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-สำเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 

 สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 
ครั้งที่ 1 

วันศุกร์ที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕64 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายมานะ  บุญลาภ ประธานสภา อบต. มานะ  บุญลาภ  
2 นายชูชาติ  จี่พิมาย รองประธานสภา อบต. ชูชาติ  จี่พิมาย  
3 นางสนอง  น้อยจันอัด เลขานุการสภา อบต. สนอง  น้อยจันอัด  
4 ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 อนุรักษ์  คำดี  
5 นายถวิล  มะลิวงศ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 ถวิล  มะลิวงศ ์  
6 นางวราภรณ์  เหมือนสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 วราภรณ์  เหมือนสันเทียะ  
7 นายเล็ก  ลังด่านจาก สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 เล็ก  ลังด่านจาก  
8 นายมานะ  เพ็งศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 -  
9 นายสิน  วนสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 สิน  วนสันเทียะ   

10 นายสันติ์  วนสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 สันติ์  วนสันเทียะ   
11 นายประสิทธิ์  นันทชัยศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 ประสิทธิ์  นันทชัยศรี  
12 นางวิไลลักษณ์  นันทชัยศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 วิไลลักษณ์  นันทชัยศรี  
13 นายเวียงชัย  แซกพุทรา  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 เวียงชัย  แซกพุทรา   
14 นายอวบ  เสตะปุตะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 อวบ  เสตะปุตะ  
15 นายทวิน  หวังแอบกลาง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ทวิน  หวังแอบกลาง   
16 นายอำพล  พรสวัสดิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 อำพล  พรสวัสดิ์  
17 นางพนม  สุขมะลัง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 พนม  สุขมะลัง  
18 นางภูศรี  ครูทำนา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 ภูศรี  ครูทำนา  
19 นายนพ  แซสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 นพ  แซสันเทียะ  
20 นางปภาดา อินทรเสนา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 ปภาดา อินทรเสนา  
21 นายสุชาติ  บำรุงศิลป์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 สุชาติ  บำรุงศิลป์  
22 นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ  
23 นายองอาจ  อินทร์จำนงค์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 องอาจ  อินทร์จำนงค์  
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ผู้ขาดประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมานะ  เพ็งศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 -  
 
ผู้ลาประชุม 

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

สมาชิกสภาทั้งสิ้น 23 คน 
ผู้มาประชุม  22 คน 
ผู้ขาดประชุม    1 คน  
ผู้ลาประชุม    - คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม  12 คน 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.15 น.   เมื่อถึงเวลา 09 .15น . นางสาวสนอง น้อยจันอัด เลขานุการสภาฯ                                                                                                                                                                                            
    เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม  เพื่อนับองค์ประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว       

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยขอเชิญประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหอย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสวดมนต์ และเชิญ
ท่านประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ  วันนี้เป็นการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 –2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2564 และร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 –2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4/2564 
ที่ประชุม     รับทราบ 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ นายก อบต. หนองหอย ธีรชัย ถ่อนสันเทียะ  
2 นายธวัช ชมโคกสูง รองนายกอบต.หนองหอย ธวัช ชมโคกสูง  
3 นายชยพล  พชรวิทยกุล ผู้อำนวยการกองช่าง ชยพล  พชรวิทยกุล  
4 นางสาววราภร ขอพรกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วราภร ขอพรกลาง  
5 นายชูรัตน์  ขุยจันทึก กำนันตำบลหนองหอย ชูรัตน์  ขุยจันทึก  
6 นายชูชีพ เลียบสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านใหม่โนนทอง ชูชีพ เลียบสันเทียะ  
7 นายประจบ เจียมสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านห้วยปะคำ ประจบ เจียมสันเทียะ  
8 นายบุญสม  มีกำปัง ผู้ใหญ่บ้านพระงาม บุญสม  มีกำปัง  
9 นางลำยอง  เสตะปุตะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นถนนหัก ลำยอง  เสตะปุตะ  

10 นายธนบดินทร์  เสมสันเทียะ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ธนบดินทร์  เสมสันเทียะ  
11 นายถมทอง ชุ่มขุนทด นิติกร ถมทอง ชุ่มขุนทด  
12 นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง รองปลัด อบต.หนองหอย ชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง  
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
ประธานสภาฯ    สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3   เมื่อวันที่ 24  เดือน  

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาฯครั้งที่ผ่านมา 

ที่ประชุม   มีมติรับรอง.....21.......เสียง  ไม่รับรอง.....-......เสียง  งดออกเสียง......1....เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายมานะ บุญลาภ 5.1 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง พิจารณาให้ความ 
ประธานสภาฯ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่  

5/2564  
  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ยื่นเสนอญัตติขอความ

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565)เพ่ิมเติมครั้งที่ 5/2564 
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณานั้น ให้ที่ประชุมพิจารณาตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 46  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมี
อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล                   
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม 
3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการ 

ผมขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้แถลงร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561  - 2565)เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2564 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหอย เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้
พิจารณา ขอเชิญครับ 

นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ    องค์การบริหารส่ วนตำบลหนองหอย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา              
นายกอบต.หนองหอย  ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการ 

จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 แต่
ปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาใน พ้ืนที่   บริบททางสั งคมได้มีการ
เปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
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ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาฯมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มี
แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายก่อประโยชน์ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยต่อไป ผมขอเชิญ
เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นางสาววราภร  ขอพรกลาง  อาศัยอำนาจตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
นักวิเคราะห์ฯ   แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   

พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้   

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น       

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริการส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา  
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
ด้วย  
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต. ได้ประชุมเพ่ือ 
 จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2564 

เมื่อวันที่  24 มีนาคม 2564 ปรากฏว่ามีโครงการพัฒนาที่ขอเพ่ิมเติมจำนวน  3 
โครงการ คณะกรรมการพัฒนาอบต.หนองหอย ประชุมให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 และประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) ประชุมให้ความ
เห็นชอบร่างแผนฯ เมื่อวันที่  2 เมษายน 2564  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

     1. บันทึกหลักการและเหตุผล(รายละเอียดตามเอกสาร)  
     2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ 01) ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนา 

    ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาปี 2564 มีจำนวน              
    3 โครงการ  งบประมาณจำนวน 791,000 บาท 

       3. รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ 02) ดังนี้   
      -ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ ด้านการยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

      - 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               - 6.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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    ลำดับที่ 1 
     โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 
    วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้ได้ถนนมาตรฐาน 2.เพ่ือให้มีความสะดวกในการเดินทางได้ 
    สะดวกยิ่งขึ้น 

เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ สายที่ 1 ซอยบ้านนางเย็น  วนสันเทียะ ช่วงที่ 1 
ต่อจากคอนกรีตเดิม ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 48.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 29.10 ลบ.ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีต หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า 194.00 ตารางเมตร ช่วงที่2 เทคอนกรีต
รับโค้งบริเวณสามแยกคอนกรีตเดิม 2 ด้าน คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
8.40 ลบ.ม.หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีต หนา 0.15 เมตรไม่น้อยกว่า 56.00 
ตารางเมตร สายที่ 2 ซอยบ้านนายสมศักดิ์  เถรปัญญา ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร  ยาว 42.50 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 25.50 ลบ.ม.   หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีต หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า
170.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว 26.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า11.70 ลบ.ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีต หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า 78.000 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังหรือ
หินคลุกไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐาน 

      งบประมาณ  ปี 2564  จำนวน 298,000 บาท 
ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน๒. ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  1.ประชาชนเดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ 

    หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
เหตุผลและความจำเป็น ปัจจุบันเป็นถนนลูกรัง ถนนเป็นหลุมบ่อ เป็นฝุ่นละออง 
เนื่องจากการสัญจรไป-มาของรถยนต์เป็นระยะเวลานานหลายปีทำให้การเดินทาง
สัญจรไป-มาลำบากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 
ลำดับที่ 2 
โครงการโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบถังสูงทรงแชมเปญบ้านหนองนก -
กระเรียน หมู่ที่  11    
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 

     เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนองนก-  
กระเรียน หมู่ที่ 11  โดยก่อสร้างฐานหอถังสูงพร้อมติดตั้งหอถังทรงแชมเปญสูง 
20 เมตร ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15.00 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน             
1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการของอบต.หนองหอย   

      งบประมาณ  ปี 2564  จำนวน 250,000 บาท 
    ตัวชี้วัดร้อยละของประชาชนมีน้ำในการอุปโภค-บริโภค 

ผลที่คาดว่าจะได้รับประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
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เหตุผลและความจำเป็น  เนื่องจากน้ำประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคมีไม่เพียงพอ 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จึงก่อสร้างระบบประปา 
แบบถังสูงทรงแชมเปญ 
ลำดับที่ 3 
โครงการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกถนนสาย นม.ถ.321 -03  
บ้านบุเขว้า หมู่ที่ 6 – บ้านใหม่โนนทอง  หมู่ที่ 13      

     วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้ได้ถนนมาตรฐาน2.เพ่ือให้มีความสะดวกในการเดินทางได้ 
    สะดวกยิ่งขึ้น 
     เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ รื้อปรับเกรดผิวทางเดิม พร้อมบดอัดแน่นพร้อมลง 

หินคลุกถนนสาย นม.ถ.321-03 บ้านบุเขว้า หมู่ที่ 6 – บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ 
13 กม. 1+250 – กม. 1+580 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตร.ม. คิดเป็นปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 247.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น พร้อมป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน  
งบประมาณ  ปี 2564  จำนวน 243,000 บาท 
ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน๒. ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  1.ประชาชนเดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ 

    หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
เหตุผลและความจำเป็นปัจจุบันเป็นถนนลูกรัง ถนนเป็นหลุมบ่อ เนื่องจากการ
สัญจรไป-มาของรถยนต์เป็นระยะเวลานานหลายปี และมีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
ต้องซ่อมแซมเป็นประจำทำให้การเดินทางสัญจรไป-มาลำบากประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 

นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ   ตามที่นักวิเคราะห์ได้ชี้แจงเป็นโครงการที่ขอเพ่ิมเติมในแผนพัฒนา          
นายกอบต.หนองหอย  ท้องถิ่นของ อบต. จึงขอให้ร่วมกันพิจารณาว่าจะให้เพ่ิมเติมโครงการดังกล่าว 
    หรือไม ่
นายมานะ บุญลาภ   ตามที่ ฝ่ ายบริห ารได้ ชี้ แจงรายละเอียด เกี่ ยวกับร่ างแผนพัฒ นา
ประธานสภาฯ   ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564 มีสมาชิกท่านใดจะ 
    อภิปรายก่อนขอมติที่ประชุมหรือไม่ เชิญครับ 
ที่ประชุม    ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ   ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564 จำนวน              
    3 โครงการ  งบประมาณจำนวน 791,000 บาท 
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ....21....เสียง ไม่เห็นชอบ ....-....เสียง งดออกเสียง.....1.....เสียง 
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นายมานะ  บุญลาภ 5.2 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4/2564 
  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ยื่นเสนอญัตติขอความ

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  
4/2564 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณานั้น ให้ที่ประชุมพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 46   

ผมขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้แถลงร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561  - 2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
หอยได้พิจารณา ขอเชิญครับ 

นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้รับทราบปัญหาความ 
นายกอบต.หนองหอย ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเป็นปัญหาความต้องการที่จะต้องได้รับการ

แก้ไขโดยเร่งด่วนให้ทันเวลา จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 -2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาอบต.
หนองหอย ประชุมให้ความเห็นชอบร่างแผนฯเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564ปรากฏ
ว่ามีโครงการพัฒนาที่ขอเปลี่ยนแปลงจำนวน  1 โครงการ ผมขอเชิญเจ้าหน้าที่
ช่วยชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

นางสาววราภร  ขอพรกลาง  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
นักวิเคราะห์ฯ   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  

2559  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา  46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรค
หนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป
อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  จึงได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในแผนพัฒ นาท้องถิ่ น  (พ .ศ . 2561 – 2565 ) เปลี่ ยนแปลง                    
ครัง้ที่ 4/ 2564 ดังนี้ 

    1. บันทึกหลักการและเหตุผล(รายละเอียดตามเอกสาร)   
    2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ 01) ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนา 

    ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาปี 2564 มีจำนวน              
    1 โครงการ  งบประมาณจำนวน 828,000 บาท 

 3. รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ 02) ดังนี้ 
      -ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ ด้านการยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
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      - 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               - 6.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

      ลำดับที่ 1 
    รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) 
    โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบ้านถนนหัก หมู่ที ่2 สายวัดถนนหัก –  
    คุ้มตลุกซึก 

รื้อปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมบดอัดแน่นกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 3 ,000.00 
เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 15,000.00  ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า 
2,250.00  ลบ.ม.หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 15,000.00 ตร.ม.พร้อมเกรด
เกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ทถ.นม.01 -
106งบประมาณ 2,280,000 บาท (บรรจุในแผนฯ ปีงบประมาณ 2564) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) 

    โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกบ้านถนนหัก หมู่ที่ 2 สายวัดถนนหัก  
    – คุ้มตลุกซึก 

ช่วงที่ 1 จากคุ้มตลุกซึกตะวันตก ถึงเครนอ้อย รื้อปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมบดอัด
แน่น พร้อมลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย  5.00 เมตร ยาว 815.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,075.00  ตร.ม.คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 407.50 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น  ช่วงที่ 2 ซอยที่ 1 รอบคุ้มตลุก
ซึกตะวันออก รื้อปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น พร้อมลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย  
5.00 เมตร ยาว 715.00 เมตร หนา 0.10 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,575.00  ตร.ม. คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 357.50 ลบ.ม. ซอยที่ 2 
รื้อปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น พร้อมลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาว 110.00 เมตร หนา 0.10 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 440.00  ตร.ม.
คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 44.00 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน งบประมาณ 
828,000 บาท(บรรจุในแผนฯ ปีงบประมาณ 2564) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากถนนบางช่วงมีการชำรุดเสียหายจากการคมนาคมและการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรสู่ท้องตลาด เพ่ือให้การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดโดยสะดวกและปลอดภัยมากข้ืน 

    ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ลำดับที่ 14หน้าที่ 136 
นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ   ตามที่นักวิเคราะห์ได้ชี้แจงเป็นโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนา
นายกอบต.หนองหอย  ท้องถิ่นของ อบต. จึงขอให้ร่วมกันพิจารณาว่าจะให้เปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว 

หรือไม ่
นายมานะ บุญลาภ   ตามที่ ฝ่ ายบริห ารได้ ชี้ แจงรายละเอียด เกี่ ยวกับร่ างแผนพัฒ นา
ประธานสภาฯ   ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 มีสมาชิกท่านใดจะ 
    อภิปรายก่อนขอมติที่ประชุมหรือไม่ เชิญครับ 
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ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี   ผมขอสอบถามว่าวันนี้ประชุมให้ความเห็นชอบแผนฯ หรือพิจารณาจ่าย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1   ขาดเงินสะสมด้วย  เพราะหากว่าจ่ายขาดเงินสะสมเจ้าหน้าที่จะชี้แจงยอดเงิน 
    สะสม 
นายมานะ บุญลาภ   ผมขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจง 
ประธานสภาฯ  
นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ   ผมขอให้รองปลัดฯช่วยชี้แจง  
นายกอบต.หนองหอย 
นายชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง   วันนี้ พิ จารณ าให้ ความเห็ นชอบร่างแผนฯเพียงอย่ างเดี ยว ส่ วน            
รองปลัดอบต.หนองหอย  จ่ายขาดเงินสะสมจะประชุมอีกครั้ง 
นายมานะ บุญลาภ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ    
ที่ประชุม    ไม่มี 
นายมานะ บุญลาภ   เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ   ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 จำนวน              
    1 โครงการ  งบประมาณจำนวน 828,000 บาท 
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ....21....เสียง ไม่เห็นชอบ ....-....เสียง งดออกเสียง.....1.....เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ 
นายมานะ บุญลาภ   ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
นายชูชาติ จี่พิมาย   ผมได้มีเอกสารส่งมาท่ีอบต. เรื่อง การขอใช้ที่ดินเพื่อสาธารณะประโยชน์
รองประธานสภาฯ   เพ่ือพิจารณาอยู่ในระเบียบวาระการประชุม แต่ไม่เห็นในระเบียบวาระการประชุม  

ผมได้ไปปรึกษากับนิติกรจังหวัดแล้ว สปก.จังหวัดแจ้งว่าต้องให้สภารับรอง จึงขอ
นำปรึกษาต่อที่ประชุมสภา มีผู้มีจิตศรัทธามอบที่ดินสาธารณประโยชน์หมู่บ้าน 
โนนทอง เป็นที่ดินสปก 4-01 จำนวน 1 ไร่ 2 งาน เพ่ือก่อสร้างลานตลาดชุมชน
เพ่ือซื้อขายแลกเปลี่ยนพืชผลทางการเกษตรของตำบล 

นายมานะ  บุญลาภ   หากเสนอญัตติเพ่ิมจะได้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ   ผมขอให้รองปลัดช่วยชี้แจง 
นายกอบต.หนองหอย 
นายชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
รองปลัดอบต. หนองหอย  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 46  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
    มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล                   
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม 
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3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการ 

ตามที่ท่านรองประธานเสนอมาเป็นเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ไม่ต้องขอมติที่
ประชุม ถ้าผ่านความเห็นชอบคือต้องยกมือ อำนาจสภามีแค่ 3 ข้อ  จะเป็นกรณี
เดียวกันกับหมู่ที่ 11 จังหวัดมีหนังสือมาให้แจ้งสภารับทราบแล้วไปดำเนินการ 

นายชูชาติ จี่พิมาย   ผมทราบว่าสภามีอำนาจแค่ไหน อบต.จะต้องเป็นผู้ยื่นเรื่องถึง สปก.        
รองประธานสภาฯ  ผมพยายามทำให้ถูกต้อง เพราะท่ีดิน สปก.จะต้องมอบให้กับทายาทเท่านั้น         
 
นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ   เรื่องนี้ผมได้พูดคุยเบื้องต้นกับรองประธานสภาฯแล้วว่าให้ไปพูดคุยกับ 
นายกอบต.หนองหอย  เจ้าหน้าที่ ไม่ทราบว่าไปหรือไม่ 
ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี    ที่ดิน สปก.ไม่สามารถซื้อขายได้ มีผู้มีจิตศรัทธามอบให้เป็นที่สาธารณะ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  ถ้าไม่รับก็คืน สปก.ไปให้เป็นของทางราชการ ก็ให้ไปประชาคมหมู่บ้านว่าจะนำ 

ที่ดินนี้ไปทำอะไร  
นายชูชาติ จี่พิมาย   ผมปรึกษานิติกรเบื้องต้นแล้วในเรื่องนี้ ผมได้ประชาคมหมู่บ้านแล้วและ
รองประธานสภาฯ  ได้ไปพูดคุยกับสปก.จังหวัดแล้ว สปก.จังหวัดแจ้งว่าสามารถมอบให้ได้ถ้าเป็นที ่

สาธารณะแต่ให้สภาเห็นชอบก่อนและที่จะมอบให้จะทำเป็นโครงการอะไรซึ่ง
หมู่บ้านก็ได้จัดทำโครงการมาแล้ว เป็นลานตลาดชุมชนผมนำเรื่องมาปรึกษาและ
อยากทราบรายละเอียดผมจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง 

นายมานะ  บุญลาภ   ผมขอเชิญนิติกร ช่วยชี้แจง 
ประธานสภาฯ 
นายถมทอง ชุ่มขุนทด    สำหรับรายละเอียดตามที่ท่านรองประธานสภาแจ้งแล้วนั้น ข้อกฎหมายที่
นิติกร    รู้ดีสุดคือ นิติกรของสปก. ส่วนอำนาจสภาขึ้นอยู่กับสภาว่าจะมีความเห็นอย่างไร  

ผมจะพูดแค่ขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งหมู่ที่ 13 ได้ไปปรึกษาสปก.จังหวัดมาแล้ว ตาม
ขั้นตอนที่สปก.แจ้งมาคือให้นำเรื่องแจ้งผ่านสภาและอาจจะนำไปที่ประชุม 
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหรือส่งย้อนมาที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินระดับ
อำเภอก็ได้โดยเชิญผู้ใหญ่บ้านมาพูดคุย โดยสรุปก็คืออยู่ที่สภาจะมีความเห็นเป็น
อย่างไร ส่วนกฎหมายอยู่ที่นิติกรของสปก. 

นายวันชัยอินทรเสนา   ผมขอพูดเรื่องที่ดินสปก.4-01 คือการดำเนินการของเอกสาร นั่นคือผู้ 
ผู้ใหญ่บ้านทำนบพัฒนาใต้ ที่ดินนอกเหนือจากท่ีพ่ีน้องได้ถือครอง สปก.นำเอกสารมาแยกเป็น 4 ส่วน คือ ที่ 

หลวงมอบให้สาธารณะก็เป็นที่หลวงเหมือนกัน จะมอบให้ได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของพ้ืนที่ 
ที่รับผิดชอบคืออบต. ว่าเป็นสปก. ไว้ให้ทำอะไร คือให้ถือครองตามสายเลือด ที่
หลวงสปก. สามารถให้เช่าได้แต่ต้องเป็นเอกชน จะให้ประชาชนด้วยกันไม่ได้ โดย
จะแยกเป็นแปลงเกษตรแปลงที่อยู่อาศัยแปลงสาธารณประโยชน์ใช้ร่วมกัน การ
เปลี่ยนแปลงนั้นยากมาก สำหรับที่สปก.จะให้เป็นหน่วยงานหลักที่จะมอบให้คือ 
สปก. 

นายชูชีพ  เลียบสันเทียะ     ตอนนี้อย่าเพ่ิงพูดถึงเรื่องที่จะมอบที่สปก.ให้ หมู่บ้านแค่ขอใช้สถานที่
ผู้ใหญ่บ้านใหม่โนนทอง   สปก.หมู่บ้านยื่นเรื่องมาท่ีอบต.เพ่ือเสนอให้สภารับทราบ และให้อบต.ส่งหนังสือไป 
    ที่ สปก. ขอไปก่อนส่วนสปก.จะไม่อนุมัติหรือไม่อนุมัติค่อยว่ากันอีกที 
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นายมานะบุญลาภ    ผมเข้าใจว่าอยากบรรจุเข้าแผน เพ่ือให้รุ่นหลังสานต่อได้เลยนำเรื่องเข้า
ประธานสภาฯ    สภาเพ่ือรับทราบ 
ร้อยตรีอนุรักษ์คำดี   ผมเองก็ตีความตามหนังสือ สภาก็ต้องพิจารณาตามเอกสาร เพราะนี่คือ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  สภา ไม่ใช่ขัดขวางผมเห็นด้วยนะครับ ผมเห็นว่าน่าจะทบทวนเข้ามาใหม่ เพ่ือเป็น 
    บรรทัดฐานต่อไป 
นายชูชาติ จี่พิมาย   คือเจ้าของที่สปก. จะมอบที่ให้ทางหมู่บ้าน ใช้ทำสาธารณประโยชน์  
รองประธานสภาฯ  ผมจึงได้ไปปรึกษาสปก.ระดับจังหวัดมาแล้วสปก.แนะนำมาว่าต้องให้สภารับรอง 
    ก่อน 
นายมานะบุญลาภ  ขอเชิญรองปลัดชี้แจง 
ประธานสภาฯ   
นายชณิณวรรธน์ ยอดทองหลาง   ชาวบ้านมีปัญหาก็ต้องมาปรึกษาที่อบต. ผมเข้าใจ สปก.ก็ต้องการอาศัย
รองปลัด อบต.หนองหอย  สภาฯเพ่ือไปดำเนินการต่อ 
นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ   ผมฟังดูแล้ว สปก.ต้องการหนังสือจากอบต. ซึ่งอบต.จะออกหนังสือขอใช้
นายกอบต.หนองหอย  ที่ของสปก. ให้สภาได้รับทราบก่อนผมว่าสปก.น่าจะเห็นชอบด้วย หากไม่เห็นชอบ 
    สปก.คงจะมีข้อเสนอแนะมาให้ แล้วค่อยมาดำเนินการใหม่ 
นายมานะบุญลาภ   เจ้าของที่สปก.แบ่งที่ให้เพียงบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมด 
ประธานสภาฯ   
นายชณิณวรรธน์ ยอดทองหลาง   กรณีมีการฟ้องร้องที่สปก. ที่จะมอบให้  สปก.ก็ต้องดูเอกสารที่สภา        
รองปลัด อบต.หนองหอย  รับทราบมาแล้ว เพราะเป็นของสปก.อยู่ สปก.ก็ต้องป้องกันตนเองทำอย่างไรที่จะ 
    ไม่ผิด 
นายชูรัตน์ ขุยจันทึก   ตามท่ีผมฟังมาความหมายอยากช่วยกันเรื่องที่ดินเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
กำนันตำบลหนองหอย  มีชาวบ้านจะใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในเมื่อต้องการมอบที่ดินให้กับหมู่บ้านคือมีผู้ 

ใจบุญจะมอบที่ดินสปก.ให้หมู่บ้านดำเนินการมาครบทุกอย่างแล้ว คือการนำ
เอกสารส่งเมื่อครบแล้วตามขั้นตอนต้องทำหนังสือถึงตำบลอำเภอแล้วส่งต่อ มี
ความเห็นอย่างนี้ครับ 

นายถมทอง ชุ่มขุนทด   จากที่ฟังมาเวลานี้ไม่เป็นวาระเพ่ือพิจารณาแต่เป็นเรื่องอ่ืนๆคือรับทราบ 
นิติกร    ส่วนสำคัญมากท่ีสุดคือที่สปก.เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐแตร่ัฐจัดสรรให้เกษตรกร 

เท่านั้นดังนั้นเกษตรกรไม่เอาแล้วจะคืนให้รัฐ  รัฐไปทำอะไรอยู่ที่รัฐ นั่นคือหมู่ 13 
ขอไปทำลานตลาดชุมชน สปก.ก็จะสร้างมาว่าให้ใช้ทำอะไรโดยเปลี่ยนเป็นที่
สาธารณประโยชน์ใช้ประโยชน์ร่วมกันภายใต้การกำกับดูแลของอบต.และอำเภอ
เพียงให้สภาได้รับรองหรือรับทราบไปในวาระอ่ืนๆนายกก็จะส่งหนังสือต่อให้หาก
ไม่ถูกต้องสปก.ก็จะแจ้งมาให้ดำเนินการอีกครั้ง 

ร้อยตรีอนุรักษ ์คำดี   สรุปจะมอบให้ทำสาธารณประโยชน์ เจ้าของที่ดินจะต้องมีหนังสือมอบ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1   ที่ดิน 3 ไร่ 3 งานจะมอบให้ 1 ไร่ 2 งานจะต้องทำให้ชัดเจนฝากให้ไปทบทวนให้ 
    ละเอียด 
นายชูรัตน์ ขุยจันทึก   มีชาวบ้านหมู่ที่  5 มาแจ้งผมเรื่องที่ดิน ที่เป็นทางสาธารณประโยชน์ 
กำนันตำบลหนองหอย  กล่าวหาว่าผู้นำ นำดินไปทิ้งทางสาธารณะและได้รุกล้ำที่ดินของเขา ผมออกไปดูกับ 
    คณะกรรมการหมู่บ้าน ผมให้ผู้ใหญ่บ้านทำบันทึกไว้ และให้ทำบันทึกส่งมาท่ีตำบล 
    ด้วย และส่งไปที่อำเภอ และสำนักงานที่ดินด้วยเพ่ือให้ออกมารังวัดที่ดิน 
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นายมานะ บุญลาภ    มีสมาชิกท่านอ่ืนที่จะสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมขอสรุปเรื่องการขอ
ประธานสภาฯ   ใช้ที่สาธารณะประโยชน์ของ หมู่ที่ 13 ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ดังนี้ 

นายขัน  เลียบสันเทียะ อยู่บ้านเลขที่ 184/2 หมู่ที่ 13  มีความประสงค์จะมอบ 
ที่ดินสปก.ที่ตนเองครอบครองให้กับทางหมู่บ้าน เพ่ือใช้ทำสาธารณะประโยชน์ 
จำนวน 1 ไร่ 2 งาน เพ่ือให้บ้านใหม่โนนทองนำไปก่อสร้างลานตลาดชุมชน เพ่ือ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนพืชผลทางการเกษตรของตำบล และขอให้แจ้งสภาอบต.ได้
รับทราบ และให้อบต.มีหนังสือถึง สปก.จังหวัด จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาได้  
รับทราบ  

ที่ประชุม     รับทราบ 
นายมานะ บุญลาภ    มีสมาชิกท่านอ่ืนที่จะสอบถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
นายประจบ เจียมสันเทียะ  ผมขอขอบคุณการอนุมัติงบประมาณต่างๆให้กับประชาชน ของหน่วยงาน 
ผู้ใหญ่บ้านบุเขว้า  อบต. งานช่างที่กำลังดำเนินการอยู่คือถนนสายหมู่ที่ 6 –หมู่ที่ 15 ลงหินคลุกแล้ว  

อีกสายหินคลุกระยะทางกว้าง 5 เมตรยาว 3,500 เมตรลงหินคลุกแล้วตลอดสาย 
ผมเห็นนำหินคลุกไปกองไว้อยากสอบถามว่าช่างไปกองไว้ดูปริมาณหินคลุกก่อนใช่
หรือไม่เพราะยังไม่เกรดเฉลี่ย สอบถามผู้รับจ้างแล้วตามแบบ สามารถปรับเกลี่ยได้
เลยก่อนการบดอัดแน่น อีกเรื่องการขุดลอกอ่างเก็บน้ำตลุกหินยังมีปัญหาอยู่สูบน้ำ
ได้เวลาแดดออกสายๆ มีเมฆมาก็ไม่สามารถดำเนินการได้ อาจจะต้องขุด นำน้ำทิ้ง 
หรือจะพูดคุยกับผู้รับจ้างให้ช่วยสูบน้ำ ถ้าเป็นเครื่องสูบของผู้รับจ้างน่าจะสูบได้ทั้ง
วันทั้งคืนจึงเรียนให้ผู้บริหารสภาอบต.ได้รับทราบเพ่ือดำเนินการได้ทันก่อนช่วงฤดู
ฝนจะมาถึงนี้ 

นายชูรัตน์ ขุยจันทึก   ผมขอสอบถามการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองหอยหมู่ที่ 1 –
กำนันตำบลหนองหอย  บ้านโคง้สำโรงหมู่ที่ 4 ซึ่งได้รับแจ้งจากกองช่างว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ อยาก 
    ทราบว่าได้ผู้รับจ้างแล้วหรือยังจะดำเนินการเมื่อไร 
นายบุญสม มีกำปัง   -ขอสอบถามถนนลาดยางทางเข้าบ้านพระงาม มีชาวบ้านสอบถามมาเห็น
ผู้ใหญ่บ้านพระงาม  ว่าได้ผู้รับจ้างแล้วใช่หรือไม่จะดำเนินการเมื่อไหร่จะได้แจ้งให้ชาวบ้านได้รับทราบ 
     -เรื่องถนนทางไปบ้านหัวเรือ ได้ผู้รับจ้างหรือยัง 
     -เรื่องท่อน้ำเข้าอ่างทั้งสองคุ้ม ปัจจุบันแล้งถ้าถึงฤดูฝนเกรงว่าท่อจะขาด 
    อยากให้แก้ไขก่อน ฝากไว้ด้วยครับ 
ร้อยตรีอนุรักษ ์คำดี    เรื่องการจัดงานกีฬาของตำบลจะจัดหรือไม่ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
นายวันชัย อินทรเสนา   -โครงการก่อสร้างถังประปาแชมเปญทรงสูงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านทำนบพัฒนาใต้ ทำนบพัฒนา ผู้รับจ้างงานฐานรากทำท่อแตกท่อขนาด 1.5 เมตร ศาลากลางบ้าน 
    ไม่ได้ใช้น้ำแจ้งช่างแล้วช่างทำถังแจ้งว่าไม่ใช่ส่วนรับผิดชอบ อยากให้แจ้งผู้รับจ้าง 
    มาแก้ไขให้ด้วย  

-ถนนสายบ้านนางชุนฯ ถึงเขตตำบลทัพรั้งดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้วจะ
ได้แจ้งให้ชาวบ้านได้รับทราบขอบคุณครับ 

นายมานะ บุญลาภ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอเชิญกอง
ประธานสภาฯ    การศึกษาชี้แจง 
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นายธนบดินทร์ เสมสันเทียะ  กองการศึกษามีเรื่องงานกีฬา ที่จะจัดในวันที่ 23 เมษายน 2564 ที่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านบุเขว้า ผมเตรียมการไว้หมดแล้วแต่เกิดการระบาดโรค covid 

ครั้งใหม่ ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุม
ที่กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวาน ว่าจะนำเสนอต่อศบค.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน ซึ่งจะแถลงข่าวบ่ายวันนี้ พ้ืนที่สีแดงจำนวน 18 จังหวัดและพ้ืนที่สีส้ม
จำนวน 59 จังหวัด พ้ืนที่ สี แดงประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จั งหวัด
นครราชสีมา จังหวัดขอนแก่นจังหวัดชลบุรีจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตราดจังหวัด
นครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระยอง  จังหวัดสงขลาจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครจังหวัด
สระแก้วจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอุดรธานี พ้ืนที่สีแดงจำกัดเวลาเรื่องการเปิด
ปิดร้านอาหารบริการถึง 21.00 น.พ้ืนที่สีส้มถึง 23.00 น. ผับบาร์ปิดทั่วประเทศ 
และให้เว้นระยะห่างเรื่องโต๊ะเก้าอ้ี งดการเรียนในห้องเรียนงดการรวมกลุ่มเกิน  
50 คน งดการเดินทางไปในที่แออัด จะเกี่ยวข้องกับอบต. คือจังหวัดนครราชสีมา
เป็นพ้ืนที่สีแดง งานกีฬาผมนำเรียนท่านนายกแล้ว ท่านรองปลัด ได้ไปสอบถาม
นายอำเภอซึ่งนายแจ้งว่าให้งดกิจกรรมไปก่อน เพราะอบต.เป็นส่วนราชการ แต่ถ้า
ต้องการจะจัดจริงๆต้องทำหนังสือไปหานายอำเภอ ซึ่งนายกก็มีความเห็นว่าควร
เลื่อนออกไปก่อน จึงขอแจ้งให้สภาได้รับทราบ 

นายมานะ บุญลาภ   เรื่องนี้ควรคำนึงถึงและให้ความสำคัญ ควรให้เลื่อนไปก่อนโดยไม่มีกำหนด 
ประธานสภาฯ   ตลาดทุกตลาดในโคราชจะสั่งปิดหรือไม่ก็ยังไม่รู้ 
นายธนบดินทร์ เสมสันเทียะ  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เมื่อมีการจัดงานกีฬา จึงจะแจกให้ใน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ภายหลัง 
นายมานะ บุญลาภ   ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอเชิญท่าน 
ประธานสภาฯ   นายกช่วยชี้แจง ตามที่สภาได้สอบถาม 
นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ  -เรื่องของกำนัน อบต.ยังไม่เห็นหนังสือ  
นายกอบต.หนองหอย   -เรื่องถนนลาดยางบ้านหนองหอยหมู่ 1 – บ้านโค้งสำโรงหมู่ 4 ได้ผู้รับ 

จ้างแล้วได้แก่หจก. ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง ราคากลาง 8,249,529.13 บาท 
ราคาที่เสนอ 6,426,384 บาท  ส่วนถนนลาดยางสายบ้านบุเขว้า  หมู่ที่ 6 –  ถึง
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่  15 ได้ผู้รับจ้างแล้วได้แก่หจก.ภู่สกุลทรัพย์ ราคากลาง 
8,060,832.15 บาท ราคาที่ เสนอ 5,290,000 บาท ทั้ ง 2 โครงการ
ดำเนินการ 120 วันจะมาดำเนินการเมื่อไหร่ไม่ทราบ ส่วนใหญ่แล้วจะมาใกล้ครบ
สัญญา  
 -หมู่ 6ทราบข่าวว่าได้ผู้รับจ้างแล้วต้องถามที่อำเภอ  
 -หมู่  14 ถนนลาดยางเป็นงบประมาณของอบจ . ฝากกองช่างช่วย
ประสานด้วยว่าดำเนินการเมื่อไหร่ ส่วนเรื่องท่อผมจะให้ช่างไปดู ให้ ส่วนถนน 
อบต.ของบประมาณไปที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรอก่อนถ้าไม่ได้
จริงจะดำเนินการให้  
 -เรื่องงานกีฬาให้เลื่อนออกไปก่อน  
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 -เรื่องหมู่ที่ 12 ผมพ่ึงทราบว่ามีท่อแตกจะให้กองช่างออกไปซ่อมให้ ถนน 
ถนนดินหมู่ 12 งบประมาณล่าช้า มี 2 หมู่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้แก่หมู่ 12 กับ
หมู่  11 รองบประมาณเข้าก่อน ส่วนฝายน้ำล้นยังไม่มีผู้รับจ้างมาติดต่อขอ
ดำเนินการ หากไม่มีจริงก็คงยกเลิกแล้วให้ช่างประมาณการใหม่ จะหารือกองช่าง
อีกครั้ง ไม่ทราบว่าผมตอบได้ครบทุกคำถามหรือไม่ 

นายบุญสม มีกำปัง   เรื่องฝายน้ำล้นผมติดต่อช่างที่อำเภอประทายในวันจันทร์จะเข้ามาดูพ้ืนที่ 
ผู้ใหญ่บ้านพระงาม 
นายวันชัย  อินทรเสนา   การออกแบบฝายที่ผ่านมา ที่ก่อสร้างไปแล้ว 4 แห่ง พังทั้งหมดออกแบบ
ผู้ใหญ่บ้านทำนบพัฒนาใต้  ไม่ถึง 10 เมตรอยากให้ออกแบบให้คงทนถาวร พ่ีน้องประชาชนรอคอยมา 

หลายปีได้แต่สอบถามและโวยวายในที่ประชุมประจำเดือน อยากให้ดำเนินการแล้ว
เกิดประโยชน์สูงสุด 

นายชยพล  พชรวิทยกุล   ขอขอบคุณผู้นำที่เป็นห่วงหมู่ 12 เรื่องฝายก็จะดำเนินการให้ เพ่ือไม่ให้
ผู้อำนวยการกองช่าง  สูญเสียงบประมาณ และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ส่วนเรื่องโครงการต่างๆ 

ท่านนายกก็ชี้แจงไปแล้วจะพยายามคุมงานและดูแลให้สมกับงบประมาณที่รัฐ
สนับสนุนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหน้าที่ของช่างควบคุมงาน หากมีเบาะแสอะไรให้แจ้งมา
ได ้

นายชูรัตน์  ขุยจันทึก    ท่านนายอำเภอพระทองคำได้โทรมาถามผมว่าภาพรวมตำบลในการ
กำนันตำบลหนองหอย  ปฏิบัติหน้าที่แต่ละจุดบริการประชาชน มีปัญหาอะไรหรือไม่ ผมก็ได้ชี้แจงไปว่าไม่มี 

ปัญหาอะไร ท่านนายอำเภอก็ฝากขอบคุณผู้ร่วมงานย่าโมและร่วมอยู่จุดบริการ
ประชาชน ตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ  

นายมานะ บุญลาภ    มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามผมขอขอบคุณ
ประธานสภาฯ   ฝ่ายบริหารและสมาชิกทุกท่าน ผมขอปิดประชุมวันนี้เพียงเท่านี้ 

เลิกประชุมเวลา 11.40 น. 
 
        (ลงชื่อ)  สนอง  น้อยจันอัด     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสนอง  น้อยจันอัด) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอย  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564ครั้งที่ 1วันที่16  เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เห็นว่าถูกต้องจึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานวันที่  16 เมษายน 2564 
 
   (ลงชื่อ)      สิน  วนสันเทียะ คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายสิน  วนสันเทียะ) 
    สมาชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 5 
 
   (ลงชื่อ)       เล็ก  ลังด่านจาก คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการ ประชุม 
       (นายเล็ก  ลังด่านจาก) 
           สมาชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 3 
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    (ลงชื่อ) ร้อยตร ี อนุรักษ์  คำดี คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
              (อนุรักษ์  คำดี) 
             สมาชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 1 
 
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          
หนองหอย  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 16  เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่                
30 เมษายน 2564 
 

(ลงชื่อ)      มานะ  บุญลาภ ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายมานะ  บุญลาภ) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
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