
บันทึกรายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
วันพุธที่ 29  กันยายน พ.ศ. 2564 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
………………………….. 

 
ผู้มาประชุม  จ านวน   21   คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภา อบต. หนองตะไก้ สุชาติ ตรงกลาง 
2 นายสมพงษ์ ชัยโคตร รองประธานสภา อบต. หนองตะไก้ สมพงษ์ ชัยโคตร 
3 นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่1 สุรพงษ์ ดื่มพุทรา 
4 นางส ารวย เลือดกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่1 ส ารวย เลือดกระโทก 
5 นายธงชัย จ าปาโพธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ธงชัย จ าปาโพธิ์ 
6 นายชาญชัย ดอนกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ชาญชัย ดอนกระโทก 
7 นางสาวมรกต ดอนกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่3 มรกต ดอนกระโทก 
8 นางรวยริน  พิมพ์ปรุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่3 รวยริน พิมพ์ปรุ 
9 นายเอนก พวงพิมาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่4 เอนก พวงพิมาย 

10 นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่4 พงษ์ศิริ ชิดดีนอก 
11 นายทศพล ศิริวงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ทศพล ศิริวงค์ 
12 
13 

นายรุ้ง 
นายชนะ 

เจือกระโทก 
แก้วดอนรี 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

รุ้ง 
ชนะ 

เจือกระโทก 
แก้วดอนรี 

14 นายสิรภพ ดอนกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สิรภพ ดอนกระโทก 
15 นายอ านวย ทูลกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่8 อ านวย ทูลกลาง 
16 นางสาวธนพร คูณกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ธนพร คูณกระโทก 
17 นายสุพรรณ เชื้อนนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่10 สุพรรณ เชื้อนนท์ 
18 นางชะม้าย ศรีเกาะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 ชะม้าย ศรีเกาะ 
19 นายอูน กรวยสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่11 อูน กรวยสวัสดิ ์
20 นายมานิตย์ พิกุลทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่12 มานิตย์ พิกุลทอง 
21 นายสุเมธ ทิศกลาง เลขานุการสภา อบต. หนองตะไก้ สุเมธ ทิศกลาง 

 

ผู้ลาการประชุม  จ านวน  2 คน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายอาทิตย์ มากมูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่6 
      2        นายพัน  หาญสงคราม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่9 
 

ผู้ขาดประชุม      จ านวน  -  คน 
 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 9  คน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสุรทิน วัชรประทีป นายก อบต. หนองตะไก้ สุรทิน วัชรประทีป 
2 นายวีระ แต้มกระโทก รองนายก อบต. หนองตะไก้ วีระ แต้มกระโทก 
3 นายนิยม กลิ่นค้างพลู รองนายก อบต. หนองตะไก้ นิยม กลิ่นค้างพลู 
4 นายนิติเศรษฐ์ สงมะเริง เลขานุการนายก อบต.  นิติเศรษฐ์ สงมะเริง 
5 นางสาวจารุณีย์ เดชา หัวหน้าส านักปลัด  จารุณีย์ เดชา 
6 นางสาวอารีย์ ชัยชนะ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ อารีย์ ชัยชนะ 
7 นายพรพิชัย สิงหาท้าว ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ พรพิชัย สิงหาท้าว 
8 นายกิ่ง กลิ้งทะเล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ กิ่ง กลิ้งทะเล 
9 น.ส.ณัฐนันท ์ ยังทะเล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณัฐนันท์ ยังทะเล 
      

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
          เมื่อสมาชิกสภา อบต.หนองตะไก้  มาถึงที่ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันแล้ว เลขานุการสภา อบต. จึงเรียกให้
สมาชิกสภา อบต. เข้าห้องประชุม และเชิญรองประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป สวดมนต์และเปิดการประชุมสภา อบต . 
สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564   วันนี้ท่านประธานสภาฯ แจ้งลาการประชุมสภาฯ ครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

1.1 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
………………………………………… 

   ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ได้ขออนุญาตอ าเภอหนอง
บุญมาก ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 2  
ประจ าปี  พ.ศ. 2564  มีก าหนด 15 วัน  ระหว่างวันที่ 16–30 กันยายน  2564  
เนื่องจากมีญัตติที่จะขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้
และอ าเภอหนองบุญมากได้อนุญาตให้เปิดประชุมดังกล่าวได้  
    ดังนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๔ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตะไก้  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64  มีก าหนด 15 
วัน  ระหว่างวันที่  16–30 กันยายน  2564  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
สุชาติ  ตรงกลาง 

(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้



 ๓ 

1.2 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยาม ณ 
สถานที่กักกัน (Local Quarantine) ที่วัดใหม่ศรีสุข ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 : การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต . สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3  

ประจ าปี พ.ศ. 2564  เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2564 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: การรับรองรายงานการประชุมในวันนี้ จะรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 

 : ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 
3  ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 รายงานต่อที่
ประชุมฯ  

เลขานุการสภาฯ 
(นายสุเมธ ทิศกลาง) 

: เลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมสภาฯ  

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ต่อท่ีประชุมฯ ไปแล้ว
นั้น  มีท่านสมาชิกสภาอบต. ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยค า จะสอบถามหรือมีความเห็น
เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 
: สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564ยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 18 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 1.นายสุชาติ  ตรงกลาง ประธานสภาฯ  2.
นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา ลาประชุม 2 คน คือ 1.นายอาทิตย์  มากมูล สมาชิกสภา อบต.
หมู่ที่ 6  2.นายพัน  หาญสงคราม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9   

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว(ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ได้เสนอพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 
: ต่อไป ขอเชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 
- 2570) ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบต. 
(นายสุรทิน  วัชรประทีป) 

: เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้   
      เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 
๒๕๖๑  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลง
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ไดก้ าหนดให้องค์กรปกครองส่วน



 ๔ 

ท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็นกรอบ                  
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น   
     ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตะไก้  จึงต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 
๒๕70) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ได้ โดยได้ด าเนินการตาม       
ขั้นตอน ดังนี้  
      ๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความ
ต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
       ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
       ๓. คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
       ๔. กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึง
พิจารณาอนุมัติละประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
      ซึ่งบัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ได้ด าเนินการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้มอบให้กับทุกท่านแล้ว 
ตามรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ   
   1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
         1. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
         2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง(ประกวด
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอ าเภอ) 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา   
   2.1 แผนงานการศึกษา 
         1. โครงการประชุมผู้ปกครอง 
         2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
         3. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
         4. โครงการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพัฒนาการของเด็ก 
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        5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
        6. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        7. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ภายในชุมชน 
        8. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ 
        9. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กิจกรรม
ผลิตสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี กิจกรรมส่งเสริมและจัด
นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ ฯลฯ 
        10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้) 
        11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการจัดการเรียน
การสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
        12. โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก้ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้และโรงเรียนบ้านยอกขาม 
        13. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้1. 
ค่าหนังสือเรียน (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 200 บาท/ปี  2. ค่าอุปกรณ์การเรียน
(อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 200 บาท/ปี  3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน(อายุ 3-5 ปี) 
อัตราคนละ 300 บาท  4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 430 
บาท 
        14. โครงการศึกษาดูงานคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ศพด. 
        15. โครงการก่อสร้างกันสาดระหว่างอาคารด้านหน้า – ด้านหลังอาคารเรียน 
        16. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตะไก ้
        17. โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล 
        18. โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองตะไก ้
        19. โครงการปรับปรุงห้องธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก ้
        20. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล      
หนองตะไก้ขนาดใหญ่ 
        21. โครงการอาหารกลางโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 
        22. โครงการอาหารกลางโรงเรียนบ้านยอกขาม 
        23. โครงการกิจกรรมไหว้ครู 
        24. โครงการกีฬาสี 
        25. โครงการประชุมผู้ปกครอง (โดยไม่ใช้งบประมาณ) 
        26. โครงการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        27. โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก 
        28. โครงการลด แยก ขยะ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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        29. โครงการวันขึ้นปีใหม่ 
        30. โครงการวันเข้าพรรษา 
        31. โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค 
        32. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ให้รู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่
ในรถยนต์ 
        33. โครงการเด็กปฐมวัยไม่จมน้ า 
        34. โครงการป้องกันอุบัติเหตุภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        35. โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร   
    3.1 แผนงานการเกษตร 

     1. โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้เกษตร 
         2. โครงการส่งเสริมอาชีพการจัดท าและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

3. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. โครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกร 

 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   
4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1.  โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนและกลุ่มอาชีพ 
2.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนต าบลหนองตะไก้ 
3. โครงการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. 
4. โครงการสนับสนุนและจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองตะไก้ 
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป 
6. โครงการรณรงค์/ป้องกัน/ลดความรุนแรงในครอบครัว 
7. โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม เด็ก เยาวชน สตรี แม่บ้าน 

และ อสม. 
9. โครงการเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายสวัสดิการสวัสดิการชุมชน

ต าบลหนองตะไก ้
10. สภาองค์กรชุมชนและกองทุนที่ดินแนวใหม่ต าบลหนองตะไก้ (โครงการ

บ้านพอเพียงต าบลหนองตะไก้) 
11. สภาองค์กรชุมชนและกองทุนที่ดินแนวใหม่ต าบลหนองตะไก้ (โครงการ

ที่ดินแนวใหม่ต าบลหนองตะไก้) 
12. โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
13. โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุข 
14. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานสภาเด็กและเยาวชนระดับต าบลหนอง

ตะไก ้
15. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนและสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   
4.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

          1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลหนองตะไก้ 
2. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการต าบลหนองตะไก ้
3. โครงการจ้างงานนักเรียน – นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน 
4. โครงการฝึกอบรมเยาวชนต าบลหนองตะไก้ 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   
    4.3 แผนงานงบกลาง 
          1. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) 
          2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
          3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
          4. เบี้ยยังชีพคนพิการ 
          5. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
          
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข   

5.1 แผนงานสาธารณสุข 
          1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

2. โครงการป้องกันและควบคุมโรค  พิษสุนัขบ้า 
3. โครงการอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อและการคุ้มครองผู้บริโภค 
4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ 
5. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า   ตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

6. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

7. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 12 หมู่บ้าน ๆ ละ 
20,000 บาท 

8. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
9. โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย 
10.โครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่นและโรคเอดส์ 
11.โครงการแม่และเด็ก 
12.โครงการยิ้มสวย ฟันดี บริการตรวจฟันและอบรมป้องกันฟันผุให้แก่กลุ่ม

ผู้สูงอายุแลเด็ก 
13.โครงการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
14.โครงการ TO BE NUMBER ONE 
15.โครงการจัดตั้งหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ท่ี 1) 

         1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสงบ สนั่นไพร - สี่แยกบ้าน
นางเนาวรัตน์ ทูลกลาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ 
          2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานพยาบาลหมอพรทิพย์ - สี่
แยกบ้านนางเนาวรัตน์ ทูลกลางหมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก ้
          3. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายสี่แยกบ้าน
นายเลียบ ตอบกลาง - สิ้นสุดถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ 
          4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านนางเนาวรัตน์ ทูลกลาง - 
บ้านนายเลียบ  ตอบกลาง  หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก ้
          5. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสงบ   สนั่นไพร - 
บ้านนายดี เกียงกระโทก หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก ้
          6. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสงบ   สนั่นไพร - 
บ้านนางประทวน  มุ่งชมกลาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก ้
           7. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านนายสุรพงษ์ 
ดื่มพุทรา - บ้านนาย  กฤษฎา ศอกจบก หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ 
           8. ขุดลอกสระหนองค้าย หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ 
           9. ก่อสร้างถนนหินคลุกช่วงจากไร่  นายเลื่อน สร้างกลาง - ไร่ป่ากล้วยนาย
อินทร์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ 
           10.ก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายดี เกียงกระโทก หมู่ที่1 บ้านหนองตะไก้ 
           11.ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. จากบ้านนายสงบ สนั่นไพร - บ้านนายเล 
อินท านุ  หมู่ที่ 1  บ้านหนองตะไก ้
           12.ปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากไร่นายศิริ เดชา - ไร่นายเกษม ค าชนะชัย 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก ้
            13.ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองค้าย หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก ้
            14.ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดี เกียงกระโทก 
- สถานพยาบาลหมอพรทิพย์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก ้
            15.ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายสี่แยกบ้าน
นางเนาวรัตน์ ทูลกลาง - สี่แยกบ้านนายเลียบ ตอบกลาง  หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก ้
            16.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากคอกหมูนายสง่า สุโขพันธ์ 
- ไร่นายศิริ เดชา หมู่ที่ 1   บ้านหนองตะไก้ 
            17.ก่อสร้างถนนหินคลุกไร่อาจารย์เหลือ - ไร่นายเดช ใจดี  หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองตะไก ้
 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ท่ี 2) 
      1. ขุดร่องระบายน้ า สายหน้าบ้านนายสมหมาย พิมพ์ปรุ - บ้านนางหงวน 

โอ่งกลาง หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก ้
      2. ขุดร่องระบายน้ า สายหน้าบ้านนายสุพจน์ ตระการเกียรติ  - บ้านนางพร

ทิพย์พา หงษาชาติไทย   หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ 



 ๙ 

      3. ขุดร่องระบายน้ า สายหน้าบ้านนายองอาจ ชื่นนอก - บ้านนายประภา 
จันทร์ศิริสุข หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ 

      4. ปรับปรุงร่องระบายน้ า สายอ่างเก็บน้ าหนองตะไก้  - ป้อมจุดบริการ
ประชาชนต าบลหนองตะไก้หมู่ท่ี 2 บ้านหนองตะไก ้

      5.ขุดร่องระบายน้ าสายหน้าบ้านนายส าราญ ขุดโพธิ์-บ้านนายพ่ัว ในกระโทก 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก ้

      6. ขุดร่องระบายน้ า สายหน้าบ้านนายส าราญ ขุดโพธิ์  - บ้านนายส าเนา 
พิมพ์ปรุ  หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ 

      7. ขุดร่องระบายน้ า สายป้อมจุดบริการประชาชนต าบลหนองตะไก้ - คลอง
ดินด า หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ 

      8. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายคลองซับหวาย จากหน้าบ้านของครูสมนึก 
ปิ่นโพธิ์ - นานายสัมฤทธิ์ ครอบกลาง หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ 

      9. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายนานางไข วิเศษแก้ว - นานายส ารวย สินปรุ 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก ้

      10.ก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ 
      11.ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านนางสมนึก ชัยโคตร – นานางแสวง  

ทิศกระโทก หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ 
      12.ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายนานายเสงี่ยม สินปรุ - นานายค า  หมู่ที่ 2 

บ้านหนองตะไก ้
      13.ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายวิเชียร ตระการเกียรติ - นานางแสง

จันทร์ กระจ่างโพธิ์  หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ 
      14.ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายสี่แยกบ้าน

นายสมพร เดชา  - บ้านนายสมศักดิ์ ไทยกลาง หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 
      15.ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านนายสมพร  เดชา - 

หน้าโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ 
      16.ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายบ้านนาง

สมนึก มูลกระโทก  - บ้านนายสนั่น โกฎค้างพลู หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 
      17.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน สายสี่แยกวิชโก้  - โรงเรียนหนอง

บุญมากพิทยาคม หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ท่ี 3) 
      1. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหงส์  เสริมไธสง  - 

ถนนสาย 2141 หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก้ 
      2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

จากโค้งศาลาประชาคม   หมู่ที่ 12 - ถนนสาย 2141  หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก ้
      3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบ้านนายเกิด หงษาชาติไทย-บ้านนางสุภางค์ โรจน์ศฤงคา หมู่ที่3บ้านหนองตะไก ้
      4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรทิน รัตนยงค์ - บ้านนาง

สมจิตร กิ่มพันธ์ หมู่ที่ 3บ้านหนองตะไก ้



 ๑๐ 

      5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางส าลี ไกรศร - บ้านนายวิชัย 
กระจัดกลาง  หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก ้

      6. ก่อสร้างบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 2141 หน้าบ้านผู้ช่วย
เพ็ญนภา เพ็ชร์รักษา - บ้านนางเจนจิรา คร่อมกระโทก หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก ้

      7. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน สายหน้าบ้านนายสุรทิน รัตนยงค์  - 
บ้านนางสมจิตร กิ่มพันธ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก ้

      8. ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน สายหน้าบ้านนางสาววรรณา  บุญยิ้ม 
- บ้านนายนรินทร์ ชูสังข์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก ้

      9. ก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่ นายสุพจน์ ตระการเกียรติ  - ไร่นายเอกพัฒน์ 
ประจิตร์ หมู่ที่ 3  บ้านหนองตะไก ้

      10.ขุดลอกคลองสวายสอ จากสามง่ามถึงอ่างเก็บน้ าสวายสอ และท าฝายกั้น
น้ า หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก ้

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ท่ี 4) 
      1. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายไร่นางเสมียน 

ทองเสือ - ไร่นายสมนึก ฝ่ายค้า  หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิต 
      2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่นายสมนึก ฝ่ายค้า - คลองลุงไทร 

หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิต 
      3. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายคลองลุงไทร จากนานายเที่ยง ดวงมุขพะเนา  

- นานายธูป  หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิต 
      4. ขุดลอกคลองหนองตะโก จากนานายทรัพย์ พรกลาง - นานายมณี คับงู

เหลือม หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิต 
      5. ขุดลอกขยายเขตคลองสวายสอ ทางทิศใต้ จากนานายสมนึก  ฝ่ายค้า - 

นานางสมหมาย  อ่องพิมาย  หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิต 
      6. ขุดลอกขยายเขตคลองสวายสอ ทางทิศใต้ จากนานายผิว พลทามูล  - นา

นายสมนึก ฝ่ายค้า  หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิตร 
      7. ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  จากนานายทรัพย์ พรกลาง - นา นายมณี 

คับงูเหลือม หมู่ที่ 4   บ้านประชานิมิต 
      8. ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากไร่นายสุพิศ คูนอก-ถนนสายหนองตะไก้ 

- หนองบุนนาก หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิต 
      9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวปราณี สร้างกลาง - 

บ้านนายเที่ยง ปลั่งกลาง หมู่ที ่4 บ้านประชานิมิต 
      10.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวปราณี สร้างกลาง - 

บ้านนางประยงค์ มัดตังดอน  หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิต 
       11.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิเชียร ตระการเกียรติ - 

บ้านนายน้อม เงินรวง  หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิต 
      12.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวนันทิดา เถลิงสุข - 

บ้านนายเอนก แสวงนอก  หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิต 



 ๑๑ 

      13.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายน้อม เงินรวง - บ้านนาย
ช้าง กลางจันอัด  หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิต 

      14.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายช้าง กลางจันอัด - บ้าน
นางปุณิกา คับงูเหลือม  หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิต 

      15.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉลวย เพาล - บ้าน นาง
เสวียน เวชยันต์  หมู่ที่ 4   บ้านประชานิมิต 

      16.ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประชาคมของ
หมู่บ้าน  - ถนนสาย 2141  หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิตร 

      17.ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายรัฐศาสตร์ อ่อน
ทองหลาง  - บ้านนายเอนก แสวงนอก  หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิต 

      18.ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายศักดิ์ บุระ  - บ้าน
นายพินิจ ชินแสน หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิต 

      19.ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายช้าง กลางจันอัด  
- บ้านนางไสว นาหมื่นไวย์  หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิต 

   
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ท่ี 5) 
      1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอดุลย์ เลื่อนสูงเนิน - บ้าน

นางด า เพลียโคตร หมู่ที่ 5 บ้านยอกขาม 
      2. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านนายสุวรรณ พุ่มพวง - บ้านนายแสวง 

พานทอง หมู่ที่ 5บ้านยอกขาม 
      3. ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร จากสามแยกปู่ตา - ไร่นายจ าลอง บวรวิชัย  

หมู่ที่ 5 บ้านยอกขาม 
      4. ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านยอกขาม 
      5.ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายสุวรรณ พุ่มพวง-บ้านนายเชิด ตรงกลาง  

หมู่ที่ 5 บ้านยอกขาม 
      6. ก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่  นายน้อม เงินรวง  - หนองสองห้อง หมู่ที่ 5 

บ้านยอกขาม 
      7. ก่อสร้างถนนหินคลุก จากศาลปู่ตา   - แยกหนองสองห้อง หมู่ที่ 5  บ้าน

ยอกขาม 
      8. ก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นายชูเกียรติ อินทร์จันทร์-ไร่นายเฮง ศรีศศิธร 

หมู่ที่ 5  บ้านยอกขาม 
      9. ก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นายทวีเพ็ชร์อ่อน  -  ไร่นายสุวรรณ  พุ่มพวง 

หมู่ที่ 5  บ้านยอกขาม 
      

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ท่ี 6) 
      1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกศาลาประชาคมของหมู่บ้าน 

(ผ่านวัดใหม่ศรีสุข) - ถนนสาย 2141  หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ 



 ๑๒ 

      2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางพร จบกกลาง (ตรง
ข้ามวัดใหม่ศรีสุข) - บ้านนายสมเดช ลัดกลาง  หมู่ที่ 6  บ้านมิตรสัมพันธ์ 

      3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกตลาดน้อย  - ศาลาประชาคม
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ 

      4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางเอ่ียม ซื่อตรง  -  สี่แยก
บ้านนายบุญธรรม คล่องใจ หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ 

      5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่นายประทวน ประสาทนอก หมู่ที่ 
6 บ้านมิตรสัมพันธ์ – เชื่อมต าบลหนองบุนนาก 

      6. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสาย 2141 จากไร่นายญา วรบุตร - ไร่นาย
ใบ ช่างผัส  หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ 

      7. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสาย 2141 โปร่งกระท่อม - สามแยกฟาร์ม
ไก่คาร์กิลล์ หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ 

      8. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายหนองตะโก จากไร่นายเสน ขนานไทย – 
สามแยกฟาร์มไกค่าร์กิลล์  หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ 

      9. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก  สายหนองตะโก จากไร่นายสุรชัย ทิศกระโทก  - 
ไร่นางสาวอรทัย   ชัยโคตร  หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ 

      10. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากตลาดพูนทรัพย์ - หน้า
บ้านนางบุญล้อม ถ้วนนอก หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ 

      11. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบ้านนาย
ประกอบ ถองกระโทก - สามแยกหน้าซุ้มประตูวัดใหม่ศรีสุข  หมู่ที่ 6 บ้านมิตร
สัมพันธ์ 

      12. ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร จากไร่นายญา วรบุตร -ไร่นายใบ ช่างผัส  
หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ 

       13. ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร   จากสามแยกฟาร์มไก่ หมู่ที่ 10 - ไร่
นายบุญเชิด ชัยศิริ  หมู่ที่ 6  บ้านมิตรสัมพันธ์ 

       14. ติดตี้งไฟฟ้าส่องสว่าง จากไร่ นางเสม ขนานไทย - ฟาร์มไก่  คาร์กิลล์   
หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ 

       15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเขียด นอกกลาง  - ศาลา
ประชาคมของหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ 

       16. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) จากถนนสาย 
2141 - ไร่นายสมนึก ฝ่ายค้า หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ 

       17. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางเจริญ     
คงนอก - ถึงบ้านนายประทีป  ลึกกลาง หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ 

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ท่ี 7) 
       1. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นางส ารอง - ไร่นายสมาน หมู่ที่ 7 บ้าน

แสงทอง 
       2. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก พร้อมรางระบายน้ าและวางท่อ สายแยกเข้าไร่

จากไร่นางส าราญ ไพรงาม -   ป่ายางนายบัว สิงไธสง หมู่ที่ 7 



 ๑๓ 

      3. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก  สายไร่นายสัมฤทธิ์ ครอบกลาง - ถนนสาย
หนองไม้ไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง 

      4.ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายไร่นางน้อย มิ่งกระโทก-ไร่นายอุดม ชมโคกสูง 
หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง 

      5. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายชู หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง – เขตติดต่อ
ต าบลหนองไม้ไผ่ 

      6. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก  สายแยกไร่นายวิเชียร ปานกระโทก - ถนนสาย
รอบอ่างเก็บน้ าหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง 

      7. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายสามแยกป่ายางนายบัว-ไร่นายสมาน ศรีทอง 
หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง 

      8. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก  สายแยกไร่นางมะลิ ร่มรุกข์ - ไร่นางณัฐชาวีร์ 
รัตนศิริ หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง 

      9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านนางเขียว ดอนกระโทก - 
บ้านนายแก้ว มุ่งอ้อมกลาง หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง 

      10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
แสงทองซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง   

      11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
แสงทองซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง 

      12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
แสงทองซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง 

      13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคมของหมู่บ้าน - 
หน้าโรงเรียนหนองบุญมาก  พิทยาคม หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง 

      14. ขุดลอกอ่างเก็บน้ าหนองสระแก หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง 
      15. ขุดลอกอ่างเก็บน้ าหนองตะไก ้ หมู่ที่ 7  บ้านแสงทอง 
      16. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางน้อม  สุขสุทธิ - 

บ้านนายอุดม ชมโคกสูง หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง 
      17. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายจรูญ มีหมู่ - 

หน้าโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง 
      18. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบ้านนางน้อย 

เพ่ือนประชาราษฎร์  - หน้าโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง 
       19. ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร   จากฟาร์มนายสง่า สุโขพันธ์ - ไร่นาย

ธงชัย จ าปาโพธิ์  หมู่ที่ 7  บ้านแสงทอง 
       20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประทีป สัญจร  - บ้าน

นายสมศักดิ์ ดงกระโทก  หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง 
       21. ปรับปรุงถนนดินลูกรัง  จากไร่นางส ารอง สุทธิสวัสดิ์กุล - ไร่นายสมาน 

นาดี หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง 
       22. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนหนองบุญมาก

พิทยาคม หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง 
 

 



 ๑๔ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ท่ี 8) 
       1. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายไร่นายนรินทร์ 

ประสาทพิธพรชัย หมู่ที่ 8 บ้านเสริมสุข เชื่อมต าบลมาบตะโกเอน อ.ครบุรี 
       2. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายไร่  หมอแดง 

– ถนนเชื่อมบ้านยอกขามลานตาจ๋อง 
       3. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายไร่  นายด า 

ขมโคกกรวด (ถนนสาย ยอกขาม) – ลานตาจ๋อง 
       4. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก  สายไร่นายเที่ยง อ่องพิมาย - ไร่นางบุญเรือน 

ธรรมดา หมู่ที่ 8  บ้านเสริมสุข 
       5. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก  สายสามแยกไร่นายทักษิณ ขอชูกลาง - ไร่นาง

ส ารวย  เลือดกระโทก หมู่ที่ 8 บ้านเสริมสุข 
       6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิเชียร ทูลกลาง - บ้าน

นางพลอยเพ็ญ หมู่ที่ 8 บ้านเสริมสุข 
       7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจรูญ ทองจอก - บ้านนาง

สมหมาย มัดตังดอน หมู่ที่ 8 บ้านเสริมสุข 
       8. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายสุชีพ ตากกระโทก - ไร่นายทน กมล

จิตร หมู่ที่ 8 บ้านเสริมสุข 
       9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฉลียว อันเสน -   บ้าน

นางใส จ าปีกลาง หมู่ที่ 8  บ้านเสริมสุข 
 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ท่ี 9) 
      1. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายข้างโรงเรียน

หนองบุญมากพิทยาคม - สิ้นสุดถนนลาดยางบ้านสวรรค์วารีหมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วารี 
      2. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายสัมฤทธิ์ ครอบกลาง - ไร่นายสายันต์ 

ทูลกลาง หมู่ที่ 9   บ้านสวรรค์วารี 
      3. ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร จากไร่นายบุญเอ้ือ พะยอมใหม่ - ไร่นาย

จ าลอง ดุลย์กลาง  หมู่ที่ 9บ้านสวรรค์วารี 
      4. ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร   จากไร่นางชะไม้ แก้วดอนรี  - ไร่นาย

สุทัศน์ หาญสงคราม  หมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วารี 
      5. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายจ าลอง ดุลย์กลาง - บ่อขยะ หมู่ที่ 9 

บ้านสวรรค์วารี 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ท่ี 10) 
      1. ซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายโรงไก่ - นานายสมชาย ลึกกลาง หมู่ที่ 10 

บ้านพูนทรัพย์ 
       2. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลกลางหมู่บ้าน  - บ้านนางพุฒ 

จันทร์คง หมู่ที่ 10  บ้านพูนทรัพย์ 



 ๑๕ 

       3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพุฒ จันทร์คง  - บ้าน นาย
อนันต์ ด ากระโทก หมู่ที่ 10   บ้านพูนทรัพย์ 

       4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอนันต์ ด ากระโทก  - สุด
เขตต าบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 10 บ้านพูนทรัพย์ 

       5.  ซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายไร่นางนิตยา ฤทธิประสาท - ไร่นางละเอียด 
ฤทธิไธสง หมู่ที่ 10   บ้านพูนทรัพย์ 

       6. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายบ้านนาย
เชิด ตรงกลาง - บ้านนายแช่ม อ่อนปรุ หมู่ที่ 10 บ้านพูนทรัพย์ 

       7. ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลกลางบ้าน - บ้านนาง
อ านวย จันดี หมู่ที่ 10 บ้านพูนทรัพย์ 

       8. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสุชาติ สิงขรรักษ์ 
- สิ้นสุดถนนหลักหมู่ที่ 10 บ้านพูนทรัพย์ 

        
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ท่ี 11)  
        1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสิทธิ์ ส าราญเพ็ชร  - 

บ้านนางดี ดอกไธสง หมู่ที่ 11บ้านไทยอยู่เย็น 
        2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมพงษ์ ฝ่ายค้า  - บ้าน

นายเลิศพงษ์ ธนกิจเสถียรชัย หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น 
        3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสาย 2141 - คลองสวายสอ 

หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น 
        4. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายสมาน ศรีทอง - คลองสวายสอ หมู่ที่ 

11 บ้านไทยอยู่เย็น 
        5. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายคลองสวายสอ - นานายแผน สดกลาง หมู่

ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น 
        6. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู จากบ้านนางสาวพิน 

ตุ๋ยกระโทก - บ้านนางพันธุ์ โสมพิมาย - บ้านนายอุดม ชมโคกสูง  หมู่ที่ 11 บ้าน   
ไทยอยู่เย็น 

        7. ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน   จากบ้านนายถนอม ดวงมุขพะเนา - 
บ้านนางเสมอ ปุ๋ยกระโทก  หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น 

        8. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู จากบ้านนายสมพงษ์ 
ฝ่ายค้า - บ้านนายเลิศพงษ์ ธนกิจเสถียรชัย หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น 

        9. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู จากบ้านนายประสิทธิ์ 
ส าราญเพ็ชร - ถนนสาย 2141 หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น 

        10. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู จากบ้านนางดี   
ดอกไธสง - บ้านนายลุน ศรีปัจฉิม หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น 

        11. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายนานางเลียบ มัดตังดอน - นานายเกลี้ยง 
มุ่งอ้อมกลาง หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น 

        12. ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนางมวล จัตุรัส - บ้านนาย
นพรัตน์ ไกรสอน หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น 



 ๑๖ 

       13. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู จากบ้านนายเรืองชัย
แขสิงห์ - ถนนสาย 2141  หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น 

    
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ท่ี 12)  
      1. ปรับปรุงทางระบายน้ า สายบ้านนางสายหยุด เดชา - บ้านนายยุทธศาสตร์ 

บุญก าเนิด  หมู่ที่ 12  บ้านภูมิพัฒนา 
      2. ปรับปรุงทางระบายน้ า สายตะวันตกวัดหนองตะไก้  หมู่ที่ 12 บ้าน     

ภูมิพัฒนา 
      3. ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา 
      4. ติดต้ังโคมไฟสาธารณะภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา 
      5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสิน - บ้านนาง    เดือนรุ่ง 

หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา 
      6. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายนานางเลียบ - นานางส าอางหมู่ที่ 12 บ้าน

ภูมิพัฒนา 
      7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุพจน์ กล้าหาญ - บ้านนาง

เจียม โจ้พิมาย หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา 
      8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเดือนรุ่ง เบ็นเน็ท - บ้าน

นายจ าเริญ พิมานเจริญสุข หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา 
      9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางก าไร คันกลาง - ประตูวัด

เก่า หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา 
      10. ขุดลอกคลองดินด า หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา 
      11. ก่อสร้างฝายกั้นน้ านายวัน กลั่นมา หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา 
      12. ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะป่าช้าหนองตะไก้ หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
      1. ซ่อมแซมร่อง/ทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
      2. ขุดลอกร่อง/ทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
      3. ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน 
      4. ซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
      5. ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน 
      6. ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรภายในหมู่บ้าน 
      7. ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน 
      8. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 
      9. ก่อสร้างท านบดินภายในหมู่บ้าน 
      10. ก่อสร้างฝายทดน้ า/น้ าล้น 
      11. ก่อสร้างคลอง/เหมืองส่งน้ า 
      12. ปรับปรุง ซ่อมแซมท านบดิน 
      13. ปรับปรุง ซ่อมแซม ฝายทดน้ า/น้ าล้น 



 ๑๗ 

      14. ปรับปรุง ซ่อมแซมคลอง/เหมืองส่งน้ า 
      15. ขุดลอกสระน้ า/หนองน้ า 
      16. ขุดลอกคลองน้ า 
      17. ติดตั้งป้ายต าบลหนองตะไก้ (บริเวณปากทาง) 
      18. ก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์บริเวณท่ีท าการ อบต.หนองตะไก้ 
      19. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
      20.ปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
      21. ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
      22. ปรับปรุงห้องน้ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
      23. ตีเส้นจราจรถนนลาดยางสายทางเข้าต าบลหนองตะไก้ 

         24. ถมดินบริ เวณหลังศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล       
หนองตะไก ้
          25. ถมดินบริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
          26. ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
          27. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน 
          28. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน 
          29. ซ่อมแซม/ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน 
          30. ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 
          31. ก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร 
          32. ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
          33. ปรับปรุงซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมระบบภายในส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
    
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
      1. ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 
      2. ก่อสร้างลานเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6.3 แผนงานการพาณิชย์ 
      1. ขยายเขตประปา 
      2. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง 
      3. ก่อสร้างถังพักน้ าประปา 
      4. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง หมู่ที่ 12 (หลังศาลา SML) 
      5. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 
      6. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง 
      7. ปรับปรุงซ่อมแซมถังน้ าประปาและคุณภาพน้ าประปา 
      8. ปรับปรุงอาคารผลิตน้ าประปา (เช่น อาคาร ประตู รั้ว เป็นต้น) 
      9. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปา 
      10. ติดตั้งระบบกรอง/เครื่องกรองน้ าประปาน้ าดื่ม 



 ๑๘ 

      11. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสิ่งสกปรกเจือปน 
      12. ปรับปรุง/เปลี่ยนท่อเมนต์ระบบประปา 
      13. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค บริโภค 
      14. โครงการวางระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงานกิจการประปา 

 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
      1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
      2. โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่  
10 
      3. โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 
      4. โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
      5. โครงการงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
      6. โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน 
      7. โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 
 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
      1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล 
      2. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
      3. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
      4. โครงการจัดตั้งชมรมกีฬาต าบลหนองตะไก ้
      5. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
      6. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
      7. โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
      8. โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา 
      9. โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 
      10. โครงการกิจกรรมวันออกพรรษา 
      11. โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี 
      12. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์    
      13. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
      14. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและ

วันส าคัญของชาติ 
      15. โครงการจัดนิทรรศการวันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญของชาติ 

      16. โครงการส่งเสริมบทบาทของ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ในการพัฒนา
ชุมชน 



 ๑๙ 

      17. โครงการสร้างจิตส านึกในด้านจริยธรรม 
      18. โครงการส่งเสริมมารยาทไทย 
      19. โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
      20. โครงการวัคซีนวัฒนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม 
      21. โครงการเยาวชนคนเก่ง คนดี 
      22. โครงการอิ่มบุญพ่อแม่จูงลูกเข้าวัด 
      23. โครงการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มดนตรีพื้นบ้าน 
      24. โครงการปลอดเหล้าและอบายมุข 

          25. โครงการเข้าค่ายอบรมธรรมะเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
           26. โครงการฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี และนิทรรศการย้อนยุค วิถี
ชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง   
 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
    8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
          1. โครงการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
          2. โครงการกิจกรรม ๕ ส 
          3. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผลความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          4. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
          5. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
          6. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
          7. โครงการประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 
          8. โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการเก่ียวกับการช าระภาษี 
          9. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
          10. โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
          11. โครงการสนับสนุนการจัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) 
          12. โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การด าเนินงานของ อบต. 
          13. โครงการออกรังวัดที่ดินสาธารณะและออกเอกสารสิทธิ์ 
          14. โครงการอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

    8.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
              1. โครงการจัดท าแผนชุมชน 
              2. โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบลเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน 
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              3. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
              4. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
              5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนและสร้างเสริมสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
                 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

    8.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
          1. โครงการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความ

พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 
          2. โครงการรับแสดงตนเพ่ือรับเงินเบี้ย   ยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ/

ผู้ป่วยเอดส์ (นอกสถานที่) 
                 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

    8.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
          1. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค - บริโภค ของ อบต. 

                 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

    9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
          1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา  

          2. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
          3. โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
          4. โครงการรณรงค์อบรมสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะใน

ชุมชน 
          5. โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
          6. โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ประชาชน 
          7. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน 
          8. โครงการติดตั้งป้ายชื่อ อบต./ชื่อหมู่บ้าน/ชื่อซอย 
          9. โครงการบรรเทาทุกข์และแก้ไขปัญหาจากภัยหนาว 
          10. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือ ตรวจสอบ ดูแล ชุมชนของ 

อปพร./ทีมหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย 
          11. โครงการติดตั้งป้ายจราจร ถนนสาย 2141 
          12. โครงการจัดหาวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้และครุภัณฑ์ในกิจการ อป

พร.ต าบลหนองตะไก ้
           13. โครงการฝึกอบรมทบทวนแกนน าหมู่บ้านเพ่ือรักษาความสงบ

เรียบร้อยและความม่ันคงในหมู่บ้าน/ต าบล 
           14. โครงการเยาวชนสู้ไฟ (สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
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10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    10.1 แผนงานสาธารณสุข 
            1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 
            2. โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การเผา ตอซังข้าว อ้อยและขยะมูลฝอย 
            3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าต าบลหนองตะไก ้
 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    10.2 แผนงานการเกษตร 
            1. โครงการรักษ์น้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 
            2. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว 
            3. โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์ 
            4. โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก 
            5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
            6. โครงการก่อสร้างแผงโซล่าเซลล์เพ่ือประหยัดพลังงานและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
            7. โ ค ร งก า ร ร ณร ง ค์ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก อนุ รั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            8. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
            9. โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    10.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
            1. โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
            2. โครงการจัดซื้อท่ีดินทิ้งขยะแห่งใหม่ 
            3. ก่อสร้างสวนสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
            4. โครงการก ากับและตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการ 

: จึงน าเสนอท่ีประชุมสภา อบต. หนองตะไก้ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 
 

: ตามที่ท่านนายกฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ต่อที่ประชุมฯ ไปแล้วนั้น มีท่านสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็น
เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  เชิญครับ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
(นายสุรพงษ์  ดื่มพุทรา) 

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ตามที่ท่านนายก อบต.
ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)    ผมขอสอบถามเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  จากจ านวน 900,000 บาท มาเป็นจ านวน  
5,000,000 บาท ผมขอทราบในรายละเอียดที่เราจะสร้างอาคารอเนกประสงค์ว่าเรา
สร้างอาคารเป็นลักษณะไหนและสร้างบริเวณไหนของ อบต. ครับ 

นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้   
ตามที่ผมได้เสนอขอสภา อบต.หนองตะไก้ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ไปแล้วนั้น  ผมขอชี้แจงตาม
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นี้ครับ สืบเนื่องมาจากเราได้รับดินจากที่ทางกรมชลประทานได้มาขุดลอกคลองดินด า
น ามาถมที่ให้บริเวณด้านหลัง อบต. เราเลยจะด าเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ด้านหลัง อบต. ครับ ในส่วนของรายละเอียดอาคารขออนุญาตให้ นายผดุงพงศ์  ไพร
เขียว  ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ชี้แจงครับ 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
(นายผดุงพงศ์  ไพรเขียว)   

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  ผมขอน าเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เราจะ
สร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียวขนาดพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 438 ตร.ม. พ้ืน
จะยกสูงประมาณ 1 เมตร ตัวอาคารโครงสร้างหลักจะเป็น คสล. ฐานรากเสาเข็ม ตัว
อาคารก่ออิฐฉาบปูน หลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ ตัวนี้จะเป็นแบบร่าง เพ่ือที่จะมา
คิดปริมาณงาน ส าหรับตัวแผนผังของอาคารจะเป็นลักษณะตัวยาวไปทางด้านหลังจะ
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ส่วนบริเวณที่จะสร้างจะอยู่ตรงบริเวณที่เราถมดินใหม่ 
ถ้าเราจะสร้างก็จะมาวางผังกันใหม่อีกรอบ ส่วนพ้ืนที่ใช้สอยเราก็จะกั้นห้องประมาณ 
8 ห้อง จะมีพ้ืนที่ส าหรับห้องประชุมอีก 1 ห้อง  รูปร่างของอาคารก็จะเป็นลักษณะ
หลังคาเป็นทรงปั้นหยามีจั่ว ประตูหน้าต่างเป็นอะลูมิเนียม เน้นการดูแลรักษาง่าย 
ส าหรับแบบสามารถปรับแบบกันอีกทีเพ่ือให้ตรงกับความต้องการครับ 

รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์  ชัยโคตร) 
 

: มีท่านสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนเกี่ยวกับร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อีกหรือไม่  เชิญครับ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
(นายสิรภพ  ดอนกระโทก) 

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ผมขอสอบถามเกี่ยวกับ
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ผมอยากทราบรายละเอียดของโครงการว่าเราจะ
ด าเนินการอย่างไรบ้าง และโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตัวอาค าร
อเนกประสงค์เราจะมีห้องประชุมสภาด้วยหรือเปล่าครับ 

นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ตามที่
นายสิรภพ  ดอนกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7  สอบถามเกี่ยวกับอาคาร
อเนกประสงค์มาขออนุญาตให้นายสุเมธ ทิศกลาง ปลัด อบต. เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับ
รายละเอียดครับ และเกี่ยวกับโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ขออนุญาตให้นาย
กิ่ง  กลิ้งทะเล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยกับ
รายละเอียดครับ 

ปลัด อบต. 
(นายสุเมธ  ทิศกลาง) 

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  จากแบบอาคารอเนกประสงค์จะมีห้องประชุมเล็กประชุมได้ประมาณ 20 
คน ถ้าอาคารเสร็จแล้วเราก็จะให้พนักงานย้ายไปอยู่อาคารหลังใหม่ แล้วจะใช้อาคาร
พัสดุเป็นที่ประชุมสภาฯ ส่วนห้องประชุมเก่าจะท าเป็นที่เก็บของครับ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
(นายกิ่ง กลิ้งทะเล) 

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน  ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อโครงการครับ จากโครงการบริหารจัดการขยะ
ในพ้ืนที่ต าบลหนองตะไก้  เปลี่ยนแปลงมาเป็นโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
การด าเนินงานตามโครงการไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยครับ สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อ
โครงการสืบเนื่องมาจากนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ในเรื่องจัดการขยะอยากให้แต่
ละต าบลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย ชื่อโครงการเดิมมันจ าเพาะ
เจาะจงว่าเป็นในพ้ืนที่ต าบลหนองตะไก้ ก็เลยเปลี่ยนเป็นภาพกว้าง คือบริหารจัดการ



 ๒๓ 

ขยะมูลฝอยในชุมชน สามารถไปได้กว้างขวางกว่าค าว่าพ้ืนที่ต าบลหนองตะไก้ส่วนเรื่อง
งบประมาณก็เท่าเดิมครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 
 

: ตามที่ท่านนายกฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ต่อ
ที่ประชุมฯ ไปแล้วนั้น มีท่านสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นเป็น
อย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 
: สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง - เสียง  ลาประชุม 2 คน คือ 1.นายอาทิตย์  มากมูล 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  2.นายพัน  หาญสงคราม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9   

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ  

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  มีท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอ
เชิญครับ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 
(นายอูน กรวยสวัสดิ์) 

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ตอนนี้เราก็อยู่ร่วมกัน
มาก็ประมาณ 8 ปีแล้ว วันนี้คงเป็นวันประชุมสภาวันสุดท้ายแล้ว  

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
(นายกิ่ง กลิ้งทะเล) 

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน  ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ตามก าหนดการเดิมเราด าเนินการในเดือน
พฤษภาคม เราได้มาติดปัญหาเรื่องการส ารวจจ านวนสัตว์ แต่เราได้ท าการส ารวจเสร็จ
เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม ช่วงที่กรมอนามัยกับ อปท.ทั่วประเทศจะรณรงค์กันระหว่าง
เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ทางด้านบริษัทที่จ าหน่ายวัคซีนเขาจะจ าหน่ายให้แก่
หน่วยงานที่ได้จองไว้เท่านั้นใครที่สั่งทีหลังก็จะได้ล่าช้ามากเราได้ท าการสอบถามไปแล้ว 
เขาแจ้งมาว่าวัคซีนน่าจะมาอาทิตย์หน้าน่าจะมาแน่นอน  
: เรื่องสถานท่ีกักกัน Local Quarantine (LQ) ต าบลหนองตะไก้ ทาง อบต.หนองตะไก้
ได้รับมอบหมายจากอ าเภอหนองบุญมาก ให้เราหาสถานที่ ตามหลักเลยศูนย์นี้คือแค่
กักกันกักตัวผู้เป็นกลุ่มเสี่ยง ส าหรับศูนย์บัญชาการใหญ่จะอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เท่านั้นที่จะสั่ง ณ ตอนนี้เราก็จะรอหนังสือมอบหมายจากจังหวัดเท่านั้น เมื่อวานก็ได้มี
การเปลี่ยนเป็น State Quarantine (SQ) เพราะว่าต้องมีมาตรฐานในด้านความสะอาด  
ด้านการคัดกรอง ด้านอาหาร ทางอ าเภอมอบหมายให้เราดูแลกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมา
จาก 24 จังหวัด เมื่อวานทางสาธารณสุขอ าเภอ นายอ าเภอ อยากมอบนโยบายให้
หอประชุมอ าเภอเป็นที่กักกัน ทุกวันนี้เราให้ญาติแจ้งคนที่ติดที่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอ
หนองบุญมากได้กับมารักษาท่ีโรงพยาบาลหนองบุญมาก แต่ต้องประสานงานมาก่อนว่า
มีเตียงหรือเปล่าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน 1-2 วัน วันนี้ต าบลหนองตะไก้ก็มี
ครอบครัว 5 คน ติด 3 คน เราก็ได้ประสานไปที่ อบจ.ที่มีศักยภาพพอ มีรถตู้ไปรับ 
แล้วก็มากักตัวอยู่ที่สาธารณสุขอ าเภอ ส่วนถ้าสาธารณสุขอ าเภอไม่เพียงพอก็ต้องมาอยู่
ที่ หอประชุมอ าเภอฯ ตามหลักว่าอันที่หนึ่งต้องมาที่อ าเภอ พอคัดกรองแล้วผลเป็นลบ
ภายใน 7 วันหรือแล้วแต่หมอจะอนุญาตแล้วถึงจะมากักตัวต่อที่ LQ เพ่ือคนที่อยู่ก่อน
หน้านี้และผู้ควบคุมความสบายใจว่าเขาปลอดเชื้อแล้ว ศูนย์เราไม่ใช่ศูนย์ที่เขาติดเชื้อ
แต่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยง การด าเนินการต่างๆ เราต้องรอประกาศมาจาก



 ๒๔ 

จังหวัดก่อน เราต้องดูระเบียบว่าเขาสั่งการมาเลยว่าค่าใช้จ่ายป่วยการ อปพร. เรา
สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ ซึ่งเป็นบุคคลภายใน ส่วนบุคคลภายนอก เช่น ประชาชน
ทัว่ไป อสม. ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ช่วย เราต้องมาดูอีกว่าอ านาจหน้าที่
ของนายก อบต. ได้รับมอบหมายจากตรงไหน เราต้องมาดูว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งมาที่
อ าเภอ ส่วนเรื่องค่าอาหาร 1 คน ไม่เกิน 3 มื้อๆละไม่เกิน 50 บาท ส าหรับผู้กักตัว 
และผู้ดูแล ค่าอาหารไม่น่ามีปัญหา ระเบียบต่างๆผมได้ปรึกษากับท่านปลัด อบต.แล้ว 
ว่าเราจะใช้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 2560 โดยมีปลัดอ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอ เป็น
กรรมการ และผู้น าชุมชน และประชาคมต าบล เราจะประชุมกันในวันพฤหัสบดีที่ 15 
กรกฎาคม 2564 เพ่ือหาข้อสรุปกันว่า อันไหนเบิกจ่ายได้บ้าง แต่ตอนนี้เรื่องอาหารคือ
อาทิตย์แรกเราได้เอาข้าวกล่องที่ร้านทรัพย์อนันต์ พอประเมินดูแล้วทาง อสม.เห็นว่า
มันเกิดความยุ่งยากก็เลยตกลงกันว่าจะท าโรงครัว เพ่ือที่จะให้เพียงพอต่อความต้องการ 
ของผู้มาประจ าศูนย์ LQ และผู้กักตัว คือที่ทางอ าเภอสั่งการมาว่าให้มีส่วนร่วม 3 ส่วน
ด้วยกัน คือ 1. อบต.หนองตะไก้ จะเป็นการดูแลเรื่อง จัดสถานที่ ยาฆ่าเชื้อ เจล
แอลกอฮอล์ อาหารและอปพร.  2.รพ.สต.หนองตะไก้ ก็จะมี อสม. ก็จะช่วยหมอคัด
กรอง ช่วยดูแลกลุ่มเสี่ยง  3.ผู้น าชุมชน ก านัน – ผู้ใหญ่บ้าน เป็นฝ่ายปกครองดูแล
ลูกบ้าน ใครที่หนีออกจากศูนย์กักกันหรือไม่มากักตัวก็ต้องไปตามตัวมากัก ก็เลยเป็น
ที่มาของการมีส่วนร่วมทั้ง 3 ส่วน  แต่ที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้คือเราเป็นเจ้าภาพเรื่อง
อาหาร และสถานที่ เขาก็เลยมองว่าท าไม อบต.ถึงไม่เบิกจ่าค่าเบี้ยเข้าเวรไม่ได้ ผมก็
เลยน าเรียนท่านผู้น าชุมชน เดียวผมจะดูเรื่องระเบียบให้ก่อน แต่ก็ต้องผ่านการ
ประชุมของคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนก่อน เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องโรค
ระบาดที่เราไม่ได้ตั้งข้อบัญญัติไว้เพราะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยผมได้คิดค่าใช้จ่าย
ไว้ 1 เดือน เป็นเงิน 220,000 บาท 5 เดือน 1 ล้าน ส่วนมากศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับสาธารณภัย บ้านพัง ถนนพัง อุทกภัย วาตภัย ผู้ว่า
ราชการจังหวัดต้องประกาศ เราจึงต้องรอหนังสือที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศก่อน 
ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้ไปร่วมเข้าเวรครับ  

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
(นายสิรภพ  ดอนกระโทก) 

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ผมขอสอบถาม 3 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ถนนเส้นไร่นายขาว  ดอกทุเรียน  ถึงไร่นางจรูญ เรืองมณี ได้มีผู้รับเหมาได้น า
รถมาเกรดทางไว้ก่อนท าให้ถนนเกิดความเสียหายประชาชนสัญจรยากล าบาก ขอให้เร่ง
ด าเนินการด้วยครับ  เรื่องที่ 2 ดินที่ทางกรมชลประทานได้ขุดลอกเราสามารถน ามาถม
ถนนบ้านเส้นในไร่ที่ช ารุดได้หรือเปล่า    เรื่องที่ 3 ตอนนี้ อบต.หนองตะไก้ ขาด
บุคลากรต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  ไม่ทราบว่ามีใครติดต่อมาบ้างหรือเปล่าครับ 

นายก อบต. 
(นายสุรทิน  วัชรประทีป) 

: เรียน ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภา อบต.หนองตะไก้ ทุกท่าน  ตามท่ีท่านสมาชิก
สภาฯ อบต.หมู่ที่ 7 ได้สอบถามมา ในส่วนของเจ้าพนักงานพัสดุเราก็ได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความสนใจโอนย้ายไปแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อมาครับ ส่วน
โครงการสายไร่นายขาว  ดอกทุเรียน  ถึงไร่นางจรูญ เรืองมณี เราได้มาท าสัญญาไป
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ จะเร่งให้รีบมาลงงานโดยเร็วครับ 

รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์  ชัยโคตร) 

: มีท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญครับ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 
(นางชะม้าย  ศรีเกาะ) 

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ดิฉันขอสอบถาม 2 
เรื่อง  เรื่องที่ 1 เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่ที่ 11 ตอนนี้ไม่ติดหลายจุดคะ ขอให้



 ๒๕ 

กองช่างไปด าเนินการซ่อมให้ด้วยคะ  เรื่องที่  2  เรื่องน้ าท่วมหน้าบ้านนางกชกร     
เพ่ิมกระโทก อสม.หมู่ที่ 12 ขอให้แก้ไขให้ด้วยคะ  

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 
(นายธงชัย  จ าปาโพธิ์) 

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ผมขอเสนอให้ขุดลอก
รางระบายทั้ง 2 ฝั่ง ของถนนสายกลางบ้าน เพราะตอนนี้ดินได้มาอุดตันเต็มไป
หมดแล้วครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: สมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆ เพิ่มเติมหรือไม่  ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี
ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านนายก อบต. พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร  หัวหน้า
ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านเข้าร่วมการ
ประชุมสภา อบต.   หนองตะไก้  จนการประชุมส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอขอบคุณครับ 

 :  ขอเลิกประชุม 
  

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
 
   (ลงชื่อ)         สุเมธ  ทิศกลาง   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                        (นายสุเมธ  ทิศกลาง) 

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 
              (ลงชื่อ)      รวยริน  พิมพ์ปรุ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นางรวยริน  พิมพ์ปรุ) 

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 3 
 

                       (ลงชื่อ)      พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 4 
 

    (ลงชื่อ)      ชะม้าย  ศรีเกาะ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                    (นางชะม้าย  ศรีเกาะ) 

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 11 
 

        (ลงชื่อ)       สุชาติ ตรงกลาง   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                   (นายสุชาติ  ตรงกลาง) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖ 

 
 

การรับรองรายงานการประชุม 
 

- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจ าปี พ.ศ. 2564  วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เม่ือการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2564  วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 

 (ลงชื่อ)           สุชาติ  ตรงกลาง 
       (นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 

 
 
 
 

 


