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-สำเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 

 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจำปี ๒๕64 
ครั้งที่ 3 

 วันอังคารที่ 31 เดือน สิงหาคม 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 -  
7 นายเล็ก  ลังด่านจาก สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 เล็ก  ลังด่านจาก  
8 นายมานะ  เพ็งศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 -  
9 นายสิน  วนสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 สิน  วนสันเทียะ  

10 นายสันติ์  วนสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 สันติ์  วนสันเทียะ  
11 นายประสิทธิ์  นันทชัยศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 ประสิทธิ์  นันทชัยศรี  
12 นางวิไลลักษณ์  นันทชัยศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 วิไลลักษณ์  นันทชัยศรี  
13 นายเวียงชัย  แซกพุทรา  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 -  
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. หมู่ ที่ 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  

 
 
 

 
 
 



รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 31  สงิหาคม 2564 หน้า 2 

 

ผู้ขาดประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมานะ  เพ็งศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 - - 
2 นายเวียงชัย  แซกพุทรา  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 - - 

 
ผู้ลาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางวราภรณ์  เหมือนสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 - - 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

สมาชิกสภาทั้งสิ้น 23 คน 
ผู้มาประชุม  20 คน 
ผู้ขาดประชุม  2 คน  
ผู้ลาประชุม  1 คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม  8 คน 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 
     เมื่อถึงเวลา 09.30 น. นางสาวสนอง น้อยจันอัด เลขานุการสภาฯ                                                                                                                                                                                            
    เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม  เพื่อนับองค์ประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว     

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เชิญท่านประธานสภาฯ 
เปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ   ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้มีมติวาระที่ 1  
ประธานสภา   ขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เมื่อวันที่ 23  สิงหาคม 2564 ซึ่งยังไม่ได้
ดำเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่ 3 
ขั้นลงมติ จึงนัดประชุมสภาฯในวันนี้ 

ที่ประชุม     รับทราบ 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ นายก อบต.หนองหอย ธีรชัย ถ่อนสันเทียะ  
2 นายธวัช ชมโคกสูง รองนายกอบต.หนองหอย ธวัช ชมโคกสูง  
3 นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง รองปลัด อบต.หนองหอย ชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง  
4 นางสาวสุภลักษณ์  แถมกลาง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ สุภลักษณ์  แถมกลาง  
5 นายชยพล พชรวิทยกุล ผู้อำนวยการกองช่าง ชยพล พชรวิทยกุล  
6 นายธนวัฒน์บุญศิริธนโชควรกลุ นักวิชาการสาธารณสุข ธนวัฒน์บุญศิริธนโชควรกุล  
7 นางถวิลวงศ์ บุญลาภ คนงาน ถวิลวงศ์ บุญลาภ  
8 นางสาววราภร ขอพรกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วราภร ขอพรกลาง  
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ            รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  
ประธานสภาฯ    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 23 เดือน 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้ เสนอรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยครั้งที่แล้ว เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯได้
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบว่า มีข้อความใดที่จะขอแก้ไข  
เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมเติมหรือไม่ เพ่ือจะได้ให้ท่านเลขานุการสภาฯได้ 
แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป เชิญเสนอได้ 

ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี    เอกสารค่อยข้างมากผมเองก็จำไม่ได้ทั้งหมด แต่ตรวจสอบดูแล้ว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  สมบูรณ์ดี หากสมาชิกเห็นว่าต้องแก้ไขขอเชิญเสนอได้ 
    เมื่อไม่มีท่านใดเสนอแล้ว ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม            มติรับรอง....19....เสียง  ไม่รับรอง....-....เสียง งดออกเสียง....1....เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
     -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายมานะ  บุญลาภ  4.1 รายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการ            
ประธานสภาฯ   แปรญัตติฯร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ               
  พ.ศ. 2565 
   ขอเชิญร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 รายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯต่อ 
  ที่ประชุมสภา  อบต. 
ร้อยตรีอนุรักษ์ คำดี   เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.หนองหอยทุกท่าน 
ประธานคณะกรรมการ   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ในการประชุมสภา            
แปรญัตติฯ   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 23 เดือน    

สิงหาคม  2564 ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และที่ประชุม
คณ ะกรรมการแปรญั ตติ  ได้มี มติ เลื อกประธานและเลขานุ การฯ 
ประกอบด้วย 

    1. ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
   2. นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   

    3. นายองอาจ  อินทร์จำนงค์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   
4. นายเล็ก  ลังด่านจาก  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   

    5. นางภูศรี ครูทำนา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   
    6. นางสนอง น้อยจันอัด  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   

7. นายสุชาติ  บำรุงศิลป ์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ 
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     เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ  
    ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
    2554  ข้อ50กำหนดว่าเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว 
    จะต้อง เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
    พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงาน
    นั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อ
    ใดบ้างการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
    ญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
    ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงาน
    นั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม พิจารณา
    เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติ ไปร่วม
    ประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ 
    เกี่ยวกับรายงานนั้น 

คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที่ 
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565ดังนี้ 

   การยื่นแบบเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 24 – 26  สิงหาคม  
2564  เวลา 08.30 น. – 17.30 น. รวมจำนวน 27 ชั่วโมง ณ  ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีสมาชิก อบต.ที่ยื่นแบบเสนอ
ขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่  

1. ร้อยตรีอนุรักษ์   คำดี   สมาชิก อบต. หมู่ที่  1  ผู้ รับรอง             
นางสนอง น้อยจันอัด และนายองค์อาจ อินทร์จำนงค ์

2.นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13ผู้รับรอง
นายองอาจ อินทร์จำนง และนายสุชาติ บำรุงศิลป์  
 และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมพิจารณาคำขอเสนอ        
แปรญัตติฯ เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2564 เวลา09.30 น.–11.20 น.  
ณ  ห้องประชุม อบต.หนองหอย  โดยมีท่านนายกอบต.หนองหอย  ท่าน
รองปลัดอบต.หนองหอย  หัวหน้าส่วนราชการอบต. หนองหอย  และ
สมาชิกสภา อบต.หนองหอย เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการแปรญัตติฯ  
จึงขอสรุปและรายงานผลการพิจารณาแปรญัตติ  ดังต่อไปนี้ 

    1. ผู้เสนอขอแปรญัตติ 
1.1 ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี  สมาชิก อบต. หมู่ที่  1  ผู้รับรอง             

นางสนอง น้อยจันอัด และนายองค์อาจ อินทร์จำนงค์ดังนี้ 
  1.ขอแปรญัตติแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการอบรมและ
จัดทำทะเบียนแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน งบประมาณตั้งไว้ 120,000  บาท     
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ขอปรับลด 30,000.-  บาท ให้คงไว้ 90,000.-  บาท มติที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบตามท่ีเสนอแปรญัตติ  

 2 . ขอแปรญั ตติ แผนงานสาธารณ สุข  งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายการรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการต่างๆ งบประมาณตั้งไว้ 45,000  บาท ขอปรับลด 20,000.-  
บาท ให้คงไว้ 25,000.-  บาท มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามท่ีเสนอแปรญัตติ  
  3 . ขอแปรญั ตติ แผนงานสาธารณ สุข  งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืนๆ โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหอย งบประมาณตั้งไว้ 600,000  บาท  
ขอปรับลด 100,000.-  บาท ให้คงไว้ 500,000.-  บาท มติที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ยืนตามร่างเดิม 

1.2 นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ผู้รับรอง
นายองอาจ อินทร์จำนง และนายสุชาติ บำรุงศิลป์  ดังนี้ 
  1. ขอแปรญัตติแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด งบประมาณตั้งไว้  
50,000  บาท  ขอปรับลด 20,000.-  บาท ให้คงไว้ 30,000.-  บาท 
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ยืนตามร่างเดิม 
 2. ขอแปรญัตติแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รายการ
จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี(LED) แบบ SmartTV งบประมาณตั้งไว้ 15,400  
บาท ขอปรับลด 15 ,400 บาท ให้คงไว้ 0  บาท มติที่ ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ยืนตามร่างเดิม 

คณะกรรมการแปรญัตติครบทุกแผนงานแล้ว ยอดเงินแต่ละ 
แผนงานที่ปรับลด มีดังนี้  

    1. แผนงานบริหารงานทั่วไป            ตั้งไว้           12,438,365 บาท 
          ขอปรับลด           30,000  บาท 
          คงเหลือ 12,408,365   บาท 

     2. แผนงานรักษาความสงบภายใน     ตั้งไว้        986,750  บาท 
          คงเดิมไว้      986,750   บาท 

    3. แผนงานการศึกษา       ตั้งไว้     7,859,097  บาท 
          คงเดิมไว้   7,859,097   บาท 
 4. แผนงานสาธารณสุข       ตั้งไว้        1,230,400  บาท 
          ขอปรับลด           20,000  บาท 
          คงเหลือ    1,210,400  บาท 
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    5. แผนงานงานเคหะและชุมชน         ตั้งไว้             20,000  บาท 
             คงเดิมไว้         20,000  บาท 
    6. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชนตั้งไว้          722,000  บาท 

          คงเดิมไว้            722,000 บาท 
    7. แผนงานการศาสนาฯ                ตั้งไว้         180,000  บาท 

          คงเดิมไว้        180,000  บาท 
    8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ตั้งไว้             6,982,530  บาท 

           คงเดิมไว้     6,982,530  บาท 
     9. แผนงานการเกษตร       ตั้งไว้                545,400  บาท 
          คงเดิมไว้       545,400  บาท 

    10. แผนงานการพาณิชย์        ตั้งไว้             893,750  บาท 
                     คงเดิมไว้   893,750   บาท 

    11. แผนงานงบกลาง        ตั้งไว้        15,641,708  บาท 
                    คงเดิมไว้    15,641,708 บาท 

  ประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งไว้
เป็นจำนวนเงิน  47,500,000 บาท มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ปรับลดแต่ละแผนงาน รวมเป็นจำนวนเงิน  50,000 บาท  ฉะนั้นยอด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 คงเหลือยอดเงินรวม
ทั้งสิ้น  47,450,000 บาท  

ความเห็นและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ   คณะกรรมการ 
แปรญัตติฯ ได้มีมติบางส่วนเห็นให้ยืนตามร่างเดิมตามที่นายกเสนอร่างฯ  
และบางส่วนเห็นตามผู้ยื่นเสนอคำขอแปรญัตติ  จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุม
สภ าองค์ การบ ริห ารส่ วนตำบลหนองหอยพิ จารณ า ในวาระที่  2                 
(ข้ันแปรญัตติ)  และวาระท่ี 3 (ข้ันลงมติ) ต่อไป 

ที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายมานะ บุญลาภ  5.1 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯ           งบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) 
    ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงข้อระเบียบ ขอเชิญครับ 
นางสนอง  น้อยจันอัด  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
เลขานุการสภาฯ   1 . พระราชบัญ ญั ติ สภาตำบลและองค์ การบริหารส่วนตำบล                     

พ.ศ.  2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ือ

เพ่ิมเติม รายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลด
หรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้ หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
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2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.  2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

 ข้อ 51 กำหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้
ปรึกษา เรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ         
แปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ  หรือเห็น
ด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว  ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติ            
ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องใน
สาระสำคัญ ที่ ป ระชุ มสภ าท้ องถิ่ น จะลงมติ ให้ ส่ งปัญ หานั้ น ไป ให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้  โดย
ไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก  ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว  การพิจารณาเฉพาะข้อ
นั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน  แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ
ต่อไป  สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ ได้  ถ้าข้อ
ขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว            
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้
ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม  เว้นแต่
กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะ
ข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 

ข้อ61 กำหนดว่า ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่ง
มีข้อผูกพันอย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
   (2) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

 ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ให้
ประธานสภา ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ที่ประชุม     รับทราบ 
นายมานะ บุญลาภ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ           พ.ศ. 2547และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554 ข้อ 51 กำหนดว่า 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืนที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเป็น
อย่างอ่ืนหรือไม่ 

ที่ประชุม    ไม่มี 
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นายมานะ บุญลาภ   ผมขอให้ชี้แจงเป็นรายข้อ  โดยเริ่มจากข้อที่1 ดังนี้ 
ประธานสภาฯ           1. ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี  ขอแปรญัตติแผนงานบริหารงานทั่วไป              

งานบริหารงานคลัง งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
โครงการอบรมและจัดทำทะเบียนแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน งบประมาณ      
ตั้งไว้ 120,000 บาท ขอปรับลด 30,000 บาท ให้คงไว้ 90,000 บาท 
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบตามที่เสนอแปรญัตติ  ฝ่าย
บริหารหรือผู้ขอเสนอคำแปรญัตติจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่   

ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี   ขอชี้แจงอีกครั้งในการประชุมสภาฯวันนี้ สำหรับงบประมาณ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  โครงการอบรมและจัดทำทะเบียนแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน งบประมาณ      

ตั้งไว้ 120,000 บาท ขอปรับลด 30,000 บาท ให้คงไว้ 90,000 บาท 
งบประมาณปี 2563 ไม่ได้ดำเนินการก่อนตั้ง ปี  2564 ผมเห็นว่า
งบประมาณ 90,000 บาท สามารถดำเนินการได้  เพราะปัจจุบันที่ดินมี
ระบบการขึ้นทะเบียนตามพิกัดในภาพรวมของการเกษตร ผมเห็นว่าไม่
คุ้มค่ากับรายรับ การเก็บภาษีของอบต.เก็บได้น้อยมากเมื่อเทียบกับรายจ่าย 
ข้อดีคือมีการจ้างงานเยาวชนมีงานทำและทำงานได้ดีขึ้น ผมคิดว่าหากตัด
งบประมาณ 30,000 บาท เหลือ 90,000 บาท สามารถบริหารจัดการได้ 
ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อน  

นายมานะ บุญลาภ  ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงมา เจ้าหน้าที่มีอะไร 
ประธานสภาฯ   จะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ 
นางสาวสุภลักษณ์  แถมกลาง  โครงการอบรมและจัดทำทะเบียนแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน เป็นไป
นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ตามระเบียบกระทรวงการคลังที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 

ดำเนินการ แต่อบต.หนองหอยยังดำเนินการไม่สำเร็จ ก็ต้องตั้งงบประมาณ
ไว้ทุกปี การจัดเก็บภาษีได้น้อยเพราะบุคลากรกองคลังมีไม่ครบทุกตำแหน่ง 
จึงจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลระบบแผนที่ภาษีให้เป็นไปตามระเบียบของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ 

นายมานะ บุญลาภ  มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม   
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  เห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรฯ จำนวน  14  เสียง   

เห็นชอบให้คงร่างเดิม   จำนวน    3  เสียง  
งดออกเสียง      จำนวน    3  เสียง 

นายมานะ บุญลาภ  2. ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี ขอแปรญัตติแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
ประธานสภาฯ   สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย    

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายการรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการต่างๆ งบประมาณตั้งไว้ 45,000 บาท ขอปรับลด 20,000 บาท 
ให้คงไว้ 25,000 บาท มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบตามที่
เสนอแปรญัตติฝ่ายบริหารหรือผู้ขอเสนอคำแปรญัตติจะอภิปรายเพ่ิมเติม
หรือไม่   
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ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี   แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

รายการรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ งบประมาณตั้งไว้ 45,000 
บาท ขอปรับลด 20,000 บาท ให้คงไว้ 25,000 บาท ขอนำเรียนว่าปี 
2564 ตั้งงบประมาณไว้ 5,000 บาท เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆเช่น ค่า
ถ่ายเอกสาร และอ่ืนๆ หากไม่พอก็สามารถโอนได้ ทำไมถึงตั้งงบประมาณ
เกินจากความเป็นจริง ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติจึงขอปรับลดเหลือ
ให้ท่านบริหาร 25,000 บาท งบประมาณส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ เงินเดือน
เจ้าหน้าที่ ส่วนงบประมาณที่จะดูแลพี่น้องประชาชนมีน้อย ผมชี้แจงมามาก
พอสมควรแล้ว ขอบคุณมากครับ 

นายมานะ บุญลาภ  ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงมา เจ้าหน้าที่มีอะไร 
ประธานสภาฯ   จะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ 
นางสาววราภร  ขอพรกลาง   ตามท่ีได้ชี้แจงให้คณะกรรมการแปรญัตติทราบแล้วครั้งหนึ่งว่า  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปี 2564 แผนงานสาธารณสขุ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข 

อ่ืน ตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายรายการจ้างเหมาบริการ จากแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ตั้งงบประมาณไว้ 350,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค่าจ้างเหมา
ทำเอกสาร ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ฯลฯ ซึ่งปี 2564 
อบต.จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 คน  ในอัตรา
เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือนเป็นเงิน 108,000 บาท แต่
ตามที่แจ้งแล้วการจำแนกรูปแบบงบประมาณแบบใหม่ เริ่มใช้งบประมาณปี 
2565 เป็นต้นไป จึงแยกแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืนงบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการ รายการรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ งบประมาณตั้ง
ไว้ 45,000บาท หากดำเนินการจริงทั้งปีงบประมาณก็ไม่เพียงพอ  จึง
ขอให้คงร่างเดิมไว้ 

นายมานะ บุญลาภ  มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม   
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  เห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรฯ จำนวน    7 เสียง   

เห็นชอบให้คงร่างเดิม   จำนวน   10 เสียง  
งดออกเสียง      จำนวน    3  เสียง 

นายมานะ บุญลาภ  3. ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี ขอแปรญัตติแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
ประธานสภาฯ    สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย   

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 
รายจ่ายอ่ืนๆ โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหอย งบประมาณตั้ งไว้  600,000  บาท  ขอปรับลด 
100,000.-  บาท ให้คงไว้ 500,000.-  บาท มติที่ประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติเห็นชอบให้ยืนตามร่างเดิม 

ที่ประชุม    รับทราบ 
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นายมานะ บุญลาภ  4. นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะขอแปรญัตติแผนงานบริหารงานทั่วไป            
ประธานสภาฯ     งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   

รายการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 
ตั้งไว้ 50,000  บาท  ขอปรับลด 20,000.-  บาท ให้คงไว้ 30,000.-  
บาท มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ยืนตามร่างเดิม 

ทีป่ระชุม    รับทราบ 
นายมานะ บุญลาภ  5. นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะขอแปรญัตติแผนงานบริหารงานทั่วไป            
ประธานสภาฯ   งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ 

เผยแพร่  รายการจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี(LED)แบบ SmartTV งบประมาณ
ตั้งไว้ 15,400  บาท ขอปรับลด 15,400 บาท ให้คงไว้ 0  บาท มติที่
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ยืนตามร่างเดิม 

ที่ประชุม    รับทราบ 
นายมานะ บุญลาภ    ขอสรุปงบประมาณรายจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายหลังจากท่ีประชุมสภาฯ มีมติวาระ 

ที่ 2 (ข้ันแปรญัตติ)  ดังนี้   
    1. แผนงานบริหารงานทั่วไป      ตั้งไว้             12,438,365 บาท 

                   ขอปรับลด           30,000  บาท 
          คงเหลือ 12,408,365   บาท 

    2. แผนงานรักษาความสงบภายใน     ตั้งไว้        986,750  บาท 
          คงเดิมไว้      986,750   บาท 

    3. แผนงานการศึกษา       ตั้งไว้     7,859,097  บาท 
          คงเดิมไว้   7,859,097   บาท 
 4. แผนงานสาธารณสุข       ตั้งไว้        1,230,400  บาท 
          คงเดิมไว้ 1,230,400 บาท 

    5. แผนงานงานเคหะและชุมชน         ตั้งไว้             20,000  บาท 
             คงเดิมไว้         20,000  บาท 
    6. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชนตั้งไว้          722,000  บาท 

          คงเดิมไว้            722,000 บาท 
    7. แผนงานการศาสนาฯ                ตั้งไว้         180,000  บาท 

          คงเดิมไว้        180,000  บาท 
    8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ตั้งไว้             6,982,530  บาท 

           คงเดิมไว้     6,982,530  บาท 
     9. แผนงานการเกษตร       ตั้งไว้                545,400  บาท 
          คงเดิมไว้       545,400  บาท 

    10. แผนงานการพาณิชย์        ตั้งไว้              893,750  บาท 
                     คงเดิมไว้      893,750   บาท 

    11. แผนงานงบกลาง        ตั้งไว้          15,641,708  บาท 
                    คงเดิมไว้     15,641,708 บาท 
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  ประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้เป็น
จำนวนเงิน  47,500,000 บาท มติที่ประชุมสภาฯวาระที่ 2 ปลับลดเป็น
จำนวนเงิน 30,000 บาท ฉะนั้นยอดงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2565 คงเหลือยอดเงินรวมทั้งสิ้น  47,470,000 บาท  

ที่ประชุม     รับทราบ 
นายมานะ บุญลาภ   ผมขอมติต่อที่ประชุมว่าเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การ
ประธานสภาฯ           บริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณพ.ศ. 2565 และให้ผ่านวาระท่ี 2 ไปสู่การพิจารณาวาระที่ 3 
ต่อไป 

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ...19...เสียง ไม่เห็นชอบ...-...เสียง  งดออกเสียง...1...เสียง 
นายมานะ บุญลาภ    ก่อนที่จะพิจารณาวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ผมขอพักการประชุมเพ่ือ
ประธานสภาฯ   รับประทานอาหารกลางวันก่อน  และเริ่มประชุมอีกครั้งในเวลา 13.00 น. 

                      ***พักประชุมเวลา  12.00 น.*** 
 

เริ่มประชุมต่อเวลา 13.00  น. 
นายมานะ บุญลาภ  5.2 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯ         งบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวาระท่ี 3 (ข้ันลงมติ) 
     ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงข้อระเบียบ ขอเชิญครับ 
นางสนอง  น้อยจันอัด  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
เลขานุการสภาฯ   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
    พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 52  “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการ
อภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุ
อันควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้             
ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่ 

ที่ประชุม     รับทราบ 
นายมานะ บุญลาภ   มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดอยากจะให้มีมติในการอภิปรายในวาระท่ี 3 นี้ 
ประธานสภาฯ           หรือไม ่
ที่ประชุม    ไม่มี 
นายมานะ  บุญลาภ     เมื่อไม่มีการขอให้ลงมติให้มีการอภิปรายในวาระที่ 3  นี้ กระผมจึง
ประธานสภาฯ   ขอมตทิี่ประชุมว่าสภา อบต.หนองหอย เห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตราเป็นข้อบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม่ 
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ...19..เสียง ไม่เห็นชอบ...-...เสียง  งดออกเสียง...1...เสียง 
นายมานะ  บุญลาภ     ขอให้สมาชิกอบต.ทุกท่านปรับมือให้กับการปฏิบัติหน้าที่ของ
ประธานสภาฯ   คณะกรรมการแปรญัตติต่อไปเข้าสู่วาระอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ 
นายมานะ บุญลาภ  มีท่านใดจะฝากหรือสอบถามฝ่ายบริหารหรือไม่ขอเชิญครับ 
ประธานสภา 
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ร้อยตรีอนุรักษ์ คำดี   การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการแปรฯ ถือว่าเป็นเกียรติ ในฐานะที่
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1  ผมเป็นสมาชิกมา 6-7 ปี ผมถามว่ามีท่านใดเคยเป็นคณะกรรมการแปร 

ญัตติบ้าง บางท่านไม่เคยเป็นเลย ก็เป็นไปตามที่ที่ประชุมเสนอ มีความ
คิดเห็นต่างกันบ้างเป็นความรู้อย่างหนึ่งอย่างในการทำงาน ถามว่าจะตัด
งบประมาณหรือไม่ตัด  เจ้าหน้ าที่ ต้องทำให้ถูกต้อง หากสภาฯตัด
งบประมาณลงก็มีแนวทางแก้ไข  งบประมาณก็ไม่ได้ไปไหนอยู่ตรงนี้  
ประชาชนทั้ง  15 หมู่บ้านมองดูการทำงานของ อบต.เพราะต้องทำงาน
ร่วมกัน ส่วนเรื่องความทุกข์ร้อนของประชาชน ก็ขอให้สมาชิกได้นำเสนอ 

นายมานะ บุญลาภ   เป็นการบริหารตำบลร่วมกัน ต้องตอบประชาชนให้ได้ว่า  เรามาทำ
ประธานสภา   อะไรกันในวันนี้ ตรวจสอบการดำเนินงานเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ก็มีเพียง 

เท่านี้ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามฝ่ายบริหารเชิญครับ 
นายสุชาติ บำรุงศิลป์   -ขอสอบถามเรื่องถนนคันดินของหมู่ที่ 12 ใกล้สิ้นปีงบประมาณ
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 12  แล้ว อยากทราบว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว 

 - ซอยบ้านนางบุญเที่ยง มีถนนทรุดตัวลงไม่ทราบว่าดำเนินการไป
ถึงไหนแล้ว 

นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ  -ผมเป็นตัวแทนของชาวบ้านหมู่บ้านโนนทองตอนนี้โครงการเกรด
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 13  บดอัดแน่นพร้อมลงหินคลุกชาวบ้านฝากขอบคุณคณะผู้บริหาร 

 - อีกเรื่องผมได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้
ได้รับคัดเลือกให้มาทำหน้าที่อีกในครั้งต่อไป ผมจะเชิญเหน้าที่มาสอบถาม
ทำความเข้าใจ เพราะเมื่อฟังเจ้าหน้าที่และผู้บริหารชี้แจงแล้วจึงเข้าใจ ว่าจะ
จัดซื้อไปเพือ่อะไร 

นายประสิทธิ์ นันทชัยศรี   ผมต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ไปร่วมจัดทำศูนย์พักคอยฯ และมี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6  น้ำใจบริจาคสิ่งของให้กับบ้านบุเข้าหมู่ท่ี 6 มี ผองได้นำไข่มามอบให้กับผู้กัก 

ตัวหมู่บ้านผม ผมอยากสอบถามเรื่องถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวของหมู่ที่ 6 
ของอบต.ยังไม่มีมามอบให้เลย บางคนกักตัวจนครบแล้วแต่ยังไม่ได้รับถุงยัง
ชีพจากทาง อบต. เลย เพราะอบต.มีนักวิชาการสาธารณสุข ไม่ว่าท่านนายก 
ท่านรองปลัด อยากทราบว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว 

นายสิน วนสันเทียะ   - ผมขอฝากเรื่องน้ำของหมู่ที่ 5 ตอนนี้น้ำในสระของหมู่ที่ 5 เหลือ 
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5  ประมาณ 30 % ที่ใช้ได้ อยากให้ อบต.ช่วยเหลือ 

 - เรื่องถนนสายหลักจากบ้านสายออ-บ้านหนองหอย ชาวบ้านฝาก
สอบถามมาเพราะปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมาก อยากให้ช่วยรีบ
แก้ไขปัญหาให้ด้วย 

นายชูชาติ จี่พิมาย   ในฐานะรองประธานสภาฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความ
รองประธานสภาฯ  ร่วมมือกับสภาที่ทำหน้าที่ตามที่สภาฯมอบหมายให้ท่านไปปฏิบัติหน้าที่ให้ฃ 

ลุล่วงไปด้วยดี ในนามสมาชิกสภาฯ ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
ข้อบัญญัติฯ รายจ่ายแต่ละส่วนแต่ละสำนัก ผมขอชมเชยเจ้าหน้าที่ที่ได้
จัดทำเอกสารสามารถดูได้ชัดเจน หากสมาชิกได้ตรวจดูก็จะมีข้อผิดพลาด
บ้าง ผมเห็นว่าในส่วนของงานกิจการสภาฯ ผมขอให้ท่านได้เชิญท่าน
ประธานสภาฯเข้าร่วมประชุมด้วย ว่าฝ่ายสภาฯยังขาดเหลืออะไร วันนี้ตรา
ข้อบัญญัติฯ 47,470,000 บาท ผมอยากให้ทำให้ครอบคลุมทั้งหมด 
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เมื่อก่อนเคยมีห้องกิจการสภาฯ มีโต๊ะทำงาน มีเก้าอ้ี แต่ปัจจุบันหายไปให้
ท่านช่วยดูให้ด้วย  ผมอยากให้มีห้องสภาฯไว้เพ่ือเวลาประชุมเสร็จสมาชิกมี
การพูดคุยนอกรอบกันหรือเวลามีอะไรอยากปรึกษาหารือจะได้ใช้ห้องสภาฯ 
อีกเรื่องเงินจ่ายขาดสะสม ผมสังเกตว่าเป็นงบประมาณที่อบต.มีอยู่แล้วใน
บัญชี หากประชาชนมีความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถนำมาใช้ได้ ปีที่ผ่าน
มายังมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือไม่  ฝากเจ้าหน้าที่งบประมาณให้
ช่วยฝ่ายบริหารดำเนินการให้ทันเวลาด้วย ตามที่ผมได้กล่าวมาบ้างครั้งอาจ
ใช้คำพูดที่ไม่ถูกต้อง ผมก็เป็นสมาชิกตั้งแต่สมัยแรก พร้อมกันนายสิน              
วนสันเทียะ สมัยนั้นเงินเดือน 500 บาท ปัจจุบันเงินเดือน 7,200 บาท 
ไม่ใช่ว่าผมเกี่ง ทุกท่านก็เก่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ามา ผมขอฝากหากมีการ
จัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายครั้งต่อไปอยากให้เชิญสมาชิกมาร่วมรับฟัง
ด้วย อีกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องท่อสระน้ำที่ขาดอยู่ไม่ทราบว่าดำเนินการถึงไหน
แล้วเดือนกันยายนนี้ก็จะสิ้นปีงบประมาณ 1 ตุลาคมก็จะเริ่มปีงบประมาณ
ใหม่ ขอให้ท่านช่วยเร่งดำเนินการโครงการในทุกหมู่บ้าน มีเหตุผลที่ล่าช้า
อย่างไรให้ช่วยชี้แจง ขอบคุณครับ  

นายเล็ก ลังด่านจาก   - ขอสอบถามเรื่องกฎหมาย มีชาวบ้านปิดคันนาทำให้น้ำไหลไปบน
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 3  ถนนน้ำไหลพัดลูกรังไปหมดมีแต่ดิน ทำให้การสัญจรไปแล้วรถติดหล่ม เขา 

ทำแบบนี้ผิดหรือไม่  เพราะอบต.จะต้องใช้งบประมาณไปซ่อมแซมถนนอีก 
ก็เป็นปู่ย่าตายายของผมเอง ปีที่แล้วก็เป็นเช่นนี้ทำให้ถนนต่ำสัญจรไปมา
ลำบากมาก 
 - เรื่องน้ำประปาไม่ไหล สำหรับโครงการของหมู่ที่ 3 ขอขอบคุณที่
เห็นความจำเป็นของประปา โครงการวางท่อประปาของหมู่ที่  3 หาก
ดำเนินการแล้วจะสะดวกมากขึ้น โครงการของกรมทรัพยากรน้ำท่อเล็กพอ
ต่อกันน้ำก็ไหลไม่ทัน ผมจะนำท่อไปต่อท่านนายกให้รอโครงการก่อนใน
ปีงบประมาณหน้าจะได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จครั้งเดียว ฝากให้ท่านรีบ
ดำเนินการอย่าให้ถึงฤดูแล้ง ประปาหน้าวัดก็ปิดเปิดทั้งวันยังไม่ได้ซ่อม  
 - ถนนสายตลุกม่วงใกล้จะหมดปีงบประมาณ 2564 แล้วยังไม่เห็น
มีผู้รับเหมาเข้าไปดำเนินการ ขอบคุณครับ 

นายมานะ บุญลาภ   อยากให้สมาชิกทุกท่านได้ชี้แจงปัญหาขอแต่ละหมู่ให้ฝ่ายบริหาร
ประธานสภาฯ   ทราบเพ่ือที่จะให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงในครั้งเดียวเชิญสมาชิกหมู่ที่ 2 
นายถวิล มะลิวงศ์   หมู่ที่ 2 ยังไม่มีชาวบ้านแจ้งว่ามีปัญหาอะไร 
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2 
นายมานะ บุญลาภ   ขอเชิญสมาชิกหมู่ที่ 7 มีอะไรจะฝากฝ่ายบริหารหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
นายอวบ เสตะปุตะ   มีปัญหาเรื่องถนนของหมู่ที่ 7 ซอยเข้าบ้านที่ยังไม่ได้ทำคอนกรีต 
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 7  มีอยู่ 2 ซอย 
นายมานะ บุญลาภ   ถนน 2 ซอยได้รับงบประมาณแล้วหรือยัง หรือว่าขอความ 
ประธานสภาฯ   ช่วยเหลือ 
นายอวบ เสตะปุตะ   ขอความช่วยเหลือครับ 
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 7 



รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 31  สงิหาคม 2564 หน้า 14 

 

นายมานะ บุญลาภ   ขอเชิญสมาชิกหมู่ท่ี 8 มีอะไรจะฝากฝ่ายบริหารหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
นายทวิน หวังแอบกลาง   ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ ไปทำถนนให้ชาวบ้านแต่ยังเหลืออีก               
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 8  1 ซอย ท่านนายกแจ้งว่าจะนำหินคลุกไปลงให้  
นายมานะ บุญลาภ   ขอเชิญสมาชิกหมู่ที่ 9 มีอะไรจะฝากฝ่ายบริหารหรือไม่ 
ประธานสภาฯ    
นายอำพล พรสวัสดิ์   เรื่องประปาของหมู่ที่  9 ผมทำเอกสารเรื่องหัวระเบิดทราย        
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 9  (เปลี่ยนวาวล์)เข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ช่างยังไม่ดำเนินการให้ ขอให้ฝ่าย 

บริหารช่วยดูให้ด้วยครับ 
นายมานะ บุญลาภ   ขอเชิญสมาชิกหมู่ที่ 10 มีอะไรจะฝากฝ่ายบริหารหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
นางพนม สุขมะลัง   โครงการของหมู่ที่ 10 เรื่องถนนที่ชำรุดตั้งแต่พายุโนอึลมีการ
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 10  ซ่อมแซมแล้วครั้งหนึ่ง แต่ตอนนี้เริ่มจะชำรุดเสียหายสัญจรลำบากมาก 
นายมานะ บุญลาภ   ขอเชิญสมาชิกหมู่ที่ 11 มีอะไรจะฝากฝ่ายบริหารหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
นายนพ แซสันเทียะ   หมู่ที่ 11 มีเรื่องฝ่ายที่ชำรุดเสียหาย 2 แห่ง ฝ่ายบริหารแจ้งว่าไม่มี 
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 11  ผู้รับจ้าง  จะทำอย่างไรดี 
นายมานะ บุญลาภ   ขอเชิญสมาชิกหมู่ที่ 14 มีอะไรจะฝากฝ่ายบริหารหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
นายองอาจ อินจำนงค์   -เรื่องถนนของหมู่ที่ 14 ผมส่งเอกสารมาให้ทาง อบต. ไม่ทราบว่า
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 11  มีงบประมาณส่วนใดจะซ่อมแซมถนนชำรุดจากพายุโนอึลได้บ้าง 

-อีกเรื่องถนนลาดยางตรงสี่แยกทำนบพัฒนา-บ้านพระงามถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรลำบากมาก ขอฝากด้วยครับ 

นายมานะ บุญลาภ   ผมเชิญท่านชี้แจง ผมอยากให้สมาชิกทุกท่านได้แจ้งถึงปัญหาต่างๆ
ประธานสภาฯ   ไม่ว่าจะเรื่องถนนหนทางหรือเรื่องฝ่ายเรื่องน้ำประปามีปัญหาอะไรแจ้งให้ 

ฝ่ายบริหารสอบถามเรื่องโครงการงบประมาณของปี 2564 หรือว่า
โครงการใดที่ดำเนินการแล้วเสร็จหรือค้างอยู่ที่ยังไม่ได้ทำเพราะตอนนี้ก็จะ
ใกล้ปีงบประมาณปี 2565 การที่ผมเชิญสมาชิกของแต่ละหมู่ให้ชี้แจงถึง
ปัญหาของแต่ละหมู่นั้นทางฝ่ายบริหารจะได้ทราบแล้วแก้ไขปัญหาให้ได้ทัน 
มีสมาชิกท่านอ่ืนจะสอบถามอีกหรือไม่ก่อนที่ฝ่ายบริหารจะตอบข้อซักถาม 
และเรื่องของหมู่ที่ 15 ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรบ้างเพราะไม่มีสมาชิกหรือ
ตัวแทนเขามาประชุม เชิญท่านอนุรักษ์ฯครับ 

ร้อยอนุรักษ์ คำดี    -เรื่องของหมู่ที่ 15 มีชาวบ้านฝากมาอยากให้ดูถนนสาย 
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1  บ้านบุเขว้า-บ้านศรีพัฒนาไม่ทราบว่าคืบหน้าไปถึงไหนผมก็ฝากด้วย 

 - หมู่ที่  2 แจ้งว่าไม่มีความเดือดร้อน แต่พ่ีน้องประชาชนฝาก
ประจำถนนลาดยางที่ไปซ่อมแซมเริ่มดำเนินการ 5 – 10 มิถุนายน 2564 
ปัจจุบันกลับสู่สภาพเดิมเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะผมสัญจรประจำ ผมไม่ทราบ
ว่างบประมาณเท่าไหร่ ทำอย่างไรจะคุ้มค่าขอฝากไว้ด้วย   

- การนำเสนอโครงการในข้อบัญญัติฯ ไม่ทราบว่ารวมหรือกระจาย
อยู่ตรงไหน ชาวบ้านก็นั่งรองบประมาณ ควรมีทุกหมู่บ้านลดหลั่นกันไป 
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  - ฝากถึงตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ผมถือว่าเป็นตัวแทนพ่ีน้อง
ประชาชน อยากให้ตรวจสอบงบประมาณของแต่ละโครงการ หากหน่วย
ตรวจสอบไปท้วงติงก็อย่าไปว่าเพราะผมถือว่าเขาทำหน้าที่แทนสภาฯ 
 - การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะผมอยากให้ตรวจสอบดูว่ามี
สายไฟฟ้าชำรุดด้วยหรือไม่จะได้เปลี่ยนครั้งเดียวเลย 
 - เรื่องโรคลัมปีสกินผมได้รับข้อมูลจากปศุสัตว์อำเภอ ว่าตำบลของ
เรามีโคตาย 9 ตัว คิดเป็นเงินที่จะช่วยเหลือ 114 ,000 บาท มีหมู่ที่ 13  
4 ราย หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 1 ปศุสัตว์แจ้งว่าท่านนายอำเภอจะมี
หนังสือถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณจะ
ช่วยเหลือหรือไม่ให้ชี้แจ้งไปด้วย ถ้ารองบประมาณใหม่พ่อแม่พ่ีน้องเราก็
เดือดร้อน 
 -คนที่ทำให้สภาฯของเราทำงานได้รวดเร็วและดีขึ้นเรื่อยๆมาเป็น
อย่างดี ทั้งเรื่องงานงบประมาณ งานสารบรรณต่างๆ รายงานการประชุม
สภาฯดีขึ้นกว่าเมี่อก่อนและดีขึ้นเรื่อยๆ ผมขอให้เพ่ือนสมาชิกทุกท่าน
ปรบมือให้กำลังใจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(คุณวราภร ขอพรกลาง)
ด้วย 

นายมานะ บุญลาภ   มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญสมาชิกหมู่ท่ี 7 
ประธานสภาฯ  
นายอวบ เสตะปุตะ   ผมอยากให้โครงการอันดับหนึ่งของแต่ละหมู่บ้านได้นำเข้าบรรจุใน
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 7  ข้อบัญญัติฯ ของหมู่ที่ 7 ผมมีโครงการที่ตกไปคือโครงการไฟฟ้าของปี  

2563 ไม่ทราบว่าปีนี้จะยังมีอยู่หรือไม่โครงการนี้ 
นายมานะ บุญลาภ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสอบถาม
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติมผมขอเชิญฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามของสมาชิกเชิญครับ  
นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ   ขอตอบคำถามตามลำดับไปเรื่อยๆเริ่มจากเรื่องของท่านอนุรักษ์ฯ
นายก อบต.หนองหอย  เรื่องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้เกียรติเลือกเป็นประธานคณะกรรมการ 

แปรญัตติในครั้งนี้ 
 - เรื่องของหมู่ที่ 12 ถนนคันดินข่าวดีตอนนี้เงินเข้ามาแล้วทางเรา
จะดำเนินการเร่งให้เพราะเหลือเวลาอีกแค่เดือนเดียวจะหมดปีงบประมาณ 
 - เรื่องซ่อมแซมถนนหินคลุกจะให้ช่างออกไปดูให้ 
 - เรื่องของท่านประสิทธิ์ฯ ขอขอบคุณเรื่องถนนเข้าในหมู่บ้านและ
ที่ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 - เรื่องการช่วยเหลือผู้กักตัวต้องแจ้งให้ อสม.ของแต่ละหมู่บ้าน
ทราบ แล้ว อสม.จะแจ้ง รพ.สต. แล้วทาง รพ.สต.จะทำเอกสารแจ้งมาทาง 
อบต.เราจะต้องรอเอกสารจาก รพ.สต. ผมไม่ทราบว่าทางท่านประสิทธิ์ 
นันทชัยศรี ได้แจ้งทาง อสม.หรือยัง 

นายประสิทธิ์ นันทชัยศรี   ผมขอถามว่าทางหมอดาวยังไม่มีส่งเอกสารมาใช่หรือไม่ 
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 6 
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นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง  ผมจะตรวจสอบให้ว่าช้าตรงไหนหากเอกสารมาแล้วแต่มาล่าช้าตรง
รองปลัด อบต.หนองหอย  เจ้าหน้าที่อบต.ผมจะเร่งดำเนินการให้แต่หากเป็นการพูดคุยด้วยวาจาเราก็ 

ไม่สามารถดำเนินการได้ แต่หากเป็นลายลักษณ์อักษรเราก็จะรีบดำเนินการ
ให้ 

นายมานะ บุญลาภ   ผมขอสอบถามสมาชิกหมู่ที่  6 ผู้ที่มากักตัวของหมู่ที่  6 ได้รับ
ประธานสภาฯ   ถุงยังชีพบ้างหรือไม ่
นายประสิทธิ์ นันทชัยศรี   ยังไม่ได้รับครับ 
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 
นายมานะ บุญลาภ   เรื่องของเอกสารน่าจะเป็นความรับผิดชอบของ รพ.สต. 
ประธานสภาฯ   ทำนบพัฒนาสรุปที่ฝ่ายบริหารได้ไปช่วยเหลือโซนเหนือ อบต.เราได้ไป 

ช่วยเหลือหรือยัง 
นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ  หากกลับมาจากพ้ืนที่เสี่ยงหากกักตัวที่บ้านจะไม่ได้รับเป็นอาหาร
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 13  แต่จะได้รับเป็นถุงยังชีพ แต่หากไปกักตัวที่ศูนย์ที่ทาง อบต.จัดเตรียมให้จะ 

ไดเ้ป็นอาหาร 
นายมานะ บุญลาภ   ผมสอบถามเมื่อครั้งที่ อบต.ไปแจกถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวของ
ประธานสภาฯ   หมู่ที่ 5 ผมสอบถามว่าเขาแจกเป็นครอบครัวหรือเป็นรายบุคคล ในการ 

เบิกจ่ายไม่ทราบว่าเป็นจ่ายเป็นรายบุคคลหรือเป็นครอบครัวมติของ
สาธารณสุขช่วยเหลือเป็นครอบครัว ผมถามว่าประมาณครอบครัวละเท่าไร 
เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่เกิน 700 บาท/ครอบครัว ผมไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็น
อย่างไร เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ 

นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง  การช่วยเหลือที่กระทรวงมหาดไทย เมื่อก่อนกำหนดไว้ให้ช่วยเหลือ 
รองปลัด อบต.หนองหอย  ผู้ประสบภัยได้ไม่เกิน 500 บาท แต่ระเบียบใหม่ปี 2563 ให้ช่วยได้ 

ไม่เกิน 700 บาท แต่ของเราก็ช่วยสูงสุดเนื่องจากตอนนี้ข้าวของอะไรก็แพง 
ระเบียบระบุว่าให้ช่วยครอบครัวละไม่ใช่เป็นรายบุคคลซึ่งเราก็ต้องทำตาม
ระเบียบ ผมขอเสริมท่านประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ เราไม่กล้าตัดสินใจเป็นห่วง
เรื่องงบประมาณ จึงเชิญผู้นำทุกหมู่บ้านมาประชุมก็ตกลงกันไว้ว่าท่านใดอยู่
ในศูนย์ให้เบิกอาหาร ท่านที่กักตัวอยู่บ้านจะแจกถุงยังชีพ ผมประสานไปที่
อบจ.สามารถขอถุงยังชีพได้แต่จะล่าช้า เพราะต้องผ่านการประชุม
คณะกรรมการ อบต.จึงจัดซื้อเอง ของท่านประสิทธิ์นั้นทชัยศรีหากผู้กักตัว
ครบแล้ว อบต.จะขอไปที่อบจ. ได้ทุกคนผมจะเร่งรัดและติดตามให้ 

นายมานะ บุญลาภ   ผมเห็นนักวิชาการสาธารณสุขเข้ามา ขอเชิญชี้แจง 
ประธานสภาฯ 
นายธนวัฒน์บุญศิริธนโชควรกุล  ผมคุยกับทางหมอวศินแล้ว ท่านแจ้งว่ามีส่งเอกสารมาแต่บอกว่า
นักวิชาการสาธารณสุข  บางรายมีฐานะดีอยู่แล้ว จึงไม่ขอรับความช่วยเหลือ ส่งรายชื่อมาให้ผมแต่ 

ไม่ขอรับถุงยังชีพ 
นายประสิทธิ์ นันทชัยศรี   แล้วทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้สอบถามบ้างไหมว่ามีผู้กักตัวกี่คน 
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 6  แล้วเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง 
นายธนวัฒน์บุญศิริธนโชควรกุล  สอบถามครับผมสอบถามตลอดว่ามีผู้กักตัวกี่คนต้องการอะไรไหม 
นักวิชาการสาธารณสุข  ผมบอกว่าหากมีให้ส่งเอกสารมาให้ที่อบต.หมอวศินฯ แจ้งว่าโซนโน้นดูแล 

กันเองได้ 
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นายมานะ บุญลาภ   อบต.เชิญผมเข้าร่วมประชุม รพ.สต.ทั้ง 2 แห่งก็เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภาฯ   เจ้าหน้าที่ก็แจ้งการส่งเอกสารมาท่ี อบต. ว่าอบต.ต้องใช้อะไรบ้างในการ 

เบิกจ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายให้ส่งเอกสารที่มีรายละเอียดว่ามาจาก             
ทีไ่หนให้ส่งผ่านทาง อสม.แล้ว อสม.จะดำเนินการส่ง รพ.สต. และรพ.สต.
จะต้องส่งมาให้ที่อบต.เพ่ือดำเนินการต่อ 

ร้อยตรีอนุรักษ์ คำดี   ผมว่าเรื่องนี้สามารถแก้ไขได้ เหตุและผลอยู่ที่การประสานงานไม่
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1  ต้องโทษ ใครแก้ไขได้ครับ ขอฝากทุกเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
นางสนอง น้อยจันอัด   ในส่วนของโซนทำนบพัฒนาที่หมอแจ้งคือ ให้ชุมชนช่วยดูแล            
เลขานุการสภาฯ   กันเอง เช่น หมู่ที่ 3 ก็ใช้งบประมาณของหมู่บ้านมาจัดหาถุงยังชีพไปแจก  
    หมอบอกว่าฝากญาติช่วยดูแลคนกักตัว แต่คนที่ติดโควิดอบต.จะดูแลเป็น 

อาหาร 
นายมานะ บุญลาภ   ขอฝากฝ่ายบริหารด้วยครับ เชิญฝ่ายบริหารต่อครับ 
ประธานสภาฯ    
นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ   - เรื่องหมู่ที่ 5 ช่วงนี้เป็นหน้าฝนผมอยากให้รอดูก่อนหากหมด
นายก อบต.หนองหอย  หน้าฝนแล้วยังไม่มีน้ำเข้าก็จะหาทางช่วยเหลือ  
  - เรื่องถนนสายหลักจากบ้านสายออ-บ้านหนองหอยเป็นหลุมเป็น

บ่อรออีกสักพักให้หมดฤดชู่วงหน้าฝนไปก่อนจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุง 
  - เรื่องของท่านชูชาติฯ ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกในการแปรญัตติใน

วันนี้ และขอบคุณทุกภาคส่วนขอชมเชยเจ้าหน้าที่งบประมาณ เพ่ือการ
จัดสรรงบประมาณให้ผู้บริหารได้ประสานกับประธานสภา จริงๆแล้วเรื่อง
การพิจารณางบประมาณ ผมเห็นด้วยอยากให้ทางสภามาหารือกับทาง
เจ้าของงบประมาณว่าในส่วนของสภาท่านต้องการอะไร เพ่ือเราจะได้
จัดสรรงบประมาณไปให้ บางครั้งเราไม่ทราบว่าทางสภาต้องการอะไรบ้าง 
แต่หากเป็นไปได้ครั้งต่อไป อยากให้ประสานกับเจ้าหน้าที่งบประมาณเพ่ือ
หารือกันก่อน ส่วนเรื่องเงินจ่ายขาดสะสมนั้น ที่ล่าช้าสาเหตุเนื่องจาก
ผู้รับเหมาบางโครงการยังไม่ลงงานทางเราก็ได้เร่งตอนนี้โครงการของเรา
น่าจะเสร็จหมดแล้ว ก็มีเรื่องฝายที่ไม่มีผู้รับเหมามารับทำแต่เราก็ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ในปี 2565 แล้วสำหรับฝายตัวที่ตกไป 

นายมานะ บุญลาภ  เรื่องฝายฝ่ายบริหารหยิบยกขึ้นมานับ 1 ใหม่ ในข้อบัญญัติของ 
ประธานสภาฯ ปี 2565เชิญฝ่ายบริหารต่อครับ 
นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ   -สำหรับเรื่องของทุกหมู่บ้านที่ประสบปัญหาพายุโนอึล เราได้ขอ
นายก อบต.หนองหอย  งบประมาณไปทางกรมฯ ตอนนี้ยังเงียบอยู่ถ้าหากไม่ได้ก็คงต้องใช้ 

งบประมาณของ อบตง แต่ช่วงนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ส่วนมากจะเป็น
โซนเหนือที่ประสบปัญหาจากพายุโนอึล 

  - เรื่องท่านเล็กฯ วันที่อธิบดีมาประชุมผมไม่ได้ไปประชุม เขาแจ้ง
ว่าหากติดขัดตรงไหนให้ทำหนังสือไปกรมทรัพยากรน้ำเขาจะได้ให้คนเข้าดู
ให้ 

  - เรื่องท่ีปิดคันนาให้ท่านประสานไปทางผู้ใหญ่บ้านว่าให้ไปพูดคุย
กับเจ้าของนา เพราะผู้ใหญ่บ้านเป็นฝ่ายปกครองส่วนของเรามีหน้าที่จัดสรร
งบประมาณ 
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  - เรื่องประปาหมู่ที่ 9 ช่างเรามีงานเยอะอาจลืม อยากให้ท่านช่วย
ทำหนังสือมาใหม่จะให้ช่างรีบดำเนินการให้ 

  - เรื่องถนนลาดยางของหมู่ที่ 14 ที่ว่าได้ ผมพูดคุยกับท่าน สจ.ว่า
ได้แล้วแต่ก็ไม่เห็นมาดำเนินการ จะทำหนังสือสอบถามไปอีกครั้ง 

  - เรื่องของหมู่ที่  15 ถนนสายบ้านบุเขว้า-บ้านศรีพัฒนา ทาง
ผู้รับเหมามาทำแล้วแต่ลูกสาวเจ้าของที่ไม่ยินยอม ผู้รับเหมาไม่กล้าทำต่อ
เกรงว่าจะมีปัญหา ผมให้รองปลัดและนิติกรกับช่างมานพได้ไปพูดคุยเชิญ
รองปลัดได้ชี้แจงให้สมาชิกทราบ 

นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง  เรื่องของถนนหมู่ที่ 15 ก็ขอขอบคุณท่านประสิทธิ์ฯที่ผมขอความ
รองปลัด อบต.หนองหอย  ช่วยเหลือในเรื่องที่ติดขัดผมแก้ปัญหาได้แล้ว ให้ช่างมานพฯไปปักแนวของ 

ถนนแล้ว ก็ได้มีการพูดคุยกับเจ้าของที่เรียบร้อยแล้วดำเนินการได้เลย แต่มา
ติดตรงช่วงฤดฝูนทางอบต.ได้ประสานกับผู้รับจ้างแล้วคงจะได้ดำเนินการ  

-เรื่องของโครงการของข้อบัญญัติฯ ปี 2564 ของหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 
11 หมู่ที่ 12 ขอเพ่ิมเติมของท่านสุชาติฯ ผมพุดคุยกับคลังตั้งแต่เดือนที่
แล้วว่าอบต.มีเงินเข้ามาอีกให้รีบดำเนินการได้เลย ทางคลังแจ้งว่ายังติดขัด
อยู่ที่กองช่างเรื่องแบบ ขอเรียนว่าในการจัดซื้อจัดจ้างในระยะหนึ่งเดือน
อาจจะไม่ทัน มีทางแก้ไขหากโครงการใดยังไม่ทำสัญญาให้กันเงิน ถ้าไม่ทัน
จริงๆก็จะต้องขอเปิดปรุชมสภาสมัยวิสามัญ  เพ่ือที่จะให้สภากันเงินไว้
ส่วนตัวผมคิดว่าทันทุกโครงการ แต่ของหมู่ที่ 12 ยังไม่แน่ใจ อันนี้ผมขอ
เรียนเพ่ิมเติมตามนี้  

นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ   -โครงการต่างๆของแต่ละหมู่บ้าน เนื่องจากงบประมาณของอบต.
นายก อบต.หนองหอย  ค่อนข้างจำกัด งบประมาณโครงสร้างพ้ืนฐานไม่เกินห้าล้าน อบต.จะมาดูว่า 

แต่ละหมู่บ้านมใีนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ ในแตล่ะปีจะดูว่ามีงบประมาณ
เท่าไรหมู่บ้านใดได้งบประมาณน้อยอบต.ก็จะเพิ่มให้  

-เรื่องความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้านผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่า
ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาบางครั้งพูดเป็นวาจาผมก็ลืม เพราะฉะนั้น
อยากให้ทำมาเป็นลายลักษณ์อักษรจะได้ให้ช่างไปดำเนินการให้ 
 -ตามท่ีท่านอวบฯ กล่าวว่าอยากให้นำโครงการอันดับหนึ่งของแต่
ละหมู่บ้านเข้าบรรจุในข้อบัญญัติฯ นั้นเป็นไปไม่ได้มันเกินงบประมาณก็ต้อง
หมุนเวียนกัน 

นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง  ขอชี้แจงของท่านอนุรักษ์ฯ ถนนจากสามแยกหน้า อบต.-บ้าน            
รองปลัด อบต.หนองหอย  สระตอง เป็นงบประมาณเงินอุดหนุนของจังหวัด ผู้รับจ้างมาดำเนินการใกล้ 

ครบสัญญา ซ่อมมา 3 ครั้งแล้ว ครั้งแรกซ่อมโดยนำลูกรังมาลง ครั้ง 2 ซ่อม
โดยนำหินคลุกมาลง ครั้งที่ 3 ซ่อมหินคลุกลาดยาง ผมได้ติดตามไปถึงห้อง
เสมียนตรอำเภอ ผมบอกว่าให้มาซ่อมแซมให้เพราะกลัวว่าจะโดนร้องเรียน
อีก แต่ตอนนี้หมดประกันสัญญาคงจะเป็นหน้าที่ของ อบต. 

นายมานะ บุญลาภ มีท่านใดจะสอบถามฝ่ายบริหารอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
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ร้อยอนุรักษ์ คำดี    โครงการในร่างข้อบัญญัติฯโครงการวางท่อเมนท์ประปาหมู่ที่ 5 
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1  เข้าในว่าเป็นการวางท่อเมนท์ไปในหมู่บ้านเพ่ือเป็นแหล่งน้ำประปาสำรอง  

เอาแต่น้ำไปลงบ่อเป็นรอยต่อระหว่างน้ำจืดกับน้ำกล่อยเขาปรึกษาว่าจะทำ
ประชาคมเปลี่ยนโครงการได้หรือไม่ 

นายมานะ บุญลาภ   ไม่ทราบว่าความยาวท่อ 1,300 เมตร อาจจะผิดพลาดหรือไม่
ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน วันนี้นางวราภรณ์ เหมือนสันเทียะขอลาไปฉีด 

วัคซีน มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
นางสาววราภร ขอพรกลาง  ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  พ.ศ. 2564 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดเศวตฉัตร วรวิหาร  

แขวงลำภูล่ าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดถวาย            
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. 
อำเภอพระทองคำ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรของ อปท. ประชาชน
ทั่วไป  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยจะรวบรวมเงิน
บริจาคนำส่งห้องเสมียนตราอำเภอ จึงขอบอกบุญกับสมาชิกทุกท่านร่วม
บริจาคตามกำลังศรัทธา 

นายมานะ บุญลาภ    ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอปิดการ 
ประธานสภาฯ     ประชุมในวันนี้ 

 
เลิกประชุมเวลา  15.30  น. 
 
    (ลงชื่อ)        สนอง  น้อยจันอัด    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางสนอง  น้อยจันอัด) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหอย  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564             
เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานวันที่ 3 กันยายน 2564 
 
   (ลงชื่อ)         สิน  วนสันเทียะ คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายสิน  วนสันเทียะ) 
    สมาชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 5 
 
   (ลงชื่อ)        เล็ก  ลังด่านจาก คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายเล็ก  ลังด่านจาก) 
            สมาชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 3 
 
    (ลงชื่อ) ร้อยตรี    อนุรักษ์  คำดี คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
               (อนุรักษ์  คำดี) 
              สมาชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 1 
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บันทึกเหตุการณ์ 
 

 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  ยังไม่ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหอย  สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 
2564 เนื่องจากครบวาระสี่ปีการดำรงตำแหน่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ในวันที่ 11 เดือน
ตุลาคม 2560 และครบวาระการดำรงตำแหน่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ตามคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เมื่อในวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 
2564 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

      (ลงชื่อ)     สนอง  น้อยจันอัด       ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
           (นางสนอง  น้อยจันอัด) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
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