวบ้านรับทราบแล้วว่าได้โครงการก็เฝ้ารอ ต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ถ้า                   
     3 โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการจะมีปัญหามาทันที มีท่านอื่นจะสอบถามอีกหรือไม่ 
ร้อยตรีอนุรักษ ์คำดี     การตอบของผู้บริหาร ผมขอให้ทำเป็นทางการดีกว่า ผมอยากถามบาง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  เรื่องแต่เกรงจะกระทบอะไรกันบ้าง ผมพยายามรักษาความรักความสามัคคีกันไว้  

มีปัญหา เมื่อพ่ีน้องรับทราบว่าเราได้โครงการแล้วชาวบ้านก็เกิดความดีใจแล้ว แต่ 
พอมามองว่าโครงการของเราตกไป ก็เกิดความเสียหายเกิดขึ้น ผมขอฝากเรื่องนี้
ด้วย 
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นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง   การประชุมสภาจะมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าอยู่แล้วหากจากกระทู้ถามต้องยึด
รองปลัด อบต.หนองหอย    ตามระเบียบของการประชุมสภาด้วย  

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมมีฝายหมู่ 6 หมู่ 12 เป็นโครงการที่ใช้วิธี  
เฉพาะเจาะจง ว่าจะดำเนินการแต่ยังไม่มาทำสัญญา ส่วนหมู่ 11 ใช้วิธี e-bidding 
แต่ไม่มีผู้เสนอราคา ส่วนโครงการในข้อบัญญัติปี 2564 ได้ดำเนินการใกล้ครบทุก
โครงการ เหลือเพียงหมู่ 10 กับหมู่ที่ 12 เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวน
มาก เนื่องจากงบประมาณยังมีไม่พอ ต้องรองบประมาณเข้ามาในงวดถัดไป แล้ว
ต้องกันเงินค่าตอบแทนของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และพนักงาน อบต. 
ด้วย หลังจากผู้รับจ้างได้ทำสัญญาแล้ว ก็จะแจ้งลงงาน ภายในกี่วันก็จะเป็นไปตาม
ระเบียบกำหนด 

นายชูชาติ จี่พิมาย    มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอเชิญ          
รองประธานสภาฯ    กองการศึกษามีเรื่องอะไรจะชี้แจงหรือไม่ 
นายธนบดินทร์ เสมสันเทียะ    ในนามของตัวแทนเจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณสมาชิกที่มาร่วมงานเลี้ยงส่งน้อง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  แก้วตา มีสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา จริงๆวันนี้จะต้องไปส่ง แต่ติดประชุมสภา และ  

อบต.จอหอ ติดต้อนรับพนักงานใหม่ และในวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2564 ติดตรวจ
โบนัส จึงประสานให้อบต. หนองหอย เดินทางไปส่งในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2564 หากสมาชิกท่านใดจะร่วมเดินทางไปส่ง ให้แจ้งที่ท่านประธานสภา และมา
ทางมาพร้อมกันทีอ่บต. เวลา 9.00 น.  

-การจัดการเรียนการสอนในช่วงโรคระบาด covid ตามหนังสือจาก
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ 
ให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ติดตามประกาศ
ประกาศข้อกำหนด หรือคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  สำหรับ
พ้ืนที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นที่ควบคุมสูงสุด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วัน
จันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับสถานศึกษา สังกัด องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหอย ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ไม่ได้ปิดการเรียน
การสอน เนื่องจากไม่เป็นพ้ืนที่ระบาด จึงเปิดการเรียนการสอนตามปกติ สำหรับ
โรงเรียนในพื้นที่ก็มีโรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา ที่ปิดการเรียนการสอน แต่ปัจจุบันก็
เปิดการเรียนตามปกติ และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยก็ได้รับการ  
จัดสรรอาหารกลางวันงวดแรก 50 วัน งวดสองเพ่ิมเติมอีก 50 วัน ซึ่งกำลัง
เบิกจ่ายให้แก่สถานศึกษาต่อไป  สำหรับอาหารเสริม(นม) ที่ได้จัดซื้อกับ บริษัท
คันทรีเฟรช เดิมจัดสรรเป็นนมถุง พาสเจอร์ไรส์ แต่ได้รับแจ้งว่าเครื่องจักรเสีย จึง
จัดสรรนมเป็นนมกล่องให้ในเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ราคานมกล่อง
จะสูงกว่านมถุง ก็ถือว่าราชการได้รับประโยชน์ ต่อไป 

นางสาววราภร ขอพรกลาง   ตามที่อบต.หนองหอย จะกำหนดสัดส่วนประชาคมระดับตำบลใหม่ ซึ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สัดส่วนประชาคมตำบลเดิม มีประมาณ 170 กว่าคน กระทรวงมหาดไทย ได้มี 

หนังสือ ด่วนที่ สุด  ที่ มท 0810.3 /ว 7467 ลงวันที่  14 ธันวาคม 2563  
กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดรูปแบบการประชาคม ประกอบด้วย 

     1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ทุกคน 
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2. ผู้ใหญ่บ้าน/ หัวหน้าสถานีอนามัย/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน/หรือ
หัวหน้าในการศึกษาอ่ืนๆที่มีในงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่จำนวน 5 -10 คน 
3. หัวหน้าสว่นหรือตัวแทนราชการรัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่จำนวน 
3 -5 คน 
4.คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) /สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) /คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มอาชีพต่างๆในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลจำนวน 10 - 15 คน 
ซึ่ งอบต.หนองหอยได้มีหนังสือถึงกำนัน ผู้ ใหญ่บ้านขอข้อมูลรายชื่ออสม. 
คณะกรรมการหมู่บ้าน ปราชญ์หมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ
ต่างๆในหมู่บ้าน โดยให้นำส่งภายในวันนี้ ซึ่งมีหมู่ 6 หมู่ 2 หมู่ 13 หมู่ 11 จัดส่ง
แล้ว หมู่ที่เหลือฝากสมาชิกประสานผู้นำหมู่บ้านให้ดำเนินการจัดส่งภายในวันนี้
ด้วย ตามที่กรมฯซักซ้อมมากำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นพ.ศ.2566 - 2570 โดยอบต.ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไปคือตุลาคม 2564 มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 
2565 ส่ วนแผน พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  พ .ศ . 2561 - 2565 มี ผลบั งคั บ ใช้ ถึ ง              
30 กันยายน 2565 ซึ่งโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นช่วงปี 2565 ขอให้แต่ละ
หมู่บ้านไปตรวจสอบว่ามีโครงการของท่านอยู่หรือไม่ หากไม่มี ให้ท่านเตรียม
โครงการไว้ด้วย เพ่ือประกอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2565 โดยอบต.จะจัดทำพร้อมกันทั้ง 2 เล่ม หนังสือซักซ้อมฉบับล่าสุดผู้บริหาร
สามารถนำโครงการไปดำเนินการได้เลย โดยที่ไม่ต้องรอโครงการจากหมู่บ้าน หาก
ผู้บริหารจะให้หมู่บ้านเสนอโครงการมาจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
หมู่บ้าน โดยแผนพัฒนาหมู่บ้านไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของอบต.ที่จะไปดำเนินการ 
หากแต่เป็นอำนาจของคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ทำการปกครองอำเภอ พัฒนา
ชุมชนอำเภอ เมื่อดำเนินการเสร็จก็จะทำเป็นแผนพัฒนาตำบล จัดส่งมาเสนอขอ
งบประมาณอบต.ได้เป็นการประสานเชื่อมโยงแผน มีหลายหมู่บ้านมาขอแผน
ชุมชนไปดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านแต่ยังไม่ได้ส่งคืนอบต. หากหมู่บ้าน
จะเสนอของบประมาณจากอบต. จะต้องส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านมาด้วย เพ่ือใช้
ประกอบในการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต. จะนำเรียนปรึกษา
ผู้บริหารอีกครั้งในการประชุมวันพรุ่งนี้ ว่าจะดำเนินการอย่างไร และจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ร้อยตรีอนุรักษ ์คำดี  การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เป็นเรื่องของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผมเห็น 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ว่าตอนนี้ไม่มีการประชุมประจำเดือนเลยของบ้านผม เนื่องจากโรคระบาด covid

สามารถอ้างได้ทุกเรื่องจริงๆสำหรับโรคระบาด covid ผมมองว่าเป็นปัญหาใน
ชุมชนพอสมควร ในส่วนของการศึกษาดูงาน ผมก็เห็นว่าเหมาะสมครับ เพ่ือได้
ออกไปดูงานนอกพ้ืนที่บ้าง 

นายมานะ บุญลาภ   ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม     ไม่มี 
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นายมานะ บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภาฯ  สภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม  

เลิกประชุมเวลา 13.10 น. 
 
        (ลงชื่อ)       สนอง  น้อยจันอัด     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสนอง  น้อยจันอัด) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 

 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอย  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564  วันที่ 1  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐานวันที่ 5 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 1 วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่                 
15 กุมภาพันธ์ 2564 
 

(ลงชื่อ)      มานะ  บุญลาภ   ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายมานะ  บุญลาภ) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
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