
-ส ำเนำ- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย 

 สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/๒๕62 
 วันพฤหัสบดีท่ี 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62  

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา 
 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นำยมำนะ  บุญลำภ ประธำนสภำ อบต. มำนะ  บุญลำภ  
2 นำยชูชำติ  จี่พิมำย รองประธำนสภำ อบต. ชูชำติ  จี่พิมำย  
3 นำงสนอง  น้อยจันอัด เลขำนุกำรสภำ อบต. สนอง  น้อยจันอัด  
4 ร้อยตรีอนรุักษ์  ค ำดี สมำชิก อบต. หมู่ที่ 1 อนุรักษ์  ค ำดี  
5 นำยถวิล  มะลิวงศ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2 ถวิล  มะลิวงศ์  
6 นำงวรำภรณ์  เหมือนสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2 วรำภรณ์  เหมือนสันเทียะ  
7 นำยเล็ก  ลงัด่ำนจำก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 3 เล็ก  ลงัด่ำนจำก  
8 นำยมำนะ  เพ็งศร ี สมำชิก อบต. หมู่ที่ 4 มำนะ  เพ็งศร ี  
9 นำยสิน  วนสันเทียะ  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5 สิน  วนสันเทียะ   

10 นำยสันต์ิ  วนสันเทียะ  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5 สันต์ิ  วนสันเทียะ   
11 นำยประสิทธ์ิ  นันทชัยศรี สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6 ประสิทธ์ิ  นันทชัยศรี  
12 นำงวิไลลักษณ์  นันทชัยศรี สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6 วิไลลักษณ์  นันทชัยศรี  
13 นำยเวียงชัย  แซกพุทรำ  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 7 เวียงชัย  แซกพุทรำ   
14 นำยอวบ  เสตะปุตะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 7 อวบ  เสตะปุตะ  
15 นำยทวิน  หวังแอบกลำง  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 8 นำยทวิน  หวังแอบกลำง   
16 นำยพงษ์กฤษ  ฤทธ์ิสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 8 พงษ์กฤษ  ฤทธ์ิสันเทียะ  
17 นำยอ ำพล  พรสวัสดิ ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 9 อ ำพล  พรสวัสดิ ์  
18 นำงพนม  สุขมะลัง สมำชิก อบต. หมู่ ที่ 10 พนม  สุขมะลงั  
19 นำงภูศรี  ครูท ำนำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 10 ภูศรี  ครูท ำนำ  
20 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 นำยองอำจ  อินทร์จ ำนงค์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 14 องอำจ  อินทร์จ ำนงค์  
26 นำงละเอียด  วีระแพทย ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 15 -  
27 นำงศิริรัตน์  เทียนสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 15 -  
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ผู้ขาดประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นำงศิริรัตน์  เทียนสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 15 - - 

ผู้ลาประชุม 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นำงละเอียด วีระแพทย ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 15 - - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
สมาชิกสภาท้ังสิ้น 27 คน 
ผู้มำประชุม  25 คน 
ผู้ขำดประชุม    1 คน  
ผู้ลำประชุม    1 คน  
ผู้เข้ำร่วมประชุม  18      คน 
 
นายมานะ  บุญลาภ           เมื่อผู้มำประชุมเข้ำห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดกำรประชุม 
ประธานสภาฯ    เพื่อพิจำรณำตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นำยธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ นำยก อบต. ธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ  
2 นำยประจบ เจียมสันเทียะ ผู้ใหญบ่้ำนบเุขว้ำ ประจบ เจียมสันเทียะ  
3 นำยธวัช  ชมโคกสูง รองนำยก อบต. ธวัช  ชมโคกสูง  
4 นำยชูชัย เจนหัตถ ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้ำนโคกเพชร ชูชัย เจนหัตถ  
5 นำยชูรัชต์ ขุยจันทึก ก ำนันต ำบลหนองหอย ชูรัชต์ ขุยจันทึก  
6 นำยชูชีพ เลียบสันเทียะ ผู้ใหญบ่้ำนใหม่โนนทอง ชูชีพ เลียบสันเทียะ  
7 นำยถนอม ศรีจันทร์  ผู้ใหญบ่้ำนหนองกก ถนอม ศรีจันทร ์  
8 นำงสำวตรสีุคนธ์  หวังหมู่กลำง ผู้ใหญบ่้ำนห้วยน้อย ตรีสุคนธ์  หวังหมูก่ลำง  
9 นำยอ ำนำจ  กองศร ี รองนำยก อบต. อ ำนำจ  กองศร ี  

10 นำยวรรธฐณัฏฐ์  นิติศักดิ์ ปลัด อบต.หนองหอย วรรธฐณัฏฐ์  นิติศักดิ์  
11 นำยชิณณวรรธน์  ยอดทองหลำง รองปลัด อบต.หนองหอย ชิณณวรรธน์  ยอดทองหลำง  
12 นำยเฉลิม บกึขุนทด เลขำนุกำรนำยก อบต. เฉลิม บกึขุนทด  
13 นำงสำวอรอุมำ  สุขโขพืช หัวหน้ำส ำนักปลัด อรอุมำ  สุขโขพืช  
14 นำยชยพล  พรชวิทยกุล ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ชยพล  พรชวิทยกุล  
15 นำยธนบดินทร์  เสมสันเทียะ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ธนบดินทร์  เสมสันเทียะ  
16 นำยวันชัย  อินทรเสนำ ผู้ ใหญ่บ้ำนท ำนบพฒันำใต ้ วันชัย  อินทรเสนำ  
17 นำยมำนพ เบำขุนทด นำยช่ำงโยธำ มำนพ เบำขุนทด  
18 นำงสำววรำภร  ขอพรกลำง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน วรำภร  ขอพรกลำง  
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ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ        1. อบต.หนองหอย แจ้งว่ำตำมที่สภำอบต.หนองหอย ได้ให้ควำมเห็นชอบ  
ประธานสภาฯ    ร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 เมื่อครั้งประชุมสภำ            

สมัยสำมัญ สมัยที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2562 ผู้บริหำรท้องถ่ินได้
อนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้อง ถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 เมื่อวันที่                  
14 มิถุนำยน 2562  
2. ด้วยนำยบุญสม มีก ำปัง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย           
หมู่ที่ 14 ได้ย่ืนหนังสือลำออกจำกต ำแหน่งเพื่อไปลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้ำน
พระงำม โดยขอลำออกจำกต ำแหน่งตั้งแต่วันที่  22 กรกฎำคม 2562 ซึ่ง
นำยอ ำเภอพระทองค ำได้รับทรำบกำรลำออกต ำแหน่งแล้ว และแจ้งงดกำรจัดให้มี
กำรเลือกตั้งสมำชิกแทนต ำแหน่งว่ำง  

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ  เรื่องกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย  
ประธานสภาฯ       สมัยสำมัญ สมัยที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 14  เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕62   

ด้วยคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำร        
  ส่วนต ำบลหนองหอยได้ เสนอรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน   

ต ำบลหนองหอยครั้งที่แล้ว เพื่อให้ที่ประชุมสภำฯได้ตรวจสอบควำมถูกต้อง อีกครั้ง
หนึ่ง 

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบว่ำ มีข้อควำมใดที่จะขอแก้ไข  
เปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อจะได้ให้ท่ำนเลขำนุกำรสภำฯได้ แก้ไขให้
ถูกต้องต่อไป เชิญเสนอได้   

                            เมื่อไม่มที่ำนใดเสนอแล้ว ขอมติทีป่ระชุม 
มติท่ีประชุม            (รับรอง.....24.....เสียง  ไม่รับรอง.....-......เสียง งดออกเสียง.....1....เสียง) 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม 
     ไม่มี 

 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว้ 
     ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายมานะ  บุญลาภ   5.1 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ    พ.ศ. 2562 ด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ได้ย่ืนเสนอ 

ญัตติขออนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ  2562 เพื่อให้สภำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำ  รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แจกให้กับทุกท่ำน
แล้ว  ผมเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ช้ีแจงระเบียบ/กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
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นางสนอง น้อยจันอัด       กำรขออนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมในครั้งนี้ อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบ           
เลขานุการสภาฯ กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำ

เงิน  และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔7 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

   ข้อ 89 ควำมว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถ่ิน ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกี่ยวกับด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม  หรือกิจกำรที่เป็นกำร
เพิ่มพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือกิจกำรที่จัดท ำเพื่อบ ำบัดควำม
เดือดร้อนของประชำชน  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน หรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แต่ละประเภทตำมระเบียบแล้ว 

3. ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำม 
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้น  เพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกรณีที่มีสำธำรณภัยเกิดข้ึน 

4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ต้องด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หำก
ไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดให้จ่ำยขำดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้จ่ำยเงินสะสมโดยค ำนึงถึงฐำนะ 
กำรเงินกำรคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเสถียรภำพในระยะยำว 

   ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภำรกิจตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำลหรือ
กระทรวงมหำดไทยและจ ำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด ำเนินกำร 
โดยมีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยจำกงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
งบประมำณดังกล่ำวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขกำรใช้จ่ำยเงินสะสมหรือ
เงินทุนส ำรองเงินสะสมตำมข้อ 87 และ 

     ข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหำดไทยอำจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินใช้จ่ำยเงินสะสมหรือเงินทุนส ำรองเงินสะสมได้โดยควำมเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

นายมานะ  บุญลาภ     ตำมที่เลขำนุกำรสภำฯ ได้ช้ีแจงระเบียบ/กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ  
ประธานสภาฯ กำรใช้จ่ำยเงินสะสมไปแล้วนั้น ผมจึงขอเชิญท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน ต ำบล

หนองหอย ได้แถลงรำยกำรขออนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสม  ประจ ำปีงบประมำณ 
2562 ให้ที่ประชุมสภำฯได้พิจำรณำ ขอเรียนเชิญ 

นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ   เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
นายก อบต.หนองหอย  หนองหอยทุกท่ำน  ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอยได้พิจำรณำให้

ควำมเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 ไป
แล้วนั้น   
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  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ขอแถลงให้สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองหอยทรำบว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอยได้
ด ำเนินกำรใช้จ่ำยงบประมำณด้วยควำมประหยัด  รอบครอบ มีประสิทธิภำพ และ
คุ้มค่ำซึ่งเป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและระเบียบกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ 
อันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลในกำรพัฒนำท้องถ่ินให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำและเกิด
ประโยชน์อย่ำงสูงสุดแก่ประชำชน  หลักกำรและเหตุผล เนื่องด้วยองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองหอย ได้รับเรื่องร้องเรียนจำกประชำชนถึงปัญหำด้ำนกำรคมนำคม  
ถนนเป็นหลุมเป็นบอ่กำรเดินทำงสัญจรไปมำยำกล ำบำก และเกดิอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
ซึ่งจำกกำรตรวจสอบพบว่ำเกิดปัญหำข้ึนจริงตำมที่ได้ร้องเรียนมำ ดังนั้น เพื่อเป็น
กำรบริหำรชุมชนหรือสังคม เป็นกำรแก้ไขปัญหำและบ ำบัดควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนดังกล่ำว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย จึงจ ำเป็นต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน โดยอำศัยอ ำนำจตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำ
เงิน  และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔7 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอำจใช้
จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถ่ิน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
หอย จึงขออนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมในครั้งนี้จ ำนวน 3,838,000 บำท เนื่องด้วย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอยมีเงินสะสมเพียงพอที่จะจ่ำยค่ำใช้จ่ำยประจ ำ
และกรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณภัยเกิดข้ึนโดยมีฐำนะกำรคลังยังคงมีเสถียรภำพใน
ระยะยำว ดังนี้ 
1. ข้อมูลเงินสะสม/ส ารองจ่ายท่ีจ าเป็น  ณ  วันท่ี  30 มิถุนายน  2562 

       - เงินสะสมที่น ำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจำกตรวจสอบยอดเงินและ  
    หักเงินสะสมที่ต้องส่งฝำก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว                              
     จ ำนวน 13,478,897.10  บำท 
      - ส ำรองจ่ำยเงินสะสมที่มีภำระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ำย  แต่ยัง  
    ไม่ได้ด ำเนินกำรหรืออยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรและยังไม่ได้เบิกจ่ำย                  
    จ ำนวน 1,912,000 บำท 
     - คงเหลือเงินสะสมที่น ำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จ ำนวน    
    11,575,897.10  บำท 
        - ส ำรองงบบุคลำกร(ประมำณ 3 เดือน) จ ำนวน 3,121,095.00 บำท 
     - เงินสะสมคงเหลือ 8,454,802.10  บำท 
      - ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ใ น ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ง ำ น ก ร ณี เ กิ ด ภั ย ร้ อ ย ล ะ  1 0                       
    ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  จ ำนวน 4,484,700.00  บำท  
      - เงินสะสมคงเหลือที่น ำไปใช้จ่ำยได้จ ำนวน 3,970,102.10 บำท 
      - ขออนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมในครั้งนี้ จ ำนวน 3,838,000 บำท 
     - เงินสะสมคงเหลือหลังจำกขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม จ ำนวน  
    132,102.10  บำท 
     2. ทุนส ารองเงินสะสม  ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2562  จ านวน     
    21,234,282.38  บาท 
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ส ำหรับรำยละเอียดโครงกำรที่ขออนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมผมขอให้ปลัดฯ 

ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่งบประมำณเป็นผู้ช้ีแจงต่อสภำฯ 
นายวรรธฐณัฏฐ์  นิติศักด์ิ   เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ปลัดอบต.หนองหอย  หนองหอยทกุท่ำน กำรขออนมุัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ  

2562 ในครั้งนี้ก็เพือ่แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนตำมที่ได้ ร้องเรียน
เข้ำมำที่อบต. ซึ่งรำยละเอียดปรำกฏตำม (เอกสำรแนบ 1) ดังนี ้

รายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา 

แยกรำยละเอียดตำมแผนงำน ดังนี ้
1. ด้านบริการชุมชนและสังคม   เป็นเงินท้ังสิ้น  3,838,000.00 บาท   แยกเป็น 
    1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ          เป็นเงิน            3,838,000.00  บำท 

ท่ี รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ  

1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอย           
หมู่ท่ี 1 – บ้านโค้งส าโรง หมู่ท่ี 4 
        ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนหนองหอย -         
บ้ำนโค้งส ำโรง  
ช่วงท่ี 1 หน้ำวัดหนองหอย ขุดรื้อผิวทำง AC.เดิมพร้อมบดอัดแนน่ 
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 196.00 ตำรำงเมตร พร้อมเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก  คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 340.00 ตำรำงเมตร  หนำ 
0.15 เมตร คิดเป็นปริมำตรคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 51.00 ลบ.ม. 
พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกไหล่ทำงข้ำงละ 0.30 เมตร   
ช่วงท่ี 2 แยกร้ำนค้ำ-บ้ำนก ำนัน  ขนำดกว้ำง  6.00 เมตร  ยำว 
156.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร คิดเป็นปริมำตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ 140.40 ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต หนำ 0.15 เมตร 
ไม่น้อยกว่ำ 936.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกไหล่
ทำงข้ำงละ 0.30 เมตร  
ช่วงท่ี 3  ยำว 24.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 118.20 
ตร.ม. หนำ 0.15 เมตร  คิดเป็นปริมำตรคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 
17.73  ลบ.ม. พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย  รำยละเอียด
ตำมแบบมำตรฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด
นครรำชสีมำเลขที่ ทถ.นม.01-202 

894,000 กองช่ำง ปรำกฏใน
แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน  
(พ.ศ. 2561 
– 2565)  
ล ำดับที่ 61
หน้ำที่ 185-
186 

2 โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบ้านถนนหัก หมู่ท่ี 2 - 
บ้านห้วยปะค า หมู่ท่ี 10 
ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสำยจำกสุดถนนคอนกรีตบ้ำนถนน
หัก - เขตบ้ำนห้วยปะค ำ  รื้อปรับเกรดผิวทำงเดิมพร้อมบดอัดแน่น                          
ช่วงท่ี 1 กว้ำงเฉลี่ย 4.50 เมตร ยำว 424.00 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 1,908.00  ตร.ม พร้อมลงหินคลุก กว้ำงเฉลี่ย 
4.50 เมตร ยำว 424.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร คิดเป็น
ปริมำตรไม่น้อยกว่ำ 286.20  ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 
1,908.00 ตร.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น  รื้อปรับเกรดผิว
ทำงเดิมพร้อมบดอัดแน่น             

627,000 กองช่ำง ปรำกฏใน
แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน  
(พ.ศ. 2561 
– 2565)  
ล ำดับที่ 57
หน้ำที่ 180 -
181 
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ท่ี รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ  

 ช่วงท่ี 2  กว้ำงเฉลี่ย 4.00 เมตร ยำว 329.00 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 1,316.00  ตร.ม พร้อมลงหินคลุก กว้ำงเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยำว 329.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร คิดเป็น
ปริมำตรไม่น้อยกว่ำ 286.20  ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
1 ,9 0 8 . 0 0  ต ร . ม . พ ร้ อ ม เ ก ร ด เ ก ลี่ ย บ ด อั ด แ น่ น                                                                                                                                                                                                                                                   
รื้อปรับเกรดผิวทำงเดิม พร้อมบดอัดแน่น 
ช่วงท่ี 3  กว้ำงเฉลี่ย 4.50 เมตร ยำว 197.00 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 886.50 ตร.ม พร้อมลงหินคลุกกว้ำงเฉลี่ย 
4.50 เมตร ยำว 197.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร คิดเป็น
ปริมำตรไม่น้อยกว่ำ 132.975  ลบ.ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่ำ 886.50 ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมป้ำย
โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบมำตรฐำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดนครรำชสีมำ เลขที่ ทถ.นม.
01-106 
 

   

3 โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบ้านหนองหอย                  
หมู่ท่ี  1 - บ้านถนนหัก หมู่ท่ี 2 (คุ้มเดิ่นมะขามป้อม) 
      รื้อปรับเกรดผิวทำงเดิมพร้อมบดอัดแน่น กว้ำงเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยำว 1,930.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 9,650.00  
ตร.ม พร้อมลงหินคลุก กว้ำงเฉลี่ย 5.00 เมตร ยำว 1 ,930.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร คิดเป็นปริมำตรไม่น้อยกว่ำ 1 ,447.50  
ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 9,650.00 ตร.ม.พร้อมเกรด
เกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียด
ตำมแบบมำตรฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด
นครรำชสีมำ เลขที่ ทถ.นม.01-106 
 

1,468,000 กองช่ำง ปรำกฏใน
แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน  
(พ.ศ. 2561 
– 2565)  
ล ำดับที่ 58
หน้ำที่ 182 

4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท านบพัฒนา  
หมู่ท่ี 3 (ซอยหงษ์ทอง) 
     ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนท ำนบพัฒนำ หมู่ที่ 3  
(ซอยหงษ์ทอง)  ขนำด กว้ำง  5.00 เมตร  ยำว 85.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร คิดเป็นปริมำตรคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 63.75 
ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต หนำ 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่ำ 
425.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกไหล่ทำงข้ำงละ 
0.30 เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย  รำยละเอียดตำม
แบบมำตรฐำนขององ ค์กรปกครองส่ วนท้ อ ง ถ่ิน จั งห วัด
นครรำชสีมำเลขที่ ทถ.นม.01-202 

275,000 กองช่ำง ปรำกฏใน
แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน  
(พ.ศ. 2561 
– 2565)  
ล ำดับที่ 60
หน้ำที่ 184 
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ท่ี รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ  

5 โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายสี่แยกบุเขว้า      
ศรีพัฒนา – สี่แยกซอยครูพันธ์บุเขว้า 
       ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สำยสี่แยกบุเขว้ำศรีพัฒนำ – 
สี่แยกซอยครูพันธ์บุเขว้ำ  โดยกำรรื้อปรับเกรดผิวทำงเดิม พร้อม
บดอัดแน่น  กว้ำงเฉลี่ย 4.00 เมตร ยำว 915.00  เมตร คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 3,660.00 ตร.ม พร้อมลงหินคลุก กว้ำงเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยำว 915.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร คิดเป็น
ปริมำตรไม่น้อยกว่ำ 549.00  ลบ.ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 
3,660.00 ตร.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมวำงท่อค.ส.ล.
จ ำนวน 3 จุด  จุดที่ 1 วำงท่อค.ส.ล. ลอดถนน ขนำด Ø 0.40 
เมตร จ ำนวน  9 ท่อน  จุดที่ 2 วำงท่อค.ส.ล.ลอดถนน ขนำด Ø 
0.30 เมตร จ ำนวน 6 ท่อน จุดที่ 3 วำงท่อค.ส.ล.ลอดถนน ขนำด 
Ø 0.30 เมตร จ ำนวน 6 ท่อน  พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 
ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบมำตรฐำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จังหวัดนครรำชสีมำ เลขที่ ทถ.นม. 01-106 

574,000 กองช่ำง ปรำกฏใน
แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน  
(พ.ศ. 2561 
– 2565)  
ล ำดับที่ 59
หน้ำที่ 183 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 3,838,000   
 
   ผมขอเชิญท่ำนนำยกได้ด ำเนินกำรต่อ 
นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ   ตำมที่ผมและท่ำนปลัดได้แถลงหลักกำรและเหตุผล รำยละเอียด 
นายก อบต.หนองหอย  ของโครงกำรในกำรขออนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมไปแล้วนั้น เพื่อ เป็นกำรบริกำร

ชุมชนและสังคม เป็นกำรแก้ไขปัญหำและบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย  จึงขออนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมประจ ำปี
งบประมำณ 2562 จ ำนวน 3,838,000 บำท เพื่อให้สภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองหอยพิจำรณำอนุมัติต่อไป  

นายมานะ  บุญลาภ     ตำมที่ท่ำนนำยกอบต.หนองหอย ได้แถลงรำยละเอียดขออนุมัติ
ประธานสภาฯ    ให้ใช้จ่ำยเงินสะสม และเลขำนุกำรสภำฯได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมำยที่ 
     เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีสมำชิกท่ำนใดจะ อภิปรำยหรือไม่  
     ก่อนที่จะขอมติที่ประชุม 
นายชยพล  พชรวิทยกุล   ก่อนที่สภำจะพิจำรณำ กองช่ำงขอแก้ไขรำยละเอียดโครงกำรปรับปรุง 
ผู้อ านวยการกองช่าง ถนนเสริมหินคลุกบ้ำนถนนหัก หมู่ที่ 2 – บ้ำนห้วยปะค ำ หมู่ที่ 10 ขอแก้ไขเดิม 

ช่วงที่  2 กว้ำงเฉลี่ย 4.00 ม. ยำว 329.00 ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 
1,316.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุก กว้ำงเฉลี่ย 4.00 ม. ยำว 329.00 ม. หนำ 
0.15 ม. คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า 286.20 ลบ.ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,908.00 ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นรื้อปรับเกรดผิวทำงเดิมพร้อมบดอัด
แน่น ขอแก้ไขใหม่ ช่วงที่ 2 กว้ำงเฉลี่ย 4.00 ม. ยำว 329.00 ม. คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่ำ 1,316.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุก กว้ำงเฉลี่ย 4.00 ม. ยำว 
329.00 ม. หนำ 0.15 ม. คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า 197.40 ลบ.ม. คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,316.00 ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นรื้อปรับเกรดผิว
ทำงเดิมพร้อมบดอัดแน่น 
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นายวรรธฐณัฎฐ์  นิติศักด์ิ   ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงแจ้งว่ำขอแก้ไขตัวเลขที่ผิดไป ผมขอให้ใช้ 
ปลัดอบต.หนองหอย แผนพัฒนำท้องถ่ินเป็นหลัก 
นายมานะ  บุญลาภ   ผมไม่รู้ว่ำผิดมำต้ังแต่ตอนไหน ท่ำนจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อน 
ประธานสภาฯ  น ำเสนอต่อสภำฯเพื่อพิจำรณำ ผมเห็นสมำชิก หมู่ที่ 8 ยกมือ ขอเชิญครับ 
นายพงษ์กฤษ  ฤทธิ์สันเทียะ   โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนหนองหอย หมู่ที่ 1  
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 8 บ้ำนโค้งส ำโรง หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 1 ผมไม่เห็นมีรำยละเอียดควำมกว้ำง ควำมยำว          

ผมขอทรำบรำยละเอียด  
นายมานะ  บุญลาภ   ผมขอให้สมำชิกทุกท่ำนดูรำยละเอียดในเอกสำรที่แจกให้แล้ว ขอเชิญ  
ประธานสภาฯ  กองช่ำงช้ีแจง 
นายชยพล  พชรวิทยกุล   กองช่ำงอำจพิมพ์ผิดในรำยละเอียดที่ขอแก้ไข ในช่วงที่ 2 ผมขอ 
ผู้อ านวยการกองช่าง ค ำแนะน ำจำกท่ำนปลัดว่ำหำแก้ไขจะขัดต่อระเบียบ กฎหมำยอะไรหรือไม่ 
นายวรรธฐณัฎฐ์  นิติศักด์ิ    ส ำหรับโครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนหนองหอย  
ปลัดอบต.หนองหอย หมู่ที่ 1 – บ้ำนโค้งส ำโรง หมู่ที่ 4 ตำมที่ท่ำนสมำชิกหมู่ที่ 8 ได้สอบถำมว่ำไม่มี

ควำมกว้ำง ควำมยำว ผมจะให้กองช่ำงช้ีแจง ส ำหรับโครงกำรปรับปรุงถนนเสริม
หินคลุกบ้ำนถนนหัก หมู่ที่  2 – บ้ำนห้วยปะค ำ หมู่ที่ 10 รำยละเอียดตำมที่
น ำเสนอต่อสภำฯถูกต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565           
แต่ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงไปตรวจสอบในภำยหลังพบว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงตัวเลข
ในช่วงที่ 2 ถ้ำจะเปลี่ยนแปลงตัวเลขจะต้องไปเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนำท้องถ่ิน
ก่อน แต่ส ำหรับโครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนหนองหอย  
หมู่ที่ 1 – บ้ำนโค้งส ำโรง หมู่ที่ 4 หำกช่ำงช้ีแจงว่ำไม่มีควำมกว้ำง ควำมยำว ก็ไม่
เป็นไรสำมำรถด ำเนินกำรได้ แต่หำกต้องแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องไปเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนำท้องถ่ินก่อน ก็จะขออนุมัติต่อสภำไม่ได้ในวันน้ี 

นายมานพ  เบาขุนทด   ผมขอช้ีแจงโครงกำรปรับปรงุถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สำยบ้ำนหนองหอย  
นายช่างโยธาอาวุโส  หมู่ที่ 1 – บ้ำนโค้งส ำโรง หมู่ที่ 4 ที่ไม่มีควำมกว้ำง ควำมยำว หำกท่ำนได้อ่ำน

รำยละเอียดให้ไปดูที่แบบแปลน อบต. ผมจะเขียนแบบแปลนช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 
ช่วงที่ 3 เพรำะมีควำมกว้ำงหลำยแบบหลำยจุด ผมจ ำได้ว่ำเมื่อวันที่พิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน ท่ำนร้อยตรีอนุรักษ์  ค ำดี สงสัยค ำว่ำ AC ผม
บอกว่ำจะแนบแบบแปลนมำเนื่องจำกเป็นหูช้ำงมีองค์ประกอบคือรำยละเอียด 
แบบแปลน ประมำณกำรรำคำ โครงกำรผ่ำนแผนมำแลว้รำยละเอียดให้ไปดูในแบบ
แปลนเพิ่มเติม มีพื้นที่เป็นตัวก ำหนดและแบบแปลนเป็นตัวก ำหนด 

นายมานะ  บุญลาภ   มีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   
ร้อยตรีอนุรักษ์  ค าดี  โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนหนองหอย  
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 1 หมู่ที่ 1 – บ้ำนโค้งส ำโรง หมู่ที่ 4 ผมเห็นว่ำยังไม่ต้องก่อสร้ำงก็ได้ เพรำะภำพรวม

ถนนเส้นน้ีต้องท ำเช่ือมต่อตลอดจึงจะสวยงำม ส่วนข้อบกพร่องในส่วนที่ 3 ก็ไม่มี
รำยละเอียดว่ำเริ่มต้นจำกตรงไหน ผมเห็นว่ำต้องท ำเป็นช่วงเดียวกันหมดไม่ต้อง
แบ่งช่วง ผมอยำกให้ท ำแล้วดีประชำชนพอใจ ส่วนโครงกำรที่ 2 หำกยืนยันว่ำพิมพ์
ผิดก็ต้องกลับไปแก้ไขแผนพัฒนำท้องถ่ินก่อน 

นายมานะ  บุญลาภ   มีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   
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นายมานะ  เพ็งศรี   ขอเสริมท่ำนร้อยตรีอนุรักษ์  ค ำดี  ผมอยำกให้แก้ไขช่ือโครงกำรปรับปรุง 
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 4  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนหนองหอย หมู่ที่ 1 – บ้ำนโค้งส ำโรง หมู่ที่ 4 

เป็นโครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนหนองหอย หมู่ที่ 1 –           
คุ้มทำมทองหลำง ไม่ต้องท ำไปถึงบ้ำนโค้งส ำโรง หมู่ที่ 4 

นายมานะ  บุญลาภ   ขอเชิญกองช่ำงช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ   
นายมานพ  เบาขุนทด   ช่ือถนนหนองหอย – โค้งส ำโรง ผมได้ลงทะเบียนทำงหลวงท้องถ่ินไว้ช่ือนี้  
นายช่างโยธาอาวุโส แต่จะท ำช่วงไหนก็ได้เหมือนถนนมิตรภำพ-หนองคำย 
นายมานะ  บุญลาภ   มีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   
นายมานะ  เพ็งศรี   ขอบคุณช่ำงที่ตอบ ที่ผมทักท้วงหมู่ 4 ได้โครงกำรแต่จุดเริ่มต้นไปจำกบ้ำน 
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 4  หนองหอยเหมือนของปีที่แล้ว เพรำะบำงท่ำนเข้ำใจ บำงท่ำนไม่เข้ำใจ คิดว่ำเป็น

โครงกำรของบ้ำนหนองหอย และกำรด ำเนินกำรช่วงต้นจะดี ปลำยๆไม่ค่อยดี  
นายมานะ  บุญลาภ   ขอเชิญฝ่ำยบริหำรช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ   
นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ   ตำมที่ท่ำนสมำชิกหมู่ที่ 4 สงสัยเป็นช่ือถนนที่ อบต. ไปลงทะเบียนไว้  
นายกอบต.หนองหอย เกี่ยวกับกำรเสนอของบประมำณหน่วยงำนอื่น แต่จะท ำตรงไหนก็ต้องไปดูอีกครั้ง 

ว่ำจะเริ่มจำกตรงไป 
นายมานะ  บุญลาภ    บำงเรื่องต้องหำข้อยุติ ตำมที่ท่ำนร้อยตรีอนุรักษ์  ค ำดี ได้สอบถำมครั้ง 
ประธานสภาฯ  ก่อน ผมก็ได้ถำมแล้วเพรำะท่ำนได้สอบถำมโครงกำรบ้ำนตนเอง ก็ต้องมีกำร

ประชุมผ่ำนประชุมประชำคมหมู่บ้ำนมำ หรือผู้บริหำรพิจำรณำโดยใช้หลักกำร
อะไรโครงกำรปรับปรุงถนนเสริมหินคลุกบ้ำนถนนหัก หมู่ที่ 2 – บ้ำนห้วยปะค ำ 
หมู่ที่ 10 จะยึดติดกับแผนพัฒนำท้องถ่ินโครงกำรที่ส่งให้สมำชิกถูกต้องตำม
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  ขอเชิญท่ำนปลัดช้ีแจง 

นายวรรธฐณัฎฐ์  นิติศักด์ิ    ตำมรำยละเอียดที่น ำเสนอต่อสภำฯเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
ปลัดอบต.หนองหอย 
นายมานะ  บุญลาภ     หำกแจ้งเปลี่ยนตัวเลขก็ต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถ่ิน ขอเชิญกอง
ประธานสภาฯ    ช่ำงช้ีแจง 
นายมานพ  เบาขุนทด    ตัวเลขสำมำรถช้ีแจงได้ว่ำพิมพ์ผิด เพรำะคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่ำไปซ้ ำกับ 
นายช่างโยธาอาวุโส ช่วงที่ 1 แต่งบประมำณเท่ำเดิม อย่ำงอื่นเหมือนเดิม สมำชิกมีควำมเห็นอย่ำงไร 
นายมานะ  บุญลาภ   มีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   
ร้อยตรีอนุรักษ์  ค าดี    ส่วนตัวผมเห็นว่ำถ้ำท ำตำมแบบก็ไม่มีปัญหำเพรำะใกล้จะหมด 
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 1 ปีงบประมำณแล้ว 
นายวรรธฐณัฎฐ์  นิติศักด์ิ    กำรอนุมัตใิห้ใช้เงินสะสมเป็นอ ำนำจของสภำท้องถ่ิน กำรใช้จ่ำยเงินสะสม
ปลัดอบต.หนองหอย  จะต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน ผมขอฝำกไว้ก่อนจะพิจำรณำ 
นายมานะ  บุญลาภ   มีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   
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นายชูชาติ  จ่ีพิมาย    กำรจ่ำยขำดเงินสะสมผู้บริหำรน ำปัญหำของชุมชนมำพิจำรณำจ่ำยขำด 
รองประธานสภาฯ เงินสะสม เรื่องระเบียบผมก็ไม่ได้รู้ทั้งหมด แต่ผมเน้นควำมถูกต้อง จะท ำอะไรก็

ต้องอยู่ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน เพรำะผ่ำนประชำคมมำแล้ว ผมเห็นว่ำท่ำนปลัดท่ำน
จะพยำยำมยึดระเบียบกฎหมำย สภำเป็นผู้อนุมัติทุกอย่ำงจะเป็นไปตำม
แผนพัฒนำท้องถ่ิน จะต้องยึดควำมถูกต้องเป็นหลักก่อนที่สภำจะอนุมัติ 

นายมานะ  บุญลาภ    ผมเคยพูดหลำยครั้งแลว้ว่ำต้องตรวจเอกสำรใหถู้กต้องก่อนทุกครั้ง ผมขอ
ปรึกษำที่ประชุมสภำว่ำจะอนุมัติบำงโครงกำรหรือไม่ 

นายพงษ์กฤษ  ฤทธิ์สันเทียะ   โครงกำรทั้งหมดที่เสนอมำดูดี หนังสือส่งไปหลำยวันแล้วทุกท่ำนคงได้ดู             
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 8   บ้ำง ที่ผมสอบถำมเพรำะอยำกรู้ว่ำถูกต้องหรือไม่ ตอนนี้ก็ไม่ติดใจโครงกำรของ          
     หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ถ้ำไม่แก้ไข จะผิดระเบียบหรือไม่ 
ร้อยตรีอนุรักษ์  ค าดี     ถ้ำจะเอำแบบถูกต้องโครงกำรปรับปรุงถนนเสริมหินคลุกบ้ำนถนนหัก           
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 1    หมู่ที่ 2 – บ้ำนห้วยปะค ำ หมู่ที่ 10 ไว้ขออนุมัติในกำรประชุมสภำครั้งต่อไป 
นายชูรัชต์  ขุยจันทึก     โครงกำรทุกโครงกำร จ ำเป็นและเป็นควำมเดือดร้อนของประชำชน ผม
ก านันต าบลหนองหอย   เคยเป็นรองนำยกอบต.มำก่อน ระเบียบที่ผมเคยใช้ไม่รู้ยังใช้อยู่หรือไม่ เมื่อก่อนจะ  

แต่งตั้งคณะกรรมกำรไปดูโครงกำรก่อน อย่ำงน้อยก็ต้องใช้ประชำคมหมู่บ้ำน เป็น 
ตัวแทนของฝ่ำยบริหำรและสภำ ก็ขอฝำกไว้แค่นี้ ที่เปิดประชุมวันนี้ ก็เพื่อแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของพี่น้องประชำชน 

นายมานพ เบาขุนทด     ผมเคยคุยกับเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ฯ ว่ำจะท ำอะไรให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำ
นายช่างโยธาอาวุโส   ท้องถ่ิน นั่นหมำยควำมว่ำกรอบใหญ่ คือจะไม่ท ำเกินในแผนพัฒนำท้องถ่ิน ส ำหรับ  

โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนหนองหอย หมู่ที่ 1 – บ้ำน         
โค้งส ำโรง หมู่ที่ 4 ก็ไม่ต้องปรับแก้อะไร เพรำะไม่ได้เอำรำยละเอียดนอกเหนือจำก
แผนพัฒนำท้องถ่ินมำ 

นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง            ตำมที่ช่ำงได้ช้ีแจง ผมคิดว่ำกำรแก้ไขตัวเลข ไม่มีผลกระทบกับ 
รองปลัด อบต.หนองหอย  งบประมำณ สภำก็น่ำจะพิจำรณำได้ 
นายมานะ บุญลาภ       โครงกำรที่ 1 กับโครงกำรที่ 2 ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมอีก
ประธานสภาฯ    หรือไม่ เมื่อไม่มีขอให้ดูโครงกำรที่ 3 โครงกำรปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก           
     บ้ำนหนองหอย หมู่ที่  1 - บ้ำนถนนหัก หมู่ที่ 2 (คุ้มเดิ่นมะขำมป้อม) มีท่ำนใดจะ 
     อภิปรำยหรือไม่ 
นายมานะ เพ็งศรี    โครงกำรนี้ผมเห็นด้วยเพรำะผมเองก็เดินทำงสำยนี้ งบประมำณ  
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 4    1,468,000 บำท กว้ำง 5 เมตร ยำว 1,930 เมตร แต่โครงกำรของหมู่ที่ 4  
     ที่ผ่ำนมำ กว้ำง 5 เมตร ยำวประมำณ 4,000 เมตร งบประมำณล้ำนกว่ำบำท 

จึงอยำกทรำบรำยละเอียด ควำมยำว ต่ำงกันมำกแต่งบประมำณล้ำนกว่ำบำท 
เหมือนกัน 

นายมานะ บุญลาภ    ขอเชิญฝ่ำยบริหำรช้ีแจง 
ประธานสภาฯ   
นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ    ตำมที่สมำชิกหมู่ 4 ได้สอบถำม โครงกำรของท่ำนก็ตั้งไว้ล้ำนกว่ำบำทแต่
นายกอบต.หนองหอย   ผู้รับจ้ำงได้ประมูลรำคำจึงเหลืองบประมำณเพียงเท่ำนี้ 
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นายมานพ  เบาขุนทด     ขอช้ีแจงหมู่ที่ 4 ผมจ ำได้ว่ำกว้ำง 5 เมตร ยำวประมำณ 3,000        
นายช่างโยธาอาวุโส    กว่ำเมตร หนำ 0.10 เมตร ใช้แบบอบต.หนองหอย ส่วนโครงกำรที่ 3 ควำมกว้ำง   

5 เมตร ยำว 1,930 เมตร หนำ 0.15 เมตร ใช้แบบมำตรฐำนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครรำชสีมำ ต่ำงกันที่ควำมหนำ เมื่อก่อนไม่มีวิศวกร
ระดับสำมัญวิศวกรรับรอง ในระเบียบก ำหนดให้ใช้ควำมหนำ 0.15 เมตรเป็น
มำตรฐำน งบประมำณจึงต่ำงกัน 

นายมานะ บุญลาภ     จะเห็นว่ำแตกต่ำงกันที่ควำมหนำ มีท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   
ร้อยตรีอนุรักษ์  ท าดี     ตำมที่ท่ำนสมำชิกหมู่ที่ 4 ได้สอบถำม โครงกำรนี้ถ้ำเป็นถนนลำดยำง
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 1   น่ำจะดี เพรำะตอนน้ีหลังจำกท ำก็เริ่มช ำรุดเสียหำยแล้ว 
นายเล็ก ลังดา่นจาก     ส ำหรับโครงกำรที่  4 โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก            
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 3    บ้ำนท ำนบพัฒนำ หมู่ที่ 3 (ซอยหงษ์ทอง) ขอขอบคุณคณะผู้บริหำรที่เห็นควำม 

เดือดร้อนของประชำชน ตอนน้ันถนนเส้นน้ีเป็นหลุมเป็นบอ่จรงิ แต่ตอนนี้มีผู้ใจบุญ 
น ำไปถมให้พอได้บรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชำชน แต่ก็ยังมีปัญหำน้ ำ
ท่วมขังอยู่ หำกมีฝนตกลงมำ 

นายวันชัย อินทรเสนา     ตำมที่ผมได้ฟังท่ำนประธำนและคณะผู้บริหำรช้ีแจงผมขอแสดงควำม
ผู้ใหญ่บ้านท านบพัฒนา   คิดเห็น ดังนี้ ผู้บริหำรมีอ ำนำจในกำรใช้จ่ำยเงินในกำรช่วยเหลือประชำชน ซึ่งเป็น 

เงินก้อนสุดท้ำยที่จะช่วยใช้ช่วยเหลือ จุดที่จะก่อสร้ำงและรำยละเอียดก็ยังไม่  
ชัดเจน ผมอยำกให้ใช้งบประมำณนี้แก้ไขปัญหำให้ตรงเป้ำหมำย โครงกำรที่ขอ
อนุมัติในวันน้ี จ ำนวน 5 โครงกำร เป็นกำรกระจำยงบประมำณให้แต่ละหมู่บ้ำน 
หำกจะด ำเนินกำรอยำกให้ท ำให้แข็งแรงโดดเด่น คือกำรท ำถนนลำดยำงSeries 
โดยกำรบดอัดหินคลุกก่อน ผมอยำกให้ท ำถนนปลอดฝุ่น 

นายมานะ บุญลาภ    โครงกำรที่ 5 โครงกำรปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สำยสี่แยกบุเขว้ำ      
ประธานสภาฯ     ศรีพัฒนำ – สี่แยกซอยครูพันธ์บุเขว้ำ มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่  
ท่ีประชุม     ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ    เมื่อไม่มีท่ำนใดสอบถำม  ผมจะขอมติที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติให้
ประธานสภาฯ     ใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  จ ำนวน 5 โครงกำร   

งบประมำณ 3,838,000 บำท ตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้แถลงขอ
อนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และกำรแก้ไข
รำยละเอียดในโครงกำรปรับปรุงถนนเสริมหินคลุกบ้ำนถนนหัก หมู่ที่ 2 – บ้ำน
ห้วยปะค ำ หมู่ที่ 10 คือแก้ไขเดิม ช่วงที่ 2 คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า 286.20 
ลบ.ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,908.00 แก้ไขใหม่ ช่วงที่ 2 คิดเป็นปริมาตรไม่
น้อยกว่า 197.40 ลบ.ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,316.00 ตร.ม.  

ท่ีประชุม              มีมติเห็นชอบ  24  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
นายถวิล  มะลิวงค์    ผมขอขอบคุณสมำชิกสภำอบต.หนองหอย คณะผู้บริหำรทุกท่ำน ที่มีมติ 
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 2    อนุมัติให้งบประมำณ หมู่ที่ 2 ตำมที่ประชำชนได้เสนอควำมเดือดร้อนมำ  
     ขอขอบคุณครับ 
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นายมานะ  บุญลาภ 5.2 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
   ด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ได้ย่ืนเสนอญัตติขออนุมัติ

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

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

พ.ศ. 2543 หมวดที่ 4 กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ 29  กำร
แก้ไข เปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่
ก่อสร้ำงให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถ่ิน 

นายมานะ  บุญลาภ    ตำมที่เลขำนุกำรสภำฯ ได้ช้ีแจงระเบียบ/กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ  
ประธานสภาฯ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีไปแล้วนั้น ผมจึง

ขอเชิญท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน ต ำบลหนองหอย ได้แถลงรำยกำรขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2562 ให้ที่
ประชุมสภำฯได้พิจำรณำ ขอเรียนเชิญ 

นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ          อบต.หนองหอย ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณ 
นายกอบต.หนองหอย  รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 3 รำยกำร ของกองช่ำง

เนื่องจำกตรวจสอบพบว่ำ ค ำช้ีแจงตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 มีข้อควำมไม่ครบสมบูรณ์ ขัดแย้งกับรำยละเอียด
ประมำณกำรรำคำ และมีข้อควำมตกหล่นขำดหำยไป ซึ่งอำจท ำให้ควำมหมำยของ
ปริมำณงำนเปลี่ยนไป ส ำหรับรำยละเอียดโครงกำรที่ขออนุมัติให้ปลัดฯ ในฐำนะ
เจ้ำหน้ำที่งบประมำณเป็นผู้ช้ีแจงต่อสภำฯ 

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

เปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
จ ำนวน 3 รำยกำร เพื่อให้สภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองหอยพิจำรณำอนุมัติ
ต่อไป รำยละเอียดปรำกฏตำม (เอกสำรแนบ 2) ดังนี้ 

 
 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
1. -แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   
-งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ    
-งบลงทุน  
-หมวดค่ำที่ดินและสิงก่อสร้ำง 
-ประเภท ค่ำบ ำรุงรักษำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
-โครงกำรจัดท ำป้ำยบอกเขตต ำบลหนองหอย 
-งบประมำณอนุมัติ 96,000  บำท 
 

-แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   
-งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ    
-งบลงทุน  
-หมวดค่ำที่ดินและสิงก่อสร้ำง 
-ประเภท ค่ำบ ำรุงรักษำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
-โครงกำรจัดท ำป้ำยบอกเขตต ำบลหนองหอย 
-งบประมำณอนุมัติ 96,000  บำท 
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ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

-เพื่อจัดท ำป้ำยเหล็กบอกเขตต ำบล ขนำดกว้ำง 1.20 
เมตร  ยำว 2.40 เมตร เสาเหล็กขนาด  3 น้ิว สูง 
3.00 เมตร  จ ำนวน 7 ป้ำย พร้อมติดตั้ง  
จุดที่  1 เขตติดต่อบ้ำนท ำนบพัฒนำใต้ กับบ้ำน
ตะเคียนงำม ต ำบลทัพรั้ง  
จุดที่ 2 เขตติดต่อบ้ำนท ำนบพัฒนำ กับเขต บ้ำนสำม
หลักพัฒนำ  
จุดที่ 3 เขตติดต่อบ้ำนหนองกก กับบ้ำนสำยออ ต ำบล
สำยออ  
จุดที่4 เขตติดต่อบ้ำนบุเขว้ำ กับบ้ำนมำบค่ำย ต ำบล
ทัพรั้ง  
จุดที่ 5 เขตติดต่อบ้ำนหนองนกกะเรียน กับบ้ำนทับ
มะขำม ต ำบลบ้ำนปรำงค์  
จุดที่ 6 เขตติดต่อบ้ำนถนนหักกับบ้ำนสระตอง ต ำบล
สำยออ 
จุดที่ 7 เขตติดต่อบ้ำนโค้งส ำโรง กับบ้ำนหนองโพธ์ิ 
ต ำบลชีวึก 
รำยละเอียดตำมแบบแปลนของ อบต.หนองหอย 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7 )พ.ศ. 
2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ึนตอนกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 -
2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/พ.ศ. 2561 ล ำดับที่ 1 
หน้ำที่ 11 (กองช่ำง) 

-เพื่อจัดท ำป้ำยเหล็กบอกเขตต ำบล ขนำดกว้ำง 1.20 
เมตร  ยำว 2.40 เมตร เสาเหล็กขนาด Ø 3 น้ิว สูง 
3.00 เมตร  จ ำนวน 7 ป้ำย พร้อมติดตั้ง  
จุดที่  1 เขตติดต่อบ้ำนท ำนบพัฒนำใต้ กับบ้ำน
ตะเคียนงำม ต ำบลทัพรั้ง  
จุดที่ 2 เขตติดต่อบ้ำนท ำนบพัฒนำ กับเขต บ้ำนสำม
หลักพัฒนำ  
จุดที่ 3 เขตติดต่อบ้ำนหนองกก กับบ้ำนสำยออ ต ำบล
สำยออ  
จุดที่4 เขตติดต่อบ้ำนบุเขว้ำ กับบ้ำนมำบค่ำย ต ำบล
ทัพรั้ง  
จุดที่ 5 เขตติดต่อบ้ำนหนองนกกะเรียน กับบ้ำนทับ
มะขำม ต ำบลบ้ำนปรำงค์  
จุดที่ 6 เขตติดต่อบ้ำนถนนหักกับบ้ำนสระตอง ต ำบล
สำยออ 
จุดที่ 7 เขตติดต่อบ้ำนโค้งส ำโรง กับบ้ำนหนองโพธ์ิ 
ต ำบลชีวึก 
รำยละเอียดตำมแบบแปลนของ อบต.หนองหอย 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7 )พ.ศ. 
2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ึนตอนกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/พ.ศ. 2561 ล ำดับที่ 1 
หน้ำที่ 11 (กองช่ำง) 

2. –แผนงำนเคหะและชุมชน   
-งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
-งบลงทุน  
-ค่ำครุภัณฑ์ 
-ประเภท ครุภัณฑ์กำรเกษตร 
-จัดซื้อเครือ่งสูบน้ ำ(แบบหอยโข่ง) เครื่องยนต์เบนซิน 
สูบน้ ำได้ 1,000 ลิตร/นำที ขนำด 5 แรงม้ำ    
-งบประมำณอนุมัติ 13,400  บำท 
-เพื่อจัดซือ้เครือ่งแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบ
ได้ 1,000 ลิตรต่อวินาที ขนำด 5 แรงม้ำ จ ำนวน  
1 เครื่อง โดยมีคุณลกัษณะดังนี ้

2. –แผนงำนเคหะและชุมชน   
-งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
-งบลงทุน  
-ค่ำครุภัณฑ์ 
-ประเภท ครุภัณฑ์กำรเกษตร 
-จัดซื้อเครือ่งสูบน้ ำ(แบบหอยโข่ง) เครื่องยนต์เบนซิน 
สูบน้ ำได้ 1,000 ลิตร/นำที ขนำด 5 แรงม้ำ    
-งบประมำณอนุมัติ 13,400  บำท 
-เพื่อจัดซือ้เครือ่งแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบ
ได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนำด 5 แรงม้ำ จ ำนวน  
1 เครื่อง โดยมีคุณลกัษณะดังนี ้
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ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1)เป็นเครื่องสบูน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนตเ์บนซิน 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ หรือขนำดปริมำตรระบบ
สูบไม่น้อยกว่ำ 160 ซีซี 
 2)ขนำดท่อส่งน้ ำไม่น้อย 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) 
 3)สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด 
 4)ส่งน้ ำได้สงูไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 
30 ฟุต 
 5)อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ ำและของ
เครื่องยนต์ตอ้งมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้ 
-จัดซื้อตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กอง
มำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ เดือน
มกรำคม 2561 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ.2561-2564 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/พ.ศ.2561  ล ำดับที่ 16 หน้ำที่ 
19 (กองช่ำง) 

1)เป็นเครื่องสบูน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนตเ์บนซิน 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ หรือขนำดปริมำตรระบบ
สูบไม่น้อยกว่ำ 160 ซีซี 
 2)ขนำดท่อส่งน้ ำไม่น้อย 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) 
 3)สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด 
 4)ส่งน้ ำได้สงูไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 
30 ฟุต 
 5)อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ ำและของ
เครื่องยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้ 
-จัดซื้อตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กอง
มำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ เดือน
มกรำคม 2561 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ.2561-2564 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/พ.ศ.2561  ล ำดับที่ 16 หน้ำที่ 
19 (กองช่ำง) 

3. –แผนงำนเคหะและชุมชน   
-งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
-งบลงทุน  
-ค่ำครุภัณฑ์ 
-ประเภท ครุภัณฑ์โรงงำน 
-จัดซื้อเครือ่งเจียร์/ตัด แบบมือถือ 
 -งบประมาณอนุมัติ 5,500  บาท 
-เพื่อจัดซือ้เครือ่ง/ตัด แบบมือถือ จ ำนวน 1 เครื่อง 
งบประมำณ 5,500 บำท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
 -ขนำด 5 นิ้ว (125 มิลลิเมตร)ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,000 วัตต์ ควำมเร็วรอบไม่น้อย
กว่ำ 10,000 รอบต่อนำที 
 -จัดซื้ อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุ ภัณฑ์  กอง
มำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ เดือน
มกรำคม 2561 
 -เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้อง ถ่ินสี่ปี  พ.ศ.2561 -
2564 เพิ่มเติม ครั้งที่3/พ.ศ. 2561 ล ำดับที่ 25 
หน้ำที่ 21 (กองช่ำง) 

3. –แผนงำนเคหะและชุมชน   
-งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
-งบลงทุน  
-ค่ำครุภัณฑ์ 
-ประเภท ครุภัณฑ์โรงงำน 
-จัดซื้อเครือ่งเจียร์/ตัด แบบมือถือ 
 -งบประมาณอนุมัติ 1,500  บาท 
-เพื่อจัดซือ้เครือ่ง/ตัด แบบมือถือ จ ำนวน 1 เครื่อง 
งบประมำณ 1,500  บำท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
 -ขนำด 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 670 วัตต์ ควำมเร็วรอบตัวเปล่ำไม่
น้อยกว่ำ 11,000 รอบต่อนำที 
 -จัดซื้อโดยตำมสืบรำคำจำกท้องตลำด 
 -เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้อง ถ่ินสี่ปี  พ.ศ.2561 -
2564 เพิ่มเติม ครั้งที่3/พ.ศ. 2561 ล ำดับที่ 25 
หน้ำที่ 21 (กองช่ำง) 
 

 
 
 
 
 



-16- 
 

  ผมขอเชิญท่ำนนำยกได้ด ำเนินกำรต่อ 
นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ     ตำมที่ผมและท่ำนปลัดได้ แถลงรำยกำรขออนุมัติแก้ไข 
นายกอบต.หนองหอย  เปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

จ ำนวน 3 รำยกำร ของกองช่ำงไปแล้วนั้น  ผมจึงขอให้สภำพิจำรณำอนุมัติรำยกำร
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562  จ ำนวน 3 รำยกำร ดังกล่ำวข้ำงต้นต่อไป  

นายมานะ  บุญลาภ     ตำมที่ท่ำนนำยกอบต.หนองหอย และท่ำนปลัดฯ ได้แถลงรำยละเอียด 
ประธานสภาฯ    ขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
     พ.ศ. 2562   และระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ มีสมำชิก 
     ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่  
ร้อยตรีอนุรักษ์ ค าดี     ตำมที่ท่ำนปลัดได้ช้ีแจงงบประมำณอนุมัติ 5,500 บำท จะต้องแก้ไข
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 1   หรือไม่ 
นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ     ผมให้ช่ำงได้ไปสอบถำมรำคำ ถ้ำเป็นเครื่องตัดขนำด 5 นิ้ว ที่จะจัดซื้อ 
นายกอบต.หนองหอย    ตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์จะตัดได้อย่ำงเดียว ทำงร้ำนเสนอว่ำถ้ำเป็นขนำด 4 นิ้ว จะ 

สำมำรถใช้งำนได้ทั้งตัดและเจีย และรำคำก็ถูกกว่ำ อะไหล่ก็หำได้ตำมท้องตลำด  
จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยในวันน้ี 

นายมานะ  บุญลาภ    ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมอีกหรอืไม่ เมื่อไมม่ีผมจะขอมติที่  
ประธานสภาฯ  ประชุมอนมุัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ 

พ.ศ. 2562 จ ำนวน 3 รำยกำรตำมที่นำยกได้แถลง 
ท่ีประชุม              มีมติเห็นชอบ  24  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายมานะ  บุญลาภ  5.3 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์ ให้เป็นกรรมสิทธิ์  
ประธานสภาฯ   ของ อบต.หนองหอย    
   ตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหอย ได้ย่ืนเสนอญัตติขอควำม

เห็นชอบรับบริจำคครุภัณฑ์ ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของ อบต.หนองหอย   เพื่อให้สภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำ จึงขอเชิญท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองหอย ได้แถลงรำยกำรขอควำมเห็นชอบรับ[ริจำคครุภัณฑ์ ให้เป็นกรรมสิทธ์ิ
ของ อบต.หนองหอย ให้ที่ประชุมสภำฯได้พิจำรณำ ขอเรียนเชิญ 

นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ   เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
นายก อบต.หนองหอย  หนองหอยทุกท่ำน  ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ได้รับบริจำคครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำกนำยไพฑูรย์ เสริมสกุลเดช เมื่อวันที่ 13 
มิถุนำยน 2562 เพื่อใช้ในงำนรำชกำรของกองช่ำง โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. เครื่องปริ้นเตอร์ EPSON L 210 A4   จ ำนวน 1 เครื่อง 
2. เครื่องปริ้นเตอร์ CANNON PB6000 A4 จ ำนวน 1 เครื่อง 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย  จึงขอควำมเห็นชอบรับบริจำค
ครุภัณฑ์ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของ อบต.หนองหอย เพื่อให้สภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองหอยพิจำรณำต่อไป ส ำหรับระเบียบ/กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ผมขอให้
ปลัดฯในฐำนะเจ้ำหน้ำที่งบประมำณเป็นผู้ช้ีแจงต่อสภำฯ 
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นายวรรธฐณัฏฐ์  นิติศักด์ิ   เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ปลัดอบต.หนองหอย หนองหอยทุกท่ำน  กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรับบริจำคครุภัณฑ์ ให้เป็น

กรรมสิทธ์ิของ อบต.หนองหอย ซึ่งกระทรวงมหำดไทยได้มีหนังสือส่งไปที่
คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ ภำครัฐ 
กรมบัญชีกลำง หำรือแนวทำงปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจำ้ง และกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบรหิำรพัสดุ  พ.ศ. 2560  ในประเด็นกำรรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้
เป็นกรรมสิทธ์ิแก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพสัดุหรือมอบ
ให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น โดยคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ มีควำมเห็นว่ำ กรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น 
ถ้ำกำรกระท ำดังกล่ำวมีเงื่อนไขหรือมีภำระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะ
รับเอำพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ก็ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำท้องถ่ิน และ
เป็นไปตำมระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่อย่ำงไรก็ดีหลังจำกที่ได้รับพสัดุมำแล้วจะต้อง
ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุ  พ.ศ. 2560 หมวดที่ 9 “กำรบริหำรพัสดุ” ต่อไป   

  ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ  
พ.ศ. 2560 หมวดที่ 9 “กำรบริหำรพัสดุ” ส่วนที่  1 กำรเก็บ กำรบันทึก                
กำรเบิกจ่ำย 

  การเก็บและการบันทึก 
   ข้อ 203 เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว  ให้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
   1.ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และ

แสดงรำยกำรตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด โดยให้มีหลักฐำนกำร
รับเข้ำบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรำยกำรด้วย 

   ส ำหรับพัสดุประเภทอำหำรสด จะลงรำยกำรอำหำรสดทุกชนิดในบัญชี
เดียวกันก็ได ้

2. กำรเก็บพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ ครบถ้วน
ถูกต้องตรงตำมบัญชีหรือทะเบียน 

   การเบิกจ่ายพัสดุ 
   ข้อ 204 กำรเบิกพัสดุจำกหน่วยพัสดุของหน่วยงำนของรฐั ให้หัวหน้ำงำน

ที่ต้องใช้พัสดุน้ันเป็นผู้เบิก 
   ข้อ 205 กำรจ่ำยพัสดุ ให้หัวหน้ำหน่วยพัสดุมีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรควบคุม

พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเป็นหัวหน้ำหน่วยพัสดุ 
เป็นผู้สั่งจ่ำยพัสดุ 

  ผู้จ่ำยพัสดุต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของใบเบิกและเอกสำรประกอบ(ถ้ำ
มี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบยีนทุกครัง้ที่มีกำรจ่ำย และเก็บในเบิกจ่ำยไว้เป็นหลักฐำน 

   ข้อ 206 หน่วยงำนของรัฐใดมีคำมจ ำเป็นจะก ำหนดวิธีกำรเบิกจ่ำยพัสดุ
เป็นอย่ำงอื่นให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐนั้น โดยให้รำยงำน
คณะกรรมกำรวินิจฉัยและส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินทรำบด้วย 
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นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย   จึงขอให้สภำฯพิจำรณำว่ำ 
นายกอบต.หนองหอย  จะรับบริจำคครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ ำนวน 2  รำยกำร ให้เป็น

กรรมสิทธ์ิของ อบต.หนองหอยหรือไม่ รำยละเอียดปรำกฏตำม (เอกสำรแนบ 3) 
ดังนี ้ 

นายมานะ  บุญลาภ     ตำมที่ท่ำนนำยกอบต.หนองหอย และท่ำนปลัดฯ ได้แถลงขอควำม
ประธานสภาฯ     เห็นชอบรับบริจำคครุภัณฑ์ ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของ อบต.หนองหอย และระเบียบ 
     กฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ มีสมำชิกท่ำนใด 
     จะอภิปรำยหรือไม่  
ร้อยตรีอนุรักษ์ ค าดี     เรื่องมีผู้บริจำคทรัพย์สินมำให้ผมเห็นดีด้วย แต่ครุภัณฑ์ที่มอบให้ผ่ำนกำร
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 1    ใช้งำนมำแล้ว 3 ปี  จะคุ้มกับกำรใช้งำนหรือไม่ 
นายมานพ เบาขุนทด     ผมได้ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่น ำมำบริจำคแล้ว  ยังสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
นายช่างโยธาอาวุโส 
นายมานะ  บุญลาภ     ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรอืไม่  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมว่ำ
ประธานสภาฯ     เห็นชอบรับบริจำคครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร ให้เป็นกรรมสิทธ์ิ 
     ของ อบต.หนองหอยหรือไม่ 
ท่ีประชุม              มีมติเห็นชอบ  24  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
นายมานะ  บุญลาภ     ผมขอพักกำรประชุมเพื่อรับประทำนอำหำรกลำงวัน และประชุมต่อใน 
ประธานสภาฯ      เวลำ 13.00 น.  
      ***พักประชุมเวลำ 11.50 น.*** 

เริ่มประชุมต่อเวลา 13.00 น.  
นายมานะ  บุญลาภ  5.4 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –  
ประธานสภาฯ   2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562  ตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง

หอย ได้ยื่นเสนอญัตติขอควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 
2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /2562 เพื่อให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำ 
นั้น ให้ที่ประชุมพิจำรณำตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มำตรำ  46  สภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
1. ให้ควำมเห็นชอบแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
บรหิำรกจิกำรขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
2. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล                   
ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
เพิ่มเติม 
3. ควบคุมกำรปฏิบัตงิำนของนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำม
กฎหมำย  นโยบำย แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทำงรำชกำร 

ผมขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ได้แถลงร่ำง
แผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561  - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2562 ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองหอย เพื่อให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอยได้
พิจำรณำ ขอเชิญครับ 

 



-19- 
 

นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ   ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ได้ประกำศใช้ 
นายกอบต.หนองหอย               แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

หนองหอย  เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี   
งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม  งบประมำณจำกเงนิสะสมงบประมำณตำมแผนควำม
ต้องกำรของงบลงทุน เพื่อกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย เงิน
อุดหนุนเฉพำะกิจ และงบประมำณเงินอุดหนุนแก่หน่วยงำนอื่น  รวมทั้งวำง
แนวทำงเพื่อให้มีกำรปฏิบัติใหบ้รรลวัุตถุประสงค์ตำมโครงกำรพัฒนำที่ก ำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)   เมื่อวันที่  14  มิถุนำยน 2562 ไป
แล้วนั้น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย  ได้รับหนังสืออ ำเภอพระทองค ำ  
ที่ นม 2818/1751 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2562 แจ้งส่งโครงกำรเพื่อขอรับเงิน
อุดหนุนจำกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 จ ำนวน 5 โครงกำร ดังนี้ 

1. โครงกำรจัดงำนเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ  พระบรม
รำชินี 3 มิถุนำยน ประจ ำปี 2563   จ ำนวน 5,000 บำท 

2. โครงกำรจัดงำนเฉลิมพระชนมพรรษำ 12 สิงหำมหำรำชินี  ประจ ำปี 
2563 จ ำนวน 5,000 บำท 

3. โครงกำรจัดงำนเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 ธันวำมหำรำช  ประจ ำปี 
2562 จ ำนวน   5,000 บำท 

4. โครงกำรจัดงำนวันปิยมหำรำช 23 ตุลำคม ประจ ำปี 2562  จ ำนวน 
5,000 บำท 

5. โครงกำรจัดงำนเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระ เจ้ำอยู่หัวฯ 
28 กรกฎำคม 2563 จ ำนวน 5,000  บำท 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย จึงจ ำเป็นต้องเพิ่ม เติมแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565) ส ำหรับระเบียบ/กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ผมขอให้
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนเป็นผู้ช้ีแจงต่อสภำฯ   

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

กรณีดังกล่ำว เป็นกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถ่ินเกี่ยวกับงำนพระรำชพิธี  รัฐพิธี 
ซึ่งเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถ่ิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำร
จัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561    

ข้อ  ๒๒/๒ ในกรณีกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำ ท้องถ่ินที่
เกี่ยวกับโครงกำรพระรำชด ำริ งำนพระรำชพิธี รัฐพิธี นโยบำยรัฐบำล และนโยบำย
กระทรวงมหำดไทย ให้เป็นอ ำนำจของผู้บริหำรทอ้งถ่ิน ส ำหรับองค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบลให้ส่งร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำตำมมำตรำ ๔๖ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนำท้องถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับควำม
เห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน  
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นับแต่วันที่ได้รับควำมเห็นชอบกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถ่ิน
ดังกล่ำว 

ซึ่งรำยละเอียดร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2562 รำยละเอียดปรำกฏตำม (เอกสำรแนบ 4) ดังนี ้ 

1. บันทึกหลักกำรและเหตุผล ประกอบแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 
-  2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 (ช้ีแจงตำมเอกสำร) 

2. บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ (แบบ ผ 01) 7. ยุทธศำสตร์ด้ำนศำสนำ 
วัฒนธรรม ประเพณี  และกีฬำ 7.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม และ
นันทนำกำร ปี 2561 มีจ ำนวน – โครงกำร งบประมำณ – บำท ปี 2562 มี
จ ำนวน – โครงกำร งบประมำณ – บำท ปี 2563 มีจ ำนวน 5 โครงกำร 
งบประมำณ 25,000 บำท ปี 2564 มีจ ำนวน 5 โครงกำร งบประมำณ 
25,000 บำท ปี 2565 มีจ ำนวน 5 โครงกำร งบประมำณ 25,000 บำท           
รวม 5 ปี  มีจ ำนวน 15 โครงกำร งบประมำณ 75,000 บำท 

3. รำยละเอียดโครงกำรพฒันำ (แบบ ผ 02) รำยละเอียดโครงกำร 
พัฒนำแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 

       ก. ยุทธศำสตร์จงัหวัดที่ 2 ด้ำนกำรยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่ำอยู่  
ข.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  7 .ด้ำนกำรพัฒนำ                  
กำรท่องเที่ยว ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬำ 

         7. ยุทธศำสตร์ด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬำ 
            7.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

1. โครงกำรจัดงำนเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ  พระบรม
รำชินี 3 มิถุนำยน ประจ ำปี 2563  อุดหนุนงบประมำณให้ที่ท ำกำรปกครอง
อ ำเภอพระทองค ำ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ  

     พระบรมรำชินี ตั้งงบประมำณไว้ปี 2563 – 2565 ปีละ 5,000 บำท  
2. โครงกำรจัดงำนเฉลิมพระชนมพรรษำ 12 สิงหำมหำรำชินี  ประจ ำปี 

2563 อุดหนุนงบประมำณให้ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอพระทองค ำ เพื่อจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินี นำถ พระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง ตั้งงบประมำณไว้ปี 2563 – 2565 ปีละ 5,000 บำท  

3. โครงกำรจัดงำนเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 ธันวำมหำรำช  ประจ ำปี 
2562 อุดหนุนงบประมำณให้ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอพระทองค ำ เพื่อจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล อดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร ตั้งงบประมำณไว้ปี 2563 – 2565 ปีละ 5,000 บำท  

4. โครงกำรจัดงำนวันปิยมหำรำช 23 ตุลำคม ประจ ำปี 2562 อุดหนุน
งบประมำณให้ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอพระทองค ำ เพื่อเป็นกำรน้อมร ำลึกในพระ
มหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำฬำลงกรณ์พระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 5 ตั้งงบประมำณไว้ปี 2563 – 2565 ปีละ 5,000 บำท  

5. โครงกำรจัดงำนเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระ เจ้ำอยู่หัวฯ 
28 กรกฎำคม 2563 อุดหนุนงบประมำณให้ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอพระทองค ำ
เพื่อจัดงำนเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ตั้งงบประมำณไว้
ปี 2563 – 2565 ปีละ 5,000 บำท  
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รวมทั้ งสิ้ นจ ำนวน 5 โครงกำร รวมประมำณทั้ ง สิ้ น  ปี  2563                 
จ ำนวน 25 ,000 บำท  ปี  2564 จ ำนวน 25 ,000 บำท ปี  2565                 
จ ำนวน 25,000 บำท 

ร้อยตรีอนุรักษ์ ค าดี     โครงกำรที่เกี่ยวกับกำรว่ิง กำรเดิน กำรปั่น อบต.มีงบประมำณที่จะ    
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 1   ด ำเนินกำรเองให้กับสถำบันหรือไม่ เพรำะเห็นเพิ่มเติมแผนเป็นกำรอุดหนุน 

งบประมำณให้กับอ ำเภอ เพื่อใช้ด ำเนินงำน  
นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ     กิจกรรมเรำไม่ได้ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถ่ินแต่มีงบประมำณที่จะ
นายก อบต.หนองหอย   ด ำเนินกำรในงำนรำชพิธี เป็นหน้ำที่ของอ ำเภอ เป็นนโยบำยของแต่ละนำยอ ำเภอ  
นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง   ตำมที่สมำชิกได้สอบถำมกำรว่ิง กำรเดิน กำรปั่น อบต.ไม่ได้ตั้ง 
รองปลัดอบต.หนองหอย  งบประมำณไว้ แต่ใช้งบประมำณของสปสช.ได้ หำกหมู่บ้ำนไหนต้องกำรให้เขียน 

โครงกำรเสนอของบประมำณมำ ปีนี้ผมเห็นเทศบำลต ำบลสระพระได้จัดงำน ผมก็
ได้ไปร่วมงำน ถ้ำจะด ำเนินกำรก็มีช่องทำงนี้ที่จะท ำได้เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำย ซึ่งอบต.มีงบประมำณสปสช.จ ำนวนมำก แต่ยังไม่ได้ใช้จะต้องใช้
งบประมำณให้หมด ถ้ำไม่หมดก็จะไม่อุดหนุนมำเพิ่ม  

นายมานะ  บุญลาภ     ที่ประชุมมีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี ผมจะขอมติที่
ประธานสภาฯ      ประชุมให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม   
     ครั้งที่ 1/2562  
ท่ีประชุม   มีมตเิห็นชอบ  24  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 
ระเบียบวาระที่  6   เรื่องอ่ืนๆ 
นายมานะ  บุญลาภ    ที่ประชุมมีท่ำนใดจะฝำกบริหำรผ่ำนสภำหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
นายชูรัชต์  ขุยจันทึก     ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทรำบผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 3 ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ก านันต าบลหนองหอย   เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2562 และจะเลือกตั้งในวันที่ 6 สิงหำคม 2562 มี   

ผู้สมัครจ ำนวน 3 คน ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 14 ก็ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตอนนี้อยู่  
ระหว่ำงกำรรับสมัคร และจะตำมมำด้วยผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 8 จะครบวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่ง  

กำรขุดเจำะบ่อบำดำล ขอให้แต่ละหมู่บ้ำนวำงแผนเอำไว้ เพื่อรองรับกำร 
ใช้น้ ำของพี่น้องประชำชน เพรำะไม่รู้ว่ำจะมีฝนตกมำเพิ่มหรือ ไม่ หมู่ 1 ได้รับ
งบประมำณแก้ไขปัญหำภัยแล้ง โครงกำรพระรำชด ำริ ช่วงนี้มีรถมำจอดไว้ที่อ่ำง
ห้วยซันโพรงแล้วจ ำนวน 4 คัน แต่รอกำรจัดซื้อจัดจ้ำงน้ ำมัน แล้วจะท ำทำงน้ ำเข้ำ
อ่ำงฯเริ่มจำกหมู่ที่ 7 กองทหำรช่ำงรับงำนต่อมำจำกกรมชลประทำนต ำบลเรำโชค
ดีที่มีงบประมำณพิเศษมำ จ ำนวน 25,000,000 บำท  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม
สภำฯทรำบ  

นายประจวบ เจียมสันเทียะ    ผมขอสอบถำมโครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้นหมู่ที่ 6 ผู้รับเหมำได้ทิ้งงำนไป 
ผู้ใหญ่บ้านบุเขว้า   ผมขอฝำกผู้บริหำรช่วยติดตำมงำนและช่วยแก้ไขปัญหำให้ด้วย  
นายวันชัย อินทรเสนา     ผมมีเรื่องจะฝำกสอบถำมฝ่ำยบริหำร ดังนี้  
ผู้ใหญ่บ้านท านบพัฒนาใต้    1. หมู่ที่ 12 ได้รับงบประมำณ ผู้รับจ้ำงได้หยุดงำนไปผมอยำกทรำบว่ำจะ  

ก่อสร้ำงต่อหรือไม่ ซอยบ้ำนนำยค ำ ถนนคอนกรีตขอให้ตรวจสอบกำรก่อสร้ำงด้วย
ครับ มีประชำชนจะต้องสัญจรผ่ำนเส้นทำงนี้  
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2. ประปำถังสูงที่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท ำนบพัฒนำไม่ทรำบว่ำ 

หน่วยงำนไหนรับผิดชอบ ไม่ได้ใช้ประปำแล้วถังรั่วแต่ซัมเมอร์สยังใช้ได้อยู่ ผม
อยำกให้หำแนวทำงแก้ไข  

3. ผลกระทบจำกกำรใช้น้ ำ ตำมที่องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหอย ได้ 
ถ่ำยโอนประปำให้บ้ำนท ำนบพัฒนำด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรเอง มีหมู่ที่ 14 และ
หมู่ที่ 3 ต้องกำรใช้น้ ำประปำร่วมด้วย 

4. โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ ผมสนับสนุนอยำกใหป้ลกูดอกไมจ้ำก 
อบต. ท ำให้ถนนสวยงำมติดตำมให้ด้วยนะครับ  

นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ    ผมมีเรื่องสอบถำม 2 เรื่อง 1. กำรประชุมสภำครั้งที่แล้วผมได้สอบถำม 
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 13     เงินดูแลนักกีฬำที่บำดเจ็บ ซึ่งตอนนั้นได้ร่วมกนับรจิำคเงนิให้กับผู้ได้รับบำดเจ็บ จึง  

มีงบประมำณเหลือ ผมอยำกทรำบว่ำงบประมำณที่เหลืออยู่ที่ไหน น ำไปตั้งกองทุน 
ช่วยเหลือนักกีฬำแล้วหรือยัง 2. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้ำนใหม่โนนทอง
ที่ผมได้เคยสอบถำม จำกวันน้ันถึงตอนนี้ประมำณ 2 เดือนแล้ว เห็นเรื่องยังเงียบ
ไป อยำกทรำบว่ำด ำเนินกำรถึงไหนแล้ว  

ร้อยตรีอนุรักษ์ ค าดี     1. ผมขอช้ีแจงที่ไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับ 
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 1     ประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเพรำะผมติดอบรม  

2. ขอสอบถำมโครงกำรถนนทำงไปถมขยะบ้ำนหนองหอย  
3. ผมเห็นงบประมำณช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนกรณีเกิดภัย  

จ ำนวน 4,484,700.00  บำท จะมีกำรช่วยเหลือประชำชนอย่ำงไร ผมได้
รำยงำนสถำนกำรณ์ภัยแล้งไปอยำกให้อบต.ช่วยเหลือ ที่ผมไปประชุมพี่น้องปลูก
พืชเศรษฐกิจ เช่น ยูคำ ที่ปลูกตำมไร่ตำมนำให้รวบรวมเต็มพื้นที่เป็นไร่ก็ได้ครับ 
400-500 ต้น จะไดข้ึ้นทะเบียนปลูก เพรำะหลำยท่ำนไม่เข้ำใจ  

นายพงษ์กฤษ ฤทธิ์สันเทียะ   โครงกำรปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกสำยอ่ำงเก็บน้ ำห้วยซันโพรงถึงบ้ำน
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 8      ห้วยสมบูรณ์ ต ำบลชีวึก  ผู้รับจ้ำงได้มำปรับเกรดแล้วปัจจุบันหญ้ำข้ึนแล้วแต่ยังไม่  
     มำด ำเนินกำร ฝำกท่ำนนำยกติดตำมงำนให้ด้วย 
      มีโครงกำรหลำยหมู่บ้ำนที่ผู้รับจ้ำงทิ้งงำนขอให้ผู้บริหำรช่วยช้ีแจงด้วย 
นายมานะ บุญลาภ     มีท่ำนใดจะฝำกผมถึงฝ่ำยบริหำรหรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอเชิญฝ่ำยบริหำร
ประธานสภาฯ    ช้ีแจงตำมที่มีผู้สอบถำม 
นายอ านาจ กองศรี     ท่ำนนำยกมีภำรกิจด่วนต้องไปเป็นประธำนงำนศพ หมู่ที่ 11 จึงให้ผมช่วย 
รองนายกอบต.หนองหอย  บันทึกตำมที่สมำชิกได้สอบถำมไว้ให้ บำงเรื่องผมขอพอทรำบรำยละเอียดที่  
     สำมำรถจะช้ีแจงได้ แต่ผมขอให้ท่ำนนำยกได้มำช้ีแจงเอง  
นายมานะ บุญลาภ     ก็เป็นสิทธิของท่ำนที่จะตอบหรือไม่ตอบ  ขอเชิญท่ำนปลัด 
ประธานสภาฯ     
นายวรรธฐณัฏฐ์  นิติศักด์ิ   ผมขอขอบคุณประธำนสภำ รองประธำนสภำ เลขำนุกำรสภำ สมำชิก
ปลัดอบต.หนองหอย   สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย ท่ำนก ำนัน ท่ำนผู้ใหญ่บ้ำนทุกท่ำน ที่ 

ร่วมกันในกำรพิจำรณำ 3 - 4 เรื่องในวันนี้ และขอขอบคุณทุกท่ำนที่มีส่วน 
เกี่ยวข้อง ในกำรจัดงำนแห่เทียนเข้ำพรรษำที่อ ำเภอพระทองค ำ ทุกท่ำนคงทรำบ
แล้วอบต.หนองหอย ได้รำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 อบต.ก็ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ไปร่วม
เดินขบวน ส ำหรับกำรพิจำรณำรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ผมขอแจ้งว่ำจะประชุมประมำณ 
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วันที่ 8 สิงหำคม 2562 เพรำะอบต.หนองหอย ก ำหนดสมัยประชุมสภำสมัย
สำมัญ สมัยที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 1 - 15 สิงหำคม 2562 กำรพิจำรณำในวำระที่ 1 
น่ำจะทันในสมัยประชุม แต่กำรพิจำรณำในวำระที่ 2 และที่ 3 คงไม่ทันอำจจะต้อง
ขอขยำยเวลำกำรประชุมต่อนำยอ ำเภอพระทองค ำ ผมขอแจ้งเพียงเท่ำนี้ 

นายชูรัชต์  ขุยจันทึก     มีเรื่องจะช้ีแจงเพิ่มเติมดังนี้  
ก านันต าบลหนองหอย   1. อ ำเภอพระทองค ำมีหนังสือให้ช่วยประชำสัมพันธ์หมู่บ้ำนไหนที่มี     

สระน้ ำสำธำรณะ และมีน้ ำอยู่ให้งดสูบน้ ำเพื่อท ำกำรเกษตรโดยให้เก็บกักน้ ำไว้ใช้
เพื่อกำรอุปโภคบริโภคเท่ำนั้น เช่นอ่ำงเก็บน้ ำตลกหินหมู่ที่ 6  มีชำวบ้ำนร้องเรียน
ว่ำมีบำงท่ำนได้สูบน้ ำไปใส่สระไว้จนเต็มเพื่อให้วัวกิน ท ำให้ปริมำณน้ ำในอ่ำงลดลง
มำก ผมก็ได้ไปช่วยพูดคุยไก่เกลี่ยให้เรียบร้อยแล้ว 

2. มีสุนัขตำยโดยไม่ทรำบสำเหตุที่คุ้มทำมทองหลำงจ ำนวน 3 ตัว ผมฝำก 
ให้ช่วยกันดูแลระมัดระวังด้วยเพรำะไม่รู้ว่ำตำยเพรำะสำเหตุใด  

ร้อยตรีอนุรักษ์  ค าดี    ผมจะไปกู้เงินสหกรณ์เพื่อมำขุดเจำะบ่อบำดำล  3 บ่อ ผมอยำกได้ผู้
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 1       รับจ้ำงมำประมูลฝำกช่วยประชำสัมพันธ์ด้วยครับ 
นายมานะ  บุญลาภ     มีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี วันน้ีผมดีใจกับหมู่บ้ำนที่ 
ประธานสภาฯ   ได้รับงบประมำณเงินจ่ำยขำดสะสมด้วยครับ  ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ร่วมประชุมใน

วันน้ี ผมขอปิดกำรประชุม  

ปิดประชุมเวลา 14.10 น. 
 

      (ลงช่ือ)     สนอง  น้อยจันอัด  ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงสนอง  น้อยจันอัด) 
   เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหอย 
 
 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  ได้ตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองหอย  สมัยสำมัญ สมัยที่  3/2562  วันที่  1 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562 เห็นว่ำถูกต้องจึงลงลำยมือช่ือไว้เป็น
หลักฐำนวันที่ 2 สิงหำคม 2562 
 
     (ลงช่ือ)      สิน  วนสันเทียะ คณะกรรมกำรตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
       (นำยสิน  วนสันเทียะ) 
    สมำชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 5 
 
    (ลงช่ือ)       เล็ก  ลังด่ำนจำก คณะกรรมกำรตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
       (นำยเล็ก  ลงัด่ำนจำก) 
            สมำชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 3 
 
    (ลงช่ือ) ร้อยตรี   อนุรักษ์  ค ำดี คณะกรรมกำรตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
               (อนุรักษ์  ค ำดี) 
              สมำชิก อบต.หนองหอย หมูท่ี่ 1 
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 สภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองหอย  ได้รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล          
หนองหอย  สมัยสำมัญ สมัยที่  3/2562  วันที่ 1  เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 14  สิงหำคม 2562 
 

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

 



 


