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-สำเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 

 สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี 2564 
ครั้งที่ 3 

วันพุธที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ 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 -  
5 นายถวิล  มะลิวงศ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 -  
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 ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 -  
2 นายถวิล  มะลิวงศ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 -  
3 นายมานะ  เพ็งศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 -  
 
ผู้ลาประชุม 

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

สมาชิกสภาทั้งสิ้น 23 คน 
ผู้มาประชุม  20 คน 
ผู้ขาดประชุม    3 คน  
ผู้ลาประชุม     - คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม  12 คน 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.    เมื่อถึงเวลา 09 .00 น. นางสาวสนอง น้อยจันอัด เลขานุการสภาฯ                                                                                                                                                                                            
    เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม  เพื่อนับองค์ประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว       

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยขอเชิญประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหอย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสวดมนต์ และเชิญ
ท่านประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 
 
 

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ นายก อบต. หนองหอย ธีรชัย ถ่อนสันเทียะ  
2 นายประจบ เจียมสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านห้วยปะคำ ประจบ เจียมสันเทียะ  
3 นายถนอม  ศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหนองกก ถนอม  ศรีจันทร์  
4 นายธวัช ชมโคกสูง รองนายกอบต.หนองหอย ธวัช ชมโคกสูง  
5 นายเฉลิม บึกขุนทด เลขานุการนายกอบต. เฉลิม บึกขุนทด  
6 นายชูชีพ เลียบสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านใหม่โนนทอง ชูชีพ เลียบสันเทียะ  
7 นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง รองปลัด อบต.หนองหอย ชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง  
8 นายชยพล พชรวิทยกุล ผู้อำนวนการกองช่าง ชยพล พชรวิทยกุล  
9 นายธนบดินทร์  เสมสันเทียะ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ธนบดินทร์  เสมสันเทียะ  

10 นางสาวสุภลักษณ์  แถมกลาง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ สุภลักษณ์  แถมกลาง  
11 นางสาววราภร ขอพรกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วราภร ขอพรกลาง  
12 นางถวิลวงศ์ บุญลาภ คนงาน ถวิลวงศ์ บุญลาภ  



รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหอย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า 3 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายมานะ บุญลาภ       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ      ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์   

2564            
ที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ    รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  15 เดือน กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕64 มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมขอมติรับรองรายงาน
การประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา 

ที่ประชุม   มีมติรับรอง.....19.......เสียง  ไม่รับรอง.....-......เสียง  งดออกเสียง......1....เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายมานะ บุญลาภ     5.1 เรื่องขออนุ มัติ โอน เงิน งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ              
ประธานสภาฯ      พ.ศ. 2564  
      ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
นางสนอง  น้อยจันอัด   อาศัยอำนาจสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ตาม  
เลขานุการสภาฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายมานะ  บุญลาภ    ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ชี้แจง 
ประธานสภาฯ เหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดที่จะขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา ขอเรียนเชิญ 
นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ   ต าม ที่ อ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ ว น ต ำบ ล ห น อ งห อ ย  ได้ ป ระ ก าศ ใช้                       
นายก อบต.หนองหอย   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 22   

กันยายน 2563 ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ตรวจสอบ
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
พบว่างบประมาณไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ จึงขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ โดย
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 จึงเสนอเพ่ือพิจารณา              
ส่วนรายละเอียดจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจง 
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นางสาววราภร ขอพรกลาง    ขอชี้แจงแทนกองคลัง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีความ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำเป็นต้องดำเนินการโอนโอนเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่เงินงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน
พ้ืนที่และเพ่ือการบริหารราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 
โอนลด   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน                
(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ 1,453,560 บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 843,160 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 44,400 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 798,760 บาท 

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  ประเภท 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา เป็นเงิน 44,400 บาท 

   คำชี้แจง  เพ่ือจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดาจำนวน                
1 คัน จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก
งบประมาณ ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ 
(1) กรณีขนาดต่ำกว่าซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่าซีซี ที่กำหนดไม่
เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซีที่กำหนดไว้ 

      (2) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 
2) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
3) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/             
ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
7) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2564 ลำดับที่ 4 
หน้าที่ 6 
(กองคลัง) 
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นายธนบดินทร์  เสมสันเทียะ   โอนลด   
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน  

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณอนุมัติ 
80,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 80,000 บาท จำนวนเงินที่ขอ           
โอนลด 9,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 70,500 บาท 

    โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   
   แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน                  

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้าแบบ          
ข้อแข็ง เป็นเงิน 9,500 บาท 
คำชี้แจง เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่องๆละ 9,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สำนักงานงบประมาณ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ดังนี้ 
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย 
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
4) พร้อมใบมีด 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 
2) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ .ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
3)พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลง
วันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - 
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
7) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที4่/2564 ลำดับที่ 3   
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
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นายชยพล พชรวิทยกุล    โอนลด   
ผู้อำนวยการกองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ  

การโยธา งบลงทุน  หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ ง 
สาธารณูปการ รายการค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับได้ (ค่า K) 

   งบประมาณอนุมัติ 66,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 66,000 บาท  
จำนวนเงินที่ขอโอนลด 64,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 2,000 บาท   
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ ล งทุ น
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส 
ขนาด 1.5 แรง เป็นเงิน 64,000 บาท 
คำชี้แจง  เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรง จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 
16,000 บาท เป็นเงิน 64,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
-ปั้มน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า 
-มอเตอร์ปั้มน้ำบาดาลมีขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว 
- ส วิ ต ซ์ ค อ น โท ร ล  1.5 แ ร งม้ า  220 V 50 hz พ ร้ อ ม ส าย ไฟ ข น า ด                  
3x1.5 square mm. ยาวไม่น้อยกว่า 45 เมตร 
- พร้อมฝาปากบ่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
- สูบน้ำลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร  
- สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 32 ลิตรต่อนาที 
 (จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ)  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 
2) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ .ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
3)พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลง
วันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - 
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
7) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2564 ลำดับที่ 1 
หน้าที่ 3   
(กองช่าง) 
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โอนลด   
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณอนุมัติ 
965,280 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 580,284 บาท จำนวนเงินที่ขอ
โอนลด 25,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 555,284 บาท   

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

   งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ 
ซัมเมอร์ส ขนาด 1 แรง เป็นเงิน 25,000 บาท 
คำชี้แจง เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 1.0 แรง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
12,500 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
-ปั้มน้ำบาดาล ขนาด 1.0 แรงม้า 
-มอเตอร์ปั้มน้ำบาดาลมีขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว 
-สวิตซ์คอนโทรล 1.0 แรงม้า 220 V 50 hz พร้อมสายไฟขนาด               
3x1.5 square mm. ยาวไม่น้อยกว่า 45 เมตร 
- พร้อมฝาปากบ่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
- สูบน้ำลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร  
- สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 28 ลิตรต่อนาที 
(จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ)  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 
2) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
3)พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - 
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
7) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที4่/2564 ลำดับที่ 2 
หน้าที่ 4   
(กองช่าง) 
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นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ          ตามท่ีผมและเจ้าหน้าที่ได้แถลงรายการขออนุมัติโอนงบประมาณ 
นายกอบต.หนองหอย  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น  ผมจึงขอให้สภาพิจารณา

อนุมัติรายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังกล่าว
ข้างต้นต่อไป  

นายมานะ  บุญลาภ     ตามที่ท่านนายกอบต.หนองหอยได้แถลงรายละเอียดขออนุมัติโอน
ประธานสภาฯ     งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และระเบียบ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้พิจารณา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือไม่  
ที่ประชุม      ไม่มี 
นายมานะ  บุญลาภ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอน
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  

จำนวน 4 รายการ  งบประมาณจำนวน 142,900 บาท 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ....19....เสียง  ไม่เห็นชอบ......-....เสียง  งดออกเสียง.....1....เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ 
นายมานะ บุญลาภ   ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ   ผมได้สอบถามเรื่องเส้นทางที่มีการไปเกรดบดอัดจะมีการเทลูกรังหรือไม่ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13 หรือจะทำการบดอัดอย่างเดียว และเรื่องการศึกษาดูงานว่าเราจะยังจะไปกันอยู่

หรือไม่ 
นายประจบ เจียมสันเทียะ   - เรื่องโครงการฝายน้ำล้นหมู่บ้านก็หาหนทางแก้ไขปัญหา ผมก็ขออาศัย 
ผู้ใหญ่บ้านบุเขว้า หมู่ที่ 6 สภาช่วยแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ด้วย 

  - โครงการขุดลอกอ่างตลุกหิน มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำเพราะน้ำเต็มอ่างไม่
สามารถดำเนินการได้ แต่ท่านนายกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ออกไปกับกองช่างออกไป
ทำประชาคมหมู่บ้ าน มติ พ่ีน้องเห็นด้วยให้มี การสูบน้ ำออก เป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
  - เรื่องการติดตามผลกระทบพายุโนอึลยังไม่มีการแก้ไข ผมอยากขอ
เพ่ิมเติมการบรรเทาความเดือดร้อน ผมอยากให้ฝังท่ออีก 2 จุด เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เรื่องท่อจะฝากให้สมาชิกของหมู่ 6 เขียนรายละเอียด
เรื่องท่อมาทีท่่านนายก ขอเป็นท่อลอดถนน 
  - เกี่ยวกับผู้รับจ้างถนนสายบุเขว้า-ศรีพัฒนา มีปัญหาอยู่เรื่องเดียวเรื่อง
การขยายช่องทางที่จะทำต่อเป็นที่ของผู้ใหญ่บ้านท่านเก่า ทางอบต.ร่วมด้วยท่าน
รองปลัดได้ไปพูดคุยเบื้องต้นเกี่ยวกับการขยายช่องทางที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ไม่เป็นผล
เราก็ไม่สามารถจะไปบังคับได้เป็นสิทธิส่วนบุคคล ชาวบ้านผ่านไปมาก็ถามแต่
สมาชิกเขาก็ถามว่าทำไมถนนเส้นนี้ทำไม่ได้ ทางผมผู้นำหมู่บ้านไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะ
แก้ไขปัญหา ฝากให้นายกดำเนินการต่อแจ้งให้สมาชิกทั้ง 15 หมู่บ้านทราบเผื่อ
ชาวบ้านถามจะได้ตอบไปในทิศทางเดียวกัน  

นายมานะ บุญลาภ    มีสมาชิกท่านอ่ืนจะสอบถามอีกหรือไม ่
ประธานสภาฯ  
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นางสนอง น้อยจันอัด    ถนนสายบ้านดิฉันใกล้เสร็จแล้ว เหลือไม่มีการทำไหล่ทาง ประชาชนฝาก 
เลขานุการสภาฯ   ถาม การสัญจรลำบากมาก 
นายเล็ก ลังด่านจาก    - เรื่องหลังฝนถนนดีช่วงปีที่แล้วได้แจ้งมากับสมาชิก หมู่ที่ 3 โซนเหนือมี 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3  ถนนเสียหายหลายสายที่ปรับเกรดก็ยังไม่มีการปรับเกรด ผมว่าต้องมีการวางท่อ  

สายนานายบุญ ที่ชำรุดเสียหายยังไม่มีการมาปรับปรุงซ่อมแซมไม่ทราบว่าไม่มี  
งบประมาณหรืออย่างไร 
  - เรื่องถังแซมเปญ ผมเห็นวางฐานแต่ไม่เห็นมีถังมาวาง เพราะช่วงนี้ท่อจะ
รั่วบ่อยหากได้ถังแซมเปญมาจะบรรเทาความเดือดร้อนได้ 

นายมานะ บุญลาภ    มีสมาชิกท่านอ่ืนจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีเชิญฝ่ายบริหารได้ตอบ
ประธานสภาฯ    ข้อซักถามของสมาชิก เชิญครับ 
นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ    - เรื่องการไปศึกษาดูงาน ผมเรียนว่าสมาชิกไม่ครบเลยงดไว้ก่อนเพราะ
นายก อบต.หนองหอย  สมาชิกไม่ครบ 
   - เรื่องเส้นทางผู้รับจ้างมาทำสัญญาแล้ว แจ้งลงงานแล้ว แล้วก็อยู่ใน

ระยะเวลาตามสัญญาดำเนินการ อบต.บังคับไม่ได ้
   - เรื่องฝาย ผมพยายามติดต่อผู้รับจ้างแล้ว แต่หาผู้รับจ้างไม่ได้ ฝากท่าน

หากเห็นว่าผู้รับจ้างที่เคยทำ ช่วยกันแนะนำผู้รับจ้างมาทำงานนี้ด้วยครับ ตามที่ผม
แจ้งงานฝายมีกำไรน้อยผู้รับเหมาเขาก็ไม่อยากทำ ทางอบต.พยายามหาผู้รับจ้างอยู่
ครับ 

   - การขุดลอกอ่างตลุกหิน ผมได้ไปประชาคมหมู่บ้านปราฎกว่าให้
ดำเนินการขุด ให้ช่างนพประสานกับผู้รับจ้างสูบน้ำออกให้ไม่ทราบว่าเขาจะ
ดำเนินการเมื่อไร 

   - เรื่องผลกระทบของพายุโนอึล ผมได้เรียนไปแล้วว่ามี 18 โครงการที่
ได้รับผลกระทบ จังหวัดแจ้งว่าไม่มีงบประมาณจังหวัดให้เสนอไปกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผมก็เสนอไป 18 โครงการ จังหวัดแจ้งว่าได้แน่แต่ไม่ทราบว่า
เมื่อไร 

   - เรื่องการขอท่อระบายน้ำเพ่ิม 2 จุด ให้ท่านทำหนังสือมาเป็นลายลักษณ์
อักษร 

   - เรื่องการขยายช่องทางที่จะทำต่อ ทางอบต.ได้ไปคุยกับเจ้าของที่ดิน เขา
ว่าไม่หวงพ้ืนที่แต่เขาหวงต้นไม้ ท่านนายอำเภอให้ทำหนังสือไปที่อำเภอท่านจะ
เสนอไปที่ สปก.เอง อบต.ควรดำเนินการ ผมจะไปคุยกับท่านนายอำเภออีกครั้ง 

   - เรื่องของคุณสนอง ผมจะให้ผู้อำนวยการกองช่างประสานผู้รับจ้างมาทำ
ให้เพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 

   - เรื่องหลังฝนถนนดี จะตรวจสอบว่างบประมาณเหลือเท่าไรให้ท่านทำ
เป็นหนังสือมาว่าจะวางท่อตรงไหน 

   - เรื่องถังแซมเปญยังไม่แล้วเสร็จ อบต.ไม่สามารถไปเร่งให้ผู้รับจ้าง
ดำเนินการได้เพราะยังอยู่ในช่วงสัญญาจ้าง 
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นายมานะ บุญลาภ    เรื่องโครงการศึกษาดูงาน ขอยกเลิกจึงไม่ต้องนำมาพูดคุยกันอีก ท่าน
ประธานสภาฯ    สมาชิกท่านใดมีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่กำลังดำเนินการ 

หรือยังไม่ดำเนินการ ส่วนของผมหมู่ 9 กำลังดำเนินการอยู่ ฝากถามกองช่างเรื่อง
การก่อสร้างถนนลูกรังชั้นดี ส่วนผสมของลูกรังชั้นดี อยากทราบว่าดินกี่ส่วนมีลูกรัง
กี่ส่วน ผมขอสอบถามช่างครับ 

นายชยพล พชรวิทยกุล    - ผมขอตอบคำถามท่านประสิทธิ์ฯ เรื่องถนนหมู่ 13 ตามที่ท่านนายก 
ผู้อำนวยการกองช่าง  ตอบไปผู้รับจ้างจะค่อยๆดำเนินการ  
   - โครงการฝายน้ำล้น พยายามช่วยประสานผู้รับจ้างเพ่ือบรรเทาความ

เดือดร้อนให้พ่ีน้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องฝายของหมู่ 11 หมู่ 12 หมู่ 6 
   - เรื่องถนนลูกรัง คุณสมบัติของลูกรังจะมีประเภท ก-ข จะมีตะแกรงล่อน

จะบ่งบอกถึงประเภท ลูกรังตะเนินที่ใช้ผู้รับจ้างถ่ายรูปส่งไลท์มาให้ผมดูก็จะมีดิน
ผสม 70% ของลูกรัง ผมว่าเป็นลูกรังดินตะเนินจริงที่มาลงของหมู่ 9 

นายมานะ บุญลาภ    ผมถามเรื่องส่วนผสมของลูกรังว่าดินกี่ส่วนลูกรังกี่ส่วนในการดำเนินการ
ประธานสภาฯ    ของผู้รับจ้าง มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 
นายชูชาติ จี่พิมาย  ประชุมสถาบันการเงินครั้งที่ผ่านมาประธานสถาบันการเงินฝากขอบคุณ 
รองประธานสภาฯ  ขอขอบคุณ อบต.หนองหอยที่ได้มอบหมายให้กองช่างออกไปวัดคิวดินให้ 

ได้ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้ว ผมในนามคณะกรรมการฯขอขอบคุณ ตามที่
ผู้อำนวยการกองช่างได้ตอบว่าลูกรังชั้นดีมีประเภท ก-ข-ค ความหมายของท่าน
สมาชิกอาจจะไม่รู้ ผมอยากให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงให้ชัดเจนเวลาไปตอบ
ชาวบ้านจะได้ตอบถูกไปในแนวทางเดียวกัน 

นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ    ลูกรังของหมู่ 9 ผมได้ออกไปดู ผู้รับจ้างแจ้งว่าเขาซื้อลูกรังเป็นบ่อ บางบ่อ      
นายก อบต.หนองหอย  เจอแบบเป็นดินเยอะบางบ่อก็ดินไม่เยอะ เพ่ือเป็นการตัดปัญหาครั้งหน้าผมว่าให้ 
     ท่านเสนอโครงการเป็นถนนหินคลุก 
นายมานะ บุญลาภ   มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญท่านรองปลัดครับ 
ประธานสภาฯ 
นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง   -ขอชี้แจงขั้นตอนการทำงานของด้านวิศวกรรม ตัวอย่างหมู่  13                
รองปลัด อบต.หนองหอย  มีการปรับเกรดแจ้งยังไม่มีการดำเนินการ หรือของท่านเล็กหมู่ 3 ที่ว่าไปตั้งฐาน 

แล้วไม่ดำเนินการต่อ ของเลขาสนองฯที่ว่าทำไมไม่ลงดิน ยังไม่ได้สัญจรไปมา ผมได้
ไปดูผมเห็นวัสดุก่อสร้างกองอยู่ ผมเกรงว่าชาวบ้านจะไม่เข้าใจผิด แต่ตามหลัก
วิศวกรรมคือจะไม่ให้มีการสัญจรอย่างน้อย 7 วัน อย่างมาก 28 วัน เพราะฉะนั้น
ถนนที่ชำรุดเสียหายไม่ว่าจะเป็นถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางอาจเป็นเพราะ
ถนนข้างล่างยังไม่แห้งไม่แข็งตัว อยากให้ท่านช่วยชี้แจ้งให้ชาวบ้านทราบด้วยว่า
ทำไมถึงไม่ให้วิ่ง อยากให้ถนนคงทนอย่างน้อยต้อง 7 วัน แต่ตามหลักจริงๆต้อง 
28 วัน 

    - เรื่องของการใส่ท่อที่ยังไม่ดำเนินการ ผมว่าการใส่ท่อยังไม่เกิดประโยชน์
สูงสุดเพราะมันไม่มีทางน้ำออกน้ำเข้า อยากให้ในครั้งต่อๆไปก่อนใส่ท่อจะต้องดู  
ทิศทางน้ำดีๆ 

   - เรื่องลูกรังเมื่อก่อนจะเขียนเป็นถนนลูกรังเกรดเอ ลูกรังชั้นดี มีปัญหาจึง
ยกเลิกปัจจุบันใส่แต่ลูกรัง เช่น หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 10 เป็นถนนลูกรังใช้ได้ดีใช้วิธีการ
บดอัด ปัจจุบันยังใช้งานได้ดีไม่มีหลุมมีบ่อ 
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   - การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำของหมู่ 3 ผมได้ออกไปดูแล้วฐานปูนต้องมีน๊อต
ยึด ผู้รับจ้างยังไม่กล้าใส่เพราะปูนอาจจะยังไม่เซตตัว ยังอยู่ในสัญญาไม่ต้องห่วงผู้
รับจ้างมาดำเนินการแน่นอน อาจจะอยู่ในช่วงดำเนินการหากเกินสัญญาแล้วทาง
อบต.จะทำหนังสือติดตามไปทางผู้รับจ้างทันท ี

   - เรื่องน้ำประปาที่ไปติดตั้งตรงหลังวัดเป็นโครงการของหมู่ 3 แต่ใช้พ้ืนที่
ของหมู่ 12 จะครบสัญญาในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการกรมทรัพยากร
น้ำบาดาล กำลังดำเนินการให้แล้วเสร็จ หากแล้วเสร็จจะนำน้ำออกมาใช้ หมู่ 3 กับ 
หมู่ 15 ก่อน หากต้องเดินท่อสายเมนท์จะต้องใช้ระยะประมาณ 20 กิโลเมตร 
หากต้องการแก้ปัญหาของหมู่ 3 จะต้องวางระบบท่อใหม่โดยต้องตั้งงบประมาณใน
ข้อบัญญัติฯ เพราะฉะนั้นสมาชิก อบต. รีบเขียนขอเสนอโครงการเข้ามาเพ่ือที่จะ
ปรับเพ่ิมเติมแผน ผมจะต้องคุยกับนักวิเคราะห์ฯอีกครั้งว่าทันหรือไม่  เพราะการ
ปรับเพ่ิมเติมแผน าจะต้องผ่านสภาอีกครั้ง เพราะการเปิดการประชุมแบบนี้จะต้อง
ใช้สภาให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด เมื่อประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสร็จก็จะเชื่อม
ไปได้อีกส่วนหนึ่งของหมู่ 3 ผมไปดูช่างซ่อมผมได้เสนอนายกว่าหากตรงนี้ได้ตั้งถัง
สูงอีกสักถังหนึ่งก็ได้เพราะช่างไพฑูรย์ฯ บอกว่าน้ำตรงนี้ดีถ้าจะทำพร้อมกันก็ได้ ก็
อยากให้ขอสภาฯแก้ไขปัญหาไปถึงหมู่ 11 หากทำก็จะเกิดประโยชน์แก่พ่ีน้อง
ประชาชน 

นายมานะ บุญลาภ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ 
นายชูชาติ จี่พิมาย    ตามที่ท่านรองปลัดชี้แจง ผมขอฝากที่ผ่านมามีปัญหามีอุปสรรคทุกอย่าง
รองประธานสภาฯ  ทีจ่ริง อบต.ก็แก้ไขมาเรื่อยๆ ในส่วนโครงการถนนที่กำลังดำเนินการอยู่ ในการลง 

งานนั้น ผมอยากให้ช่างผู้ควบคุมงานในเรื่องเกี่ยวกับการลงลูกรังเพราะว่ามันเป็น
การบดอัดทับแน่น ที่ผ่านมาผมว่าไม่ได้ตามมาตฐาน ผมอยากให้ ผู้ควบคุมงาน
ประสานงานกับผู้รับจ้างเวลาที่มีการเทลูกรังวันไหนจะได้ไปดูว่าการเทนั้นหนาบาง
อย่างไร เพราะสมาชิกจะไม่รู้เลยว่าหนา-บางเท่าไร ผมขอฝากให้ตะหนักเรื่องนี้
เวลาควบคุมงานผมอยากให้ช่างผู้ควบคุมงานออกไปดู บ้าง อยากให้ได้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริง 

นายมานะ บุญลาภ    มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม ผมขอขอบคุณ
ประธานสภาฯ     ฝ่ายบริหารและสมาชิกทุกท่าน ผมขอปิดประชุมวันนี้เพียงเท่านี้ 

เลิกประชุมเวลา 11.05 น. 
 
 
        (ลงชื่อ)  สนอง  น้อยจันอัด ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสนอง  น้อยจันอัด) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอย  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564  ครั้งที่ 3 วันที่ 24  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เห็นว่าถูกต้อง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานวันที่ 3 มีนาคม 2564 
 
   (ลงชื่อ)        สิน  วนสันเทียะ 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 สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่            
16 เมษายน 2564 
 

(ลงชื่อ)      มานะ  บุญลาภ   ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายมานะ  บุญลาภ) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
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