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-สำเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 

 สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 
ครั้งที่ 1 

วันจันทร์ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ผู้มาประชุม 

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

- - - -  
     

 
ผู้ลาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประสิทธิ์ นันทชัยศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 - - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

สมาชิกสภาทั้งสิ้น 23 คน 
ผู้มาประชุม  22 คน 
ผู้ขาดประชุม    - คน  
ผู้ลาประชุม    1 คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม    9 คน 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.   เมื่อถึงเวลา 09 .00 น. นางสาวสนอง น้อยจันอัด เลขานุการสภาฯ                                                                                                                                                                                            
    เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม  เพื่อนับองค์ประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว       

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยขอเชิญประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหอย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสวดมนต์ และเชิญ
ท่านประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม     
นายมานะ  บุญลาภ        1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้มีมติที่ประชุมสภาองค์การ
ประธานสภาฯ      บริหารส่วนตำบลหนองหอย  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี 2564    

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2564 กำหนดให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 มีกำหนด 15 วัน ระหว่าง
วันที่ 2-16 สิงหาคม 2564 จึงนัดประชุมในวันนี้ 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ นายก อบต. หนองหอย ธีรชัย ถ่อนสันเทียะ  
2 นายธวัช ชมโคกสูง รองนายกอบต.หนองหอย ธวัช ชมโคกสูง  
3 นายชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง รองปลัด อบต.หนองหอย ชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง  
4 นายธนบดินทร์ เสมสันเทียะ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ธนบดินทร์ เสมสันเทียะ  
5 นายเฉลิม  บึกขุนทด เลขานุการนายกอบต. เฉลิม  บึกขุนทด  
6 นางสาววราภร ขอพรกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วราภร ขอพรกลาง  
7 นางสาวสุภลักษณ์ แถมกลาง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ สุภลักษณ์ แถมกลาง  
8 นายชยพล พชรวิทยกุล ผู้อำนวยการกองช่าง ชยพล พชรวิทยกุล  
9 นายถมทอง ชุ่มขุนทด นิติกร ถมทอง ชุ่มขุนทด  
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2. นายก อบต.หนองหอย แจ้งว่าได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ปี 2564 
จำนวน 3 โครงการ ปี 2565 จำนวน 12 โครงการ บัญชีครุภัณฑ์ 6 รายการ 
3. นายก อบต.หนองหอย แจ้งว่าได้ประกาศใข้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 -
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 จำนวน 5 
โครงการ 
4. นายก อบต.หนองหอย แจ้งว่าได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565) แก้ไข ครั้งที่  5/2564 เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2564 จำนวน              
10 โครงการ 
5. นายกอบต.หนองหอย ยื่นเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณพรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564  ทำให้สภา
พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯไม่ทันในสมัยประชุมนี้ จึงขอขยายเวลาการประชุมต่อ
นายอำเภอพระทองคำออกไปอีก 15 วัน ระหว่างวันที่ 17 – 31 สิงหาคม 
2564  

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
ประธานสภาฯ       สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564  เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64   

ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร       
ส่วนตำบลหนองหอยได้เสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอยครั้งที่แล้ว เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯได้ตรวจสอบความถูกต้อง อีกครั้งหนึ่ง 

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบว่า มีข้อความใดที่จะขอแก้ไข  
เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมเติมหรือไม่ เพ่ือจะได้ให้ท่านเลขานุการสภาฯได้  แก้ไขให้
ถูกต้องต่อไป เชิญเสนอได้   

รอ้ยตรีอนุรักษ์  คำดี    รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมามีพิมพ์ผิดพลาดเล็กน้อย และให้ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 แก้ไขแล้ว ได้ตรวจดูแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ดีแล้ว ก็ขอให้สมาชิกสภา

ตรวจดูอีกครั้ง 
นายมานะ  บุญลาภ    มีท่านใดเห็นว่าต้องเพ่ิมเติมส่วนใดหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   ท่านใดเห็นด้วยกับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕64 
ท่านใดเห็นว่าไม่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม            มีมติรับรอง....20......เสียง  ไม่รับรอง......-......เสียง งดออกเสียง.....2......เสียง) 
  (งดออกเสียง1.ประธานสภาฯ 2.นายสุชาติ บำรุงศิลป์) 
    
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ไม่มี 



รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  16 สงิหาคม 2564 หน้า 4 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ 
นายมานะ บุญลาภ    1. แจ้งข้อราชการในการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
ประธานสภาฯ   1.1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ข้อกำหนด

ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 30 ) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 

 ด้วยนายกรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่ง
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา 
๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ กำหนดออก
ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน(ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่ งตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ของ
ข้อกำหนดดังกล่าว ได้ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ โรค โดยห้ามจัด
กิจกรรมซึ่งมีการวมกลุ่มกันของบุคคลเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสกันที่
สามารถแพร่โรคได้ เว้นแต่เป็นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่จะพิจารณา
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จัดกิจกรรมและสถานการณ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
กล่าวคือ 
๑. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคล 
ที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน (จังหวัดนครราชสีมา) 
  และตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของข้อกำหนดฉบับเดียวกัน ได้กำหนดกิจกรรม
หรือการ รวมกลุ่มของบุคคลที่ได้รับยกเว้นสามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตาม
ข้อ 4 แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคท่ีทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 
กล่าวคือ (๕) กิจกรรมที่ดำเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดย
องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว หรือ
กิจกรรมอ่ืนตามที่ ศปม. กำหนด 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าการประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กิจกรรมที่ได้รับยกเว้นตามข้อ ๕ (๕) ของข้อกำหนดฉบับดังกล่าว ซึ่ งสามารถ
ดำเนินการได้โดยความเห็นชอบของผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องขออนุญาตตามข้อ 4 
แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะจัดประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถดำเนินการได้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
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1.2 มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด -19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวดของจังหวัดนครราชสีมาตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่7916/2564 
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564  มีผลบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง รายละเอียดตามที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว โดย
กำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเพ่ือป้องกันและลด
การแพร่ระบาดในพ้ืนที่ให้ได้ ดังนี้  

1. การลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายของบุคคล 
2. ห้ามบุคคลใดในจังหวัดนครราชสีมาออกนอกเคหะสถานในระหว่าง

เวลา 21.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 
3. กรณีที่ได้รับการยกเว้น การห้ามออกนอกเคหะสถานในห้วงเวลาตาม 

ข้อ 2 ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านการขนส่งสินค้าเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
ด้านการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายประชาชนด้านการให้บริการหรืออำนวยประโยชน์
หรือความสะดวกแก่ประชาชน ด้านการประกอบอาชีพที่จำเป็น และกรณีจำเป็น
อ่ืนๆ 

4. การกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการ
เดินทาง 

5. การขนส่งสาธารณะ 
6. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการการเร่งด่วนเฉพาะในเขตพ้ืนที่จังหวัด

นครราชสีมา 
7. มาตรการเพ่ือการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงาน

ต่างด้าว 
8. มาตรการเพ่ือการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานใน

สถานประกอบการหรือโรงงานในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
9. ให้ปิดสถานที่หรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อโควิด-19 
10. ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกัน

มากกว่า 5 คน 
11. กิจการที่ได้รับยกเว้น โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตตามข้อ 10 
12. การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
13. คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 6324/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 

2564  คำสั่งที่  6482/2564 ลงวันที่  28 มิถุนายน 2564 และคำสั่งที่  
7368/2564 ลงวันที่ 20  กรกฎาคม 2564 ยังมีผลบังคับต่อไปในส่วนที่ไม่ขัด
หรอืแย้งกับคำสั่งนี้ 

14. การบังคับใช้มาตรการตามคำสั่ง 
15. การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้  

  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
ที่ประชุม     รับทราบ 
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ร้อยตรีอนุรักษ์ คำดี     -ตามหนังสือ อบต.หนองหอย ที่  678/2564 ลงวันที่  6 สิงหาคม  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 2564 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย(โรคระบาดในสัตว์

ชนิดโรคลัมปีสกิน) สรุปอบต. มีแผนให้ความช่วยเหลือ แต่ไม่สามารถจัดประชุมได้
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แต่อยากทราบแนวทางว่าจะช่วยเหลืออย่างไร จะ
ได้นำเรียนเกษตรกรทราบต่อไป  
  -อยากฝากท่านประธานฯ ผู้บริหาร กองช่าง เรื่องงานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น ถนนซอย รร.บุญเหลือฯ-บ้านนายหัดฯ การวัดระยะเชื่อมต่อถนนเดิม 
บางครั้ง 1-2 เมตร ทางเชื่อมน่าจะพอทำได้ อบต.ทำตามแบบเข้าใจแต่ตรงไหน
เชื่อมโยงกันได้อยากให้ดำเนินการ ผมขอฝากไว้ด้วย 

นายมานะ เพ็งศรี    ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ไปปรับปรุงถนนและไฟฟ้าสาธารณะ ช่างไป
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  ซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณมากครับ 
นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ   อยากสอบถามเรื่องเงินช่วยเหลือผู้กักตัวโควิด-19 สมาชิกสภาฯช่วยท่าน 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13  ละ 1,000 บาท ไมท่ราบว่าได้รับครบหรือยัง เงินส่วนนี้จะนำไปบริหารอย่างไร  

เงินอยู่ที่ใคร  
นายเล็ก ลังด่านจาก    ขอเสริมสมาชิกหมู่ท่ี 1 อยากทราบว่า อบต. มีงบประมาณฉุกเฉินอยู่
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  หรือไม่ ผมจะได้เสนอเรื่องเข้ามาที่ อบต. ผมพูดคุยกับสมาชิกของผมว่าจะทำ 

อย่างไรช่วงนี้ไม่มีการประชุมเลย ถนนพังตั้งแต่พายุโนอึลแล้ว ช่างแจ้งว่าจะ
ดำเนินการแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ชาวไร่ได้นำรถไปเกรดพอสัญจรได้ ชาวบ้าน
สอบถามตลอด ปัจจุบันถนนพังเสียหายมากกว่าเดิม สมาชิก หมู่ที่ 12 นำดินไปถม
ให้พอสัญจรได้ ปัจจุบันมีงบประมาณดำเนินการได้หรือไม ่จะได้ทำเรื่องเสนอเข้า
มาท่ี อบต. ฝากผู้บริหารช่วยพิจารณาด้วย 

นายชูชาติ จี่พิมาย    อำเภอพระทองคำได้ส่งไลน์กลุ่มขอเงินสมทบกองทุนหมู่บ้านๆละ 2,000 
รองประธานสภาฯ  บาท ทางตำบลของเราโอนเข้าทั้งหมด ตำบลอ่ืนด้วยแต่คงโอนไม่เท่าตำบลของเรา  

ขอสอบถามว่าระบบการช่วยเหลือศูนย์โควิด-19ของอำเภอว่าดำเนินการอย่างไร  
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมประชุมอยากให้ช่วยชี้แจงให้ทราบด้วย เพราะตำบล
เราก็มีศูนย์ฯ 

นายมานะ  บุญลาภ   มีสมาชิกท่านอ่ืนจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญสมาชิกหมู่ที่ 12 และให้ 
ประธานสภาฯ ชี้แจงที่ไม่มาประชุมครั้งที่แล้วด้วย 
นายสุชาติ บำรุงศิลป์   -วันนี้ผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าถนนขาด 2 ฝั่งถนน จึงออกไปสำรวจดู  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12  - ครั้งที่แล้วไม่เข้าประชุมเพราะไปธุระที่อำเภอสูงเนิน 
   - เรื่องหินคลุกที่ เสนอหนังสือมา ผมทำหนังสือมานายกจะให้ความ

ช่วยเหลือขอขอบคุณมาก การสัญจรลำบากมาก ขอขอบคุณนายกที่ไปดูและจะ
ช่วยเหลือ ขอบคุณครับ 

นายมานะ  บุญลาภ  มีท่านใดสอบถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ร้อยตรีอนุรักษ์ คำดี    - เงินกองทุนที่รองชูชาติฯได้สอบถามไป เครือข่ายหมู่บ้านมี 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  คณะกรรมการฯแต่ไม่เคยเรียกประชุม กเ็ป็นส่วนดีคณะผู้บริหารคงชี้แจงว่าที่ไปทำ 

อะไร ที่จริงไม่อยู่ในแผนงานการใช้จ่ายของคณะกรรมการหมู่บ้าน แต่เป็นการขอ 
ความร่วมมือ 



รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  16 สงิหาคม 2564 หน้า 7 
 

   - อบต.หนองหอยไม่มีเจ้าหน้าที่เกษตรกรโดยตรง ถนนบริเวณหมู่ที ่6 - 
หมู่ที ่15 ทรายลงไปปิดถนน อีก4-5 ปีข้างหน้าคงลงไปในผลผลิตทางการเกษตร 
ต้องคดิกันว่าจะช่วยพี่น้องประชาชนอย่างไร ฝากไว้ให้คิดด้วยครับ 

   - หมู่ที่ 1 เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปศุสัตว์มีโครงการแจกโค-
กระบือ จะมีการรับ 18-19 สิงหาคม 2564 หมู่ที่ 1 มี 5 ท่าน ต้องไปจับสลาก 
จะได้ครัวเรือนละ 1 ตัวก่อน จึงเรียนให้นายกพ่ีน้องเราได้ทราบ  

นายมานะ  บุญลาภ  มีสมาชิกท่านอ่ืนจะสอบถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   
นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ   เรื่องโควิด-19 ผมอยากปรึกษาว่ารัฐบาลหาวัคซีนรองรับให้ไปฉีด ผม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13  อยากทราบว่าวัคซีนยี่ห้อใดดีที่สุด ใครที่ไปฉีดมีภูมิคุ้มกันดีแค่ไหน 
นายมานะ  บุญลาภ   - ผมดูข่าวเทศบาลตำบลหมูสีซื้อวัคซีนให้กันคนในตำบลของตัวเอง ถือว่า 
ประธานสภาฯ   ดีมาก 

- ผู้บริหารตั้งกองทุนช่วยเหลือโควิด-19 มีสมาชิกบางท่านสมทบแล้วมี
บางท่านยังไม่ได้นำเงินส่งผมก็ขอให้นำส่งด้วย ทราบข่าวว่าผู้บริหารก็เรี่ยไร
เจ้าหน้าที่ ส่วนผู้ถือเงินและนำเงินใช้จ่ายอะไรจะให้ผู้บริหารชี้แจง 

นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ   ผมขอปรึกษาหารือ หากผมจะโอนเงินให้เลยได้หรือไม่  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13   
นายมานะ  บุญลาภ   ผมเข้าใจบางท่านรอเงินเดือนออก ผมไม่มีสำรองให้กับสมาชิกฯ หลัง
ประธานสภาฯ    ค่าตอบแทนออก 1 วัน จะเรียกประชุม มีท่านใดสอบถามอีกหรือไม่ 
นายเล็ก ลังด่านจาก    ผมไปไร่เจอแต่คนหมู่ที่ 11 สอบถามถนนสายตลุกม่วงว่าเมื่อไรจะ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ดำเนินการ เพราะเป็นเส้นทางที่ขนส่งผลผลิตมากที่สุด  ชาวบ้านลำบากมากเป็น

เขตรับผิดชอบของหมู่ที่ 3 แต่หมู่ที่ 11 ใช้สัญจร 
นายมานะ  บุญลาภ  มีท่านใดสอบถามอีกหรือไม ่เมื่อไม่มีผมขอเชิญฝ่ายบริหารตอบข้อ 
ประธานสภาฯ สอบถามของสมาชิกอบต. 
นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ    - การจัดตั้งศูนย์พักคอยของ อบต. ที่บ้านบุเขว้า พบปัญหาว่าแม่ครัวและ
นายก อบต.หนองหอย   คนงาน รวม 2 คน ที่มาช่วยงานอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง จึงให้หยุดพักงานไปก่อนรอผล 

ตรวจออกจึงจะไปดำเนนการต่อได้ ศูนยพั์กคอยบ้านบุเขว้ามี 2 ส่วน  
คือ 1. ผู้ป่วยที่กลับมาจากโรงพยาบาล (CI 2) 2.ผู้ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัดมาพัก
รอเข้าโรงพยาบาล หากมีเวลาขอเชิญแวะดูไปที่ศูนย์บ้าง 
  - เรื่องการช่วยเหลือโรคระบาดในสัตว์ ขอเชิญนิติกรช่วยตอบ 

นายถมทอง ชุ่มขุนทด  ผมขอฟังคำถามอีกครั้ง เนื่องจากผมพ่ึงเข้ามารับฟัง 
นิติกร 
ร้อยตรีอนุรักษ์ คำดี    คณะกรรมการฯไม่สามารถประชุมช่วยเหลือโรคลัมปีสกินได้ จึงอยาก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  ทราบแนวทางช่วยเหลือ 
นายถมทอง ชุ่มขุนทด    การช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ตำบลหนองหอย  
นิติกร มีสัตว์ที่เสียชีวิต 7 ราย จะดำเนินการช่วยเหลือ อบต.รับเรื่องไว้แล้ว อบต.อยู่

ระหว่างจะดำเนินการช่วยเหลือแต่มีคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาลงวันที่ 2 สิงหาคม 
2564 ห้ามรวมกิจกรรมเกิน5 คนขึ้นไป ผู้บริหารจึงสั่งชะลอการประชุมช่วยเหลือ
ไว้ก่อน จะนัดประชุมหากสถานการณ์ผ่อนคลายเพ่ือให้ความช่วยเหลือต่อไป 
เบื้องต้นผมได้ทำหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 
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แต่สภาฯประชุมได้เพราะมีหนังสือให้ประชุม แต่มาตรการช่วยเหลือจะช่วย
เหลือเกินวงเงินไม่ได้ แต่ช่วยเหลือน้อยก็ขึ้นอยู่ที่สถานการณ์ จำนวน 7 ราย จะให้
งบประมาณจำนวน 68,000 บาท ขึ้นอยู่กับอายุสัตว์ที่ตาย สมาชิกท่านใดสงสัย
ให้สอบถามเพ่ิมเติมได ้

ร้อยตรีอนุรักษ์ คำดี    หากอ้างว่าประชุมช่วยเหลือเกษตรกร ผมว่าน่าจะประชุมได้ ถ้ารอโควิด
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  หาย หากพ่ีน้องจะลงทุนจะทำอย่างไร กรณปีระชุม สปสช.งบไม่เกิน                  

100,000 บาท เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้   หากจะใช้
แนวทางเดียวกันจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่  ฝากเป็นข้อคิดและการบ้านของ
ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ด้วย ก่อนสัตว์ตายเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก เช่น           
ค่ายา ค่าเสียเวลา ฝากฝ่ายบริหารด้วย 

นายมานะ  บุญลาภ   การประชุมสภาฯในวันนี้ สามารถจัดประชุมได้เพราะกรมส่งเสริมการ 
ประธานสภาฯ ปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกิจกรรมที่ได้รับยกเว้นตามข้อ 

๕ (๕) ของข้อกำหนดฉบับดังกล่าว ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยความเห็นชอบของ
ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องขออนุญาตตามข้อ 4 แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อ
ไม่มีผมขอเชิญฝ่ายบริหารตอบข้อสอบถาม 

นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ   -เรื่องถนนที่ผมทราบคือให้เว้นไว้ไม่ให้สร้างติดถนนใหญ่ แต่ผมจะให้รอง 
นายก อบต.หนองหอย ปลัดช่วยชี้แจง ขอเชิญรองปลัดฯ 
นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง   วันนั้นผมไปตรวจถนน คสล.หมู่ที่ 1 แต่เป็นอีกสาย แต่แวะไปดูสายที่ 
รองปลัด อบต.หนองหอย  สมาชิกสอบถาม และไปกับช่างมานพฯ ผมกส็อบถามช่างนพฯแล้วช่างไปสำรวจ 

ออกแบบแล้วเห็นว่าน่าจะเป็นไหล่ทางเว้นไว้เป็นทางน้ำ แต่หากจะดำเนินการก็
สามารถดำเนินการได้ 

นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ   - ตอบท่านประสิทธิ์ฯ หมู่ที่ 13 เรื่องการช่วยเหลือโควิด-19ประธานแจ้ง 
นายก อบต.หนองหอย แล้วคงไม่ติดใจ 

- ตอบท่านเล็กฯ หมู่ที่ 3 ผมแจ้งแล้วว่าถ้าเดือดร้อนจริงให้เสนอเรื่องเข้า
มาที่อบต. เรื่องงบประมาณหาก อบต.ไม่มีก็ต้องหาโอน 
  - ถนนสายตลุกม่วงได้ผู้รับจ้างแล้ว ผมก็บอกเจ้าหน้าที่แล้วว่าให้เร่งผู้รับ
จ้างเข้ามาทำงานคือ หมู่ที่ 3 กับหมู่ท่ี 10 ยังไม่มาทำสัญญา 
  - ถนนหมู่ที่ 12 จะให้ช่างออกไปดู ที่ไม่ได้ออกไปเพราะเร่งทำศูนย์ CI 
  - เรื่องกองทุนหมู่บ้าน อำเภอขอเชิญชวนผ่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านขอกองทุน
หมู่บ้านร่วมบริจาค 
  - เรื่องทรายลงมาทับถมถนนสายหมู่ที่ 6 -หมู่ที่ 15 เป็นทางราบฝนตกน้ำ
ก็จะไหลมาทับทำถนนแล้วคงไม่มีปัญหา 
  - ปศุสัตว์จะแจกโค-กระบือก็ขอขอบคุณ 
  - เรื่องฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนดี เจ้าหน้าสาธารณสุขอบต.วันนี้ลา ให้ท่าน
ประสานงานผ่าน รพ.สต.หากใครเข้าใจก็ขอให้ชี้แจง ฝากไปถาม รพ.สต.หรือ อสม.
ขอแจ้งว่าอยากให้ทุกคนอย่าประมาท 
 
 



รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  16 สงิหาคม 2564 หน้า 9 
 

นายชูชาติ จี่พิมาย    อำเภอมีไลน์มาขอรับบริจาคตำบลหนองหอยก็ส่งไป ผมก็คิดว่าอำเภอ 
รองประธานสภาฯ  น่าจะมีมาให้ทางหมู่บ้านบริหาร เครือข่ายร่วมระดับอำเภอ มันเป็นเงินดอกเบี้ย 

ของพ่ีน้องประชาชนน่าจะมีนำมาให้ตำบลหนองหอยบ้าง ไม่รู้มีการบริหารจัดการ
อย่างไร ฝากผู้ที่รู้ช่วยติดตามให้ด้วย  

นายมานะ  บุญลาภ  มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญร้อยตรีอนุรักษ์ฯ 
ประธานสภาฯ 
ร้อยตรีอนุรักษ์ คำดี    - เรื่ อ งของรองชู ช าติ ฯ  ผมก็ท ราบว่ าน ายอำเภอขอกองทุ น ละ             
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  2,000 บาท ผมก็ถามว่านำไปทำอะไร ได้รับแจ้งว่าไปทำโรงพยาบาลสนาม CI 2  

ผมจะรับไว้ไปประสานกับเครือข่ายให้ 
   - เงินการเก็บเงินผู้สูงอายุ ผมเคยสอบถามและท้วงติงเรื่องตราประทับ

สมาคมหรือฌาปนกิจ (กองทุนจะใช้ฌาปนกิจไม่ได้ จะต้องใช้กองทุนสงเคราะห์) 
ผมฝากไว้อยากให้ถูกต้อง หากท่านคิดว่าถูกก็ไม่เป็นไร หากไม่ถูกให้แก้ไข 

นายมานะ  บุญลาภ  มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญรองปลัดฯ 
ประธานสภาฯ 
นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง   -เรื่องกองทุนธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ของอำเภอพระทองคำ กองทุนย่าฯ 
รองปลัด อบต.หนองหอย  ผมได้รับเอกสารจากเสมียนตรา ผมไปประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564  
     ยอดบริจาคของอำเภอพระทองคำ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 จำนวน 
     187,135.11 บาท ยังไม่รวมเงินกองทุนฯ ท่านกำนันธนงค์ฯส่งไลน์ ผมเห็นมี 

ตำบลหนองหอยบริจาคครบ ตำบลอ่ืนบริจาค 400-500 บาท คณะกรรมการ
อำเภอขอความอนุเคราะห์ไม่ได้บังคับ ผมขอแจ้งรายการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่               
9 สิงหาคม 2564 มีดังนี้  
19 กรกฎาคม 2564  
⁎- ซื้อพัดลมติดผนัง     11,550 บาท 
⁎-ซื้อ i-pad    11,500 บาท 
22 กรกฎาคม 2564  
⁎ ค่าจ้างซักผ้าห่ม 20 ผืน       800 บาท 
⁎ ซื้อโทรทัศน์พร้อมอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ 1 เครื่อง  4,550 บาท 
⁎ ซื้อกระติกน้ำร้อน 1 อัน        830 บาท 
⁎ ซื้อ smart TV 43 นิ้ว 1 เครื่อง  14,490 บาท 
⁎ ค่าอาหารเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน    1,350 บาท  
30 กรกฎาคม 2564 

    ⁎ ซื้อผ้าห่ม 30 ผืน   6,000 บาท 
     ซื้อเสื่อน้ำมันปูตู้คอนเทนเนอร์      400 บาท 
    ⁎ ใส่ซองบำเพ็ญกุศลศพพยาบาล  5,000 บาท 
    ⁎ ซื้อเครื่องดื่มดูแลคนงานฯสร้างศูนย์ CI 3,040 บาท 
    ⁎ ค่าเวรยาม เจ้าหน้าที่และอส.(21-31 ก.ค. 64)  8,600 บาท  
     ค่าเปิดซิมโทรศัพท์สื่อสารระหว่างทีมรพ.และศูนย์CI 2,740 บาท 
    ⁎ ซื้อไข่ไก่สำหรับประกอบอาหารให้ทีม รพ.สนาม     900 บาท  
    2 สิงหาคม 2564 
    ⁎ ซ้ือเครื่องดื่มดูแลคนงานสร้างศูนย์ CI  3,016 บาท 
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    ⁎ ซื้อธงฟ้า(บ้านนี้ไม่มีโควิด-19)   5,250 บาท 
    ⁎ ค่าอาหารสำหรับผู้ป่วย(ทต.สระพระสำรองจ่าย) 21,000 บาท 
    ⁎ สาธารณสุขเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ 887 บาท 
    ⁎ ค่าอาหารเครื่องดื่ม คนงานสร้างศูนย์ CI  3,065 บาท 
    ⁎ ค่าถุงใสจัดถุงยังชีพ    210 บาท 
    ⁎ ค่ายาฟ้าทลายโจร 200 กระปุกๆละ 125  25,000 บาท 
    ⁎ ค่าติดแอร์ศูนย์ CI 2    10,000 บาท  
    3 สิงหาคม 2564 
    ⁎ ค่าประตูบานเลื่อนตู้คอนเทนเนอร์ หน้าศูนย์ CI 1 บาน4,000 บาท 
    ⁎ ค่าถุงดำใส่ขยะ 17 แพ็ค    1,012 บาท 
    ⁎ ค่าปรอทวัดไข้ดิจิตอล 50 เครื่อง   9,500 บาท 
    ⁎ ค่าเครื่องดื่มสำหรับคนงานก่อสร้างศูนย์ CI  780 บาท 
    ⁎ ค่าป้ายไวนิล และสติ๊กเกอร์ติดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด 3,060 บาท 
     ค่าไฟฟ้าด่านโควิด-19     4,447  บาท 
    ⁎ ถอนเงินคืน อบต.ทัพรั้งโอนเงินผิดบัญชี  20,000 บาท 
    9 สิงหาคม 2564 
    ⁎ เพ่ิมค่าติดแอร์ ห้องประสานงาน CI 2   1,000 บาท 
     ค่าซื้อโทรศัพท์ พร้อมซิมและเติมเงินสำหรับเจ้าหน้าที่ 4,550 บาท  
     ซื้อกระติกน้ำร้อน 1 อัน          830 บาท 
    ⁎ ค่าป้าไวนิล จำนวน 4 ป้าย   4,200 บาท 

-ขอเพ่ิมเติมท่านเล็กฯ หมู่ที่  3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งรับไว้  
47,500,000 บาท เงินเข้ามา 39 ล้านเศษ ไม่เข้า 8 ล้าน สามปีย้อนหลังเงิน
เข้า 44-45 ล้านบาท ข้อบัญญัติปี 2565 ตั้งจ่ายไป 51 ล้าน ผู้บริหารตัดไป 3 
วัน ที่ล่าช้าเพราะติดเรื่องโควิด-19 และตรวจ LPA เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 
การพิจารณาข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หลังจากขยายเวลา 17-31 สิงหาคม 2564  

      -ขอเสริมท่านนายกเรื่องของหมู่ที่ 6 มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 คน  
และ 2 คนนั้นได้มาร่วมทำงานที่ศูนย์พักคอยด้วย จึงได้นำผู้ ใกล้ชิดไปตรวจอีก  
33 คน หาก 33 คนติดเชื้อโควิด-19 เจ้าหน้าที่ อบต.ก็อาจจะติดและต้องกักตัว
ต้องรอฟังผลตรวจอีกครั้ง 

- เรื่องวัคซีนยี่ห้อไหนดีผมก็ไม่รู้มีหลายยี่ห้อและอาจดีขึ้นเรื่อยๆในอนาคต 
เจ้าหน้าที่ใน อบต.ก็ได้ฉีดแล้วประมาณ 10 คน ส่วนผมก็ยังไม่ได้ฉีด 

      -กองทุนธารน้ำใจของตำบลหนองหอย ส่วนไหนที่เบิกไม่ได้ก็จะใช้เงินใน 
ส่วนนี้ ปัจจุบันยังไม่ได้ใช้จ่าย ให้นักวิชาการสาธารณสุขเก็บไว้ หากมีจำนวนมากก็
จะนำไปฝากธนาคาร ก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วย 
 

นายมานะ  บุญลาภ    สมาชิกอบต.หมู่ที่ 6 (นายประสิทธิ์ นันทชัยศรี) ไมส่ามารถเข้าร่วม 
ประธานสภาฯ ประชุมไดเ้พราะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่ร่วมทำศูนย์พักคอย ผมเลยให้ส่งใบลา 
นางสาวสุภลักษณ์ แถมกลาง   ขอเสนอแนะว่า ท่านที่มีความเสี่ยงสูงที่ทำงานศูนย์พักคอยฯบ้านบุเขว้า 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ควรจะได้รับการเข้าตรวจ รพ.สต.คิดว่าเราความเสี่ยงต่ำ แต่คนที่สัมผัสอยาก 

แนะนำให้ไปตรวจทุกคนโดยให้ รพ.สต.ส่งรายชื่อไปจะได้รบัความสะดวกขึ้น 
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นายธวัช ชมโคกสูง   ผมขอให้รอดูผลตรวจของนายหรั่งฯกับแม่ของเขาก่อน หากสองคนนี้ 
รองนายก อบต.หนองหอย ผลตรวจเป็นลบก็จะไม่ติดกัน คงรู้ผลวันนี้ 
นายมานะ  บุญลาภ   กองช่างมีอะไรจะแจ้งสภาหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
นายชยพล พชรวิทยกุล   ผมขอแจ้งความคืบหน้าของโครงการปี 2564 ดังนี้ 
ผู้อำนวยการกองช่าง   - หมู่ที่ 3 โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายตลุกม่วง และหมู่ที่ 10 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีลฯเร่งรัดให้ผู้รับจ้างประสานกองคลัง เพ่ือทำ
สัญญา 

- โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะอบต. ก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์        
ก่อสร้างถังแชมเปญ  ปรับปรุงศูนย์ อปพร. กำลังดำเนินการ 
  - หมู่ที่ 12 ถนนคันดิน กำลังดำเนินการ 

      - หมู่ที่ 4 กำลังลงดินถมทั้ง 2 ฝั่ง 11,000  เมตร เพ่ือบดอัดแน่น 
    ขอเรียนแจ้งเพ่ือทราบเพียงเท่านี้ 
นายมานะ  บุญลาภ   กองการศึกษาฯมีอะไรจะแจ้งสภาหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
นายธนบดินทร์ เสมสันเทียะ   - เรื่องการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามคำสั่ง 791/2564  ปิดเป็นครั้งที่  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 4 แล้ว ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน  ครั้งที่ 2 วันที่                 

1 กรกฎาคม – 13 กรกฎาคม ครั้งที่ 3 วันที่ 14 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม  
และ ครั้งที่ 4 วันที่ 2 -31 สิงหาคม การเรียนการสอนครูจะให้ผู้ปกครองมารับใบ 
งานไปทำท่ีบ้าน เรื่องนมจะจัดซื้อเป็นนมกล่องจำนวน 19 วัน ส่วนอาหารกลางวัน
ดำเนินการตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ อบต.จัดทำ
อาหารที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วแจ้งให้ผู้ปกครองมารับ แต่ อบต.หนองหอยสำรวจ
แล้วพบว่าผู้ปกครองไม่ประสงค์ที่จะมารับจึงไม่จัดอาหารกลางวันให้ ส่วนอาหาร
กลางวันของโรงเรียนอยู่ที่การบริหารของโรงเรียน  
  - เรื่องการขอพระราชทานเพลิงศพ มี 2 หลักเกณฑ์ คือ  
1. หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเพลิงศพ กรณีปกติ 

๑. พระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น "พระครูสัญญาบัตร" ขึ้นไป และพระภิกษุ 
สามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค 

๒. พระราชวงศ์ ตั้งแต่ชั้น "หม่อมเจ้า" ขึ้นไป 
๓. ข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปหรือข้าราชการตามระบบ

จำแนกประเภทตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและประเภททั่วไประดับ
ปฏิบัติงานที่รับราชการ 2 ปี ขึ้นไป  

4. ข้าราชการฝ้ายทหาร ตำรวจ ยศชั้นร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี         
ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป 

5. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่ "เบญจมดิเรกคุณา
ภรณ์" (บ.ภ.) และ "เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย" (บ.ม) ขึ้นไป 

6. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "จุลจอมเกล้า" 
7. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญ "รัตนาภรณ์" รัชกาล

ปัจจุบัน 
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8. ประธานองค์กรต่างๆ ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญและรัฐมนตรี ที่ถึงแก่
กรรมในขณะดำรงตำแหน่ง 

9.บิดาและมารดาของผู้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธาน
รัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธาน
องค์กรต่างๆ ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญและรัฐมนตรีที่ถึงแก่กรรม ในขณะบุตรดำรง
ตำแหน่ง 

๑0. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ สภา และผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครที่ถึงแก่กรรมในขณะดำรงตำแหน่ง 

๑1. ผู้ที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรณีพิเศษ 
     2.หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเพลิงศพ กรณีพิเศษ 

๑. ผู้ที่เนื่องในราชสกุล ชั้นหม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวง 
๒. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกล้าหาญ และเหรียญ        

ชัยสมรภูมิ 
3. บิดามารดาของข้าราชการระดับ ๖ ขึ้นไป 
 -ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง ประเภทวิชาการ

ระดับชำนาญการขึ้นไป 
 -ข้าราชการตามระบจำแนกประเภททั่วไประดับชำนาญงานขึ้นไป 
๔. บิดามารดาของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "ตริตาภรณ์

ช้างเผือก" (ต.ช.) ขึ้นไป 
๕. บิดามารดาของข้าราชการฝ่ายทหาร ตำรวจ ชั้นยศตั้งแต่ พันโท              

นาวาโท นาวาอากาศโท และพันตำรวจโท ขึ้นไป 
6. พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง 
๗. บิดามารดาของพระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น "พระครูสัญญาบัตร" ขึ้นไป 

       8. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ ที่ถึงแก่กรรมในขณะดำรงตำแหน่ง 
       8.1 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

  8.2 นายกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล 

8.3 นายกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภา 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

8.4 นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล 
  8.5  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขต

กรุงเทพมหานคร 
  8.6 นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา  
๙. ผู้บริจาคทรัพย์สินเพื่อการกุศลคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า๕0๐,๐๐๐บาท 
๑๐. ผู้บริจาคร่างกายหรืออวัยวะแก่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลของรัฐ 

หรือสถานศึกษา เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ 
๑๑. ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ชั้นยศต่ำกว่าสัญญาบัตร ที่เสียชีวิตขณะ

ปฏิบัติหน้าที่ 
๑๒. ผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ 
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หมายเหตุ  บุคคลผู้ทำลายชีพตนเองและผู้ ต้องอาญาแผ่นดิน ไม่
พระราชทานเพลิงศพ และเครื่องเกียรติยศ 

ขั้นตอนในการขอพระราชทานเพลิงศพ 
๑. การขอพระราชทานเพลิงศพ เจ้าภาพหรือทายาท ผู้ประสงค์ขอ

พระราชทานเพลิงศพ จะต้องทำหนังสือไปแจ้งยังกระทรวงเจ้าสังกัดของผู้ถึงแก่
กรรม โดยระบุ 

-ชื่อ ตำแหน่ง ชั้น ยศ ของผู้ถึงแก่กรรม 
-ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร ที่ไหน เมื่อใด 
-ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อะไรบ้าง 
-มีความประสงค์จะขอรับพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบ 

ศพอย่างใดบ้าง 
-ระบุวัน เวลา สถานที่ที่จะฌาปนกิจ 

2. การขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ เจ้าภาพหรือทายาท ผู้
ประสงค์ขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ต้องทำหนังสือถึงเลขาธิการ
พระราชวัง โดยระบุ 

  -ชื่อ-สกุล และประวัติโดยย่อของผู้ถึงแก่กรรม 
-ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร ที่ไหน เมื่อใด 
-ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อะไรบ้าง 
-ระบุคุณงานความดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ หรือ 

คุณสมบัติต่อหลักเกณฑ์ การพิจารณาการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ 
-ระบุวัน เวลา สถานที่ที่จะฌาปนกิจ 

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ 
  ในการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนั้น จะต้องนำหลักฐานมา
แสดงเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

-ใบมรณะบัตรของผู้ถึงแก่กรรม 
-ทะเบียนบ้านของทายาทของผู้ถึงแก่กรรม 
-บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของทายาทของผู้ 

ถึงแก่กรรม 
-หนังสือรับรองจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุโมทนาบัตร          

ใบประกาศเหรียญกล้าหาญหรือเหรียญชัยสมรภูมิ 
ทั้งนี้ ต้องนำเอกสารต้นฉบับและสำเนาแนบมากับหนังสือด้วย 
ไปยื่นขอได้ที่กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่  

     11  นครราชสีมา  
นายมานะ  บุญลาภ   มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ร้อยตรีอนุรักษ์ คำดี     เรื่องการป้องกันโรคโควิด-19 เช้ามาผมทานกาแฟ ทานน้ำร้อนมะนาว          
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  1 ลูก ผมมีความมั่นใจสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี อยากให้ดูแลตัวเองกันเป็นประจำ 
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นายมานะ  บุญลาภ    ผมแนะนำให้หั่นผิวมะกรูดผสมกับน้ำส้มสายชูใส่ขวด แล้วนำมาสูดดมเลย 
ประธานสภาฯ   กลิ่นหอม ผมทดลองทำแล้ว อยากให้ลองทำดูครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีก 

หรือไม่ หากไม่มีผมขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี้ครับ     

เลิกประชุมเวลา .....11.43..... น. 
 
 
        (ลงชื่อ)  สนอง  น้อยจันอัด ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสนอง  น้อยจันอัด) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหอย  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 16  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 เห็นว่า
ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานวันที่ 17  สิงหาคม  2564 
 
   (ลงชื่อ)          สิน  วนสันเทยีะ  คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
           (นายสิน  วนสันเทียะ) 
    สมาชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 5 
 
   (ลงชื่อ)         เล็ก  ลังด่านจาก  คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการ ประชุม 
        (นายเล็ก  ลังด่านจาก) 
    สมาชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 3 
 
    (ลงชื่อ) ร้อยตร ี  อนุรักษ์  คำดี  คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
              (อนุรักษ์  คำดี) 
            สมาชิก อบต.หนองหอย หมู่ที่ 1 
 
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          
หนองหอย  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่  1วันที่  16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่                  
23 สิงหาคม 2564 
 

      (ลงชื่อ)    มานะ  บุญลาภ ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
              (นายมานะ  บุญลาภ) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
 
 

 
 

   
 
 



รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  16 สงิหาคม 2564 หน้า 15 
 

 
 


