
-ส ำเนำ- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2/๒๕62 
วันศุกร์ท่ี 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอยอ 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. หมู่ที่ 10 พนม  สุขมะลงั  
19 นำงภูศรี  ครูท ำนำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 10 ภูศรี  ครูท ำนำ  
20 นำยสำมำรถ  ท ำทอง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 11 -  
21 นำยนพ  แซสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 11 นพ  แซสันเทียะ  
22 นำงสำยพิณ  ที่ตั้ง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 12 สำยพิณ  ที่ตั้ง  
23 นำยสุชำติ  บ ำรุงศิลป ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 12 สุชำติ  บ ำรุงศิลป ์  
24 นำยประสิทธ์ิ  เจิมสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 13 ประสิทธ์ิ  เจิมสันเทียะ  
25 นำยบุญสม  มีก ำปัง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 14 บุญสม  มีก ำปัง  
26 นำยองอำจ  อินทร์จ ำนงค์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 14 องอำจ  อินทร์จ ำนงค์  
27 นำงละเอียด  วีระแพทย ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 15 ละเอียด  วีระแพทย ์  
28 นำงศิริรัตน์  เทียนสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 15 ศิริรัตน์  เทียนสันเทียะ  
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ผู้ขาดประชุม 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

- - - -  
 
ผู้ลาประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นำยสำมำรถ  ท ำทอง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 11 - - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
สมาชิกสภาท้ังสิ้น 28 คน 
ผู้มำประชุม  27 คน 
ผู้ขำดประชุม    - คน  
ผู้ลำประชุม   1 คน  
ผู้เข้ำร่วมประชุม  16     คน 
 
เริ่มประชุมเวลำ  09.30 น.   เมื่อถึงเวลำ 09.30 น. นำงสำวสนอง น้อยจันอัด เลขำนุกำรสภำฯ                                                                                                                                                                                            
     เชิญสมำชิกเข้ำห้องประชุม  เพื่อนับองค์ประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว       

เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ขอเชิญประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองหอย  จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย สวดมนต์ และเชิญ
ท่ำนประธำนสภำฯ เปิดประชุมสภำฯ ตำมระเบียบวำระต่อไป 
 
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นำยธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ นำยก อบต.หนองหอย ธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ  
2 นำยธวัช  ชมโคกสูง รองนำยก อบต.หนองหอย ธวัช  ชมโคกสูง  
3 นำยวรรธฐณัฏฐ์  นิติศักดิ์ ปลัดอบต.หนองหอย วรรธฐณัฏฐ์  นิติศักดิ์  
4 นำยธนบดินทร์  เสมสันเทียะ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ธนบดินทร์  เสมสันเทียะ  
5 นำงสำวสุดำพร  แซสันเทียะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนหนองนกกระเรียน สุดำพร  แซสันเทียะ  
6 นำยผิน  สำดก ำปัง ผู้ใหญบ่้ำนพระงำม ผิน  สำดก ำปัง  
7 นำยชูชัย  เจนหัตถ ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้ำนโคกเพชร ชูชัย  เจนหัตถ  
8 นำยมิตร  ลำดนอก ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้ำนหนองหอย มิตร  ลำดนอก  
9 นำยประจบ  เจียมสันเทียะ ผู้ใหญบ่้ำนบเุขว้ำ ประจบ  เจียมสันเทียะ  

10 นำยวันชัย  อินทรเสนำ ผู้ใหญบ่้ำนท ำนบพัฒนำใต ้ วันชัย  อินทรเสนำ  
11 นำยเฉลิม  บึกขุนทด เลขำนุกำรนำยก อบต. เฉลิม  บึกขุนทด  
12 นำยถนอม ศรีจันทร ์ ผู้ใหญบ่้ำนหนองกก ถนอม ศรีจันทร ์  
13 นำยชูชีพ  เรียบสันเทียะ ผู้ใหญบ่้ำนใหม่โนนทอง ชูชีพ  เรียบสันเทียะ  
14 นำงสำววรำภร  ขอพรกลำง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน วรำภร  ขอพรกลำง  
15 นำยมงคล  ชุ่มขุนทด นิติกร มงคล  ชุ่มขุนทด  
16 นำยมำนพ  เบำขุนทด นำยช่ำงโยธำ มำนพ  เบำขุนทด  
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ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
   -ไม่มี-  
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ       รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย สมัยสำมัญ สมัยแรก 
ประธานสภาฯ     ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่  1  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562   
ท่ีประชุม           (รับรอง....27....เสียง  ไม่รับรอง......-....เสียง งดออกเสียง....1....เสยีง) 
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทู้ถาม 
   ไม่มี  
 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว้ 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายมานะ  บุญลาภ      1. เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)     
ประธานสภาฯ     ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย ให้ที่ประชุมพิจำรณำตำมพระรำช-  

บัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 มำตรำ  46  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
1. ให้ควำมเห็นชอบแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบรหิำร
กิจกำรขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
2. พิ จ ำ รณำและให้ ควำม เห็นชอบร่ ำ ง ข้อบัญญัติ อ ง ค์กำ รบริห ำรส่ วนต ำบ ล                   
ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม 
3. ควบคุมกำรปฏิบัตงิำนของนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมกฎหมำย  
นโยบำย แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบงัคับของทำง
รำชกำร 

   ขอเชิญฝ่ำยบริหำรได้แถลงร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561  - 2565) ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอยเพื่อให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอยได้
พิจำรณำ ขอเชิญครับ 

นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ    ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่  
นายกอบต.หนองหอย  15 พฤษภำคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ิน  พ.ศ.2561-  

2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหำดไทย พิจำรณำ แล้วเห็นว่ำ พระรำช 
กฤษฏีกำว่ำด้วย กำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ. 2551 มำตรำ 
19 วรรคสำม ก ำหนดให้เมื่อแผนพัฒนำจังหวัดได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีและ
ประกำศใช้แล้วกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และกำรด ำเนิน
กิจกำรของจังหวัดและหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด
ดังกล่ำว ประกอบกับระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรงำนเชิงพื้นที่แบบบูรณำ
กำร พ.ศ. 2560 ข้อ 7 ก ำหนดให้แผนพัฒนำจังหวัด และแผนพัฒนำภำคมีระยะเวลำ 5 ปี 
ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนำท้องถ่ินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในปัจจบุัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนำ
ท้องถ่ินที่มีระยะเวลำสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มีควำมสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนำ
จังหวัด แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติรำชกำร 
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ประจ ำปีจังหวัด แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสำมำรถบูรณำกำร
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณในพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดให้กับประชำชน จึงอำศัยอ ำนำจตำมข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ิน พร้อมทั้งก ำหนดระยะเวลำแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน
เป็นระยะเวลำ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ข้ันตอนกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ให้เทศบำล  องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ด ำเนินกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ิน
สี่ปีขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นแผนพัฒนำท้องถ่ินที่มีช่วงระยะเวลำห้ำปี (พ.ศ. 2561 
- 2565)             
2. แนวทำงกำรประสำนแผนพฒันำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  
   2.1 ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และอ ำเภอตรวจสอบองค์ประกอบของ 
คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถ่ินระดับจังหวัดและระดับอ ำเภอให้เป็นปัจจุบัน 
   2.2 ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดในปัจจุบันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  
เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถ่ินไปพลำงก่อน 

     3. แนวทำงกำรทบทวนแผนพฒันำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 
        3.1 ในกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ให้เทศบำล องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตำมข้อ 17 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
    1. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ินจัดประชุมประชำคมท้องถ่ิน ส่วน  
รำชกำรและรัฐวิสำหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทำงกำรพัฒนำท้องถ่ิน รับทรำบปัญหำควำม
ต้องกำร ประเด็นกำรพัฒนำ และประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทำงกำรปฏิบัติที่เหมำะสมกับ
สภำพพื้นที่เพื่อน ำมำก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน โดยให้น ำข้อมูลพื้นฐำนใน
กำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และข้อมูลใน แผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือแผนชุมชนมำพิจำรณำ
ประกอบกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
     2. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินรวบรวมแนวทำง
และข้อมูลมำวิเครำะห์เพื่อจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน แล้วเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถ่ิน 
     3. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ินพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ินเพื่อเสนอ
ผู้บริหำรท้องถ่ิน 
     4.กรณีเทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้ผู้บริหำรท้องถ่ิน 
พิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน และประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ . 2561-
2565) 
      5. กรณีองค์กำรบริหำรส่ วนต ำบล ให้ผู้บริหำรท้อง ถ่ินเสนอร่ำง 
แผนพัฒนำท้องถ่ินต่อสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล เพื่อให้ควำม เห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหำร
ท้องถ่ินจึงพิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถ่ิน    
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             3.2 ในกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอำจ ใช้
ข้อมูลจำกแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปีฉบับปัจจุบัน มำทบทวนและปรับใช้ในกำรทบทวน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยพิจำรณำให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์กลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนำภำค แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยใน
ระยะเริ่มแรกของกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565) ให้จัดท ำประชำคม
ในระดับต ำบลส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเทศบำลต ำบล ระดับชุมชนเมือง ส ำหรับ
เทศบำลเมือง ระดับชุมชนนครส ำหรับเทศบำลนคร ระดับจังหวัด ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด และส ำหรับเมืองพัทยำให้ใช้รูปแบบของเทศบำลนคร ทั้งนี้กำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถ่ินในโอกำสต่อไปกำรจัดประชุมประชำคมท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ใช้
รูปแบบตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท  ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกรำคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหำดไทย   
ด่วนที่สุด ที่ มท  ๐๘๑๐.๒/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2561 ประกอบกัน ทั้งนี้ให้
ด ำเนินกำรตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
         3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ินตำมเค้ำ 
โครงแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561- 2565 ดังนี้ 

                            ส่วนที่ 1 สภำพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐำน 
     1. ด้ำนกำยภำพ 
     2. ด้ำนกำรเมอืง/กำรปกครอง 
     3. ประชำกร 
     4. สภำพทำงสังคม 
     5. ระบบบริกำรพื้นฐำน 
     6. ระบบเศรษฐกิจ 
     7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
     8. ทรัพยำกรธรรมชำติ 
     9. อื่นๆ 
       ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
      1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพฒันำระดับมหภำค 
      2. ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
      3. กำรวิเครำะห์เพือ่พัฒนำท้องถ่ิน 
     สว่นที่ 3 กำรน ำแผนพฒันำท้องถ่ินปีไปสู่กำรปฏิบัต ิ
      1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน 
      2. บัญชีโครงกำรพฒันำท้องถ่ิน 
     ส่วนที่  4  กำรติดตำมและประเมินผล 
      1. กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร ์
      2. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
      3. สรุปผลกำรพัฒนำทอ้งถ่ินในภำพรวม 
      4. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพฒันำท้องถ่ินในอนำคต 
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3.4 ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้ำงที่ต้องน ำมำบรรจุในแผนพัฒนำท้องถ่ินให้จัดท ำ
เฉพำะครุภัณฑ์ที่อยู่ในโครงกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำ
ธำรณ เพื่อประชำชนได้ใช้/รับประโยชน์จำกครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงนั้น และเป็นไป
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3.5 โครงกำรรำยจ่ำยตำมแผนงำนที่ เป็นรำยจ่ำยประจ ำหมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำง
ประจ ำ หมวดค่ำจ้ำงช่ัวครำว หมวดค่ำสำธำรณูปโภค หมวดรำยจ่ำยอื่น หมวดค่ำตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องน ำมำบรรจุในแผนพัฒนำท้องถ่ิน ยกเว้น ประเภทรำยจ่ำยที่
เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ เฉพำะกำรจัดกิจกรรม
สำธำรณะ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
4. กำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 -2565 ไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อให้แผนพัฒนำ
ท้องถ่ินน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมปีระสิทธิภำพ ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน เป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม 
และงบประมำณจำกเงินสะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

        5. กำรก ำกับดูแล 
  5.1  ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและนำยอ ำเภอก ำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินด ำเนินกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ินและน ำแผนพัฒนำท้องถ่ินเป็นกรอบในกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม และงบประมำณจำกเงิน
สะสม กำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนควำมต้องกำรของงบลงทุนเพื่อพัฒนำ อปท.หรือเงิน
อุดหนุนเฉพำะกิจ กำรตั้งงบประมำณอุดหนุนให้แก่หน่วยงำนอื่น 
  5.2 กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ินของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนใต้ 
ประกอบด้วย ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส และ 4 อ ำเภอของจังหวัดสงขลำ ให้ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดพิจำรณำก ำกับดูแลให้อปท.จัดท ำแผนพัฒนำให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในพื้นที่ 
6. กำรแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถ่ิน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรให้  อปท.
ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปจนกว่ำจะมีกำรทบทวน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 แล้วเสร็จ 
   เพื่อประโยชน์ในกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถ่ิน กับแผนพัฒนำจังหวัด และกลุ่ม
จังหวัด จึงให้ อปท. ด ำเนินกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 –2565 ให้แล้ว
เสร็จภำยในวันที่ 15 มิถุนำยน 2562 

      -ส่วนรำยละเอียดผมขอเชิญเจ้ำหน้ำที่ช่วยช้ีแจง 
นางสาววราภร  ขอพรกลาง        ขอให้สมำชิกทุกท่ำนดูตำมเอกสำรที่แจกให้แล้ว ส่วนที่ 1 สภำพทั่วไปและข้อมลู 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พื้นฐำน จะอยู่ในหน้ำที่ 1 – 35 ซึ่งได้มีหนังสือถึงหน่วยงำนต่ำงๆขอข้อมูลของต ำบล 
                 หนองหอย  มำใส่ไว้เพื่อเป็นข้อมลูในกำรบริหำรงำนของ อบต. ประกอบด้วย 

1. ด้ำนกำยภำพ ประกอบด้วย ที่ตั้งของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรือต ำบล  ลักษณะภูมปิระเทศ  
ลักษณะภูมิอำกำศ ลักษณะของดิน  

   2. ด้ำนกำรเมอืง/กำรปกครอง ประกอบด้วย  เขตกำรปกครอง กำรเลือกตั้ง  
   3. ประชำกร ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกบัจ ำนวนประชำกร ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร  

4. สภำพทำงสังคม ประกอบด้วย ด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสขุ อำชญำกรรม ยำเสพติด  
สังคมสงเครำะห ์
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   5. ระบบบริกำรพื้นฐำน ประกอบด้วย กำรคมนำคมขนส่ง กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ โทรศัพท์  
    ไปรษณีย์หรอืกำรสื่อสำรหรอืกำรขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   6. ระบบเศรษฐกิจ ประกอบด้วย กำรเกษตร กำรประมง กำรปศุสัตว์ กำรบริกำร   
    กำรท่องเที่ยว กำรอุตสำหกรรม กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ แรงงำน 
   7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม ประกอบด้วย กำรนบัถือศำสนำ ประเพณีและงำนประจ ำปี   
    ภูมิปัญญำท้องถ่ิน ภำษำถ่ิน สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก 
   8. ทรัพยำกรธรรมชำติ ประกอบด้วย น้ ำ  ป่ำไม้ ภูเขำ ทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

9. อื่นๆ ประกอบด้วย สรุปผลกำรจัดเก็บข้อมูลควำมจ ำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) ประจ ำปี  
2562  โครงสร้ำงองค์กรขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองหอย กระบวนกำรบริหำรงำน
บุคคล ศูนย์บริกำรประชำชน ศักยภำพด้ำนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ 
ส่วนที่  2 ยุทธศำสตร์กำรพฒันำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน้ำที่ 36 – 89  
ประกอบด้วย 

                1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพฒันำระดับมหภำค 
                    แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
                    แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 12 
                    แผนพฒันำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                    แผนพัฒนำกลุม่จงัหวัดภำคตะวันนอกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 
                    แผนพัฒนำจงัหวัดนครรำชสีมำ 
                    ยุทธศำสตร์กำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครรำชสีมำ 
                   ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐)   
                   แผนพัฒนำอ ำเภอพระทองค ำ 
                    นโยบำยนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองหอย 
                 2. ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
                      3. กำรวิเครำะห์เพื่อกำรพฒันำท้องถ่ิน 
    ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2  มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม ่
ท่ีประชุม   ไม่มี 
นายมานะ  บุญลาภ      เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดสอบถำมเพิ่มเติม ขอเชิญเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรต่อ 
ประธานสภาฯ   
นางสาววราภร  ขอพรกลาง        ต่อไปเป็นส่วนที่ 3 กำรน ำแผนพัฒนำทอ้งถ่ินไปสู่กำรปฏิบัติ ประกอบด้วย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน  ประกอบด้วย 
   ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 1 ด้ำนเศรษฐกจิและกำรท่องเที่ยว 
    ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ    
    ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร   
    ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำสังคม   
    ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข   
    ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน   
     ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 7 ด้ำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี  และกีฬำ     
     ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 8 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองทีด่ ี   
     ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 9 ด้ำนกำรรกัษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน  
    ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 10 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
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    -ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  แผนงำนบรหิำรทั่วไป  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
-ด้ำนบริกำรชุมชนและสงัคม  แผนงำนกำรศึกษำ แผนงำนสำธำรณสุข แผนงำนเคหะและ 
ชุมชน แผนงำนสร้ำง ควำมเข้มแข็งของชุมชน แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

    -ด้ำนกำรเศรษฐกจิ  แผนงำนกำรเกษตร  แผนงำนกำรพำณิชย์ 
    -ด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น แผนงำนงบกลำง  
                2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  ประกอบด้วย แบบ ผ 01 บัญชีสรปุโครงกำรพฒันำ    
               ประกอบด้วย 

ยุทธศำสตร์ที่  1 ด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว ปี 2561 มีจ ำนวน 1 โครงกำร 
งบประมำณ 50,000 บำท ปี 2562 มีจ ำนวน 1 โครงกำร งบประมำณ 100,000 บำท 
ปี 2563 มีจ ำนวน 2 โครงกำร งบประมำณ 160,000 บำทปี 2564 มีจ ำนวน 2 
โครงกำร งบประมำณ 160,000 บำทปี 2565 มีจ ำนวน 2 โครงกำร งบประมำณ 
160,000 บำท รวม 5 ปี มีจ ำนวน 8 โครงกำร งบประมำณ 630,000 บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ปี 2561 มีจ ำนวน 16 โครงกำร งบประมำณ 
5,540,000 บำท ปี 2562 มีจ ำนวน 19 โครงกำร งบประมำณ 5,193,000 บำท            
ปี 2563 มีจ ำนวน 21 โครงกำร งบประมำณ 6,203,000 บำทปี 2564 มีจ ำนวน 27 
โครงกำร งบประมำณ 7,703,000 บำทปี 2565 มีจ ำนวน 20 โครงกำร งบประมำณ 
5,503,000 บำท รวม 5 ปี มีจ ำนวน 103 โครงกำร งบประมำณ 30,142,000 บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร ปี 2561 มีจ ำนวน - โครงกำร งบประมำณ - 
บำท ปี 2562 มีจ ำนวน 2 โครงกำร งบประมำณ 100,000 บำท  ปี 2563 มีจ ำนวน 2 
โครงกำร งบประมำณ 150,000 บำทปี 2564 มีจ ำนวน 2 โครงกำร งบประมำณ 
150,000 บำท ปี 2565 มีจ ำนวน 1 โครงกำร งบประมำณ 100,000 บำท รวม 5 ปี  
มีจ ำนวน 7 โครงกำร งบประมำณ 500,000 บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำสังคม ปี 2561 มีจ ำนวน 7 โครงกำร งบประมำณ 
13,518,000 บำท ปี 2562 มีจ ำนวน 7 โครงกำร งบประมำณ 14,528,000 บำท            
ปี 2563 มีจ ำนวน 8 โครงกำร งบประมำณ 14,778,000 บำทปี 2564 มีจ ำนวน          
7 โครงกำร งบประมำณ 14,528,000 บำท ปี 2565 มีจ ำนวน 8 โครงกำร งบประมำณ 
14,778,000 บำท รวม 5 ปี มีจ ำนวน 37 โครงกำร งบประมำณ 72,130,000 บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข ปี 2561 มีจ ำนวน 8 โครงกำร งบประมำณ 
1,496,757 บำท ปี 2562 มีจ ำนวน 7 โครงกำร งบประมำณ 1,481,470 บำท            
ปี 2563 มีจ ำนวน 7 โครงกำร งบประมำณ 1,569,574 บำท ปี 2564 มีจ ำนวน          
7 โครงกำร งบประมำณ 1,582,300 บำท ปี 2565 มีจ ำนวน 7 โครงกำร งบประมำณ 
1,594,900 บำท รวม 5 ปี มีจ ำนวน 36 โครงกำร งบประมำณ 7,725,000 บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน ปี 2561 มีจ ำนวน 7 โครงกำร 
งบประมำณ 4,363,000 บำท ปี 2562 มีจ ำนวน 18 โครงกำร งบประมำณ 
55,303,000 บำท  ปี 2563 มีจ ำนวน 37 โครงกำร งบประมำณ 92,296,000 บำท 
ปี 2564 มีจ ำนวน  20 โครงกำร งบประมำณ 42,405,000 บำท ปี 2565 มีจ ำนวน 
20 โครงกำร งบประมำณ 25,890,000 บำท รวม 5 ปี มีจ ำนวน 102 โครงกำร 
งบประมำณ 220,257,000 บำท 
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ยุทธศำสตร์ที่  7 ด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬำ ปี 2561 มีจ ำนวน 10 
โครงกำร งบประมำณ 696,000 บำท ปี 2562 มีจ ำนวน 8 โครงกำร งบประมำณ 
646,000 บำท  ปี 2563 มีจ ำนวน 8 โครงกำร งบประมำณ 656,000 บำท ปี 2564 
มีจ ำนวน  8 โครงกำร งบประมำณ 656,000 บำท ปี 2565 มีจ ำนวน  8 โครงกำร 
งบประมำณ 656,000 บำท  รวม 5 ปี  มีจ ำนวน 42 โครงกำร งบประมำณ              
3,310,000 บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 8 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ปี 2561 มีจ ำนวน 8  โครงกำร 
งบประมำณ 1,380,000 บำท ปี 2562 มีจ ำนวน 12 โครงกำร งบประมำณ 
1,915,000 บำท  ปี 2563 มีจ ำนวน 10 โครงกำร งบประมำณ 1,500,000 บำท ปี 
2564 มีจ ำนวน 8 โครงกำร งบประมำณ 1,380,000 บำท ปี 2565 มีจ ำนวน  8 
โครงกำร งบประมำณ 1,380,000 บำท รวม 5 ปี มีจ ำนวน 46 โครงกำร งบประมำณ              
7,555,000 บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 9 ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปี 2561 มีจ ำนวน      
3 โครงกำร งบประมำณ 350,000 บำท ปี 2562 มีจ ำนวน 2 โครงกำร งบประมำณ 
150,000 บำท  ปี 2563 มีจ ำนวน 2 โครงกำร งบประมำณ 250,000 บำท ปี 2564 
มีจ ำนวน 3 โครงกำร งบประมำณ 850,000 บำท ปี 2565 มีจ ำนวน  2 โครงกำร 
งบประมำณ 150,000 บำท รวม 5 ปี  มีจ ำนวน 12 โครงกำร งบประมำณ              
1,750,000 บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 10 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ปี 2561            
มีจ ำนวน  5 โครงกำร งบประมำณ 400,000 บำท ปี 2562 มีจ ำนวน 5 โครงกำร 
งบประมำณ 400,000 บำท  ปี 2563 มีจ ำนวน 6 โครงกำร งบประมำณ 360,000 
บำท ปี 2564 มีจ ำนวน 3 โครงกำร งบประมำณ 270,000 บำท ปี 2565 มีจ ำนวน           
4 โครงกำร งบประมำณ 320,000 บำท รวม 5 ปี มีจ ำนวน 23 โครงกำร งบประมำณ              
1,750,000 บำท 
รวมทั้ง 10  ยุทธศาสตร์ ปี 2561 มีจ านวน  65 โครงการ งบประมาณ 27,793,757 
บาท ปี 2562 มีจ านวน 81 โครงการ งบประมาณ 79,816,470 บาท  ปี 2563           
มีจ านวน 103 โครงการ งบประมาณ 117,922,574 บาท ปี 2564 มีจ านวน 87 
โครงการ งบประมาณ 69,684,300 บาท ปี 2565 มีจ านวน  80 โครงการ งบประมาณ 
5 0 , 5 3 1 , 9 0 0  บ า ท  ร ว ม  5  ปี  มี จ า น ว น  4 1 6  โ ค ร ง ก า ร  ง บ ป ร ะ ม า ณ              
345,749,001 บาท 
   ต่อไปเป็นแบบ ผ 02 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนเศรษฐกิจ
และกำรท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพ
กำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 
7 ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬำ รำยละเอียดปรำกฏ
ตำมเอกสำรที่แจกให้ทุกท่ำนหน้ำที่ 94-95 ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 

นายมานะ บุญลาภ   ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ช้ีแจงมำ  มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม    ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่ำนใดสอบถำม เชิญเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรต่อไป 
ประธานสภาฯ 
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นางสาววราภร  ขอพรกลาง        ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ซึ่งสอดคลอ้งกบัยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้ำนกำรยกระดับสังคมให้เปน็เมืองน่ำอยู่ และสอดคล้องกับยทุธศำสตร์กำรพฒันำของ  

อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ปรำกฎตำมเอกสำรหน้ำที่ 96-108 ที่ 
ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม ่

นายมานะ บุญลาภ   ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ช้ีแจงมำ  มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม    ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่ำนใดสอบถำม เชิญเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรต่อไป 
ประธานสภาฯ 
นางสาววราภร  ขอพรกลาง        ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร ซึ่งสอดคล้องกบัยุทธศำสตร์จงัหวัดที่ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ด้ำนกำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันทำงเศรษฐกจิ และสอดคลอ้งกบั 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร ปรำกฏตำม 
เอกสำรหน้ำที่ 109-111 ที่ ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 

นายมานะ บุญลาภ   ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ช้ีแจงมำ  มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม    ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่ำนใดสอบถำม เชิญเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรต่อไป 
ประธานสภาฯ 
นางสาววราภร  ขอพรกลาง        ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำสังคม ซึง่สอดคล้องกับยทุธศำสตรจ์ังหวัดที่ 2
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้ำนกำรยกระดับสังคมให้เปน็เมืองน่ำอยู่ และสอดคล้องกับยทุธศำสตร์กำรพฒันำของ 

อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำสังคม ปรำกฏตำมเอกสำรหน้ำที่ 112-115 ที่ 
ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 

นายมานะ บุญลาภ   ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ช้ีแจงมำ  มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม    ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่ำนใดสอบถำม เชิญเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรต่อไป 
ประธานสภาฯ 
นางสาววราภร  ขอพรกลาง        ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข ซึง่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จงัหวัดที่ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 ด้ำนกำรยกระดับสังคมใหเ้ป็นเมืองน่ำอยู่ และสอดคล้องกับยทุธศำสตร์กำรพฒันำ 

ของอปท.ในเขตจงัหวัดที่ 5 ด้ำนกำรพฒันำสำธำรณสุข ปรำกฏตำมเอกสำรหน้ำที่ 116- 
121 ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม ่

นายมานะ บุญลาภ   ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ช้ีแจงมำ  มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม    ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่ำนใดสอบถำม เชิญเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรต่อไป 
ประธานสภาฯ 
นางสาววราภร  ขอพรกลาง        ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน ซึ่งสอดคล้องกบั 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 ด้ำนกำรยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่ำอยู่ และสอดคล้องกับ  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน  
ปรำกฏตำมเอกสำรหน้ำที่ 122 - 191 ที่ประชุมมที่ำนใดจะสอบถำมหรือไม ่
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นายมานะ บุญลาภ   ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ช้ีแจงมำ  มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ร้อยตรีอนุรักษ์ ค าดี     -ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน โครงกำรที่ 12 กับ 13            
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 1  งบประมำณต่ำงกัน 3 เท่ำ ผมเห็นรำคำต่ำงกันมำกไม่ทรำบว่ำพิมพ์ผิดหรือไม่ ควำม 
    กว้ำงยำวก็ต่ำงกัน  
นายมานะ  บุญลาภ    ผมขอให้แต่ละหมู่บ้ำนตรวจสอบรำยละเอียดโครงกำรหมู่บ้ำนของตนเอง  
ประธานสภาฯ 
นายมานะ เพ็งศรี    โครงกำรหมู่ 1 ล ำดับที่ 61  ผมดูแล้วไม่มีรำยละเอียดในช่วงที่ 1 ขอให้ช้ีแจง  
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 4 
นายพงษ์กฤษ ฤทธิ์สันเทียะ   โครงกำรปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสำยน้องลับแล กว้ำงได้ 5 เมตร แต่ใส่มำ 
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 8  4.50 เมตร  ผมอยำกขอแก้ไขและอยำกเสริมท่อ 5 ท่อน 1 จุดช่วงนำงติ๋ม 
ร้อยตรีอนุรักษ์ ค าดี    ผมอยำกให้ถนนสูงข้ึน เพรำะหมู่ 1 มีถนนหลำยสำยที่ถนนต่ ำกว่ำบ้ำนเรือน ถ้ำ
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 1   เป็นไปได้ ถมดินทับเลยไม่ต้องรื้อจะดีหรือไม่  

ช่วงที่ 2 แยกร้ำนค้ำบ้ำนก ำนันผมว่ำช่วงที่ 2 น่ำจะเป็นบ้ำนป้ำนิ่มช่วงที่ 3 ไม่รู้ว่ำ 
ถึงไหน 

นายมานะ บุญลาภ    มีสมำชิกท่ำนอื่นจะสอบถำมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
นางพนม สุขมะลัง    โครงกำรล ำดับที่ 40 เคยวัดควำมยำวประมำณ 1,000 เมตร แต่ใส่ควำมยำวมำ 
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 10   700 เมตร อยำกสอบถำมว่ำเพรำะอะไร 
นางศิริรัตน์ เทียนสันเทียะ   โครงกำรหมู่ที่ 15 รำงระบำยน้ ำมีควำมยำวควำมหนำ แต่ไม่มีรำยละเอียดจำกไหน
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 15   ถึงไหน 
นายมานะ บุญลาภ    เรื่องรำยละเอยีดที่ตกหล่น อยำกแจ้งให้ท่ำนทรำบว่ำวันน้ีเป็นกำรพิจำรณำให้ควำม
ประธานสภาฯ   เห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน เพื่อเสนอผู้บรหิำรอนุมัติและประกำศใช้ แล้วผู้บริหำรจึงจะ 
    เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติงบประมำณ 
ร้อยตรีอนุรักษ์ ค าดี    ผมอยำกให้ทุกท่ำนช่วยกันดู ช่ือโครงกำรก็ขอให้ชัดเจนรวมถึงรำยละเอียด 
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 1   โครงกำรด้วย 
นายชยพล พชรวิทยกุล   ผมต้องขอขอบคุณสภำฯที่ให้ข้อช้ีแนะให้กองช่ำงได้มีโอกำสได้รับทรำบ  รับรู้ 
ผู้อ านวยการกองช่าง  กองช่ำงได้ออกไปดูพื้นที่จริงมำ และผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรแผนมำหลำยคณะ  
    ส่วนที่จะไปด ำเนินกำรจริงค่อยมำคุยกันอีกครั้ง 
นายวรรธฐณัฏฐ์  นิติศักด์ิ  กำรที่ผู้บริหำรท้องถ่ินจะน ำโครงกำรไปขออนุมัติงบประมำณรำยละเอียดจะต้อง
ปลัด อบต.หนองหอย  ตรงกับแผน หน่วยตรวจจะขอดูแผนพัฒนำท้องถ่ิน แผนกำรด ำเนินงำน ข้อบัญญัติ 
    งบประมำณว่ำตรงกันหรอืไม่ ฉะนั้นผู้บริหำรจะจดัท ำงบประมำณรำยละเอียดจะต้องตรงกนั
นายมานะ บุญลาภ    ผมขอให้สมำชิกแต่ละหมู่บ้ำนดูรำยละเอียดตำมที่ท่ำนปลัดได้น ำเสนอ 
ประธานสภาฯ 
นายเล็ก ลังด่านจาก   โครงกำรแต่ละหมู่บ้ำนผู้บริหำรก็จัดสรรงบประมำณแบ่งตำมสัดส่วน ผมสงสัย
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 3   โครงกำรติดตั้งโคมไฟฟ้ำสำธำรณะปี 2561 - 2565 หมู่ที่ 3 มีหลำยจุดที่ยังไม่ด ำเนินกำร  

ผมเคยให้ช่ำงไปด ำเนินกำรแต่ยังไม่ครบทุกจุด ขอให้ผู้บริหำรพิจำรณำด ำเนินกำรให้ครบทั้ง  
15 หมู่บ้ำน 

นายชูชาติ จี่พิมาย    ยุทธศำสตร์ที่ 6 มีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ 
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นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ    โครงกำรปรับปรุงถนน คสล.สำยบ้ำนหนองหอย – บ้ำนโค้งส ำโรง ช่วงที่ 1 หน้ำวัด 
นายก อบต.หนองหอย   บ้ำนหนองหอย ตอนแรกว่ำจะก่อสร้ำงเป็นลำดยำง ก็เลยเปลี่ยนมำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  
    ส่วนช่วงตรงกลำงจะไม่รื้อ จะท ำเฉพำะที่ช ำรุด 
ร้อยตรีอนุรักษ์ ค าดี    ผมขอให้ดูใหม่เรื่องกำรรื้อบดอัด กับกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงขอให้ตรงกัน  
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 1    
นายวรรธฐณัฏฐ์  นิติศักด์ิ  ข้อมูลบำงอย่ำงอำจไม่ตรงกันไปบ้ำงก็ขออภัยที่ประชุม 
ปลัด อบต.หนองหอย 
นางสาววราภร  ขอพรกลาง กำรประชุมสภำฯในวันนี้ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พ.ศ. 2561 – 2565 สภำมีหน้ำที่ให้ควำมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบตำมที่ผู้บริหำร 
    ท้องถ่ินเสนอเท่ำนั้น ไม่สำมำรถแก้ไขเพิ่มเติมได้ เพรำะผ่ำนกำรประชุมของคณะกรรมกำร 
    แผนชุดต่ำงๆมำแล้ว 
ร้อยตรีอนุรักษ์ ค าดี    วันน้ีเป็นกำรพิจำรณำร่ำงแผนฯ 5 ปี แค่ร่ำงผมว่ำสำมำรถแก้ไขได้ แต่เจ้ำหน้ำที่ 
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 1   บอกแก้ไขไม่ได้ ผมขอฝำกไว้ไม่อยำกให้เป็นแบบนี้อีก 
นายมานะ บุญลาภ    สมำชิกทุกท่ำนคงเข้ำใจตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ช้ีแจงแล้ว  มีท่ำนใดจะสอบถำมอีก
ประธานสภาฯ   หรือไม่ 
ร้อยตรีอนุรักษ์ ค าดี    เมื่อตอนส่งโครงกำรบำงท่ำนไม่รู้เรื่องที่ตนเองส่งมำ เห็นว่ำส่งมำถูกต้องแล้ว ช่ำงก็ 
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 1   ค ำนวณมำผิดบ้ำง ส่วนในข้อบัญญัติผมก็ไม่สงสัย วันน้ีขอให้ท ำให้ดีข้ึน 
นายมานะ บุญลาภ    ตำมที่ฝ่ำยบริหำรน ำเสนอมำ กำรที่จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ผมขอให้เป็นสิทธ์ิ 
ประธานสภาฯ   ของสมำชิกสภำฯแต่ละท่ำนจะพิจำรณำ มีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมหรือไม่ 
ร้อยตรีอนุรักษ์ ค าดี    โครงกำรปรับปรุงถนน คสล.สำยบ้ำนหนองหอย – บ้ำนโค้งส ำโรง กำรรื้อผิวทำง  
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 1   AC. หำกท่ำนช้ีแจงได้ก็ไม่ต้องแก้ไขครับ ขอค ำแนะน ำด้วย 
นายมานพ  เบาขุนทด   ค ำว่ำผิวทำง AC. คือ ผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ผมท ำจำกป้ำยหน้ำ          
นายช่างโยธา   วัดหนองหอย ไปหำร้ำนค้ำ รื้อแล้วเสริมให้สูงข้ึน 
ร้อยตรีอนุรักษ์ ค าดี    ขอบคุณครับ ผมไม่สงสัยแล้ว 
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 1    
นางพนม สุขมะลัง   โครงกำรล ำดับที่ 40 ระยะทำงเขียนส่งมำ 1,700 เมตร แต่ช่ำงค ำนวณมำ 
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 10  700 เมตร ขอให้ช่วยช้ีแจง 
นายมานพ  เบาขุนทด   หมู่ที่ 10 ส่งโครงกำรมำหลำยสำย ผมให้น้องกองช่ำงออกไปส ำรวจ ผมขอดู   
นายช่างโยธา   เอกสำรก่อน           
นายมานะ บุญลาภ    สมำชิกมีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมหรือไม่  เมื่อไม่มี ผมขอพักกำรประชุมเพื่อ 
ประธานสภาฯ    รับประทำนอำหำรกลำงวันก่อน แล้วนัดประชุมต่อในเวลำ 13.00 น.  
     ***พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ 12.00 น.*** 

เริ่มประชุมต่อเวลา 13.00 น. 
นายมานะ บุญลาภ    เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม ผมขอเชิญเจ้ำหน้ำที่ช้ีแจงรำยละเอียดต่อ 
ประธานสภาฯ    
นางสาววราภร  ขอพรกลาง        ยุทธศำสตร์ที่ 7 ด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬำ ซึ่งสอดคล้องกับ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 ด้ำนกำรยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่ และสอดคล้องกับ  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ  
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬำ ปรำกฏตำมเอกสำรหน้ำที่ 192- 195 ที่ประชุมมีท่ำนใด 
จะสอบถำมหรือไม่ 
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นายมานะ บุญลาภ   ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ช้ีแจงมำ  มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม    ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่ำนใดสอบถำม เชิญเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรต่อไป 
ประธานสภาฯ 
นางสาววราภร  ขอพรกลาง        ยุทธศำสตร์ที่ 8 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ซึ่งสอดคลอ้งกบั 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรภำครัฐ และสอดคล้องกับ  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
ปรำกฏตำมเอกสำรหน้ำที่ 196 - 205 ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 

นายมานะ บุญลาภ   ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ช้ีแจงมำ  มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม    ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่ำนใดสอบถำม เชิญเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรต่อไป 
ประธานสภาฯ 
นางสาววราภร  ขอพรกลาง       ยุทธศำสตร์ที่ 9 ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน ซึง่สอดคล้อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กับยุทธศำสตร์จงัหวัดที่ 9 ด้ำนกำรเสรมิสร้ำงควำมมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถำบัน  

หลักของชำติ และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน และสอดคล้องกับ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 9 ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปรำกฏตำมเอกสำรหน้ำที่ 206- 208 ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 

นายมานะ บุญลาภ   ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ช้ีแจงมำ  มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม    ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่ำนใดสอบถำม เชิญเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรต่อไป 
ประธานสภาฯ 
นางสาววราภร  ขอพรกลาง       ยุทธศำสตร์ที่ 10 ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม ซึง่ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สอดคล้องกบัยุทธศำสตร์จงัหวัดที่ 3 ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ 

สิ่งแวดล้อมให้มีควำมสมบรูณ์อย่ำงยั่งยืน และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท. 
ในเขตจังหวัดที่ 10 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ปรำกฏตำม
เอกสำรหน้ำที่ 209 - 215 ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 

นายมานะ บุญลาภ   ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ช้ีแจงมำ  มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม    ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่ำนใดสอบถำม เชิญเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรต่อไป 
ประธานสภาฯ 
นางสาววราภร  ขอพรกลาง       ต่อไปเป็นแบบ ผ 02/1 ซึ่งเป็นบัญชีโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนท้องถ่ิน จะมีอยู่หนึ่งยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบ 

โครงสร้ำงพื้นฐำน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 ด้ำนกำรยกระดับสังคมให้เป็น 
เมืองน่ำอยู่ และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้ำนกำร
พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน  ปรำกฏตำมเอกสำรหน้ำที่ 216 - 229 มีทั้งหมดจ ำนวน 
17 โครงกำร ได้แก่ ปี 2561 มีจ ำนวน - โครงกำร งบประมำณ - บำท ปี 2562 มีจ ำนวน 
7 โครงกำร งบประมำณ 30,099,000 บำท  ปี 2563 มีจ ำนวน 15 โครงกำร  
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งบประมำณ 80,622,000 บำท ปี 2564 มีจ ำนวน 5 โครงกำร งบประมำณ 
31,545,000 บำท ปี 2565 มีจ ำนวน  2 โครงกำร งบประมำณ 11,320,000 บำท          
ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 

นายมานะ บุญลาภ   ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ช้ีแจงมำ  มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
นายสุชาติ  บ ารุงศิลป์   แบบ ผ 02/1 โครงกำรล ำดับที่ 6 กับล ำดับที่ 8 สำยบ้ำนบุเขว้ำถึงบ้ำนศรีพัฒนำ 
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 12  เป็นสำยเดียวกันหรือไม่ 
นายมานพ  เบาขุนทด   ผมเสนอโครงกำรไปของบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ปี 2563         
นายช่างโยธา    เป็นโครงกำรที่มีสว่นผสมของยำงพำรำ และอีกโครงกำรเป็นแอสฟิสติก เป็นสำยเดียวกันซึ่ง  
    ขอด้ำนหัวกับด้ำนท้ำย 
นางศิริรัตน์  เทียนสันเทียะ  โครงกำรขุดลอกสระน้ ำสำธำรณะประโยชน์บ้ำนศรีพัฒนำ ไม่มีที่จะให้ขุดแล้ว 
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 15  อยำกได้ก่อสร้ำงระบบประปำมำกกว่ำ 
นายมานพ  เบาขุนทด   โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำ เป็นอ ำนำจของอบต.สำมำรถท ำได้ โครงกำรนี้ต้ังไว้
นายช่างโยธา    เพื่อรองรับงบประมำณเท่ำนน้ัน     
นายวันชัย  อินทรเสนา   ขอสอบถำมเส้นทำงตำมที่อบต.สุชำติ บ ำรุงศิลป์สอบถำม อยำกทรำบว่ำจะใช้         
ผู้ใหญ่บ้านท านบพัฒนาใต้  เส้นทำงสำยเอกจำกตรงไหน 
นายมานพ  เบาขุนทด   ผมได้ลงทะเบียนถนนทำงหลวงท้องถ่ินไว้ ดังนี้  
นายช่างโยธา      1. สำย นมถ.321 – 01  บ้ำนหนองกก – บ้ำนตลุกช่ังโค 

2. สำย นมถ.321 – 02  บ้ำนบุเขว้ำ – บ้ำนศรีพัฒนำ 
3. สำย นมถ.321 – 03  บ้ำนบุเขว้ำ – บ้ำนใหม่โนนทอง 
จำกแยกบ้ำนผู้ใหญ่ ถึงบ้ำนศรีพัฒนำตำมที่สอบถำม จึงจ ำเป็นต้องเริ่มจำกตรงนี้ 
เพรำะมีแผนที่ ตอนนี้ขอลงทะเบียนไปอีก 6 สำย แต่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยังไม่         
ลงนำม 

นายมานะ บุญลาภ   มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม    ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่ำนใดสอบถำม เชิญเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรต่อไป 
ประธานสภาฯ 
นางสาววราภร  ขอพรกลาง       ต่อไปเป็นแบบ ผ 03 บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งตำมตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่  

15 พฤษภำคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-  
2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รำยกำร 3.4 ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้ำงที่ต้องน ำมำ
บรรจุในแผนพัฒนำ ท้องถ่ินให้จัดท ำเฉพำะครุภัณฑ์ที่อยู่ในโครงกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำร
จัดท ำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะ เพื่อประชำชนได้ใช้/รับประโยชน์จำก
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงนั้น และเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรหน้ำที่ 230 – 248 โดยในปี 2561 – 2562 จะ
ยังคงใส่รำยกำรครุภัณฑ์ที่ด ำเนินกำรไปแล้วในปี 2561 และรำยกำรครุภัณฑ์ที่อยู่ใน
ข้อบัญญัติปี 2562 ส่วนในปี 2563 เป็นต้นไป จะใส่เฉพำะครุภัณฑ์ที่ด ำเนินกำรจัดท ำ
บริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะที่ประชำชนได้ใช้ประโยชน์โดยส่วนใหญ่ ปี 2561
งบประมำณจ ำนวน  1,208,800 บำท ปี 2562 งบประมำณจ ำนวน 683,300 บำท   
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ปี 2564 งบประมำณจ ำนวน 371,700 บำท ปะ 2564 งบประมำณจ ำนวน 80,000 
บำท  ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 

นายมานะ บุญลาภ   ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ช้ีแจงมำ  มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ร้อยตรีอนุรักษ์ ค าดี   ครุภัณฑ์จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ก่อนที่จะซื้อท่ำนลองซอ่มดูแลว้หรือไม่ 
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 1   
ท่ีประชุม    ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่ำนใดสอบถำม เชิญเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรต่อไป 
ประธานสภาฯ 
นางสาววราภร  ขอพรกลาง       ต่อไปเป็นส่วนที่ 4 กำรติดตำมและประเมินผล รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้ำที่ 249 - 260 ประกอบด้วย  

1. กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ โดยด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวัน           
นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย  รำยละเอียดแนวทำงกำรพิจำรณำตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่  ๑๕  พฤษภำคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี้     

  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพ่ือความสอดคล้อง     
              แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี 
              ประเด็นกำรพิจำรณำ ดังนี ้

1 .  ข้ อมู ล ส ภำพ ทั่ ว ไป แ ล ะ ข้อมู ล พื้ น ฐ ำน ขอ งอ ง ค์ ก ร ปกค ร อ ง ส่ ว นท้ อ ง ถ่ิ น                             
จ ำนวน 20 คะแนน 

  2. กำรวิเครำะหส์ภำวกำรณ์และศักยภำพ  จ ำนวน  20 คะแนน 
  3. ยุทธศำสตร์  จ ำนวน 60 คะแนน  ประกอบด้วย 

        3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน  10 คะแนน 
    3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  จ ำนวน  10  คะแนน 

       3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด จ ำนวน  10  คะแนน 
       3.4 วิสัยทัศน์  จ ำนวน  5  คะแนน 
       3.5 กลยุทธ์ จ ำนวน  5  คะแนน 
       3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยทุธ์  จ ำนวน  5  คะแนน 
       3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์  จ ำนวน  5  คะแนน 
       3.8 แผนงำน  จ ำนวน  5  คะแนน 
       3.9 ควำมเช่ือมโยงของยทุธศำสตร์ในภำพรวม  จ ำนวน  5  คะแนน 

   รวมทั้งสิ้นจ ำนวน  100  คะแนน 
 2. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร โดยด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวัน           
นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย  รำยละเอียดแนวทำงกำรพิจำรณำตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่  ๑๕  พฤษภำคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี้     

  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้อง     
              แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี 
    ประเด็นกำรพิจำรณำดังนี้ 
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1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ  จ ำนวน 10 คะแนน 
2. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณจ ำนวน10 คะแนน 
3. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปไีปปฏิบัติในเชิงคุณภำพจ ำนวน10 คะแนน 
4. แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  จ ำนวน  10  คะแนน 
5. โครงกำรพัฒนำ  จ ำนวน  60  คะแนน  ประกอบด้วย   

5.1 ควำมชัดเจนของช่ือโครงกำร จ ำนวน  5  คะแนน   
5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร  จ ำนวน  5  คะแนน   
5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้อง

จ ำนวน  5  คะแนน   
5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี จ ำนวน  5  คะแนน   
5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติ จ ำนวน  5  คะแนน   
5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0 จ ำนวน  5  คะแนน   
5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด จ ำนวน  5  คะแนน   
5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืน ภำยใต้หลักประชำรัฐ จ ำนวน  5  คะแนน   
5.9 งบประมำณ มี ควำมสอดคล้อ งกั บ เป้ ำหมำย  (ผลผลิ ตของโคร งกำร )                    

จ ำนวน  5  คะแนน   
5.10มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ จ ำนวน  5  คะแนน   
5.11 มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
จ ำนวน  5  คะแนน   

         5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จ ำนวน  5  คะแนน   
รวมทั้งสิ้นจ ำนวน  100  คะแนน 

      3. สรปุผลกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
          3.1  กำรวัดผลในเชิงปริมำณ 
           โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลในเชิงปริมำณ  มีดังนี้ 
     แบบที่  1  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
     แบบที่  2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
     แบบที่  3/1  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร ์
     กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
        3.2 กำรวัดผลในเชิงคุณภำพ 

กำรวัดผลเชิงคุณภำพ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใช้กำรส ำรวจควำมพึงพอใจใน 
กำรวัดผลเชิงคุณภำพโดยภำพรวม โดยได้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ  ซึ่งกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจท ำให้ทรำบถึงผลเชิงคุณภำพในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ในภำพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ  มีดังนี้ 

     แบบที่  3/2  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของ อบต. 
     แบบที่  3/3  แบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มตี่อกำรใหบ้รกิำร 
     4. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพฒันำท้องถ่ินในอนำคต 

    4.1 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 
     4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพฒันำ 
 

http://www.dla.go.th/
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                 ภำคผนวก  ประกอบด้วย 
                - ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย 
                - ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนบัสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำอบต.หนองหอย 
                - ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองหอย 
                - ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำ อบต. หนองหอย 
                 - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  
                  พฤษภำคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-  
                  2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 
นายมานะ บุญลาภ   ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ช้ีแจงมำ  มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม    ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่ำนใดสอบถำม ผมจะขอมติที่ประชุมสภำว่ำเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำ
ประธานสภาฯ   ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ตำมที่ผู้บริหำรท้องถ่ินน ำเสนอหรือไม่ ก่อนที่จะส่งให้ 
    ผู้บริหำรท้องถ่ินอนุมัติ และประกำศใช้ต่อไป 
ท่ีประชุม    มีมตเิห็นชอบ   26   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   1   เสียง 
 
นายมานะ  บุญลาภ    2. เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 

ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ช้ีแจงระเบียบ/ 

    กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

นางสนอง น้อยจันอัด     ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร            
เลขานุการสภาฯ  ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2543            

หมวดที่ 4 กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ 29 กำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงค ำ
ช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่กอ่สร้ำง ที่ท ำใหล้ักษณะ ปริมำณ 
คุณภำพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำงใหเ้ป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถ่ิน 

นายมานะ  บุญลาภ   ขอเชิญฝ่ำยบรหิำรได้แถลงรำยกำรขออนุมัติกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจง  

ประธานสภาฯ   งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สภำองค์กำรบริหำร 

    ส่วนต ำบลหนองหอยได้พจิำรณำ ขอเชิญครบั 
นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ   อบต.หนองหอยขออนุมัติกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจง งบประมำณ 
นายกอบต.หนองหอย  รำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 2 รำยกำร  รำยละเอียดผมขอ 

    เชิญเจ้ำหน้ำทีท่ี่เกี่ยวข้องช่วยช้ีแจง 

นางสาววราภร  ขอพรกลาง  บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ            
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พ.ศ.2562 มีดังนี ้
 

  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

-แผนงำนเคหะและชุมชน   
-งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  
-งบลงทุน  
-หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
-ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

-แผนงำนเคหะและชุมชน   
-งำนบริหำรงำนทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
-งบลงทุน  
-หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
-ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
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ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

-รำยกำร จัดซื้อเครื่องพิมพช์นิดเลเซอร ์หรือ
ชนิด LED ขำวด ำ แบบ Network ส ำหรับ
กระดำษขนำด A3 
-งบประมำณอนุมัติ 53,000 บำท 
- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขำวด ำ แบบNetwork ส ำหรับ
ขนำดกระดำษ A3 จ ำนวน 1 เครื่อง 
  -โดยมี คุณลักษณะพื้นฐำนตำม
ประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
1)มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 
1,200X1,200 dpi 
2)มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงส ำหรับกระดำษ 
A4 ไม่น้อยกว่า 53 หน้าต่อนาที (ppm) 
3)มีควำมเร็วในจกำรพิมพ์ร่ ำงส ำหรับ
กระดำษ A3 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที่ 
(ppm) 
4)มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 256 MB 
5)มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
6 ) มี ช่ อ ง เ ช่ื อ ม ต่ อ ร ต ะ บ บ เ ค รื่ อ ข่ ำ ย 
(Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่ำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 
ช่อง 
7)มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 
แผ่น 
8)สำมำรถใช้ได้กับ A3,A4 Letter,Legal 
และ Custom 
 -เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ.
2561-2564 เพิ่มเติม ครั้ งที่  3/พ.ศ.
2561 ล ำดับที่ 17 หน้ำที่ 19 (กองช่ำง) 
 

-รำยกำร จัดซื้อเครื่องพิมพช์นิดเลเซอร ์หรือ
ชนิด LED ขำวด ำ แบบ Network ส ำหรับ
กระดำษขนำด A3 
-งบประมำณอนุมัติ 53,000 บำท 
- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขำวด ำ แบบNetwork ส ำหรับ
ขนำดกระดำษ A3 จ ำนวน 1 เครื่อง 
  -โดยมี คุณลักษณะพื้นฐำนตำม
ประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
1)มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 
1,200X1,200 dpi 
2)มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงส ำหรับกระดำษ 
A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที (ppm) 
3)มีควำมเร็วในจกำรพิมพ์ร่ำงส ำหรับ
กระดำษ A3 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที่ 
(ppm) 
4)มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 256 MB 
5)มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
6 ) มี ช่ อ ง เ ช่ื อ ม ต่ อ ร ต ะ บ บ เ ค รื่ อ ข่ ำ ย 
(Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่ำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 
ช่อง 
7)มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 
แผ่น 
8)สำมำรถใช้ได้กับ A3,A4 Letter,Legal 
และ Custom 
 -เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ.
2561-2564 เพิ่มเติม ครั้ งที่  3/พ.ศ.
2561 ล ำดับที่ 17 หน้ำที่ 19 (กองช่ำง) 
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ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

-แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
-งำนบริหำรทั่วไป 
-งบลงทุน  
-หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
-ประเภท ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
-รายการ จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 
-งบประมาณอนุมัติ 13,000 บาท 
- เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า           
แบบเข็น  จ านวน  1  ตัว  
    โดยมี คุณลั กษณะตามบัญชี ราคา
มา ต รฐ า นครุ ภัณฑ์  ก อ งม า ตร ฐ า น
งบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ ดังน้ี  

1) เครื่องตัดหญ้าชนิดล้อจักรยาน  
แบบเข็น 

2) ล้อรถชนิดสูบลมได้ 
3) ประกอบเครื่องยนต์เบนซิน   
4) มีมือจับเข็นสะดวก 
5)ใบมีดเป็นจานกลมติดใบมีด          

2 ใบ 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี  พ.ศ. 
2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/พ.ศ. 
2561 ล ำดับที่  9  หน้ำ  16  
(ส ำนักงำนปลัด) 
 

-แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
-งำนบริหำรทั่วไป 
-งบลงทุน  
-หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
-ประเภท ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
-รายการ จั ดซื้ อ เครื่ องตัดหญ้า แบบ        
ล้อจักรยาน 
-งบประมาณอนุมัต ิ12,000 บาท 
- เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า           
แบบล้อจักรยาน  จ านวน  1  ตัว  
    โดยมี คุณลั กษณะตามบัญชี ราคา
มา ต รฐ า นครุ ภัณฑ์  ก อง ม า ตร ฐ า น
งบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ ดังน้ี  

1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า           

5 แรงม้า 
3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ

ประมาณ 26 น้ิว   
4) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อย

กว่า 20 น้ิว 
5)ความจุถังน้ ามันเครื่องยนต์ไม่

น้อยกว่า 1.50 ลิตร ขนาดไม่น้อยกว่า 
256 MB 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี  พ.ศ. 
2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/พ.ศ. 
2561 ล ำดับที่  9  หน้ำ  16  
(ส ำนักงำนปลัด) 

 
นายมานะ  บุญลาภ   ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ช้ีแจงรำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจง  

ประธานสภาฯ   งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สภำฯพิจำรณำอนุมัติ มีท่ำน 

    ใดจะสอบถำมเพิ่มเตมิหรือไม ่

ท่ีประชุม    ไม่มี 
นายมานะ  บุญลาภ    เมื่อไม่มีท่ำนใดสอบถำม ผมขอมตทิี่ประชุมอนมุัติแก้ไขเปลีย่นแปลงค ำช้ีแจง 
ประธานสภาฯ   งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 2 รำยกำรข้ำงต้น 

ท่ีประชุม    มีมตเิห็นชอบ   26   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   1   เสียง 
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ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายมานะ  บุญลาภ  ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมเรื่องอื่นๆหรือไม่   
ประธานสภาฯ 
นายบุญสม มีก าปัง      -ผมขอฝำกผู้บริหำร น้ ำบำดำลบ้ำนพระงำมเหม็นมำก มีกำรโพสลงโซเชียล     
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 14 และฝำกท่ำนนำยกดูแลระบบประปำคุ้มคพระงำมด้วย  
     - ช่วงนี้ลูกน้ ำยุงลำยเยอะมำก ฝำกท่ำนนำยกช่วยฉีดพ่นหมอกควันในหมู่บ้ำน 
นายพงษ์กฤษ ฤทธิ์สันเทียะ  -ถนนบ้ำนโคกเพชร-บ้ำนห้วยสมบูรณ์ช ำรุด ช่วงฤดูฝนเดินทำงล ำบำกมำก อยำก
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 8 ให้ช่วยเหลือด่วน  
     -ช่วงนี้ยุงเยอะมำก อยำกให้ไปฉีดพ่นหมอกควัน 

  -โครงกำรจัดต้ังศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนต้ังงบประมำณไว้ปี 2564 ขอให้ด ำเนินกำร 
นางสนอง น้อยจันอัด   - เงินเหลือจำกจ่ำยให้กับผู้ได้รับบำดเจ็บอยู่กับเลขำนุกำรสภำฯ จ ำนวน               
เลขานุการสภาฯ   1,000 บำท เก็บได้ไม่ครบทุกคน 
ร้อยตรีอนุรักษ์ ค าดี    -ขอบคุณอบต.ที่มีงบประมำณซ่อมแซมถนน อยำกให้หำงบประมำณด ำเนินกำรมำ
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 1  ด ำเนินกำรเพิ่ม 3 จุด เพรำะที่อ่ำงเก็บน้ ำห้วยซันโพรงเป็นแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆทำงด้ำน 
    สุขภำพและกำรเกษตร  

  - อ่ำงเก็บน้ ำห้วยซันโพรง น้ ำจะกร่อย มีบ่อบำดำล ผมจะตั้งเป็นธนำคำรน้ ำบำดำล 
โรงเลี้ยงสัตว์ โรงเรือน และท ำรำงระบำยน้ ำ 

นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ    - ผมขอตอบนำยบุญสม มีก ำปัง น้ ำในสระหมู่บ้ำนมีกลิ่นเหม็น ผมจะให้ช่ำงไป 
นายกอบต.หนองหอย  ล้ำงถัง เติมทรำยอะเบท ปูนขำว หมู่ 12 บริหำรจัดกำรน้ ำเอง จะให้ท่ำนใช้น้ ำในสระ  

  - เรื่องยุง นโยบำยจะฉีดเฉพำะชุมชน ถ้ำท่ำนต้องกำรให้ฉีดน ำเสนอเรื่องมำทีอ่บต. 
  - เรื่องกองทุนนักกีฬำ เหลอื 1,000 บำทอยูก่ับเลขำสภำฯใกล้แข่งขันจะเชิญมำ
ประชุมอกีครั้ง   
  - ถนนสำยบ้ำนโคกเพชร ผูร้ับจ้ำงได้มำท ำสัญญำแล้ว  แต่ยังไม่ลงงำน อบต.ก็
ติดตำมให้อยู ่
  - โครงกำรบ้ำนใหม่โนนทอง ผมจะประสำนผู้รบัจ้ำงให้อกีรอบ  
  - โครงกำรของคุณอนุรักษ์ ค ำดี ผมยังไม่ได้ไปดูและยังไม่ได้คุยกับช่ำงคุมงำน              
อบต.จะน ำงบกลำงมำด ำเนินกำรให้ก่อน  
   - กำรขุดเจำะน้ ำบำดำลกรอ่ยให้ท่ำนเขียนโครงกำรน ำเสนอมำที่อบต.  
  - เรื่องกำรท่องเที่ยว เห็นด้วยกับอ่ำงเกบ็น้ ำห้วยซันโพรงเพรำะไม่รู้ว่ำจะขุดลอก
อ่ำงตอนไหน ใหร้อขุดลอกอ่ำงเสร็จก่อนค่อยมำคุยกันอกีครัง้ 

ร้อยตรีอนุรักษ์ ค าดี   - ผมขอปรึกษำมีชำวบ้ำนประมำณ 7-8 ครัวเรือน ปลูกผักขำย หำกจับกลุ่ม          
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 1   ขอขยำยเขตไฟฟ้ำ จำกเครนอ้อยบ้ำนห้วยน้อยมำที่บ้ำนหนองหอย จะเป็นไปได้หรือไม่ ที่  
    อบต.จะช่วยเหลือ 
นายมานะ เพ็งศรี    -ฝำกเรือ่งคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำง ผมอยำกให้แต่งตั้งประชำคมหมู่บ้ำนบ้ำง 
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 4    เพรำะเจ้ำหน้ำที่อบต.ไม่มเีวลำไปดู ก็ขอฝำกไว้ด้วย 
นายวันชัย อินทรเสนา    -ขอขอบคุณฝ่ำยบรหิำรที่ถ่ำยโอนประปำให้หมู่บ้ำนดูแล  
ผู้ใหญ่บ้านท านบพัฒนาใต้ -ขอให้ผู้บริหำรซ่อมแซมถนนสำยหลัก เช่น หมูท่ี่ 7 ไปหมู่ที ่6 โดยใช้แรงงำน            
    จิตอำสำไปช่วยซ่อมแซม  
     - โครงกำรอนรุักษ์พันธุกรรมพืชฯ ป่ำชุมชน มีงบประมำณแล้วขอให้เร่งด ำเนินกำร 
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นายชูชาติ จี่พิมาย    -ด้วยบ้ำนใหม่โนนทองได้จัดท ำน้ ำด่ืม ช่วงนี้จ ำหน่ำยไม่ได้เพรำะยังไม่ได้รบัอย.  
รองประธานสภาฯ  หำกผ่ำนอย.แล้วจะรบกวนที่ประชุมแจ้งใหทุ้กหมู่บ้ำนทรำบ และให้ทุกหมูบ่้ำนช่วยเหลือ 
    อุดหนุนน้ ำดื่ม  
นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ    -เรื่องกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ผมไม่แน่ใจจะสอบถำมใหอ้ีกครัง้  
นายกอบต.หนองหอย    -เรื่องคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำง ผมไม่แน่ใจในเรื่องของระเบียบ ขอเชิญท่ำน 
    ปลัดได้ช้ีแจง 
นายวรรธฐณัฏฐ์ นิติศักด์ิ   -ผมจะขอดรูำยละเอียดอกีครั้ง เพรำะระเบียบไม่ได้ระบุชัดเจน หำกเป็นไปได้            
ปลัดอบต.หนองหอย    คงเป็นโครงกำรต่อๆไป 
นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ    -เรื่องซ่อมแซมถนนที่จะใหจ้ิตอำสำมำช่วย คงจะน ำงบกลำงมำช่วยซ่อมแซม 
นายกอบต.หนองหอย   
นายมงคล ชุ่มขุนทด    -โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ขออนุมัติโครงกำรแล้ว มี 6 กิจกรรมและ                 
นิติกร    2 กิจกรรมย่อย เหลือข้ันตอนกำรก ำหนดแผนที่ปกปัก ผมได้เสนอนำยกว่ำอยำกให้จิตอำสำ 

เข้ำร่วมท ำงำนทุกเดอืนโดยเฉพำะพื้นที่ปกปัก ขอนำยกว่ำเปน็วันพุธที่ 2 ของเดือนให้ไป 
ร่วมกันด ำเนินกำร แต่จะมปีัญหำเรื่องกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ยังไม่รูจ้ะด ำเนินกำรอย่ำงไร 

นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ    -ผมขอให้กองกำรศึกษำช้ีแจงงำนโครงกำรแหเ่ทียนเข้ำพรรษำ 
นายกอบต.หนองหอย   
นายธนบดินทร์ เสมสันเทียะ   -งำนแห่เทียนเข้ำพรรษำของอ ำเภอ ประชุมแจ้งว่ำจะจัดแหเ่ทียนเข้ำพรรษำในวันที่ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 16 กรกฎำคม 2562 จะนัดประชุมอีกครั้งว่ำจะจัดรปูแบบไหน จะแห่ขบวนจำกถนน  

   สุรนำรำยณ์มำที่อ ำเภอพระทองค ำ โดยใช้สนำมหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอในกำรจัดงำน ขอให้  
ประชำชนทุกต ำบลเข้ำร่วม ต ำบลละไม่น้อยกว่ำ 100 คน  ซึ่งที่ผ่ำนมำมีหลำยหน่วยงำน
จัดงำนแห่เทียนเข้ำพรรษำ สตง.เรียกเงินคืน อ ำเภอคงจะมอบเป็นใบประกำศให้กับผู้ที่ชนะ
กำรประกวด แต่ไม่มีเงินรำงวัล  
  -ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนอง
หอย จ ำนวน 26 คน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบุเขว้ำ จ ำนวน 18 คน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนท ำนบพัฒนำ จ ำนวน 41 คน อบต.จะรับเด็กที่มีอำยุระหว่ำง 2-5 ขวบ ที่ผ่ำนมำจะมี
กำรจัดสรรงบประมำณค่ำอำหำรเสริมนม ค่ำอำหำรกลำงวัน ปีนี้งบประมำณจะมำกข้ึน          
จะมีค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  ค่ำเครื่องแบบนักเรียน  ค่ำหนังสือเรียน โดยจะต้องคีย์ข้อมูล
นักเรียนลงระบบ sis 

นายวรรธฐณัฏฐ์ นิติศักด์ิ    -ต้องขอขอบคุณ ท่ำนประธำนสภำ ท่ำนนำยกอบต.ท่ำนผู้น ำท่ำนสมำชิกทุกท่ำนที่
ปลัดอบต.หนองหอย     ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินในวันน้ี ตำมที่ทุกท่ำนได้ร่วมประชุมที่บ้ำน  
    ตลุกช่ังโค มีหนังสือจำกกระทรวงมหำดไทย แจ้งเรื่องกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.  

2561-2565 ซึ่งอบต.หนองหอยได้ประชุมประชำคมต ำบลเมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม  
2562 และหมู่บ้ำนได้ส่งโครงกำรมำ ช่ำงออกไปส ำรวจประมำณกำร  และจัดประชุม
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย 
ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย และประชุมสภำในวันนี้  
เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนซึ่งจะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 15 
มิถุนำยน 2562 

นายชยพล พชรวิทยกุล    -ขอรำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ผู้อ านวยการกองช่าง  2562 หมู่ 10 หมู่ 11 หมู่ 8 และหมู่ที่ 14 ผมได้ลงงำนช้ีจุดด ำเนินกำรแล้ว เหลือแจ้ง  
    ลงงำน ส่งพสัดุตรวจสอบ 
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นางสาววราภร ขอพรกลาง   -ตำมที่อบต.หนองหอยได้จัดประชุมประชำคมต ำบล เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2562 โดยให้แต่ละหมู่บ้ำนด ำเนินกำรจัดท ำและสง่แผนพฒันำเศรษฐกิจพอเพียง 

ท้องถ่ิน(ด้ำนกำรเกษตรและแหลง่น้ ำ) ประจ ำปี 2562 มีบำงหมูบ่้ำนด ำเนินกำรไม่แล้ว 
เสร็จในวันน้ัน จึงให้สง่ในภำยหลงั ยังมหีมู่บ้ำนที่ยังไม่ได้จัดส่ง ดังนี้ หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 8  
หมู่ที่ 10 และหมู่ 15 และหมู่บ้ำนที่ยังไมส่่งรำยช่ือสัดส่วนประชำคมหมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ 2 
หมู่ 4 หมู่ 8 หมูท่ี่ 10 หมู่ที่ 12 หมูท่ี่ 13 หมู่ที่ 14 และหมู่ 15 

ร้อยตรีอนุรักษ์ ค าดี   - ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน(ด้ำนกำรเกษตรและ           
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 1    แหล่งน้ ำ) เมื่อด ำเนินกำรเสร็จแล้ว ให้แต่ละหมู่ถ่ำยเอกสำรเก็บไว้จะได้ จะได้มีข้อมูลไว้ด 
นายมานะ  บุญลาภ  ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีผมก็ขอขอบคุณทุกท่ำนที่มำ 
ประธานสภาฯ  ประชุมวันน้ี  ผมขอปิดกำรประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา      14.53  น. 
 
    (ลงช่ือ)        สนอง  น้อยจันอัด    ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงสนอง  น้อยจันอัด) 
   เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย 
 
 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  ได้ตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองหอย  สมัยสำมัญ สมัยที่ 2/2562 วันที่ 14 เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2562 เห็นว่ำถูกต้องจึงลงลำยมือช่ือไว้เป็น
หลักฐำนวันที่ 1 กรกฎำคม 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 2/2562 วันที่  14 เดือนมถุินำยน พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2562 
 

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



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


