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-สำเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 

 สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 
ครั้งที่ 2 

วันศุกร์ที่ 30 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 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 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 -  
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 -  
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 นายอวบ  เสตะปุตะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 -  
2 นางปภาดา อินทรเสนา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 -  
 
ผู้ลาประชุม 

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

สมาชิกสภาทั้งสิ้น 23 คน 
ผู้มาประชุม  21 คน 
ผู้ขาดประชุม  2 คน  
ผู้ลาประชุม  - 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  1.1 นายกอบต.หนองหอย แจ้งว่าตามที่สภาอบต.หนองหอย ได้ให้ความ  
ประธานสภาฯ   เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่   

5/2564 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
4/2564 เมื่อครั้งประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1  

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ นายก อบต. หนองหอย ธีรชัย ถ่อนสันเทียะ  
2 นายธวัช ชมโคกสูง รองนายกอบต.หนองหอย ธวัช ชมโคกสูง  
3 นายอำนาจ  กองศรี รองนายกอบต.หนองหอย อำนาจ  กองศรี  
4 นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง รองปลัด อบต.หนองหอย ชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง  
5 นายเฉลิม  บึกขุนทด เลขานุการนายกอบต. เฉลิม  บึกขุนทด  
6 นางสาววราภร ขอพรกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วราภร ขอพรกลาง  
7 นางสาวสุภลักษณ์  แถมกลาง นักวิชากาจัดเก็บรายได้ รักษา

ราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลงั 
สุภลักษณ์  แถมกลาง  

8 นายชยพล  พชรวิทยกุล ผู้อำนวยการกองช่าง ชยพล  พชรวิทยกุล  
9 นางถวิลวงศ์  บุญลาภ คนงาน ถวิลวงศ์  บุญลาภ  
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เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 

1.2  นายกอบต.หนองหอย แจ้งว่าได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขครั้งที่ 4/2564เมื่อวันที่  21 เมษายน 2564  ใน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ตั้งงบประมาณไว้ในปี 2565  ขอแก้ไขเป็นต้ังงบประมาณไว้ในปี 2564 
จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหอย หมู่ที่1ซอยศาลตาปู่
คุ้มทามทองหลาง 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถนนหัก หมู่ที่2สายถนนหัก - 
ห้วยปะคำ 
3. โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายบ้านบุเขว้า หมู่ที่6 – บ้านตลุกผักไร 
ตำบลพังเทียม     

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลุกชั่งโคหมู่ที่7ซอยบ้านนาย
วิเชียร  เหิมขุนทด – บ้านนางบัวผาย ของสันเทียะ 
5. โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมลูกรังบ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ 11  สาย
บ้านนางเย็น หารรักษ์  เชื่อมถนนสายหนองนกกระเรียน -  สามหลัก 
6. โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมลูกรังสายบ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ 13 ซอยบ้าน
นายปั่น  สุขดา  ถึงบ้านโนนผักชี ตำบลชีวึก 
1.3  วันนี้เป็นการประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 11 โครงการ  งบประมาณ 4,654,000 บาท 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประธานสภาฯ 
   สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่ 16  เดือน  

เมษายน พ.ศ. ๒๕64 ผมขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายเล็ก  ลังด่านจาก   ผมเห็นว่าเรียบร้อยดี สมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ขอให้เสนอที่ประชุม 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
นายมานะ  บุญลาภ  เมื่อไม่มีท่านใดจะแก้ไขหรือพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   สภาฯ ครั้งที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม            (รับรอง.....20.....เสียง  ไม่รับรอง......-......เสียง งดออกเสียง.....1.....เสียง) 
นายมานะ  บุญลาภ  นายมานะ เพ็งศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ขาดการประชุมสภา 3 ครั้งติดต่อกัน 
ประธานสภาฯ   ในการประชุมสภาฯเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  

และวันที่ 16 เมษายน 2564โดยไม่ทราบสาเหตุ  ผมจึงเสนอเรื่องไปให้ท่าน 
นายอำเภอพิจารณาตามระเบียบฯ ขอเชิญนายมานะฯ ชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุม
สภาฯได้รับทราบ 
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นายมานะ  เพ็งศรี  ตามท่ีผมขาดประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2564  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 และวันที่ 16 เมษายน 2564 เนื่องจากผมมีคดีแพ่ง เรื่องของการซื้อขายอ้อย

จำนวน 90,000 บาท ครั้งแรกผมจะจ่ายให้เดือนละ 10,000 บาท แต่ไม่
สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ที่อำเภอ จึงไปไกล่เกลี่ยกันที่ศาล โดยผมตกลงกับศาลว่าจะ
จ่าย 2 ครั้งๆละ 45,000 บาท ศาลนัดผมไปพบเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 
แต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ผมเดินทางไปทำธุระบ้านญาติที่จังหวัดสุรินทร์ จึง
ไม่ได้ไปตามที่ศาลนัด ผมจึงถูกนำตัวไปกักตัวระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 - 
9 เมษายน 2564 เป็นการกักตัวไม่ใช่การจำคุก การประชุมครั้งหลังสุดผมได้รับ
หนังสือเชิญประชุม แต่เนื่องจากผมเป็นไข้ในวันที่ 14 เมษายน 2564 จึงไปพบ
หมอแพราะกลัวว่าจะเป็นโควิด-19 จึงไม่ได้เข้าประชุม ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ 

ที่ประชมุ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายมานะ  บุญลาภ  5.1 ญัตติเรื่องขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประธานสภาฯ  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ยื่นเสนอญัตติขออนุมัติ

ให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  2564 เพ่ือให้สภา องค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว  ผมเชิญ
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นางสนอง น้อยจันอัด   การขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ อาศัยอำนาจตามระเบียบ 
เลขานุการสภาฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔7 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

  ข้อ 89 ความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

3. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น  เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
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4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หาก
ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้จ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

  ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือ
กระทรวงมหาดไทยและจำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ 
โดยมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือ
เงินทุนสำรองเงินสะสมตามข้อ 87 และ 

ข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมได้โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

นายมานะ  บุญลาภ   ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ  
ประธานสภาฯ การใช้จ่ายเงินสะสมไปแล้วนั้น ผมจึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล

หนองหอย ได้แถลงรายการขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ 
2564 ให้ที่ประชุมสภาฯได้พิจารณา ขอเรียนเชิญ 

นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
นายก อบต.หนองหอย หนองหอยทุกท่าน  การจ่ายขาดเงินสะสม จะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนฯ

เท่านั้น ผมจึงปรึกษากับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บางโครงการ
งบประมาณมากจึงชะลอไว้ก่อน วันนั้นที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพ่ือเสนอ
ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนท่านเสนอโครงการมาบางหมู่บ้านไม่มีในแผนฯ จึง
พิจารณาเลือกโครงการที่มีอยู่ในแผนฯมาจ่ายขาดเงินสะสมก่อน ส่วนโครงการที่
เหลือจะพิจารณาบรรจุในแผนฯและนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 
ต่อไป   

  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแล้ว
นั้น   

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ขอแถลงให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหอยทราบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้
ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความประหยัด  รอบครอบ มีประสิทธิภาพ และ
คุ้มค่าซึ่งเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ 
อันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าและเกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ประชาชน  

หลักการ 
การขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ จำนวน 4,654,000 บาท แยก

รายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้ 
1. ด้านเศรษฐกิจ เป็นเงิน  4,654,000.00 บาท   แยกเป็น 

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นเงิน 4,654,000.00 บาท 
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เหตุผล 
เนื่องด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ได้รับ

การอนุมัติมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและมีความ
จำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2564 เพ่ือให้เป็นไปตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตลอดจนนโยบายที่กำหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซึ่งจะต้องดำเนินการเป็นการเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาและความ
เดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น ด้านการคมนาคม การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร ด้านการบริหารจัดการน้ำประปา และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยไม่ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีไว้ และไม่อาจรอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณต่อไปได้ เพราะจะทำให้ปัญหาความเดือดร้อนทวีความรุนแรงมากขึ้น  
ดังนั้น เพ่ือเป็นการบริการชุมชนหรือสังคม เป็นการแก้ไขปัญหาและบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔7 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จึงขออนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้จำนวน 11 โครงการ งบประมาณจำนวน 4,654,000 
บาท เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยมีเงินสะสมเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยมีฐานะการคลังยังคงมี
เสถียรภาพในระยะยาว  สำหรับรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน
สะสม ผมขอให้รองปลัดอบต.หนองหอยรักษาราชการแทนปลัดอบต. ในฐานะ
เจ้าหน้าที่งบประมาณเป็น ผู้ชี้แจงต่อสภาฯ  

นายชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
รองปลัดอบต.หนองหอย หนองหอยทุกท่าน ขอรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของอบต.หนองหอยประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

    1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองจ่ายท่ีจำเป็น  ณ  วันที่  31  มีนาคม 2564 
- เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่
ต้องส่งฝากก.ส.ท.หรือก.ส.อ.แล้วจำนวน 20,635,733.62  บาท 
- สำรองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย  แต่ยังไม่ได้ ดำเนินการ

หรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จำนวน 4,716,000.00 บาท 
    -คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันจำนวน 15,919,733.62 บาท 
    - สำรองงบบุคลากร(ประมาณ 3 เดือน) จำนวน 4,500,000.00 บาท 
    - เงินสะสมคงเหลือ 11,419,733.62  บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกรณีเกิดภัยร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  จำนวน 4,750,000.00  บาท  
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    - เงินสะสมคงเหลือท่ีนำไปใช้จ่ายได้จำนวน 6,669,733.62 บาท 
    - ขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ จำนวน 4,654,000.00 บาท 
    -เงินสะสมคงเหลือหลังจากขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 
    2,015,733.62บาท 
    2. ทุนสำรองเงินสะสม  ณ  วันที่ 31 มีนาคม 2564  จำนวน     
    23,309,393.32  บาท 

การขออนุมัติ ให้ ใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้  ก็ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ซึ่งรายละเอียดโครงการปรากฏตามเอกสารที่แจกให้กับ
ทุกท่านแล้ว  

นายมานะ  บุญลาภ   ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี    ผมดูแบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมฯ ผมก็พอจะเข้าใจที่มาที่ไปของ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 งบประมาณ  แต่ผมสงสัยแค่ในวงเล็บว่า (5) =(3)-(4)-(5) และ (8)=(6)-(7)  
    ถูกต้องแล้วหรือไม่  อยากให้ช่วยเขียนคำอธิบายให้ชัดเจน 
นายมานะ  บุญลาภ   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง 
ประธานสภาฯ 
นางสาวสุภลักษณ์  แถมกลาง   ขออภัยในข้อมูลที่ผิดพลาด ครั้งต่อไปจะปรับปรุงให้ดีขึ้น 
นวก.จัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
นายมานะ  บุญลาภ   ขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชี้แจงรายละเอียดแต่ละโครงการให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   ได้รับทราบ 
นางสาววราภร  ขอพรกลาง 
นักวิเราะห์นโยบายและแผน 

รายละเอียดโครงการขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 

แยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้ 
1. ด้านเศรษฐกิจ    เป็นเงินทั้งสิ้น  4,654,000.00 บาท   แยกเป็น 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          เป็นเงิน             4,654,000.00บาท 

ที ่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ  

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหอย           
หมู่ที่ 1 
สายที่ 1 ซอยบ้านนางเย็น วนสันเทียะช่วงที่ 1 ต่อจากคอนกรีต
เดิม  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 48.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 29.10  ลบ.ม. หรือ
คิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีต หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า 194.00 
ตารางเมตร ช่วงที่ 2 เทคอนกรีตรับโค้งบริเวณสามแยกคอนกรีต
เดิม 2 ด้าน คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม.
หรือคิดเป็น พ้ืนที่คอนกรีต หนา 0.15 เมตร  ไม่น้อยกว่า 
56.00 ตารางเมตร 

298,000 กองช่าง ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการพฒันาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา         
-แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561–2565) 
เพิ่มเติมคร้ังที่ 5/2564 
ลำดับที่ 1 
หน้าที่ 4-5 
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ที ่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ  

 สายที่ 2 ซอยบ้านนายสมศักดิ์ เถรปัญญา ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร  ยาว 42.50 เมตร หนา 0.15 เมตร คิด เป็น
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 25.50 ลบ.ม.หรือคิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีต 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. หรือคิด
เป็นพ้ืนที่คอนกรีต หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า 78.00 ตาราง
เมตร  พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน 1ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน 

   

2 โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบถังสูงทรงแชมเปญ           
บ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่  11 
           ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนองนกกระเรียน 
หมู่ที่  11  โดยก่อสร้างฐานหอถังสูงพร้อมติดตั้งหอถังทรง           
แชมเปญสูง 20 เมตร ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15.00 ลบ.ม. 
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของอบต.หนองหอย   
 

250,000 กองช่าง ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา         
-แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561–2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
5/2564 
ลำดับที่ 2 
หน้าที่ 6 
 

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกถนนสาย นม.ถ.
3 2 1 -0 3  บ้ าน บุ เข ว้ า  ห มู่ที่  6  – บ้ าน ให ม่ โน น ท อง                 
หมู่ที่ 13 
          รื้อปรับเกรดผิวทางเดิม พร้อมบดอัดแน่นพร้อมลงหิน
คลุกถนนสาย นม.ถ.321-03 บ้านบุเขว้า หมู่ที่ 6 – บ้านใหม่
โนนทอง หมู่ที่  13กม. 1+250 – กม. 1+580 กว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตร.ม. คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 247.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน 
 

243,000 กองช่าง ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา         
-แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561–2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
5/2564 
ลำดับที่ 3 
หน้าที่ 7 
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ที ่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ  

4 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกบ้านถนนหัก หมู่ที่ 
2 สายวัดถนนหัก –คุ้มตลุกซึก  
     ช่วงท่ี 1 จากคุ้มตลุกซึกตะวันตก ถึงเครนอ้อย รื้อปรับเกรดผิว
ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น พร้อมลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย  5.00 เมตร 
ยาว 815.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร คิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
4,075.00  ตร.ม. คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 407.50 
ลบ.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น  ช่วงท่ี 2 ซอยท่ี 1 รอบคุ้มตลุก
ซึกตะวันออก รื้อปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น พร้อมลง
หินคลุกกว้างเฉลี่ย  5.00 เมตร ยาว 715.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร คิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,575.00  ตร.ม. คิดเป็นปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 357.50 ลบ.ม. ซอยท่ี 2 รื้อปรับเกรดผิวทาง
เดิมพร้อมบดอัดแน่น พร้อมลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
110.00 เมตร หนา 0.10 เมตร คิดเป็นพื้ น ท่ีไม่น้อยกว่า 
440.00  ตร.ม. คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 44.00 ลบ.
ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 
ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน 

828,000 กองช่าง ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา         
-แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561–2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
4/2564 
ลำดับที่ 1 
หน้าที่ 4 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหอย หมู่ที่ 
1 ซอยศาลตาปู่ คุ้มทามทองหลาง 
           ก่อสร้ างถนนคอนกรีต เสริม เหล็กซอยศาลตาปู่               
คุ้มทามทองหลาง  ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 319.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
143.55 ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต หนา 0.15 เมตร ไม่
น้อยกว่า 957.00 ตารางเมตร พร้อมเทหูช้างรับโค้งพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า10.00 ตารางเมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1.50 ลบ.ม.พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกไหล่ทางข้างละ 
0.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมาเลขท่ี ทถ.นม.01-201 

565,000 กองช่าง ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา         
-แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561–2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 4/2564 
ลำดับที่ 13 
หน้าที่ 135 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถนนหัก          
หมู่ที่ 2 สายถนนหัก - ห้วยปะคำ  
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนหัก - ห้วยปะคำ  
ขนาด กว้าง  5.00 เมตร  ยาว62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า46.50  ลบ.ม.  หรือคิดเป็น
พ้ืนที่คอนกรีต หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า310.00  ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา
เลขที่ ทถ.นม.01-202 

182,000 กองช่าง ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา         
-แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561–2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 4/2564 
ลำดับที่ 15 
หน้าที่ 137 
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ที ่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ  

7 โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายบ้านบุเขว้า  
หมู่ที่ 6 – บ้านตลุกผักไร ตำบลพังเทียม       
       รื้อปรับเกรดผิวทางเดิม พร้อมบดอัดแน่นกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,000.00  ตร.ม พร้อมลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่
น้ อยกว่ า  450   ลบ .ม .หรือคิ ด เป็ น พ้ื นที่ ไม่ น้ อยกว่ า 
3,000.00 ตร.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เลขที่        
ทถ.นม.01-106 
 

456,000 กองช่าง ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา         
-แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561–2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 4/2564 
ลำดับที่ 26 
หน้าที่ 148 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลุกชั่งโค 
ห มู่ ที่  7  ซ อยบ้ าน น าย วิ เชี ย ร  เหิ ม ขุ น ท ด  – บ้ าน                
นางบัวผาย ของสันเทียะ 
       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายวิเชียร  
เหิมขุนทด – บ้านนางบัวผาย  ของสันเทียะ ขนาด กว้าง 
3.00  เมตร  ยาว60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็น
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 27.00 ลบ.ม. หรือคิดเป็น
พ้ืนที่คอนกรีต หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า 180.00 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.30 
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมาเลขท่ี ทถ.นม.01-201 
 

108,000 กองช่าง ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา         
-แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561–2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 4/2564 
ลำดับที่ 29 
หน้าที่ 151 

9 โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมลูกรังบ้านหนองนก
กระเรียน หมู่ที่ 11 สายบ้านนางเย็น  หารรักษ์  เชื่อมถนน
สาย หนองนกกระเรียน -สามหลัก  
        รื้อปรับเกรดผิวทางเดิม พร้อมบดอัดแน่นกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว 1,860.00 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
7,440.00  ตร.ม พร้อมลงลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาว1,860.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่
น้อยกว่า 1,116.00  ลบ.ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
7,440.00 ตร.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เลขที่              
ทถ.นม.01-103 
 

564,000 กองช่าง ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา         
-แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561–2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 4/2564
ลำดับที่ 45 
หน้าที่ 167 
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ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ  

10 โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมลูกรังสายบ้านใหม่โนนทอง 
หมู่ที่  13 ซอยบ้านนายปั่น  สุขดา  ถึงบ้านโนนผักชี       
ตำบลชีวึก 
        รื้อปรับเกรดผิวทางเดิม พร้อมบดอัดแน่นกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว 2,700.00 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
10,800.00  ตร.ม พร้อมลงลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาว2,700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่
น้อยกว่า 1,620.00  ลบ.ม.หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
10,800.00 ตร.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ทถ.นม.           
01-103 

818,000 กองช่าง ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา         
-แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561–2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 4/2564
ลำดับที่ 51 
หน้าที่ 174 

11 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำนบพัฒนา 
         ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทำนบพัฒนา ช่วงละ 3.00  เมตร จำนวน 63 ช่วง  
รวมความยาว 189.00  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน  
1  ป้าย รายละเอียดตามแบบของ อบต.หนองหอย 

342,000 กอง
การศึกษาฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการพัฒนา
การศึกษา 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา         
-แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561–2565) 
ลำดับที่ 6 
หน้าที่ 105 

 รวมจำนวน 11 โครงการ 4,654,000   

นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ  ตามท่ีผมและเจ้าหน้าที่งบประมาณได้แถลงหลักการและเหตุผล  
นายก อบต.หนองหอย รายละเอียดของโครงการในการขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมไปแล้วนั้น เพ่ือเป็น

การบริการชุมชนและสังคม เป็นการแก้ไขปัญหาและบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  จึงขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ 2564  จำนวน 4,654,000.00 บาท เพื่อให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหอยพิจารณาอนุมัติต่อไป  

นายมานะ  บุญลาภ   ตามที่ท่ านนายกอบต.หนองหอย ได้แถลงรายละเอียดขออนุมัติ
ประธานสภาฯ   ให้ใช้จ่ายเงินสะสม และเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ที่ 
    ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะ อภิปรายหรือไม่ ก่อนที่จะขอมติที่ 
    ประชุม 
นายสุชาติ บำรุงศิลป์    ผมขอสอบถามว่างบประมาณที่สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ครั้งนี้จำนวน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 6,669,733.62 บาท หากแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจะทันหรือไม่ การจัดสรร  

งบประมาณครั้งนี้จะอยู่โซนใต้เป็นส่วนใหญ่   แต่โซนเหนือหลายหมู่บ้านยัง 
เดือดร้อนอยู่ ผมขอฝากท่านประธานถึงฝ่ายบริหารว่าจะแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการได้
หรือไม ่
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ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี   โครงการจ่ายขาดเงินสะสมครอบคลุมทั้งตำบลหรือไม่ ผมว่าครอบคลุม 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  แต่บางโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำเป็นแค่ไหนชะลอ 

ไว้ก่อนได้หรือไม่ เพราะถนนจำเป็นประชาชนใช้ทุกวัน ส่วนโครงการปรับเกรด           
ผิวดิน ปรับเกรดหินคลุกลูกรังออกเหลือแต่ดินเมื่อดำเนินการ 15 ซม. พ้ืนถนนก็
ต่ำ ประชาชนสองข้างทางถมดินถนนก็ต่ำอีก ขอฝากถึงผู้รับจ้างบางครั้งดินแน่นอยู่
แล้วแต่ไปปรับหินคลุกลูกรังออกหมด  ผมขอเสนอเพียงเท่านี้ 

นายมานะ  บุญลาภ   มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ก่อนที่ผมจะขอมติจำนวน 11 โครงการ 
ประธานสภาฯ งบประมาณที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมวันนี้จำนวน 4,654,0000 บาท การ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบอยู่ที่ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน วันนี้มีเพียง
ไม่ก่ีหมู่บ้านที่จะได้งบประมาณ เช่น 

 หมู่ที่  1 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 863,000 บาท 
หมู่ที่  2 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,010,000 บาท 

   หมู่ที่  6 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 456,000 บาท 
   หมู่ที่  7 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 108,000 บาท 

     หมู่ที่  11 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 814,000 บาท 
        หมู่ที่  13 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,061,000 บาท 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำนบพัฒนา จำนวน 1  โครงการ งบประมาณ  
342,000 บาท ผมขอฝากเจ้าหน้าที่งบประมาณด้วยผมเป็นห่วง แต่ละหมู่บ้านมี
ความต้องการ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 

นายเล็ก  ลังด่านจาก    ผมขอสอบถามโครงการปรับปรุงถนนสายตลุกม่วง ในแผนปี2563 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  เลื่อนมาปี 2564 ปัจจุบันถนนต่ำมาหลายปีแล้วสายตลกม่วงยังไม่ได้ลูกรังชั้นดี 
    ขอฝากไว้ด้วย 
ร้อยตรีอนุรักษ์คำดี   ผมขอชี้แจงโครงการของหมู่ที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีในข้อบัญญัติฯ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  ปี 2564 ตามท่ีท่านนายกเคยแจ้งแล้วเป็นความผิดพลาดของกองช่าง ส่วนอีก 

โครงการก็อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาหลายปีแล้ว จำนวนประชากรและพ้ืนที่
มากกว่าหมู่ 9 ประมาณ 5 เท่าผมเห็นว่าท่านนายกมีความยุติธรรม ต้องเข้าใจ
บ้านใหญ่บ้านเล็กบ้าง 

นายมานะบุญลาภ   มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 
ประธานสภาฯ 
นายธีรชัยถ่อนสันเทียะ   กรณีของนายสุชาติฯ ผมแจ้งไปแล้วข้างต้น อบต.สามารถเพ่ิมเติม          
นายกอบต.หนองหอย   โครงการได้แต่ต้องใช้เวลาปรับแผนฯ ซึ่งจะไม่ทันเวลา บางหมู่บ้านมีอยู่ในแผนฯแต ่

งบประมาณจำนวนมากเช่นหมู่ที่ 13 ได้งบประมาณลงลูกรังและเป็นถนนเชื่อม
ต่อไปตำบลชีวึก ผมจึงจัดสรรงบประมาณให้ ผมเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
มาปรึกษาหารือก่อนจะขอใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ และเช่นหมู่ที่ 1 เสนอโครงการ
เร่งด่วนเป็นโครงการปรับปรุงถนนโดยลงลูกรังจากบ้านหนองหอยมาที่อ่างห้วยซัน
โพรงซึ่งโครงการดังกล่าวไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงมาดำเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมีอยู่ในแผนฯ หมู่บ้านใดที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ครั้งนี้ ก็จะนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ส่วนหมู่ที่ 3 
ผมขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณช่วยชี้แจง 
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นายชิณณวรรธน์ยอดทองหลาง   การจ่ายขาดเงินสะสม เกิดจากการร้องเรียนของหมู่บ้าน 3 โครงการแรก
รองปลัด อบต.หนองหอย  เป็นการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งใช้เวลาในการจัดทำ 2-3 เดือน งบประมาณ 

ปี 2564 ยังเข้ามาไม่ครบเหมือนปีที่แล้วยังเหลือหมู่ 10 กับหมู่ 12 ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการสำหรับเรื่องของนายเล็กฯจะให้กองคลังเป็นผู้ชี้แจง 

นายสุชาติ บำรุงศิลป์   ขอสอบถามโครงการของหมู่ 12 มีอยู่ในแผนทุกปี แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 2 เช่น ถนนสายบ้านทำนบพัฒนาใต้ถึงบ้านมาบค่าย 
นางสาวสุภลักษณ์แถมกลาง  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายตลุกม่วง กองช่างได้ทำบันทึกเสนอนวก.
จัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทนมาแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ตามท่ีท่านนายกแจ้งแล้วจะได้ดำเนินการ 
ผู้อำนวยการกองคลัง  เดือนกุมภาพันธ์ 2564 แต่งบประมาณเข้ามาไม่มาก หมู่ 3 งบประมาณ  

527,000 บาท ท่านนายกแจ้งว่าให้จัดทำโครงการที่มีงบประมาณ 100,000 -
200,000 บาทก่อน ส่วนหมู่ 3 นายกแจ้งให้กองช่างจัดทำราคากลางมาใหม่
พร้อมกับหมู่ท่ี 10 งบประมาณเข้ามาล้านกว่าบาทเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา 

นายเล็ก  ลังด่านจาก   เรื่องที่นายกก็แจ้งผมแล้วว่าไม่มีอยู่ในแผนเรื่องประปาหมู่ 3 สุดยอดของ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  ความยากลำบากตั้งแต่ผมเป็นสมาชิกมามีงบประมาณในส่วนใด ประมาณ  

200 เมตร แถวบ้านนางสนองฯ พ้ืนที่สูงน้ำไปไม่ถึง โทรหาผมทุกวันขอฝากไว้ด้วย 
นายธีรชัยถ่อนสันเทียะ  เรื่องน้ำมีปัญหาตลอด ผมเห็นใจชาวบ้าน มีปัญหาบ้าง พอชาวบ้านเห็นว่านายก
อบต.หนองหอย    มีประปาขนาดใหญ่ก็อยากได้ใช้ในทันทีทันใดจะให้อบต.ไปทำให้ทันใดทำไม่ได ้

หากเดือดร้อนจริงให้ทำบันทึกเสนอมา เรื่องนี้ใครก็อยากสะดวกแต่ต้องทำตาม
ขั้นตอนท่านจะต้องชี้แจงให้ชาวบ้านทราบ ให้ท่านทำประชุมประชาคมแล้วเสนอ
มาหมู่ 15 หมู่ 11 ผมได้รับหนังสือผมก็ไปดำเนินการให้ระยะทางประมาณ 100-
200 เมตร ให้ทำบันทึกเสนอมาขอบคุณครับ 

นายมานะ  บุญลาภ   ที่ท่านเล็กฯ  ฝากถามคือโครงการเร่งด่วนคิดว่าจะดำเนินการได้เลย 
ประธานสภาฯ     
นางสนองน้อยจันอัด   ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ไปอยู่ในข้อบัญญัติ
เลขานุการสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 
นายมานะ บุญลาภ   ท่านนายกแจ้งตลอดว่า มีปัญหาอะไรให้ส่งหนังสือมาท่ี อบต. จะดำนิน 
ประธานสภาฯ   การตามข้ันตอน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญครับ  
ที่ประชุม    ไม่มี 
นายมานะ  บุญลาภ   เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   2564จำนวน 11 โครงการ งบประมาณจำนวน 4,654,000.00 บาท 
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ...20.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....-....เสียง งดออกเสียง...1....เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ 
นายมานะ บุญลาภ   ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 ร้อยตรีอนุรักษ์คำดี   ผมขอเสนอเพ่ิมเติม หมู่ที่ 3 อยากให้หมู่บ้านดูแลตัวเอง ไม่ใช่ให้ อบต.
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  ดูแลให้ตลอด เช่น หมู่ที่ 1 มีงบประมาณดำเนินการเองได้ สามารถบริหารจัดการ 

เองได้ เมื่อวานฝาผนังโรงปุ๋ยพังลงตามอายุการใช้งาน และคิดว่าจะพังอีก เพราะ 
ไม่มีเหล็กยึดเลย ผมอยากทราบว่าอบต.ดูแลอยู่หรือไม่ และเมื่อคืนที่ผ่านมาเสา
ไฟฟ้าที่อ่างห้วยซันโพรงล้มก็ต้องไปดูแล และมีดินที่เคยกองไว้เมื่อครั้งขุดอ่างฯไหล
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ลงไปบนถนนหินคลุก ผมก็คิดว่าจะใช้งบประมาณกองทุนหมู่บ้านฯนำหินคลุกมาใส่
เพ่ือให้สัญจรได ้

นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ  ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่จัดสรรงบประมาณจากสามแยกถึงบ้าน  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 นายบุญมาฯอีกเรื่องถนนที่น้ำทะลุเข้าสระใหม่ข้างหน้าบ้านผม ผมสอบถามเป็น 

ประจำถนนสายนี้ หากรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านจะกิดความเสียหาย นายกก็เคยแจ้ง
แล้วว่าของบประมาณไปที่จังหวัด ก็ไม่ได้งบประมาณมาสักที  จึงนำเรียนปรึกษาว่า
จะทำอย่างไรจะได้งบประมาณมาดำเนนการ 

นายธีรชัยถ่อนสันเทียะ  ตามท่ีผมเคยแจ้งแล้ว สอบถามไปก็ว่าจะได้งบประมาณมา  ให้รอสัก 
นายกอบต.หนองหอย  ระยะเวลาหนึ่ ง  หากไม่ได้จริงๆ ก็ต้องหางบประมาณโอนมาดำเนินการให้  

งบประมาณงบกลางก็เหลือน้อยมาก ทุกหมู่บ้านขอให้รอไปก่อน ถ้าไม่ได้จริงๆก็จะ
หางบประมาณ อบต.ไปดำเนินการให้   

นายมานะ บุญลาภ    มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามผมขอขอบคุณ
ประธานสภาฯ   ทุกท่านที่ร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2ในวันนี้ 
    ผมขอปิดประชุมวันนี้เพียงเท่านี้ 

เลิกประชุมเวลา 11.06 น. 
 
 
        (ลงชื่อ)  สนอง  น้อยจันอัด ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสนอง  น้อยจันอัด) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอย  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564ครั้งที่ 2  วันที่  30  เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เห็นว่าถูกต้องจึง
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานวันที่ 3 พฤษภาคม 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 
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 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          
หนองหอย  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่                
14 มิถุนายน 2564 
 

(ลงชื่อ)        มานะ  บุญลาภ ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายมานะ  บุญลาภ) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
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