
-ส ำเนำ- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 2562 
วันศุกร์ท่ี  1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา 
 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นำยมำนะ  บุญลำภ ประธำนสภำ อบต. มำนะ  บุญลำภ  
2 นำยชูชำติ  จี่พิมำย รองประธำนสภำ อบต. ชูชำติ  จี่พิมำย  
3 นำงสนอง  น้อยจันอัด เลขำนุกำรสภำ อบต. สนอง  น้อยจันอัด  
4 ร้อยตรีอนรุักษ์  ค ำดี สมำชิก อบต. หมู่ที่ 1 อนุรักษ์  ค ำดี  
5 นำยถวิล  มะลิวงศ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2 -  
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 สำมำรถ  ท ำทอง  
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 นำยถวิล  มะลิวงศ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2 - - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
สมาชิกสภาท้ังสิ้น 28 คน 
ผู้มำประชุม  27 คน 
ผู้ขำดประชุม    - คน  
ผู้ลำประชุม    1 คน  
ผู้เข้ำร่วมประชุม  18  คน 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.15 น.  เมื่อถึงเวลำ 09.00 น. นำงสำวสนอง น้อยจันอัด เลขำนุกำรสภำฯ                                                                                                                                                                                            
    เชิญสมำชิกเข้ำห้องประชุม  เพื่อนบัองค์ประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว       

เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอยขอเชิญประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองหอย  จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรยั และสวดมนต์ และเชิญ
ท่ำนประธำนสภำฯ เปิดประชุมสภำฯ ตำมระเบียบวำระต่อไป 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นำยธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ นำยก อบต. ธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ  
2 นำยถนอม  ศรีจันทร ์ ผู้ใหญบ่้ำนหนองกก ถนอม  ศรีจันทร ์  
3 นำยแก้ว  รอสูงเนิน ผู้ใหญบ่้ำนโคกเพชร แก้ว  รอสูงเนิน  
4 นำงสำวสุดำพร  แซสันเทียะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนหนองนกกระเรียน สุดำพร  แซสันเทียะ  
5 นำยประจบ  เจียมสันเทียะ ผู้ใหญบ่้ำนบเุขว้ำ ประจบ  เจียมสันเทียะ  
6 นำยวรรธฐณัฏฐ์  นิติศักดิ์ ปลัดอบต. วรรธฐณัฏฐ์  นิติศักดิ์  
7 นำยชยพล พชรวิทยกุล ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ชยพล พชรวิทยกุล  
8 นำงสำวอรอุมำ  สุขโขพืช หัวหน้ำส ำนักปลัด อรอุมำ  สุขโขพืช  
9 นำยธนบดินทร์  เสมสันเทียะ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ธนบดินทร์  เสมสันเทียะ  

10 นำยเฉลิม  บึกขุนทด เลขำนุกำรนำยก อบต. เฉลิม  บึกขุนทด  
11 นำงสำววรำภร  ขอพรกลำง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน วรำภร  ขอพรกลำง  
12 นำยประเชิญ เทียนสันเทียะ ผู้ใหญบ่้ำนถนนหัก ประเชิญ เทียนสันเทียะ  
13 นำยชูชีพ  เรียบสันเทียะ ผู้ใหญบ่้ำนใหม่โนนทอง ชูชีพ  เรียบสันเทียะ  
14 นำยมงคล  ชุ่มขุนทด นิติกร มงคล  ชุ่มขุนทด  
15 นำยธวัช  ชมโคกสูง รองนำยก อบต. ธวัช  ชมโคกสูง  
16 นำงสำวยลดำ  ดรลำ นักทรัพยำกรบุคคล ยลดำ  ดรลำ  
17 นำงสำวณัฐธิดำ  ศรีกระโทก นักจัดกำรงำนทั่วไป ณัฐธิดำ  ศรีกระโทก  
18 นำยมำนพ  เบำขุนทด นำยช่ำงโยธำ มำนพ  เบำขุนทด  
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ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
 นายมานะ  บุญลาภ  ขอขอบคุณสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและฝ่ำยปกครองทุกท่ำนที่เข้ำ 
ประธานสภาฯ    ร่วมกิจกรรมของอบต.ในหลำยๆครั้งที่ผ่ำนมำ 
ท่ีประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย สมัยวิสำมัญ  
ประธานสภาฯ  สมัยที่ 3/2561 เมื่อวันที่  27 เดือน กันยำยน  พ.ศ. ๒๕61 มีสมำชิกสภำฯ  

ท่ำนใดเห็นว่ำควรให้เลขำนุกำรสภำฯแก้ไขในส่วนใดบ้ำง 
มติท่ีประชุม   รับรอง  26  เสียง  ไม่รับรอง  - เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม 
     ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว้ 
     ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายมานะ บุญลาภ    5.1 เรื่องก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี  2562 และก าหนด
ประธานสภาฯ    วันเริ่มประชุม  สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป(พ.ศ. 2563)   

     ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ช้ีแจงระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง       
นางสนอง  น้อยจันอัด    อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยข้อบังคับกำร  
เลขานุการสภาฯ     ประชุมสภำท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554               

  ข้อ  11 วรรค 3 ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ให้สภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลก ำหนดว่ำปีนั้นจะมีสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีกี่สมัย  แต่ละสมัย
ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก ำหนดกี่ วัน  กับให้ก ำหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก ำหนดกี่วัน 
  ข้อ 23 กำรก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ระยะเวลำและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสำมญัประจ ำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
ประจ ำปีของปีถัดไป และระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปี
ถัดไป ให้ประธำนสภำท้องถ่ินน ำปรึกษำในที่ประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของ 
แต่ละปี โดยให้น ำควำมในข้อ 11 มำใช้บังคับโดยอนุโลม  

พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ข้อ 53  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญ
สองสมัยหรือหลำยสมัยแล้วแต่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะก ำหนด แต่ต้องไม่
เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ก ำหนด 

นายมานะ บุญลาภ    ขอให้ที่ประชุมสภำฯ เสนอว่ำจะก ำหนดสมัยประชุมสภำสมัยสำมัญประจ ำปี  
ประธานสภาฯ     2562  จ ำนวนกี่สมัย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ  
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นายพงษ์กฤษ  ฤทธิ์สันเทียะ ผมขอเสนอก ำหนดสมัยประชุมสภำสมัยสำมญัประจ ำปี 2562  จ ำนวน 4 สมัย 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8  ผู้รบัรอง  1. นำยสิน  วนสันเทียะ  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5  
    2. นำยสำมำรถ ท ำทอง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 11 
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมมีท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่   
ประธานสภาฯ    
ท่ีประชุม   ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ  เมื่อไม่มีท่ำนใดเสนอเพิ่มเติม  ผมขอมติที่ประชุมว่ำจะก ำหนดสมัยประชุมสภำ 
ประธานสภาฯ   สมัยสำมัญประจ ำปี 2562  จ ำนวน  4  สมัย  
ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบ 26  เสียง   ไม่เห็นชอบ –  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
นายมานะ บุญลาภ  ขอให้ที่ประชุมสภำฯเสนอว่ำแต่ละสมัยประชุมจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ   มีก ำหนดกี่วัน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
นายพงษ์กฤษ  ฤทธิ์สันเทียะ ผมขอเสนอก ำหนดสมัยประชุมสภำสมัยสำมญัประจ ำปี 2562  จ ำนวน 4 สมัย 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8  เหมอืนปีที่แล้ว ดังนี ้  

สมัยสำมัญที่ 1  ในระหว่ำงวันที่  1-15 กุมภำพันธ์  2562  มีก ำหนด   15  วัน   
 สมัยสำมัญที่ 2  ในระหว่ำงวันที่  2-16 เมษำยน  2562 มีก ำหนด   15  วัน    

    สมัยสำมัญที่ 3  ในระหว่ำงวันที่  1-15 สิงหำคม  2562  มีก ำหนด   15  วัน    
    สมัยสำมัญที่ 4  ในระหว่ำงวันที่  16-30 ตุลำคม   2562 มีก ำหนด   15  วัน    

ผู้รบัรอง  1. นำยสิน  วนสันเทียะ  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5  
    2. นำยสำมำรถ ท ำทอง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 11 
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมมีท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่  เมื่อไมม่ีผมขอเสนอก ำหนดสมัย 
ประธานสภาฯ   ประชุมสภำสมัยสำมัญประจ ำปี 2562  จ ำนวน 4 สมัย ดังนี ้

สมัยสำมัญที่ 1  ในระหว่ำงวันที่  1-15  กุมภำพันธ์  2562 มีก ำหนด   15  วัน   
 สมัยสำมัญที่ 2  ในระหว่ำงวันที่  3 -17 มิถุนำยน 2562 มีก ำหนด   15  วัน    

    สมัยสำมัญที่ 3  ในระหว่ำงวันที่  1-15  สิงหำคม  2562  มีก ำหนด   15  วัน    
    สมัยสำมัญที่ 4  ในระหว่ำงวันที่  2 -16 ธันวำคม 2562 มีก ำหนด   15  วัน    

ผู้รบัรอง  1. นำยชูชำติ  จี่พิมำย     รองประธำนสภำฯ  
    2. นำงสนอง  น้อยจันอัด   เลขำนุกำรสภำฯ 
ร้อยตรีอนุรักษ์  ค าดี  ผมเห็นด้วยตำมเดิมของปีที่แล้ว เพรำะเจ้ำหน้ำที่มีเหตุผลช้ีแจง  แต่ปีนี้เปลี่ยนไป 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1   จะมผีลกระทบกบังำนของเจ้ำหน้ำทีห่รอืไม่  ขอให้เจ้ำหน้ำทีช้ี่แจง 
นายมานะ บุญลาภ  ขอเชิญเจ้ำหน้ำที่ช้ีแจงว่ำหำกจะก ำหนดตำมที่ผมเสนอจะได้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
นางสาววราภร  ขอพรกลาง กำรก ำหนดประชุมสภำสมัยสำมัญประจ ำปี 2562 ของปีที่แล้วเป็นช่วงเดือน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เมษำยน กับเดือนตุลำคม นั้นเนื่องจำกระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำร 

จัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม   
ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ก ำหนดให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนฯ 
รำยงำนและเสนอควำมเห็นที่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนฯต่อผู้บริหำร
ท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถ่ินเสนอต่อสภำท้องถ่ิน และคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถ่ิน พร้อมทั้งปิดประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้
ประชำชนในท้องถ่ินทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนและเสนอ
ควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 
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โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี 
จึงได้ก ำหนดสมัยประชุมในเดือนเมษำยนและเดือนตุลำคม  แต่ส ำหรับระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่                 
4 ตุลำคม 2561 ให้รำยงำนและเสนอควำมเห็นกำรติดตำมและประเมินผลแผนฯ
ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี กำรก ำหนดไว้เดือนมิถุนำยนก็เพื่อเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถ่ินก่อนกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี เดือนสิงหำคมเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติฯ และก ำหนด
เดือนธันวำคมก็เพื่อรำยงำนและเสนอควำมเห็นกำรติดตำมและประเมินผลแผนฯ 
และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของนำยกอบต.ต่อสภำท้องถ่ิน  

นายมานะ บุญลาภ  มีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่ำนใดเสนอเพิ่มเติม  ผมขอมติที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนดสมัยประชุมสภำสมัยสำมัญประจ ำปี 2562   

จ ำนวน  4  สมัย ดังนี ้
สมัยสำมัญที่ 1  ในระหว่ำงวันที่  1-15  กุมภำพันธ์  2562 มีก ำหนด   15  วัน   

 สมัยสำมัญที่ 2  ในระหว่ำงวันที่  3 -17 มิถุนำยน 2562 มีก ำหนด   15  วัน    
    สมัยสำมัญที่ 3  ในระหว่ำงวันที่  1-15  สิงหำคม  2562  มีก ำหนด   15  วัน    
    สมัยสำมัญที่ 4  ในระหว่ำงวันที่  2 -16 ธันวำคม 2562 มีก ำหนด   15  วัน    
ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบ 26  เสียง   ไม่เห็นชอบ –  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
นายมานะ บุญลาภ  ขอให้ที่ประชุมสภำฯเสนอก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี
ประธานสภาฯ   สมัยแรกของปีถัดไป (ปี 2563) และมีก ำหนดกี่วัน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
ร้อยตรีอนุรักษ์  ค าดี  ผมขอเสนอก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสำมัญ สมัยแรกประจ ำปี 2563 ใน  
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1  ระหว่ำงวันที่  3-17  กุมภำพันธ์  2563  มีก ำหนด   15  วัน  
  ผู้รบัรอง  1.  นำยเล็ก  ลังด่ำนจำก  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 3 
     2. นำยสันต์ิ  วนสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5 
นายมานะ บุญลาภ  ที่ประชุมมีท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่   
ประธานสภาฯ    
ท่ีประชุม   ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ  เมื่อไม่มีท่ำนใดเสนอเพิ่มเติม  ผมขอมติที่ประชุมให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนด 
ประธานสภาฯ วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสำมัญ สมัยแรกประจ ำปี 2563 ในระหว่ำงวันที่ 3-17  

กุมภำพันธ์  2563  มีก ำหนด   15  วัน    
ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบ 26 เสียง   ไม่เห็นชอบ–  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 
นายมานะ บุญลาภ    5.2 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 
ประธานสภาฯ      งบประมาณ พ.ศ. 2560  

  ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ช้ีแจงระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง   
นางสนอง  น้อยจันอัด    อำศัยอ ำนำจสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ตำมระเบียบ
เลขานุการสภาฯ      กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2543  หมวด 4 ข้อ 29               
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง  ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ  คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่
ก่อสร้ำงให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถ่ิน 
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  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำก
เงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
  “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจำกสภำท้องถ่ิน ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่ง
อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งเกี่ยวกับ  ด้ำนกำรบริกำร
ชุมชนและสังคม หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน หรือกิจกำรที่จัดท ำเพื่อบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภท ตำมระเบียบแล้ว (3) ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำน
บุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีนั้น เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกรณีที่มี สำธำรณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ด ำเนินกำร ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หำกไม่
ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำ ที่ก ำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้จ่ำยเงินสะสม โดยค ำนึงถึงฐำนะกำรเงินกำร
คลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเสถียรภำพในระยะยำว ” 
  “ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภำรกิจตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำลหรือ
กระทรวงมหำดไทย และจ ำเป็นต้องให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นผูด้ ำเนินกำร 
โดยมีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยจำก งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
งบประมำณดังกล่ำวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไข กำรใช้จ่ำยเงินสะสมหรือ
เงินทุนส ำรองเงินสะสมตำมข้อ 87 และข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหำดไท ย อำจ
อนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้จ่ำยจำกเงินสะสมหรือเงินทุนส ำรอง
เงินสะสมได้ โดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย” 

นายมานะ  บุญลาภ     ขอเชิญท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย (นำยธีรชัย            
ประธานสภาฯ    ถ่อนสันเทียะ) ได้ช้ีแจงเหตุผลวำมจ ำเป็นและรำยละเอียดที่จะขออนุมัติแก้ไข  

รำยละเอียดโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ให้ 
ที่ประชุมสภำได้พิจำรณำ ขอเรียนเชิญ 

นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ   ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ได้อนุมัติให้ใช้จ่ำย         
นายก อบต.หนองหอย   เงินสะสม ประจ ำปี 2560 ในครำวประชุมสภำ อบต.หนองหอย สมัยวิสำมัญ  

สมัยที่  2/2560 เมื่อวันที่  18 กันยำยน 2560 เนื่องจำกกองช่ำง อบต.            
หนองหอย  ได้ตรวจสอบโครงกำรพบว่ำในระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง ผู้ควบคุม
งำนได้ตรวจสอบรำยละเอียดของโครงกำรตำมสัญญำจ้ำงอีกครั้ง ปรำกฏว่ำได้พบ
ข้อผิดพลำดของขนำดท่อลอดเหลี่ยมในแบบจ ำนวน 2 โครงกำร ขัดแย้งกับ
รำยละเอียดของโครงกำรในเอกสำร ปร.4 ซึ่งกำรผิดพลำดดังกล่ำวอำจเกิดจำก
ข้ันตอนของกำรพิมพ์เอกสำร แต่ในส่วนของงบประมำณได้ท ำกำรตรวจสอบพบว่ำ
งบประมำณคงเดิม จึงขออนุมัติต่อสภำ อบต.หนองหอย เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดของโครงกำร  ส่วนรำยละเอียดที่ขออนุมัติแก้ไขรำยละเอียดโครงกำร
ผมขอให้นำยชยพล พชรวิทยกุล  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง เป็นผู้ช้ีแจงรำยละเอียดให้
ที่ประชุมได้พิจำณำ  
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นายชยพล พชรวิทยกุล    กองช่ำงขอแก้ไขรำยละเอียดโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปงีบประมำณ  
ผู้อ านวยการกองช่าง    พ.ศ. 2560 ตำมมติที่ประชุมสภำอบต.หนองหอย สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2/2560   
     เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2560 จ ำนวน  2  โครงกำร ดังนี ้
    1.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุเขว้า หมู่ท่ี 6 

 ข้อความเดิม ก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมค.ส.ล.ชนิด 2 ช่องขนำด 2.40 เมตร  
x2.40 เมตร ควำมยำว 7.00 เมตรท ำมุม 0 องศำกับแนวตั้งฉำกตั้งฉำกแนวทำง  
พร้อมเทดำดคอนกรีตขนำด ข้ำงท่อลอดเหลี่ยม ขนำดสันคอนกรีตกว้ำง 4.00 
เมตร ยำวรวม 2 ด้ำน 8.00 เมตร สูง 2.30 เมตร ฐำนกว้ำง  9.40 เมตร  พร้อม
งำนทิ้งหินใหญ่ กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 15.00 เมตร หนำ 0.25 เมตร  พร้อม
ป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบแปลนของอบต.หนองหอย  
งบประมำณจ ำนวน 320,000 บำท  
ข้อความใหม่ ก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมค.ส.ล.ชนิด 2 ช่องขนำด 3 เมตร x1.80 
เมตร ควำมยำว 4.00 เมตรท ำมุม 0 องศำกับแนวตั้งฉำกตั้งฉำกแนวทำง  พร้อม
เทดำดคอนกรีตขนำด ข้ำงท่อลอดเหลี่ยม ขนำดสันคอนกรีตกว้ำง 4.00 เมตร 
ยำวรวม 2 ด้ำน 8.00 เมตร สูง 2.30 เมตร ฐำนกว้ำง  9.40 เมตร  พร้อมงำน
ทิ้งหินใหญ่ กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 15.00 เมตร หนำ 0.25 เมตร  พร้อมป้ำย
โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบแปลนของอบต.หนองหอย  
งบประมำณจ ำนวน 320,000 บำท 

     2.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพระงาม หมู่ท่ี 14 
ข้อความเดิม ก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมค.ส.ล.ชนิด 2 ช่อง ขนำด 2.40 เมตร  
x2.40 เมตร ควำมยำว 7.00 เมตร ท ำมุม 0 องศำกับแนว ตั้งฉำกตั้งฉำก
แนวทำง  พร้อมงำนทิ้งหินใหญ่คิดเป็นปริมำตรไม่น้อยกว่ำ 11.25  ลบ.ม. พร้อม
ป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบของอบต.หนองหอย 
งบประมำณจ ำนวน 220,000 บำท 
ข้อความใหม่ ก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมค.ส.ล.ชนิด 2 ช่อง ขนำด 1.80 เมตร x  
1.80 เมตร ควำมยำว 5.00 เมตร ท ำมุม 0 องศำกับแนว ตั้งฉำกตั้งฉำกแนวทำง  
พร้อมงำนทิ้งหินใหญ่คิดเป็นปริมำตรไม่น้อยกว่ำ 11.25  ลบ.ม.  พร้อมป้ำย
โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบของอบต.หนองหอย  งบประมำณ
จ ำนวน 220,000 บำท 

นายมานะ  บุญลาภ   โครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมกเ็พื่อบรรเทำควำมเดือดรอ้นให้กับประชำชน ที่เสนอให้  
ประธานสภาฯ  สภำฯพิจำรณำ วันน้ีจะสำมำรถด ำเนินกำรได้หรือไม่ ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำม  

หรือไม่ 
นายพงษ์กฤษ  ฤทธิ์สันเทียะ ผมดูแล้วระยะทำงหำยไปเป็นเมตร แต่งบประมำณเท่ำเดมิ ไม่ทรำบว่ำจะ 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8   ด ำเนินกำรได้หรือไม่  
นายมานะ  บุญลาภ   ขอเชิญฝ่ำยบริหำรช้ีแจง  
ประธานสภาฯ 
นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ  ขอให้ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงช่วยช้ีแจง         
นายก อบต.หนองหอย    
นายชยพล พชรวิทยกุล    สำมำรถด ำเนินกำรได้ครบั 
ผู้อ านวยการกองช่าง     
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ร้อยตรีอนุรักษ์  ค าดี  ตำมที่ท่ำนพงษ์กฤษ ฤทธ์ิสันเทียะสอบถำม ท่ำนตอบไม่ชัดเจน เช่น โครงกำร 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1   ก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนบุเขว้ำ หมู่ที่ 6 ขนำดเปลี่ยน  

งบประมำณก็ต้องเปลี่ยนด้วย ที่บอกว่ำพิมพ์เอกสำรตกหล่นผมไม่เช่ือ หำกยังไม่มี 
กำรท ำสัญญำผมไม่ติดใจสงสัย แต่หำกมีกำรจัดท ำสัญญำแล้วผมไม่เห็นด้วย กำร
ท ำงำนมีควำมผิดพลำดบ่อย หำกเป็นไปได้ผมขอดูแบบโครงกำรด้วย 

นายมานะ  บุญลาภ   ในกรณีเปลี่ยนแปลง/แก้ไขโครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประธานสภาฯ  บ้ำนบุเขว้ำ หมู่ที่ 6  ควำมยำวเดิม 7 เมตร เหลือ 4 เมตร ผมมองว่ำจะข้ำมคลอง

อย่ำงไร ขอเชิญสมำชิกเจ้ำของพื้นที่ช่วยช้ีแจงด้วย 
นายประสิทธิ์ นันทชัยศรี  โครงกำรนี้ช่ำงไปวัดควำมกว้ำงควำมยำว ผมคิดว่ำท่อหลอดเหลี่ยมขนำด 7 เมตร 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 6 ผมว่ำคงไม่มี ช่ำงอำจพิมพผ์ิด มีรถแบล็คโฮเข้ำไปปรับพื้นทีแ่ล้ว ตอนนี้เงียบหำยไป

ผมก็ไมท่รำบว่ำจะกลับมำด ำเนินกำรต่อหรือไม่ 
นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ  ขอช้ีแจงเพิ่มเติม โครงกำรนี้ได้ยืดเยื้อมำนำนเพรำะไม่มีผู้รับจ้ำงด ำเนินกำร ใกล้สิ้น         
นายก อบต.หนองหอย ปีงบประมำณมีผู้รับจ้ำงเข้ำมำท ำสัญญำ ส่วนกำรท ำงำนผมได้เรียกหัวหน้ำส่วน

รำชกำรมำประชุมหำรือตลอดเพรำะมีงำนผิดพลำดบ่อยครั้ง ผมจะให้แต่ละส่วน
รับผิดชอบเอง ผมเกรงใจที่ประชุมสภำฯ 

นายบุญสม มีก าปัง  โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลีย่มคอนกรตีเสริมเหล็กบำ้นพระงำม หมู่ที่ 14 มีควำม
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 14  ผิดพลำดเยอะจำกขนำด 2.40 เมตร  x2.40 เมตร ควำมยำว 7.00 เมตร เหลือ  

ขนำด 1.80 เมตร x  1.80 เมตร ควำมยำว 5.00 เมตร ตอนไปลงพื้นที่วัดผมก็
ไปด้วย แต่ข้อผิดพลำดในกำรวัดผมไม่รู้ผิดดพลำดอย่ำงไร ผมรอมำนำนมำกกับ
โครงกำรนี้ ขอฝำกไว้ว่ำครั้งต่อไปอย่ำให้ผิดพลำดอีก 

นายประจบ  เจียมสันเทียะ  ผมในฐำนะเจ้ำของพื้นที่ ควำมเห็นของผมเป็นกำรผิดพลำดครั้งที่สองแล้ว ไม่อยำก 
ผู้ใหญ่บ้านบุเขว้า ให้ผิดพลำดอีก ผมดูแล้วน่ำจะเป็นท่อหล่อไม่ใช่ท่อส ำเรจ็ ฝำกกองช่ำงช่วยดูแล

ควบคุมคุณภำพงำนเพื่อประโยชน์ของประชำชน และเหมำะสมกบังบประมำณทีม่ี
จ ำกัด กำรขอแก้ไขแบบผมไม่ติดใจสงสัย แต่ขอใหง้ำนมีคุณภำพ คลองมีขนำก
กว้ำง 16 เมตร ถ้ำใส่เต็มพื้นที่ต้องใสส่ำมแถว  

นายมานะ  บุญลาภ   ขอเชิญกองช่ำงช้ีแจงรำยละเอียด และรับรองว่ำทั้งสองโครงกำรนี้ถ้ำหำกสภำ 
ประธานสภาฯ  อนุมัติจะสำมำรถด ำเนินกำรได ้
นายชยพล พชรวิทยกุล    ตำมที่เสนอรำยละเอียดให้ทีป่ระชุมพิจำรณำ ผมขอรับรองว่ำด ำเนินกำรได้ 
ผู้อ านวยการกองช่าง   
นายมานะ  บุญลาภ   ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ร้อยตรีอนุรักษ์  ค าดี  ผมอยำกทรำบว่ำทั้งสองโครงกำรนี้ด ำเนินกำรแล้วหรือยังไม่ด ำเนินกำร 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1 
นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ  ทั้งสองโครงกำรนี้ได้ท ำลงนำมสัญญำแล้ว  แต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร         
นายก อบต.หนองหอย 
นายประสิทธิ์ นันทชัยศรี  โครงกำรนี้ได้ท ำสัญญำแล้ว 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 6 
ร้อยตรีอนุรักษ์  ค าดี  ถ้ำโครงกำรได้ลงนำมสัญญำแล้ว ด ำเนินกำรแล้วพบปัญหำ แล้วมำขอสภำฯแก้ไข 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1   ไม่ทรำบว่ำสำมำรถด ำเนินกำรได้หรือไม่ ผมขอทรำบระเบียบข้อกฎหมำย 
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นายมงคล  ชุ่มขุนทด  จำกประเด็นค ำถำมผมพอสรุปได้ว่ำ โครงกำรทั้งสองได้ท ำสัญญำแล้ว และอยู่ 
นิติกร ระหว่ำงด ำเนินกำร แล้วพบปัญหำ ในเมื่อมีกำรท ำสัญญำเกิดข้ึนแล้ว ผู้รับจ้ำง

จะต้องด ำเนินกำรตำมสัญญำ และส่งมอบงำนจ้ำง ส่วนผู้ว่ำจ้ำงก็ต้องแจ้งในสัญยำ
ว่ำผู้รับจ้ำงท ำอะไรบ้ำง เมื่อพบว่ำมีปัญหำ เช่น ผู้ว่ำจ้ำงเกิดผิดเอง เช่น สถำนที่ไม่
สมำรถก่อสร้ำงได้ สัญญำเกิดข้ึนแล้ว สภำฯจะต้องพิจำรณำดูว่ำรำชกำรจะต้องไม่
เสียหำย ไม่เสียผลประโยชน์ ผมขอยืนยันว่ำให้พิจำรณำตำมสัญญำ ในวันน้ีเอกสำร
ไม่ตรงกันเกิดจำกข้อผิดพลำดของฝ่ำยปฏิบัติ ซึ่งสัญญำเป็นอ ำนำจของผู้บริหำร ก็
อยู่ที่เจ้ำหน้ำที่งบประมำณและผูอ้ ำนวยกำรกองช่ำงจะพิจำรณำหำข้อแก้ไข สัญญำ
เกิดข้ึนแล้วก็ท ำตำมสัญญำ หำกจะแก้ไขก็ดูว่ำรำชกำรได้ประโยชน์หรือเสีย
ประโยชน์ อ ำนำจอยู่ที่ฝ่ำยบริหำรจะไปพิจำรณำ 

นายมานะ  บุญลาภ   ทั้งสองโครงกำรนี้สภำอนุมัติไปแล้ว ปฏิบัติไม่ได้ มำขอสภำฯพิจำรณำแก้ไข 
ประธานสภาฯ รำยละเอียดผมไม่ติดใจสงสัย คณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำงมีแต่ข้ำรำชกำร ไม่มี

บุคคลภำยนอกมำร่วมตรวจ ผมขอเชิญท่ำนปลัดช่วยช้ีแจงด้วย 
นายวรรธฐณัฏฐ์  นิติศักด์ิ ทั้งสองโครงกำรเป็นโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปงีบประมำณ 2560 
ปลัดอบต.หนองหอย อบต.ต้องก่อหนี้ผูกพันให้ทันปี 2561 หำกไม่ทันโครงกำรจะตกไปตำมที่นำยกได้

แจ้งแล้ว ที่น ำโครงกำรมำเสนอสภำฯในวันนี้ เพรำะ ช่ำงควบคุมงำนและ
คณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำงไปตรวจดูแล้วพบว่ำมีกำรพิมพ์เอกสำรตกหล่นไป ก็
เลยเป็นสำเหตุที่ต้องน ำเข้ำสภำฯพิจำรณำในวันน้ี ผมจะให้ช่ำงช่วยช้ีแจง 

นายมานพ  เบาขุนทด ควำมจริงแล้วโครงกำรหมู่ที่ 3 หมูที่ 6 และหมู่ที่ 14 เป็นโครงกำรบล็อค  มีควำม 
นายช่างโยธา ผิดพลำดที่รำยละเอยีดของโครงกำรคือผมคัดลอกรำยละเอียดงำนโครงกำรหมู่ที่ 3

มำ แต่รำยละเอียดและงบประมำณตำมแบบ ปร.4 เช่นในส่วนของหมู่ที่ 14 
ประมำณรำคำ 1.80 *1.80 *.5 เมตร แต่รำยละเอียดไปตรงกับหมู่ที่ 3 

ร้อยตรีอนุรักษ์  ค าดี  เป็นควำมผิดพลำดของเจ้ำหน้ำที่ ตำมที่นิติกรแจ้งแล้ว ก็ขอให้เป้นอ ำนำจของ          
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1   ฝ่ำยบริหำร ก็ขอให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรโดยไม่มีกำรขอมติ หำกมีกำรขอมติผมก็ 
     ไม่ยกมือให้ 
นายมานะ  บุญลาภ   สภำฯขอให้ฝ่ำยบริหำรไปด ำเนินกำร ถือว่ำที่ประชุมสภำได้รับทรำบตำมที่ฝ่ำย 
ประธานสภาฯ บริหำรน ำเสนอต่อสภำฯ จะไม่มีกำรขอมติต่อที่ประชุมสภำฯในวันน้ี 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
 
นายมานะ บุญลาภ    5.3 เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564     
ประธานสภาฯ     (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/พ.ศ. 2562)  

ขอเชิญท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย (นำยธีรชัย            
  ถ่อนสันเทียะ) ได้ช้ีแจงเหตุผลวำมจ ำเป็นในกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.    

  2561 – 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/พ.ศ. 2562) ให้ที่ประชุมสภำได้พิจำรณำ   
  ขอเรียนเชิญ             

นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ    ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ได้รับแจ้งจำกอ ำเภอพระทองค ำ 
นายก อบต.หนองหอย          ตำมหนังสืออ ำเภอพระทองค ำ ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.27/3589  ลงวันที่             

19 ธันวำคม 2561 เรื่องกำรส่งเสริมกำรใช้ยำงของหน่วยงำนภำครัฐ ตำมมติ 
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2561 มีมติให้ด ำเนินโครงกำรส่งเสริม
กำรใช้ยำงในหน่วยงำนภำครัฐประกอบกับสถำนกำรณ์ยำงพำรำรำคำตกต่ ำใน
ปัจจุบัน  รัฐบำลจึงมีนโยบำยเพิ่มปริมำณกำรใช้ยำงพำรำ โดยส่งมอบให้หน่วยงำน 
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ภำครัฐน ำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มรำยได้ให้แก่เกษตรกรชำวสวนยำงพำรำ และได้
แจ้งให้ อปท.จัดท ำโครงกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงถนนที่มีส่วนผสมของยำงพำรำหรือ
สิ่งก่อสร้ำงอื่นๆที่ใช้ยำงพำรำเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นกำรขับเคลื่อนนโยบำยของ
รัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำรำคำยำงพำรำตกต่ ำต่อเนื่องในปีงบประมำณ 2562  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอยมีควำมประสงค์จะเสนอโครงกำรก่อสร้ำง/
ปรับปรุงถนนที่มีส่วนผสมของยำงพำรำ เพื่อของบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562  จ ำนวน  4  โครงกำร ได้แก่ 

             1.โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภำพด้วยยำงพำรำ ถนน 
สำยบ้ำนพระงำม – บ้ำนตะเคียนงำม บ้ำนพระงำม หมู่ที่ 14 ต ำบลหนองหอย  
อ ำเภอพระทองค ำ จังหวัดนครรำชสีมำ  งบประมำณ 500,000 บำท 
2.โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภำพด้วยยำงพำรำ ถนน 
สำยบ้ำนโค้งส ำโรง – บ้ำนหนองกระทุ่ม หมู่ที่  4 ต ำบลหนองหอย อ ำเภอ              
พระทองค ำ จังหวัดนครรำชสีมำ งบประมำณ 500,000 บำท 
3.โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภำพด้วยยำงพำรำ ถนน 
สำยบ้ำนนำยหมึก บ้ำนท ำนบพัฒนำใต้ หมู่ที่12 ต ำบลหนองหอย อ ำเภอ              
พระทองค ำ จังหวัดนครรำชสีมำ งบประมำณ 500,000 บำท 
4.โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภำพด้วยยำงพำรำ ถนน 
สำยโรงเรียนบ้ำนหนองกก –บ้ำนจันทร์ดุม บ้ำนหนองกก หมู่ที่ 5 ต ำบลหนองหอย 
อ ำเภอพระทองค ำ จังหวัดนครรำชสีมำ งบประมำณ 500,000 บำท 
ส่วนข้ันตอนกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ินและรำยละเอียดของโครงกำรผมขอ
เชิญนำงสำววรำภร ขอพรกลำง ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร
เป็นผู้ช้ีแจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ ขอเชิญครับ 

นางสาววราภร  ขอพรกลาง   ก่อนจะพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 4/พ.ศ. 2562) ขอเรียนให้ทรำบถึงระเบียบ ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 3 
ตุลำคม 2561 มีผลบังคับใช้วันที่ 4  ตุลำคม 2561 สำระส ำคัญมีดังนี้ 

 1. แก้ไขค ำว่ำ “แผนพัฒนำท้อง ถ่ินสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนำท้องถ่ิน” และ 
“แผนพัฒนำ” เป็น “แผนพัฒนำท้องถ่ิน” เพื่อให้ห้วงระยะเวลำกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนำภำค ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรงำนเชิงพื้นที่
แบบบูรณำกำร พ.ศ. 2560  

  2. แก้ไขวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของสมำชิกสภำท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภำค
รำชกำรและหรือรัฐวิสำหกิจ ผู้แทนประชำคมท้องถ่ิน ในคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถ่ิน คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน คณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ินจำกอยู่ในวำระสองปี เป็นอยู่ในต ำแหน่ง
ครำวละสี่ปี (คณะกรรมกำรทั้ง 3 คณะของอบต.หนองหอยยังคงต้องอยู่ใน
ต ำแหน่งต่อไปก่อนจนครบสองป ี หำกครบสองปีแล้วจะมีกำรแต่งตั้งมำใหม่ต้องอยู่
ในวำระครำวละสี่ปี) 

 3. กำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถ่ินให้เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน
และประชำคมท้องถ่ิน 
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  4. กำรแปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน ให้เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรพัฒนำ

ท้องถ่ิน 
 5. กำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถ่ินที่เกีย่วกับโครงกำรพระรำชด ำริ 

งำนพระรำชพิธี รัฐพิธี นโยบำยรัฐบำล และนโยบำยกระทรวงมหำดไทย เป็น
อ ำนำจของผู้บริหำรท้องถ่ิน 
6. กำรประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ินให้ประชำชนใน
ท้องถ่ินทรำบแก้ไขจำกอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและเดือน
ตุลำคมของทุกปี เป็นอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 

โครงกำรพัฒนำและครุภัณฑ์ที่จะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน คือ 
โครงกำรพัฒนำและครุภัณฑ์ที่จะด ำเนินกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรม 
สำธำรณะเพื่อให้กำรพัฒนำบรรลุตำมวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ 

ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/   
พ.ศ. 2562) ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 ใน
กรณีกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้อง ถ่ินที่ เกี่ยวกับโครงกำร
พร ะ รำชด ำ ริ ง ำนพร ะ รำชพิ ธี  รั ฐ พิ ธี  น โยบ ำยรั ฐบ ำล  และน โยบ ำย
กระทรวงมหำดไทย ให้เป็นอ ำนำจของผู้บริหำรทอ้งถ่ิน ส ำหรับองค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบล ให้ส่งร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำ ตำมมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนำท้องถ่ินที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับควำมเห็นชอบกำรเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถ่ินดังกล่ำว 

โดยมีบันทึกเหตุผลและควำมจ ำเป็น ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล         
หนองหอย ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561–2564 ซึ่ง
ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561–2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 
2559 ไปแล้วนั้น โดยภำยหลังจำกกำรประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถ่ินดังกล่ำวแล้ว 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอยมีควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจ 
ให้เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล หนังสือสั่งกำร  จึงจ ำเป็นต้องจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2564(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/พ.ศ. 2562) โดยถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 

โครงกำรที่จะเพิ่มเติมในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2564 
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/พ.ศ. 2562) ได้แก่ 

1. โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรดินซิ เมนต์ปรับปรุงคุณภำพ              
ด้วยยำงพำรำถนนสำยบ้ำนพระงำม – บ้ำนตะเคียนงำม บ้ำนพระงำม หมู่ที่ 14 
ต ำบลหนองหอย อ ำเภอพระทองค ำ จังหวัดนครรำชสีมำ  วัตถุประสงค์เพื่อให้
ประชำชนมีถนนดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภำพด้วยยำงพำรำใช้สัญจรขนส่งผลผลิต
ทำงกำรเกษตรและคมนำคมที่สะดวกรวดเร็ว เป้ำหมำย 1.จำกสำยบ้ำนพระงำม – 
บ้ำนตะเคียนงำม บ้ำนพระงำม หมู่ที่ 14 ต ำบลหนองหอย  
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2.ยำงพำรำหนำ 0.15 เมตร กว้ำง 4  เมตร ยำว 500 เมตร ตำมแบบแปลน  
อบต.หนองหอยและแบบแนะน ำส ำหรับถนนท้องถ่ิน กรมทำงหลวงชนบท             
แบบเลขที่ ทถ.-2-309/61 งบประมำณ 500,000 บำท เป็นโครงกำรส ำหรับ
ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด จึงใส่ไว้ในแบบ ผ.05  รำยละเอียดตำมเอกสำร 

2. โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภำพด้วย 
ยำงพำรำ ถนนสำยบ้ำนโค้งส ำโรง – บ้ำนหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 4 ต ำบลหนองหอย 
อ ำเภอพระทองค ำ จังหวัดนครรำชสีมำ  วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชำชนมีถนนดินซิ
เมนต์ปรับปรุงคุณภำพด้วยยำงพำรำใช้สัญจรขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรและ
คมนำคมที่สะดวกรวดเร็ว เป้ำหมำย 1.จำกสำยบ้ำนโค้งส ำโรง – บ้ำนหนอง
กระทุ่ม หมู่ที่ 4 ต ำบลหนองหอย 2.ยำงพำรำหนำ 0.15 เมตร กว้ำง 5  เมตร 
ยำว 400 เมตร ตำมแบบแปลน อบต.หนองหอยและแบบแนะน ำส ำหรับถนน
ท้องถ่ิน กรมทำงหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ.-2-309/61งบประมำณ 500,000 
บำท เป็นโครงกำรส ำหรับประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด จึงใส่ไว้ในแบบ ผ .05  
รำยละเอียดตำมเอกสำร 

3. โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภำพด้วย 
ยำงพำรำ ถนนสำยบ้ำนนำยหมึก งำสันเทียะ บ้ำนท ำนบพัฒนำใต้ หมู่ที่ 12 ต ำบล
หนองหอย อ ำเภอพระทองค ำ จังหวัดนครรำชสีมำ  วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชำชน
มีถนนดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภำพด้วยยำงพำรำใช้สัญจรขนส่งผลผลิตทำงกำร
เกษตรและคมนำคมที่สะดวกรวดเร็ว เป้ำหมำย 1.จำกสำยบ้ำนนำยหมึก บ้ำน
ท ำนบพัฒนำใต้ หมู่ที่ 12 ต ำบลหนองหอย 2.ยำงพำรำหนำ 0.15 เมตร กว้ำง 5  
เมตร ยำว 400 เมตร ตำมแบบแปลน อบต.หนองหอยและแบบแนะน ำส ำหรับ
ถนนท้องถ่ิน กรมทำงหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ.-2-309/61 
งบประมำณ 500,000 บำท เป็นโครงกำรส ำหรับประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 
จึงใส่ไว้ในแบบ ผ.05  รำยละเอียดตำมเอกสำร 

4. โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภำพด้วย 
ยำงพำรำ ถนนสำยโรงเรียนบ้ำนหนองกก –บ้ำนจันทร์ดุม บ้ำนหนองกก หมู่ที่ 5 
ต ำบลหนองหอย อ ำเภอพระทองค ำ จังหวัดนครรำชสีมำ วัตถุประสงค์เพื่อให้
ประชำชนมีถนนดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภำพด้วยยำงพำรำใช้สัญจรขนส่งผลผลิต
ทำงกำรเกษตรและคมนำคมที่สะดวกรวดเร็ว เป้ำหมำย 1.ถนนสำยโรงเรียนบ้ำน
หนองกก –บ้ำนจันทร์ดุม บ้ำนหนองกก หมู่ที่ 5  2.ยำงพำรำหนำ 0.15 เมตร 
กว้ำง 5  เมตร ยำว 400 เมตร ตำมแบบแปลน อบต.หนองหอยและแบบแนะน ำ
ส ำหรับถนนท้องถ่ิน กรมทำงหลวงชนบท แบบเลขที่  ทถ. -2 -309/61 
งบประมำณ 500,000 บำท เป็นโครงกำรส ำหรับประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 
จึงใส่ไว้ในแบบ ผ.05  รำยละเอียดตำมเอกสำร 

เป็นโครงกำรที่ขอเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้นจ ำนวน 4 โครงกำร งบประมำณ  
2,000,000 บำท จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำว่ำจะให้เพิ่มเติมโครงกำร
ดังกล่ำวหรือไม่  

นายมานะ  บุญลาภ   ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ช้ีแจงมำมีท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ร้อยตรีอนุรักษ์  ค าดี  ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ช้ีแจงมำถูกต้อง แต่เอกสำรหน้ำที่ 5 – 6 มีกำรคัดลอกมำ
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1  ลืมแก้  และบอกช่ือบ้ำนนำยหมึก แต่ไม่ใส่นำมสกลุ ผมไม่ทรำบว่ำนำยหมกึคนไหน 
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เพรำะสภำฯเคยแจง้แล้วว่ำให้ใสร่ำยละเอียดมำให้ครบ ผมขอเสนอให้ไปแก้ไข 
เอกสำรมำให้เรียบร้อยก่อนกำรพจิำรณำ 

นายมานะ  บุญลาภ   ขอให้เจ้ำหน้ำที่ไปแก้ไขรำยละเอียดในหน้ำที่ 5 – 6 มำใหม่ ผมขอพักกำรประชุม 
ประธานสภาฯ    ไว้ก่อน เพื่อรับประทำนอำหำรกลำงวัน  และเริ่มประชุมต่อในเวลำ 13.00 น. 
ท่ีประชุม    รับทราบ 
     ***พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.45 น.*** 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
นายมานะ  บุญลาภ   ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้แก้ไขเอกสำรมำให้กับทุกท่ำนแล้ว มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ     
นายสุชาติ  บ ารุงศิลป์  ผมอยำกทรำบว่ำทั้งสี่โครงกำรมีลูกรังลงหรือไม่ 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 12 
นายชยพล พชรวิทยกุล    จะเป็นถนนลูกรังหรอืถนนหินคลกุเดิมแตจ่ะมปีูนซเีมนต์ ยำงพำรำมำผสมท ำให้ 
ผู้อ านวยการกองช่าง    ถนนลูกรงัหรือหินคลุกมีควำมแข็งแรงเพิ่มข้ึน 
นายมานะ  บุญลาภ   ผู้บริหำรได้น ำเสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ินให้สภำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ก่อนที่ 
ประธานสภาฯ    ผู้บริหำรจะอนุมัติและประกำศใช้ ท่ำนอนุรักษ์  ค ำดี ยังติดใจสงสัยอีกหรือไม่ 
ร้อยตรีอนุรักษ์  ค าดี  เรื่องเอกสำรที่แก้ไขไม่ติดใจสงสัย แต่งบประมำณ 500,000 บำท ระยะทำงสั้น
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1   ถำมว่ำเหมำะสมหรือไม่ 
นายชยพล พชรวิทยกุล    โครงกำรที่น ำเสนอมำมีสูตรกำรค ำนวณรำคำ รำคำต้นทุน ค่ำด ำเนินกำรต่ำงๆ 
ผู้อ านวยการกองช่าง    รำคำจะอยู่ระดับกลำง 3 ระดับ คือ ลูกรัง 225 บำท/ตร.ม. หินคลุก 500-600  

บำท/ตร.ม. คสล. 450 – 500 บำท/ตร.ม. ลำดยำง 300 บำท/ตร.ม. โครงกำรที่
เสนอด ำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐบำลจะเสนอขอรับงบประมำณจำกหน่วยงำนอื่น 
แต่ไม่มีในแผนพัฒนำท้องถ่ิน จึงต้องน ำเสนอต่อสภำในวันนี้ เพรำะเป็นโครงกำรที่
เกินศักยภำพของ อปท. 

นายมานะ  บุญลาภ   มีท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมให้ควำมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ  ร่ำงแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม ครัง้ที่ 4/พ.ศ. 2562) 

จ ำนวน 4  โครงกำร งบประมำณ 2,000,000 บำท  
ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบ 26 เสียง   ไม่เห็นชอบ –  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 
ระเบียบวาระที่  6   เรื่องอ่ืนๆ 
นายมานะ บุญลาภ     6.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ    ต าบลหนองหอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ขอเชิญท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย (นำยธีรชัย             
ถ่อนสันเทียะ) ได้แถลงรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองหอยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ให้ที่ประชุมได้รับ
ทรำบ ขอเรียนเชิญ 

นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ      เรียนท่ำนประธำนสภำองค์บริหำรส่วนต ำบลหนองหอย  และสมำชิก        
นายก อบต. หนองหอย  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ที่เคำรพทุกท่ำน 
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กระผมนำยธีรชัย ถ่อนสันเทียะ ต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองหอย ขอรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ต่อสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองหอย ดังนี้  

ตำมที่กระผมได้รับเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย 
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลำคม พ.ศ. 255๖  และได้แถลงนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย 
ในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 
2559 แล้วนั้น ซึ่งตำมมำตรำ 58/5 วรรคห้ำแห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
ก ำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำม
นโยบำยที่ ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ กปี กระผมและ          
คณะผู้บริหำรจึงได้รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ และได้จัดท ำเป็น
รำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ให้กับ
ท่ำนประธำนสภำและสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอยทุกท่ำน เพื่อได้
ใช้ประกอบกำรแถลงผลงำนในวันน้ี และขอสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยใน
รอบปีที่ผ่ำนมำให้ทุกท่ำนได้รับทรำบ ขอเรียนว่ำกำรก ำหนดนโยบำยดังกล่ำว ได้ใช้
ข้อมูลตำมสภำพควำมเป็นจริงทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท้องถ่ินของ
ต ำบลหนองหอย และของจังหวัดนครรำชสีมำ ในขณะนั้น โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้
พี่น้องประชำชนชำวต ำบลหนองหอย มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน มีรำยได้เพิ่มข้ึน ซึ่ง
หมำยถึงกำรมีควำมรู้ สุขภำพดี มีกำรรักษำวัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถ่ินที่
ปฏิบัติสืบต่อกันมำเป็นเวลำหลำยปี และมีสภำพแวดล้อมที่ดี ให้เป็นไปตำม
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ที่ก ำหนดไว้ว่ำ  

                   “คุณภำพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ย่ังยืนก้ำวหน้ำ พัฒนำเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยได้ใช้วิสัยทัศน์กำรพัฒนำขอองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอยดังกล่ำว   
เป็นแนวทำงในกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหอย ในรอบ
ปีที่ผ่ำนมำนั้น 
โดยได้มอบนโยบำยกำรบริหำรงำน ดังนี้ 
1.นโยบำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
2.นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำ 
3.นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 
4.นโยบำยด้ำนสังคม กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กำรสำธำรณสุข และ      
กำรกีฬำ 
5.นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
6.นโยบำยด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำร 
ส่วนรำยละเอียดจะได้มอบหมำยให้นำงสำวณัฐธิดำ  ศรีกระโทก ต ำแหน่ง                
นักจัดกำรงำนทั่วไป เป็นผู้ช้ีแจงรำยละเอียดต่อไป 

นางสาวณัฐธิดา  ศรีกระโทก  รำยงำนสถำนะกำรเงินกำรคลงั ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 
นักจัดการงานท่ัวไป  
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     ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน       13,831,433  บาท 
    สินทรัพย์หมุนเวียน  52,894,846.82  บาท  แยกเป็น 
    เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 45,218,339.36  บำท 
     เงินฝำกกระทรวงกำรคลัง           6,500.00  บำท 
    ลกูหนีเ้งินยืม            9,576.00  บำท 
     รำยได้จำกรฐับำลค้ำงรบั    6,538,500.00  บำท 
     ลูกหนี้ค่ำภำษี          64,896.46  บำท 
    ลูกหนีร้ำยได้อื่นๆ        357,035.00  บำท 
     ลูกหนีเ้งินทุนโครงกำรเศรษฐกจิชุมชน  700,000.00  บำท 
    ลูกหนีอ้ื่นๆ                         -  บำท 
     บัญชีพักทรัพย์สิน    
     ลูกหนีเ้งินสะสม      -  บำท 
    รวมสินทรัพย์    52,894,846.82  บาท   

งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 –  
วันท่ี 30 กันยายน 2561 

   1.รายรับ 
รายการ ประมาณการ รับจริง - ต่ า+สูง 

ภำษีอำกร 182,500.00 205,767.20 + 23,267.20 
ค่ำธรรมเนียม  ค่ำปรับและใบอนญุำต 109,500.00 285,602.51 + 176,102.51 
รำยได้จำกทรัพยส์ิน 320,000.00 274,458.38 - 45,541.62 
รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 400,000.00 473,631.00 + 73,631.00 
รำยได้เบ็ดเตล็ด 166,500.00 137,464.00 - 29,036.00 
ภำษีจัดสรร 19,238,500.00 19,840,067.05 + 601,567.05 
เงินอุดหนุนทั่วไป 22,295,000.000 21,404,159.00 - 890,841.00 

รวมรายรับ 42,712,000.00 42,621,149.14 - 90,850.86 
 
  2.รายจา่ย 

 รายการ ประมาณการ จ่ายจริง - ต่ า+สูง 
งบกลำง 13,135,206.00 12,485,715.00 - 649,491.00 
เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 3,327,120.00 3,233,520.00 - 93,600.00 
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 9,526,520.00 7,475,300.00 - 2,051,220.00 
ค่ำตอบแทน 1,005,980.00 827,470.00 - 178,510.00 
ค่ำใช้สอย 4,526,987.00 3,662,761.00 - 864,255.94 
ค่ำวัสด ุ 2,430,487.00 2,225,140.00 - 250,346.64 
ค่ำสำธำรณูปโภค 611,500.00 590,194.89 - 21,305.11 
ค่ำครุภัณฑ์ 1,025,700.00 958,750.00 - 66,950.00 
ค่ำที่ดินและสิง่ก่อสร้ำง 4,413,000.00 3,708,000.00 - 705,000.00 
รำยจ่ำยอื่น 25,000.00 25,000.00 - - 
เงินอุดหนุน 2,684,500.00 2,452,000.00 - 232,500.00 

รวมรายจา่ย 42,712,000.00 37,643,851.31 - 5,068,148.69 
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3. รำยจ่ำยจำกเงินอุดหนุนเฉพำะกจิ    6,538,500.00  บำท 
4. รำยจ่ำยจำกเงินสะสม     2,836,700.00  บำท 
5. รำยรับสูงกว่ำรำยจ่ำย     4,977,297.83  บำท 

      รำยละเอียดรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนตำมนโยบำยฯอยู่ในเอกสำรที่แจก 
     ให้กับทกุท่ำนแล้ว 
นายมานะ  บุญลาภ     ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมหรือเสนอแนะหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
นายพงษ์กฤษ  ฤทธิ์สันเทียะ   หน้ำที่ 9 นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำ กำรกันเงินคืออะไร 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8  
นางสาวณัฐธิดา  ศรีกระโทก  กำรกันเงิน คือ อบต.ไมส่ำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ทันในปี 2561 จึง 
นักจัดการงานท่ัวไป    ขอกันเงินต่อสภำมำเบิกจ่ำยในปี 2562 
นายชูชาติ  จ่ีพิมาย    ท่ำนนำยกได้ท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยฯ แจก 
รองประธานสภาฯ   ให้กับสมำชิกแล้ว ท่ำนคงได้อ่ำนเอกสำรมำแล้ว แต่บำงท่ำนคงไม่ได้อ่ำนมำ ผม 

อยำกให้ทุกท่ำนน ำปัญหำที่ยังค้ำงปี 2561 มำช้ีแจงต่อสภำฯ ในส่วนที่สภำฯได้ 
อนุมัติงบประมำณให้ด ำเนินกำรในปี 2561 ก็อยำกให้ช้ีแจงให้สภำได้รับทรำบ 

กำรจั ดซื้ อ รถยนต์บรรทุ กน้ ำ เ อนกประสง ค์ งบประมำ ณตั้ ง ไ ว้  
2,190,000  บำท  จ่ำยจริง 2,179,000 บำท ในภำคกำรปฏิบัติรถยังมีปัญหำ
อยู่ ผมจึงอยำกถำมว่ำเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ข้ึน ท ำไมรถน้ ำถึงใช้ไม่ได้ ขอบคุณครับ 

นายมานะ  บุญลาภ     ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม      ไม่มี 
นายมานะ  บุญลาภ     เมื่อไม่มีท่ำนใดสอบถำมเพิม่เติม ผมถือว่ำสภำฯได้รับทรำบรำยงำนผลกำร 
ประธานสภาฯ    ปฏิบัติงำนตำมนโยบำยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ประจ ำปี 
     งบประมำณ 2561 
ท่ีประชุม     รับทราบ 
 
นายมานะ บุญลาภ     6.2 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.                      
ประธานสภาฯ     2561 - 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(รอบเดือนธันวาคม 2561) 

ขอเชิญท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย (นำยธีรชัย              
ถ่อนสันเทียะ) ได้แถลงรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 
2561-2564 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนธันวำคม 2561) 

   ให้ที่ประชุมได้รับทรำบ ขอเรียนเชิญ 
นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ   ผมขอให้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ได้แถลงรำยงำนกำรติดตำมและ
นายกอบต.หนองหอย   ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2564 ประจ ำปีงบประมำณ                  
     พ.ศ. 2561 (รอบเดือนธันวำคม 2561) ให้ที่ประชุมได้รับทรำบเพื่อเสนอแนะ 
     หรือแสดงควำมคิดเห็น   
นางสาววราภร  ขอพรกลาง   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพฒันำขององค์กร  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 ได้ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยคณะกรรมกำรติดตำม 
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  และประเมินแผนพัฒนำมีหน้ำที่ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งคณะกรรมกำรจะต้องด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำง 
วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ  รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถ่ินต่อผู้บริหำรท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถ่ินเสนอต่อสภำ
ท้องถ่ิน  และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ินให้ประชำชนในท้องถ่ินทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบ
ห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำว และต้องปิดประกำศไว้เป็น
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคม
ของทุกปี 

รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 -  
2564 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561(รอบเดือนธันวำคม 2561)  มีอยู่
ด้วยกัน 4 ส่วน ประกอบด้วย  

                        ส่วนที่ 1 บทน ำ 
      1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล    
    2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล     
     3. ข้ันตอนกำรติดตำมและประเมินผล      
    4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล     
    5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล    
     6. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ อบต.หนองหอย  
     7. คณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำ อบต.หนองหอย 
     ส่วนที่ 2 กำรติดตำมและประเมินผล     
       1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2560              
          - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2560           
        - แผนพัฒนำสำมปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2560                      
          - กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561                      
         - ผลกำรด ำเนินกำรตำมเครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผลปีงบประมำณ 2561   
          - สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล              
     ส่วนที่ 3 ผลกำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e- plan    
         - รำยงำนสรุปผลกำรวำงแผนพัฒนำสี่ปี ปี 2561                                
         - รำยงำนสรุปผลกำรเปลี่ยนแปลง ปี 2561              
          - รำยงำนโครงกำรที่อนุมัติงบประมำณ ปี 2561              
          - รำยงำนโครงกำรที่ไม่ได้รับกำรอนุมัติงบประมำณ ปี 2561            
                     - รำยงำนโครงกำรทีล่งนำมในสัญญำ ปี 2561                              
           - รำยงำนโครงกำรทีเ่บิกจ่ำย ปี 2561                        
           - รำยงำนสรปุผลกำรติดตำมกำรเบกิจ่ำยงบประมำณ ปี 2561    
               - รำยงำนสรปุผลกำรด ำเนินงำน ตำมภำรกิจถ่ำยโอน ปี 2561             
       ส่วนที่ 4 สรปุผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ    
              - สรุปผลกำรพัฒนำทอ้งถ่ินในภำพรวม                         
  - ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินในอนำคต  
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       รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แจกให้กับทุกท่ำนแล้ว ส่วนที่ 1 บทน ำ 
  ส่วนที่ 2 กำรติดตำมและประเมินผล จะเป็นข้อมลูเดมิตำมที่รำยงำนให้สภำฯได้

รับทรำบเมื่อเดือนเมษำยน 2561 แต่จะมีในส่วนของกำรตดิตำมและประเมินผล
โครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำม
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564)  รวมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-
2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-3/พ.ศ. 2561)และแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-
2564 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2/พ.ศ. 2561) ปี 2561 จ ำนวน 103 โครงกำร
งบประมำณ 160,139,087 บำท ปี 2562 จ ำนวน 99 โครงกำร งบประมำณ
46,658,600  บำท ปี 2563 จ ำนวน 88 โครงกำร งบประมำณ 
41,658,600 บำท ปี 2564 จ ำนวน 87 โครงกำร งบประมำณ 43,487,500 
บำท รวมทัง้สีป่ี จ ำนวน 377 โครงกำร งบประมำณ 291,943,787  บำท   
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำปี พ.ศ.  2561 มีดังนี ้

  บัญชีครุภัณฑ ์ แผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) ปี 2561  มี 
จ ำนวน 20 รำยกำร งบประมำณ 4,573,800  บำท อนุมตัิงบประมำณจ ำนวน  
14  รำยกำร งบประมำณ 1,033,300  บำท เบกิจ่ำยจ ำนวน 13 รำยกำร 
งบประมำณ 958,750 บำท 
  โครงกำรที่ได้รบัเงินอุดหนุนเฉพำะกจิประจ ำปี พ.ศ. 2561 
1.โครงกำรก่อสร้ำงประปำหมูบ่้ำนแบบผิวดิน-ขนำดใหญ่บ้ำนหนองกก หมูท่ี่ 5   
ต ำบลหนองหอย (ตำมแบบมำตรฐำนทรัพยำกรน้ ำ) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
งบประมำณที่ได้รับ 3,211,600 บำท งบประมำณทีเ่บิกจำ่ย 2,538500 บำท 

ยุทธศำสตร ์

จ ำนวนโครงกำร 
ที่เสร็จ 

จ ำนวนโครงกำร                      
ที่อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร               
ที่ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร        
ที่มีกำรยกเลิก 

จ ำนวนโครงกำรที่มี
กำรเพ่ิมเติม 

จ ำนวนโครงกำร 
ทั้งหมด 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจและกำร
ท่องเที่ยว 

1 25.00 - - 3 75.00 - - - - 4 100 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 

13 76.47 - - 4 23.53 - - - - 17 100 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำร
เกษตร 

- - - - 3 100.0
0 

- - - - 3 100 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสงัคม 7 100.0
0 

- - - - - - - - 7 100 

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
สำธำรณสุข 

3 42.86 - - 1 14.28 - - 3 42.86 7 100 

6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

- - 6 20.00 23 76.67 - - 1 3.33 30 100 

7. ยุทธศำสตร์ด้ำนศำสนำ 
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬำ 

6 46.15 - - 7 53.85 - - - - 13 100 

8. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ด ี

2 18.18 - - 9 81.82 - - - - 11 100 

9.ยุทธศำสตรด์้ำนกำรรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2 66.67 - - 1 - - - - - 3 100 

10. ยุทธศำสตรด์้ำนกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 62.50 - - 3 37.50 - - - - 8 100 

รวม 39 37.86 6 5.83 54 52.43 - - 4 3.88 103 100 
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2.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแคพซีลรหัสทำงหลวงท้องถ่ิน นม ถ.321 -01 
ช่วงบ้ำนบุเขว้ำ หมู่ที่  6 ต ำบลหนองหอย เช่ือมบ้ำนมำบค่ำย ต ำบลทัพรั้ ง                 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรงบประมำณที่ได้รับ 6,694,400 บำท งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 4,000,000 บำท 

       ปัญหำและอปุสรรคในกำรปฏิบัตงิำน 
(1)  โครงกำร/กิจกรรม ทีป่ระชำชนต้องกำรมมีำกเกนิไปไมส่อดคล้องกบั 

งบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด       
  (2)  งบประมำณมจี ำนวนจ ำกัด  เมือ่เปรียบเทียบกับภำรกิจที่ถ่ำยโอนให้ท้องถ่ินที่ 

เพิ่มมำกขึ้น 
     (3)  จ ำนวนงบประมำณไม่เพียงพอในกำรด ำเนินงำน 

   (4)  ประชำชนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ  และไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำ 
แผนพัฒนำต ำบล  ท ำให้กำรปฏิบัติงำนยังไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำ  ตอบสนองควำม
ต้องกำรให้กับประชำชนได้อย่ำงตรงจุด 

      (5)  ขำดเครื่องมอืเครือ่งใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
  ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผน และจ ำนวนโครงกำร
ที่ได้ปฏิบัต ิ

ยุทธศำสตร ์
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำร           
ที่ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว   4 1 
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ    17 13 
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร   3 - 
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม   7 7 
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข   7 3 
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน   30 6 
7. ยุทธศำสตร์ด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี  และกีฬำ   13 6 
8. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี    11 2 
9.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรกัษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3 2 
10. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 5 

รวม 103 45 
คิดเป็นร้อยละ 43.69 

ส่วนที่ 3 ผลกำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e- plan  จ ะ น ำ 
ข้อมูลจำกแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 -2564 รวมถึงกำรเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงมำคีย์ในระบบ ซึ่งระบบจะประมวลผลในภำพรวมให้เห็นได้ชัดเจน 
เช่น โครงกำรที่อนุมัติงบประมำณ โครงกำรที่ไม่อนุมัติงบประมำณ โครงกำรที่         
ลงนำมในสัญญำ โครงกำรที่เบิกจ่ำย สรุปผลกำรติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
และสรุปผลกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดทุกท่ำนสำมำรถดูได้ในเอกสำร 
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ส่วนที่ 4 สรปุผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ   
สรปุผลกำรพัฒนำท้องถ่ิน ในภำพรวม ควำมส ำเร็จกำรพฒันำตำม

ยุทธศำสตร ์
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว  มีโครงกำรบรรจุใน
แผนพัฒนำ ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2564  จ ำนวน 4 โครงกำร น ำไปตั้งข้อง
บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2561 จ ำนวน 1 โครงกำร  
น ำไปด ำเนินกำรจริง จ ำนวน 1  โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 25 ของแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน ยุทธศำสตร์นี้ประสบควำมส ำเร็จระดับน้อย  
  ยุทธศำสตร์ที่  2 ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ   มี โครงกำรบรรจุใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2564  จ ำนวน 17 โครงกำร น ำไปตั้งข้อง
บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2561 จ ำนวน 15 โครงกำร  
น ำไปด ำเนินกำรจริงจ ำนวน   13  โครงกำร ยกเลิกโครงกำรจ ำนวน  2 โครงกำร 
คิดเป็นร้อยละ 76 ของแผนพัฒนำท้องถ่ิน ยุทธศำสตร์นี้ประสบควำมส ำเร็จระดับ
มำก  

ยุทธศำสตร์ที่  3 ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร   มีโครงกำรบรรจุใน 
แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2564  จ ำนวน 3 โครงกำร ไม่มีกำรน ำ
โครงกำรไปตั้งข้องบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2561 
ยุทธศำสตร์นี้ยังไม่ประสบควำมส ำเร็จ เพรำะไม่มีกำรน ำโครงกำรไปตั้งข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณเพื่อด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ที่  4 ด้ำนกำรพัฒนำสังคม  โครงกำรบรรจุในแผนพัฒนำ 
ท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  จ ำนวน 7 โครงกำร น ำไปตั้งข้องบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2561 จ ำนวน 7 โครงกำร  น ำไป
ด ำเนินกำรจริง จ ำนวน 7  โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100ของแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
ยุทธศำสตร์นี้ประสบควำมส ำเร็จระดับมำกที่สุด  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข  โครงกำรบรรจุในแผนพัฒนำ 
ท้องถ่ินพ.ศ. 2561 – 2564  จ ำนวน 7 โครงกำร น ำไปตั้ง ข้องบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2561 จ ำนวน 7 โครงกำร  น ำไป
ด ำเนินกำรจริง จ ำนวน 3  โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 42.85 ของแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน ยุทธศำสตร์นี้ประสบควำมส ำเร็จระดับปำนกลำง  

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน  มีโครงกำรบรรจุ 
ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2564  จ ำนวน 30 โครงกำร น ำไปตั้งข้อง
บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2561 จ ำนวน 7 โครงกำร  
น ำไปด ำเนินกำรจริง จ ำนวน 6  โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 20 ของแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน ยุทธศำสตร์นี้ประสบควำมส ำเร็จระดับน้อย 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 ด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี  และกีฬำ   
โครงกำรบรรจุในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2564  จ ำนวน 13 โครงกำร 
น ำไปตั้งข้องบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2561 จ ำนวน 9 
โครงกำร  น ำไปด ำเนินกำรจริง จ ำนวน 6  โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 46.15 ของ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน ยุทธศำสตร์นี้ประสบควำมส ำเร็จระดับปำนกลำง 
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ยุทธศำสตร์ที่ 8 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ มีโครงกำร 
บรรจุในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2564  จ ำนวน 11 โครงกำร น ำไปตั้ง
ข้องบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2561 จ ำนวน 8 โครงกำร  
น ำไปด ำเนินกำรจริง จ ำนวน 2  โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 18.18 ของแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน ยุทธศำสตร์นี้ประสบควำมส ำเร็จระดับน้อย 

ยุทธศำสตร์ที่  9 ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน โครงกำรบรรจุในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2564  จ ำนวน 3 
โครงกำร น ำไปตั้งข้องบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2561 
จ ำนวน 3 โครงกำร  น ำไปด ำเนินกำรจริง จ ำนวน 2  โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 
66.66 ของแผนพัฒนำท้องถ่ิน ยุทธศำสตร์นี้ประสบควำมส ำเร็จระดับมำก 

ยุทธศำสตร์ที่ 10 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมมีโครงกำรบรรจุในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2564  
จ ำนวน 8 โครงกำร น ำไปตั้งข้องบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
2561 จ ำนวน 5 โครงกำร  น ำไปด ำเนินกำรจริง จ ำนวน              5  โครงกำร 
คิดเป็นร้อยละ 62.5 ของแผนพัฒนำท้องถ่ิน ยุทธศำสตร์นี้ประสบควำมส ำเร็จ
ระดับมำก 

         ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินในอนำคต 
1. อบต.หนองหอยก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรงำนไว้จ ำนวน 10 ยุทธศำสตร์  
แต่น ำไปตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อด ำเนินงำนเพียง 9 ยุทธศำสตร์  ส่วน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร  มีโครงกำรบรรจุในแผนพัฒนำท้องถ่ิน
สี่ปี จ ำนวน  3 โครงกำร  ไม่มีกำรอนุมัติงบประมำณไปด ำเนินกำรจ ำนวน 4 ปี
ติดต่อกัน คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำเมื่อมีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำร
บริหำรงำนแล้วก็ควรจะมีกำรน ำโครงกำรไปตั้งงบประมำณรำยจ่ำยและด ำเนินกำร
เบิกจ่ำย เพรำะยุทธศำสตร์นี้จะเป็นตัวช้ีวัดได้ว่ำ อบต. หนองหอยด ำเนินกำรบรรลุ
วิสัยทัศนข์อง อบต.ที่ก ำหนดไว้หรือไม่ 
2. เมื่อได้รบัอนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ควรด ำเนินกำรให้ครบทกุโครงกำร   
และเบิกจ่ำยงบประมำณให้แล้วเสร็จภำยในปงีบประมำณนั้นๆ เพื่อประโยชนส์ูงสุด
ของประชำชน 
 3. โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำหรับประสำนโครงกำร 
พัฒนำจังหวัด ตำมแบบ ผ 05  ส ำหรับปี 2562 – 2564 ไม่มีกำรตั้งโครงกำรและ
งบประมำณ ขอให้ด ำเนินกำรเพื่อไว้ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนอืน่  
4. เสนอให้หำข้อมลูแหล่งที่มำของงบประมำณให้ชัดเจน เพือ่ที่จะได้ต้ัง 
งบประมำณอย่ำงเหมำะสมกบัควำมเป็นจริง โดยตั้งงบประมำณให้พอดีกบั
งบประมำณของอบต.ที่มี  ตั้งงบประมำณใหส้มดลุกับกำรเบกิจ่ำย 
5. ปีงบประมำณ 2562 ให้พิจำรณำเลอืกโครงกำรของหมูบ่้ำนที่จัดเรียงล ำดับ 
ควำมส ำคัญไว้แล้วมำด ำเนินกำรจัดท ำข้อบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ี
6. กอง/ส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบโครงกำรควรมีกำรสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 
และกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร เพื่อให้ทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคของกำร
ด ำเนินโครงกำรนั้นว่ำควรจะด ำเนินกำรต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้ำงใน
กำรด ำเนินโครงกำรครั้งต่อไปเพื่อให้บรรลุตำมตัวช้ีวัดที่ก ำหนดไว้ในแผนฯ  
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 7. เอกสำรรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลแผนฯ นอกจำกเสนอให้สภำท้องถ่ิน   
คณะกรรมกำรพัฒนำแผนฯและประกำศให้ประชำชนทรำบโดยทั่วกันแล้ว จะต้อง
แจ้งให้กอง/ส่วนรำชกำรในอบต.ทรำบเพื่อจะได้น ำไปพัฒนำปรับปรุงให้ดีข้ึนหรือ
รักษำมำตรฐำนที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป  
 8. ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอยติดตำมประสำนงำนแบบ ผ 05 และ          
แบบ ผ 03  

  รำยละเอียดทุกท่ำนสำมำรถดูได้ในเอกสำร แล้วให้ตั้งข้อสังเกต ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อที่ผู้บริหำรจะได้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำอบต.หนองหอย
ในฐำนะผู้พิจำรณำร่ำงแผนฯให้ทรำบต่อไป 

นายมานะ บุญลาภ      ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ช้ีแจงรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ    ได้รับทรำบมีท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่   
ร้อยตรีอนุรักษ์ ค าดี  ผมขอฝำกยุทธศำสตร์ที่ 3 กับยุทธศำสตร์ที่ 8 เพรำะยังไม่ได้ด ำเนินกำร   
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1 และด ำเนินกำรได้น้อย เพรำะเป็นด้ำนกำรพฒันำคุณภำพชีวิต และด้ำนเศรษฐกจิ

พอเพียง ขอฝำกไว้เป็นข้อคิด  
นายมานะ บุญลาภ      ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมอกีหรือไม่  เมื่อไมม่ีผมถอืว่ำที่ประชุมได้รบั
ประธานสภาฯ      ทรำบรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน พ.ศ.  2561 -   

2564 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561(รอบเดือนธันวำคม 2561) ตำมที่นำยก 
ได้น ำเสนอ 

ท่ีประชุม     รับทราบ 
 
นายมานะ บุญลาภ     6.3 เรื่อง รายงานแสดงผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562             
ประธานสภาฯ      ประจ าไตรมาสท่ี 1 ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 

  ขอเชิญท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย (นำยธีรชัย            
ถ่อนสันเทียะ) ได้รำยงำนแสดงผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ                   
พ.ศ. 2562 ประจ ำไตรมำสที่ 1 ให้ที่ประชุมได้รับทรำบ ขอเรียนเชิญ 

นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ    ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน           
นายก อบต.       กำรฝำกเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ..ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ข้อ 101 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินประกำศส ำเนำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบอื่น ตำมข้อ 100 
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชำชนทรำบ ณ ส ำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
เวลำอันควร  ส่วนรำยละเอียดจะได้มอบหมำยให้นำงสำวณัฐธิดำ  ศรีกระโทก 
ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไป เป็นผู้ช้ีแจงรำยละเอียดต่อไป 

นางสาวณัฐธิดา  ศรีกระโทก  ดิฉันขอรำยงำนงบแสดงผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำไตรมำสที่ 1 ประจ ำปี 
นักจัดการงานท่ัวไป   งบประมำณ 2562  ตั้งแต่1 ตุลำคม 2561  ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ดังนี้ 
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 รายจ่าย 

รายการหมวด ประมาณการ จ่ายจากเงิน
งบประมาณ 

จ่ายจากเงิน
สะสม 

รวม 

งบกลำง 13,829,861 3,343,003 - 3,343,003 
เ งิ น เ ดื อ น            
(ฝ่ำยกำรเมือง) 

3,348,720 793,980 - 793,980 

เ งิ น เ ดื อ น        
(ฝ่ำยประจ ำ) 

10,518,240 1,966,875 - 1,966,875 

ค่ำตอบแทน 324,000 40,400 - 40,400 
ค่ำใช้สอย 5,286,860 637,193.74 - 637,193.74 
ค่ำวัสด ุ 2,461,519 193,998.20 - 193,998.20 
ค่ำสำธำรณูปโภค 640,000 145,015.38 - 145,015.38 
ค่ำครุภัณฑ์ 664,800 - -  
ค่ ำ ที่ ดิ น แ ล ะ
สิ่งก่อสร้ำง 

5,100,000 - 825,000 825,000 

เงินอุดหนุน 2,673,000 578,000 - 578,000 
รวมจ่าย 44,847,000 7,698,465.32 825,000 8,523,465.32 

  รายรับ 
รายการหมวด ประมาณการ จ่ายจากเงิน

งบประมาณ 
จ่ายจากเงิน

สะสม 
รวม 

ภำษีอำกร 191,600 9,009.90 - 9,009.90 
ค่ำธรรมเนียม 
ค่ ำ ป รั บ  แ ล ะ
ใบอนุญำต 

114,700 117,640.69 - 117,640.69 

ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก
ทรัพย์สิน 

336,000 - - - 

ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก
สำธำรณูปโภค
และกำรพำนิชย์ 

420,000 43,398 - 43,398 

รำยได้เบ็ดเตล็ด 174,000 19,350 - 19,350 
ภำษีจัดสรร 20,199,700 4,277,665.01 - 4,277,665.01 
เ งิ น อุ ด ห นุ น
ทั่วไป 

23,411,000 7,298,586 - 7,298,586 

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/
เฉพำะกิจ 

- - - - 

รายรับรวม 44,847,000 11,765,649.60 - 11,765,649.60 
รายรับสูงกว่าหรือต่ ากว่ารายจา่ย 3,242,184.28 

นายมานะ  บุญลาภ   ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
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ที่ประชุม   ไม่มี  
นายมานะ  บุญลาภ   เมื่อไม่มที่ำนใดสอบถำม ผมถือว่ำทีป่ระชุมรบัทรำบ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
นายมานะ  บุญลาภ    ไม่มีเรือ่งทีฝ่่ำยบริหำรแจง้ให้ทีป่ระชุมได้รับทรำบแล้ว ที่ประชุมมีท่ำนใด 
ประธานสภาฯ  จะเสนอแนะหรือสอบถำมเรื่องอื่นๆหรือไม่ 
นายพงษ์กฤษ ฤทธิ์สันเทียะ  -ฝำกฝ่ำยบริหำรให้รีบด ำเนินงำนโครงกำรที่ผ่ำนมำที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8  และใหร้ีบด ำเนินงำนโครงกำรปี 2562 
   -ช่วงนี้เข้ำสู่ฤดูแล้งแล้ว มีเหตุเกิดไฟไหม้อยูบ่่อยๆในส่วนของต ำบลหนอง

 หอยก็ต้องรบัผิดชอบ ฉะนั้นผมอยำกให้ซอ่มแซมรถบรรทุกน้ ำเพื่อให้ใช้งำนได้
 ตำมปกติ เพรำะจะต้องเตรียมควำมพร้อม 24 ช่ัวโมง ขอแนะน ำให้ซื้อใหม่เลย 
 อยำกให้ใช้รดน้ ำต้นไม้หน้ำ อบต.เพือ่เตรียมควำมพรอ้มของเครื่องยนต์ 

นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ  ขอสอบถำมโครงกำรศึกษำดูงำนฯปี 2562 ด ำเนินกำรถึงข้ันตอนไหน 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 13  แล้ว หลังจำกเสร็จสิ้นโครงกำรขอฝำกฝ่ำยบริหำรำยงำนค่ำใช้จ่ำยให้สภำฯได้ 
    รับทรำบด้วย 
นางสายพิณ ท่ีตั้ง   เรื่องกำรโอนประปำให้หมู่ที่ 12 ผู้บริหำรบอกว่ำมีค่ำค้ำงช ำระ อยำก 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 12  ทรำบยอดค้ำงช ำระค่ำประปำ  เพื่อจะได้แจง้ให้ทีป่ระชุมหมูบ่้ำนได้รับทรำบ 
นายเล็ก ลังด่านจาก   ปี 2561 – ปี 2562 ผมไม่เห็นอบต.ด ำเนินงำนโครงกำรหลังฝนถนนดี 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 3  ไม่ทรำบว่ำทำงโซนบ้ำนผมด ำเนินกำรบ้ำงหรือยัง โดยเฉพำะถนนช่วงมำบค่ำยไป 

 ถึงหมู่ที่ 12 และถนนสำยตลกุม่วงบ้ำนผมเป็นหลมุเป็นบ่อมำก ผมอยำกให้ไป
 ด ำเนนิกำรให้ด้วย 

ร้อยตรีอนุรักษ์ ค าดี   -ผมขอพูดเรื่องกำรศึกษำดูงำนฯ ผมเข้ำใจ อยำกให้ลุล่วงไปด้วยดี 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี1   -เรื่องรถบรรทกุน้ ำที่ช ำรุด น่ำจะอยู่ในช่วงรับประกัน ก็ขอให้ประสำนเพื่อ

 ด ำเนินกำรแก้ไข 
   -ผมขอขอบคุณโครงกำรทุกโครงกำรที่ด ำเนินกำรใหก้ับหมู่ที ่1 
   -ประปำหมูบ่้ำน หมู่ที่ 7 และหมูท่ี่ 1 น้ ำใกล้จะหมดและเข้ำสู่ฤดูแล้งแล้ว 

 จะด ำเนนกำรอย่ำงไร 
นายมานะ บุญลาภ  -มีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่ำนใดสอบถำม ผมขอเชิญ 
ประธานสภาฯ  ฝ่ำยบริหำรตอบข้อสอบถำม 
นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ   -เรื่องของกำรศึกษำดูงำนจะให้เจ้ำหน้ำที่ช่วยช้ีแจง 
นายกอบต.หนองหอย   -โครงกำรต่ำงๆทีฝ่ำกให้รบีด ำเนินกำร โครงกำรต่ำงๆจะมีระยะเวลำ 

 ด ำเนินกำร และงบประมำณจะมำเป็นไตรมำส โครงกำรได้ด ำเนินกำรแน่นอน 
   -เรื่องเพลงิไหม้เป็นเรือ่งธรรมชำติรถบรรทุกน้ ำด ำเนินกำรจดัซื้อจัดจ้ำง

 เป็นไปตำมระเบียบถูกต้อง อบต.ได้น ำรถบรรทกุน้ ำเข้ำตรวจเช็คที่ศูนย์แล้วแต่ไม่
 สำมำรถแก้ไขได้ อบต.กท็ ำหนังสือแจ้งไปที่บริษัทว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรให้ได้
 หรือไม่ เพรำะอยู่ในช่วงรับประกัน อบต.ไม่มเีจ้ำหน้ำทีเ่ฉพำะจึงให้พนักงำนอบต.
 ช่วยขับก่อน จะประกำศหำคนขับรถต่อไป 

   -ประปำหมู่ที่ 12 มียอดค้ำงช ำระ 25,852 บำท จะใหเ้จ้ำหน้ำที่ช่วยเช็ค
 ว่ำมีใครบ้ำนที่ค้ำงช ำระ หมู่บ้ำนประชุมประจ ำเดือนวันไหนให้แจ้งผมด้วยผมจะไป
 ประชุมร่วมด้วย 
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   -หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 หมูท่ี่ 12 และหมู่ที่ 15 ที่มหีนังสือแจง้ควำมดือดร้อน
 มำให้ท่ำนท ำหนังสือมำใหม ่

-เรื่องกำรปรับเกรดถนนหมูบ่้ำนของหมู่ 3  ผมอยำกให้ท่ำนไปคุยกับ
ผู้ใหญบ่้ำน 

    -เรื่องแหลง่น้ ำผมก็เป็นห่วง ถ้ำน้ ำหมดจริงๆ ก็คงตอ้งใช้น้ ำใต้ดินไปก่อน              
 ส่วนหมู่ที่ 7 จะย้ำยถังแรงดันไปไว้ที่คลอง หมู่ที่ 2 จะต้องยำ้ยถังไปที่ขุดใหม่ แต่
 หมู่ที่ 5 น้ ำเค็มถ้ำใช้ไม่ได้จะต้องใช้รถบรรทุกน้ ำว่ิงให้บริกำร 

    -เรื่องศึกษำดูงำนขอเชิญเจ้ำหน้ำที่ช้ีแจง 
นางสาวยลดา ดรลา    -เรื่องกำรศึกษำดูงำนปี 2562 ก ำหนดไว้วันที่ 26 กุมภำพันธ์ – 1  
นักทรัพยากรบุคคล มีนำคม 2562ไปศึกษำดูงำนจังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยจะอบรม

ก่อนกำร เดินทำงที่ อบต.ในวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562เวลำ 23.00 น. รถออก
เดินทำง จำกอบต. วันที่ 27  กุมภำพันธ์ 2562 ไปศึกษำดูงำนที่ศูนย์กำรเรียนรู้
ศูนย์ฝึกทหำรใหม่ อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และศึกษำดูงำนโครงกำรปลูกไผ่เชิง
เศรษฐกิจ ของมูลนิธิชัยพัฒนำ วันที่ 28  กุมภำพันธ์ 2562 ศึกษำดูงำนศำลำ        
ว่ำกำรเมืองพัทยำ เรื่องงำนด้ำนกฎหมำย และศึกษำดูงำนสวนพออยู่พอกินบ้ำน 
มำยิ้ม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 29  กุมภำพันธ์ 2562 ศึกษำดูงำนเทศบำล
ต ำบลแสนสุข เรื่องกำรจัดกำรขยะ และศึกษำดูงำนเทศบำลเมืองฉะเชิงเทรำ เรื่อง 
กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

-ส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำดูงำนปี 2561 เบิกจ่ำยทั้ งสิ้นจ ำนวน
304,670 บำท 

นายธนบดินทร์  เสมสันเทียะ   -วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2562 กองกำรศึกษำฯจัดโครงกำรเสรมิสร้ำง 
ผู้อ านวยการศึกษาฯ ประสบกำรณ์เรียนรู้ น ำเดก็ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอบต. 3 ศูนย์ จ ำนวน 92 คน ไป 

สวนสัตว์นครรำชสีมำ 
-ประมำณกลำงเดือนมีนำคม 2562 จะจัดโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำ

เสพติด อบต. ขอให้ท่ำนเตรียมประสำนนักกีฬำไว้รอ อบต.จะดเนินกำรเบิกค่ำชุด
กีฬำให้ ทุกหมู่บ้ำนที่เข้ำร่วมแข่งขัน 

-เดือนเมษำยน 2562 จะจัดงำนโครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์และ 
รดน้ ำด ำหัวผูสู้งอำยุอำจจะขอควำมอนุเครำะห์โรงทำนจำกหมู่บ้ำนอกีครัง้ 

นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ  จะแจกชุดกีฬำพร้อมอุปกรณ์ใช่หรือไม่ 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 13  
นายธนบดินทร์  เสมสันเทียะ   -ใช่ครับ ระเบียบฯใหเ้บิกจ่ำยได้ชุดละไม่เกิน 200  บำท ผูฝ้ึกสอนก็จะ 
ผู้อ านวยการศึกษาฯ เป็นสมำชิกอบต. 
นายมานะ บุญลาภ   ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีท่ำนใดมีข้อ 
ประธานสภาฯ สงสัยอะไรผมขอปิดประชุมไว้เพียงแค่นี้ครบั ขอขอบคุณมำกครับ 

ปิดประชุมเวลา     16.25  น. 
 
        (ลงช่ือ)    สนอง  น้อยจันอัด ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
            (นำงสนอง  น้อยจันอัด) 
   เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย 
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 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  ได้ตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองหอย  สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี 2562  วันที่ 1  เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 เห็นว่ำถูกต้องจึงลงลำยมือ
ช่ือไว้เป็นหลักฐำนวันที่ 31 พฤษภำคม 2562   
 
   (ลงช่ือ)       สิน  วนสันเทียะ คณะกรรมกำรตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
       (นำยสิน  วนสันเทียะ) 
    สมำชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 5 
 
 
   (ลงช่ือ)        เลก็  ลังด่ำนจำก คณะกรรมกำรตรวจบันทึกรำยงำนกำร ประชุม 
       (นำยเล็ก  ลงัด่ำนจำก) 
            สมำชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 3 
 
    (ลงช่ือ) ร้อยตรี   อนุรักษ์  ค ำดี คณะกรรมกำรตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
               (อนุรักษ์  ค ำดี) 
    สมำชิก อบต.หนองหอย หมูท่ี่ 1 
 
 สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย  ได้รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล          
หนองหอย  สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี  2562 วันที่  1 เดือน กุมภำพัน ธ์ พ.ศ. 2562 เมื่ อวันที่                            
14 มิถุนำยน 2562 
 

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

 
 

   
 


