
 บันทึกรายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

………………………….. 
 

ผู้มาประชุม  จ านวน   12   คน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก ประธานสภา อบต.หนองตะไก้ พงษ์ศิริ ชิดดีนอก 
2 นายสิรภพ ดอนกระโทก รองประธานสภา อบต.หนองตะไก้ สิรภพ ดอนกระโทก 
3 นางธนพรรณ คูณกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ธนพรรณ คูณกลาง 
4 นายธงชัย จ าปาโพธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ธงชัย จ าปาโพธิ์ 
5 นายสมนึก ชัยโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สมนึก ชัยโคตร 
6 นายรุ้ง เจือกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 รุ้ง เจือกระโทก 
7 นายธนเดช คงหนองบัว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ธนเดช คงหนองบัว 
8 นายนิกร พะยอมใหม่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 นิกร พะยอมใหม่ 
9 นายสุชาติ  ตรงกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 สุชาติ ตรงกลาง 

10 นายอูน กรวยสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 อูน กรวยสวัสดิ์ 
11 นางสาวพยุง ปีบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 พยุง ปีบกระโทก 
12 นายสุเมธ ทิศกลาง เลขานุการสภาฯ สุเมธ ทิศกลาง 

 

ผู้ลาการประชุม  จ านวน  1  คน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นางสาวธนพร คูณกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
 

ผู้ขาดประชุม      จ านวน  -  คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 12 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา นายก อบต. หนองตะไก้ สุรพงษ์ ดื่มพุทรา 
2 นายนิติเศรษฐ์ สงมะเริง รองนายก อบต. หนองตะไก้ นิติเศรษฐ์ สงมะเริง 
3 นายพิศณุ นิดกระโทก รองนายก อบต. หนองตะไก้ พิศณุ นิดกระโทก 
4 นายสุพรรณ เชื้อนนท์ เลขานุการนายกฯ สุพรรณ เชื้อนนท์ 
5 นางภัฒน์พิมล เกียรติภัชรสกุล รองปลัด อบต.  ภัฒน์พิมล เกียรติภัชรสกุล 
6 นางสุกัญญา ทองเหลือง ผู้อ านวยการกองคลัง สุกัญญา ทองเหลือง 
7 นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง สุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์ 
8 นางสาวจารุณีย์ เดชา หัวหน้าส านักปลัด  จารุณีย์ เดชา 
9 นางสาวอารีย์ ชัยชนะ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อารีย์ ชัยชนะ 

10 นายพรพิชัย สิงหาท้าว ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ พรพิชัย สิงหาท้าว 
11 นายกิ่ง กลิ้งทะเล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ กิ่ง กลิ้งทะเล 
12 นางสาวณัฐนันท์ ยังทะเล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณัฐนันท์ ยังทะเล 

      



๒ 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

เมื่อสมาชิกสภา อบต.หนองตะไก้มาถึงที่ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันแล้ว เลขานุการสภาอบต. จึงเรียก
ให้สมาชิกสภา อบต. เข้าห้องประชุม และเชิญประธานสภาฯจุดธูป เทียน สวดมนต์และเปิดการประชุมสภา อบต. 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สวัสดีครับท่านนายก อบต. สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ผมขอเปิดประชุมสภา อบต.หนองตะไก้ ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 1.1 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
………………………………………… 

        อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๔ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ และมติการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตะไก้ สมัยประชุมสภาสามัญ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 4  มกราคม  2565  
นั้น 
        เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  จึงเรียกประชุมสภาสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 ระหว่าง  วันที่ ๑ – ๑๕  สิงหาคม  2565  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ประกาศ  ณ  วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565  
พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก 

(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

 : เพื่อให้สภา อบต.หนองตะไก้ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และกิจการอื่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ที่
เสนอโดยนายก อบต.หนองตะไก้ ในห้วงระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 
: ดังนั้น จึงขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามก าหนดด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต . สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 

พ.ศ. 2565 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 
ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: การรับรองรายงานการประชุมในวันนี้ จะรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 



๓ 
 
 : ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย

ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 รายงานต่อ
ที่ประชุมฯ  

เลขานุการสภาฯ 
(นายสุเมธ ทิศกลาง) 

: เลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมสภาฯ  

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ต่อที่ประชุมฯ ไปแล้ว
นั้น  มีท่านสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยค า จะสอบถามหรือมีความเห็นเป็นอย่าง
อ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 
: สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 1.นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธานสภาฯ      
2.นายสิรภพ ดอนกระโทก รองประธานสภาฯ ลาประชุม จ านวน 1 คน คือ 1.
นางสาวธนพร  คูณกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

ระเบียบวาระที่ 3 : กระทู้ถาม  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว(ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องที่เสนอใหม่ 

 5.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.
2565  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

  : ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ได้เสนอพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 
: ต่อไป ขอเชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ต่อไปขอ
เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบต. 
(นายสุรพงษ์  ดื่มพุทรา) 
 
 
 
 
 
 

: เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้   
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ                              
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความ
ต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทาง
วิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และเพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 
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         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป  
ตามรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  งบประมาณ 30,000  
บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
     1. โครงการหลังฝนถนนดี  งบประมาณ 50,000 บาท 
     2. โครงการปรับปรุงหลังคาที ่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้
งบประมาณ 25,600  บาท 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
      1. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)   และ
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAXGIS)  งบประมาณ 350,000 บาท 
     2. โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ การเสียภาษี  งบประมาณ 10,000  บาท 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
      1. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   งบประมาณ 
100,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
     1. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีเยียวยาหรือฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย  งบประมาณ 100,000  บาท 
      2. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง
งบประมาณ 220,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  แผนงานการศึกษา 
     1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและประถมศึกษา
งบประมาณ 30,000  บาท 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทย  งบประมาณ 50,000  บาท 
      2. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวันท้องถิ ่นไทยงบประมาณ 
40,000 บาท 
 
 
 
 
 



๕ 
 

 บัญชีครุภัณฑ์ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ จ านวน 1 ชุด/ปี  งบประมาณ 206,150 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
     2. ครุภัณฑ์การเกษตร  รายการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ 3 แรงม้า 
แผ่นบังคับโซ่ยาว 12 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง/ปี  งบประมาณ 30,000 บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบ ส านักปลัด 
 

     แผนงานสาธารณสุข 
     1. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายการจัดซื ้อเครื ่องพ่นหมอกควัน
สะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จ านวน 2 เครื่อง/ปี   งบประมาณ 150,000  
บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

     แผนงานการพาณิชย์ 
     1. ครุภัณฑ์การเกษตร รายการจัดซื้อปั๊มบาดาล 2HP 380V 14 ใบพัด ท่อส่งน้ า  
ไม่เกิน ๒ นิ ้ว พร้อมอุปกรณ์จ านวน 3 เครื ่อง/ปี  งบประมาณ 90,000  บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจการประปา 
      2. ครุภัณฑ์โรงงาน  รายการ จัดซื้อสว่านไร้สาย (แบบกระแทก) ขนาด 18 โวลต์ 
พร้อมแบตเตอรี่ จ านวน 1 เครื่อง/ปี  งบประมาณ 9,800  บาท หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานกิจการประปา 
      3. ครุภัณฑ์โรงงาน  รายการ จัดซื ้อหินเจียรไร้สาย ขนาด 18 โวลต์ พร้อม
แบตเตอรี่ จ านวน 1 เครื่อง/ปี  งบประมาณ 13,500  บาท หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานกิจการประปา 

  : จึงน าเสนอที่ประชุมสภา อบต. หนองตะไก้ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
 

: ตามที่ท่านนายกฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อที่ประชุมฯ ไปแล้ว
นั้น มีท่านสมาชิกสภา อบต.ฯ ท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 
: สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 1.นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธานสภาฯ        
2.นายสิรภพ ดอนกระโทก รองประธานสภาฯ ลาประชุม จ านวน 1 คน คือ 1.นางสาว
ธนพร  คูณกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

 5.2 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
      พ.ศ. 2565  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ได้เสนอพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565   เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 



๖ 
 

 
: ต่อไป ขอเชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 
- 2570) เปลี่ยนแปลง ครั ้งที่ 1  พ.ศ.2565  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบต. 
(นายสุรพงษ์  ดื่มพุทรา) 

: เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้   
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นนั้น หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การ
พัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติ
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้
น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได ้
        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่ 1 พ.ศ.2565  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบันอีกทั ้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป   
ตามรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  แผนงานการศึกษา 

     โครงการเดิม 
     1. โครงการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพัฒนาการของเด็ก  ปีงบประมาณ 2566 
-2570 งบประมาณ 30,000 บาท  กองการศึกษาฯ 

    โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     1. โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเพิ่มพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ปีงบประมาณ 2566 -2570 งบประมาณ 40,000 บาท  กองการศึกษาฯ 

     โครงการเดิม 
     2. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองตะไก้  ปีงบประมาณ 2566 -
2570 งบประมาณ 1,747,200 บาท  กองการศึกษาฯ 

    โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     2. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองตะไก้  ปีงบประมาณ 2566 -
2570 งบประมาณ 1,927,800 บาท  กองการศึกษาฯ 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

     โครงการเดิม 
     1. โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนและกลุ ่มอาชีพ  ปีงบประมาณ 2566 -
2570 งบประมาณ 40,000 บาท  กองสวัสดิการสังคม 
     2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนต าบลหนองตะไก้  ปีงบประมาณ 
2566 -2570 งบประมาณ 50,000 บาท  กองสวัสดิการสังคม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     1. โครงการส ่งเสร ิมอาช ีพกลุ ่มสตร ี ประชาชนทั ่วไป และกลุ ่มอาช ีพ  
ปีงบประมาณ 2566 - 2570 งบประมาณ 40,000 บาท  กองสวัสดิการสังคม 
     2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนต าบลหนองตะไก้  ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 งบประมาณ 100,000 บาท  กองสวัสดิการสังคม 
 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   โครงการเดิม 

     1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลหนองตะไก้  ปีงบประมาณ 2566 
- 2570 งบประมาณ 60,000 บาท  กองสวัสดิการสังคม 

    โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลหนองตะไก้  ปีงบประมาณ 2566 
- 2570 งบประมาณ 100,000 บาท  กองสวัสดิการสังคม 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  แผนงานงบกลาง 
   โครงการเดิม 

     1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 งบประมาณ 200,000 บาท  ส านักปลัด 

    โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 งบประมาณ 250,000 บาท  ส านักปลัด 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข 
   โครงการเดิม 

     1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ปีงบประมาณ 2566 -2570 
งบประมาณ 30,000 บาท  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

    โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ปีงบประมาณ 2566 -2570 
งบประมาณ 120,000 บาท  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 



๘ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     โครงการเดิม 

     1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านนางเนาวรัตน์ ทูล
กลาง - บ้านนายเลียบ ตอบกลาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้  ปริมาณงาน ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตาม
แบบ อบต.หนองตะไก้ก าหนด  ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 1,425,000 บาท  
กองช่าง 

      โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี ่แยกบ้านนางเนาวรัตน์       
ทูลกลาง - บ้านนายเลียบ ตอบกลาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้  ปริมาณงาน ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 374 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,870 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป ้าย ตามแบบ อบต.หนองตะไก ้ก าหนด   ป ีงบประมาณ 2566 จ านวน 
1,153,100 บาท  กองช่าง 
 

     โครงการเดิม 
     2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรทิน รัตนยงค์ - บ้าน
นางสมจิตร  กิ่มพันธ์ หมู่ที ่ 3 บ้านหนองตะไก้  ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทางรวม 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.        
หนองตะไก้ก าหนด  ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 855,000 บาท  กองช่าง 

      โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทิน รัตนยงค์ - บ้าน
นางสมจิตร  กิ่มพันธ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก้  ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทางรวม 231 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,155 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ 
อบต.หนองตะไก้ก าหนด  ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 723,100 บาท  กองช่าง 
 

     โครงการเดิม 
     3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี ่แยกตลาดน้อย - ศาลา
ประชาคมของหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์  ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทางรวม 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.
หนองตะไก้ก าหนด  ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 997,500 บาท  กองช่าง 

       โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี ่แยกตลาดน้อย - ศาลา
ประชาคมของหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์  ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ระยะทางรวม 221 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,326  ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ  
ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 817,400 บาท  กองช่าง 
 



๙ 
 

     โครงการเดิม 
     4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน
แสงทองซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง  ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางรวม 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,400 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.หนองตะไก้
ก าหนด  ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 1,148,000 บาท  กองช่าง 

      โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม หมู่ที ่ 7 -    
บ้านนางสมคิด สุขสุทธิ หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง  ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทางรวม 430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 2,150 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ 
อบต.หนองตะไก้ก าหนด ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 1,354,600 บาท กองช่าง 
 

     โครงการเดิม 
     5. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายข้าง
โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม - สิ้นสุดถนนลาดยางบ้านสวรรค์วารี หมู่ที่ 9 บ้าน
สวรรค์วารี  ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 1 ,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 5 ,000 ตร.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.หนองตะไก้ก าหนด  ปีงบประมาณ 
2566 จ านวน 1,850,000 บาท  กองช่าง 

       โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดสวรรค์วารี-บ้านนางค่ า 
สงมะดัน หมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วารี  ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางรวม 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
2 ,500 ตร.ม. พร ้อมติดตั ้งป ้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.       
หนองตะไก้ก าหนด  ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 1,561,100 บาท  กองช่าง 
 

     โครงการเดิม 
     6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมพงษ์  ฝ่ายค้า -บ้าน
นายเลิศพงษ์  ธนกิจเสถียรชัย หมู่ที ่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น   ปริมาณงาน ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตาม
แบบ อบต.หนองตะไก้ก าหนด  ปีงบประมาณ 2567 จ านวน 1,425,000 บาท  
กองช่าง 

      โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมพงษ์  ฝ่ายค้า - 
บ้านนายเลิศพงษ์ ธนกิจเสถียรชัย หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น  ปริมาณงาน ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 149 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 894 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
ตามแบบ อบต.หนองตะไก้ก าหนด ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 551,400 บาท     
กองช่าง 



๑๐ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อ
ภาคและภูมิภาค  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

     โครงการเดิม 
     1. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ปีงบประมาณ 2566 - 2570 
งบประมาณ 50,000 บาท  กองการศึกษาฯ 

       โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     1. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ปีงบประมาณ 2566 - 2570 
งบประมาณ 60,000 บาท  กองการศึกษาฯ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และ
ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

     โครงการเดิม 
     1.  โครงการจ ัดน ิทรรศการว ันส าค ัญทางศาสนาและว ันส าค ัญของชาต ิ  
ปีงบประมาณ 2566 - 2570 งบประมาณ 30,000 บาท  กองการศึกษาฯ 

       โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
      1. โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ ทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและวันส าคัญ
ของชาติ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 งบประมาณ 50,000บาท กองการศึกษาฯ 
 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

     โครงการเดิม 
     1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2566 - 2570 งบประมาณ 80,000 บาท  ส านักปลัด 

      โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
      1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2566 - 2570 งบประมาณ 150,000 บาท  ส านักปลัด 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
     โครงการเดิม 

     1. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 งบประมาณ 40,000 บาท  ส านักปลัด 
 
 



๑๑ 
 

       โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
      1. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 งบประมาณ 60,000 บาท  ส านักปลัด 
: จึงน าเสนอที่ประชุมสภา อบต. หนองตะไก้ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
 

: ตามที ่ท่านนายกฯ  ได้ชี ้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อที่
ประชุมฯ ไปแล้วนั้น มีท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นเป็น
อย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 
: สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 1.นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธานสภาฯ        
2.นายสิรภพ ดอนกระโทก รองประธานสภาฯ ลาประชุม จ านวน 1 คน คือ 1.นางสาว
ธนพร  คูณกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

พักประชุม  เวลา  12.10 น  รับประทานอาหารเที่ยง 
เริ่มประชุมต่อเวลา  13.00 น. 

 5.3 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(วาระที่ 1 รับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ) 

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
 

:  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ได้เสนอญัตติการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้สภา อบต. 
หนองตะไก้ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 ข้อ 45 ข้อ 47 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ จะพิจารณาสาม
วาระรวดไม่ได้  
:  ดังนั ้น การพิจารณาในวาระที ่หนึ ่ง ท่านนายก อบต.ฯ จะเสนอหลักการร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อนายก อบต.ฯ
เสนอหลักการฯ แล้วจะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ฯ ได้สอบถามหรือ
อภิปรายก่อนที่จะมีการ ลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่ 
: ต่อไป ขอเชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบต. 
(นายสุรพงษ์  ดื่มพุทรา) 

: เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.หนองตะไก้  และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน 
: บัดนี ้ ถึงเวลาที ่ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก้ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะ
ไก้  จ ึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ดังต่อไปนี้ 
1. สถานการณ์คลัง 

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ จะได้
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
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หนองตะไก้อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก้จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

  1.1.1 เงินฝากธนาคาร                     จ านวน 93,271,817.72 บาท 
  1.1.2 เงินสะสม                             จ านวน 71,713,766.86 บาท 
  1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม             จ านวน 29,847,157.84 บาท 
  1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 5 

โครงการ รวม 2,545,474.50 บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 12 โครงการ 

รวม 3,332,075.95 บาท 
     1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
     2.1 รายรับจริง จ านวน 52,243,186.34 บาท ประกอบด้วย 
           หมวดภาษีอากร                               จ านวน      132,408.84 บาท 
           หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต จ านวน      845,017.80 บาท 
           หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                    จ านวน      318,684.65 บาท 
           หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ            จ านวน                 0.00 บาท 
           หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                         จ านวน          4,629.83 บาท 
           หมวดรายได้จากทุน                           จ านวน                 0.00 บาท 
           หมวดภาษีจัดสรร                              จ านวน 22,863,004.55 บาท 
           หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                       จ านวน 28,079,440.67 บาท 
      2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน   121,464.00 บาท 
      2.3 รายจ่ายจริง  จ านวน 36,184,378.23 บาท ประกอบด้วย 
            งบกลาง                                        จ านวน 14,239,891.61 บาท 
            งบบุคลากร                                    จ านวน 13,580,554.50 บาท 
            งบด าเนินงาน                                  จ านวน  5,309,047.12 บาท 
            งบลงทุน                                        จ านวน  1,090,885.00 บาท 
            งบเงินอุดหนุน                                 จ านวน   1,964,000.00 บาท 
            งบรายจ่ายอ่ืน                                  จ านวน                0.00 บาท 
     2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
                                                             จ านวน    121,464.00 บาท 
      2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
                                                             จ านวน 3,916,835.00 บาท 
       2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน              0.00 บาท 
       2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                      จ านวน             0.00 บาท  
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา 

1.รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2564  

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง    
   หมวดภาษีอากร 132,408.84 205,000.00 200,000.00 
   ห ม ว ด ค ่า ธ ร ร ม เ น ีย ม  ค ่า ป ร ับ  แ ล ะ
ใบอนุญาต 

845,017.80 730,000.00 837,500.00 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 318,684.65 360,000.00 320,000.00 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,629.83 8,000.00 17,000.00 
   หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 500.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,300,741.12 1,304,000.00 1,375,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 22,863,004.55 22,766,000.00 22,766,000.00 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
22,863,004.55 22,766,000.00 23,125,000.00 

รายได้ที ่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,079,440.67 25,900,000.00 28,000,000.00 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
28,079,440.67 25,900,000.00 28,000,000.00 

รวม 52,243,186.34 49,970,000.00 52,500,000.00 
 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564  

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 14,239,891.61 16,899,290.00 16,324,309.00 
   งบบุคลากร 13,580,554.50 16,630,120.00 15,845,540.00 
   งบด าเนินงาน 5,309,047.12 9,162,190.00 10,715,001.00 
   งบลงทุน 1,090,885.00 4,956,400.00 7,141,950.00 
   งบเงินอุดหนุน 1,964,000.00 2,297,000.00 2,448,200.00 
   งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 25,000,00 25,000,00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 36,184,378.23 49,970,000.00 52,500,000.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัย
อ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 และ มาตรา 68 
จึงตราข ้อบ ัญญัต ิขึ ้นไว ้โดยความเห ็นชอบของสภาองค ์การบร ิหารส ่วนต าบล        
หนองตะไก้ และโดยอนุมัติของนายอ าเภอหนองบุญมาก 
    ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

    ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
   ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 
54,356,000 บาท 
   ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 52,500,000 บาท 
   ข ้อ 5.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ ่ายจากรายได ้ เป ็นจ านวนทั ้งสิ ้น 
1,856,000 บาท 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,233,290 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 977,800 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 9,682,642 
   แผนงานสาธารณสุข 2,944,400 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 270,000 
   แผนงานเคหะและชุมชน 54,000 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,254,000 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 265,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,479,900 
   แผนงานการเกษตร 14,659 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 16,324,309 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 52,500,000 
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 :  จึงน าเสนอที่ประชุมสภา อบต. หนองตะไก้ เพื ่อพิจารณาอนุมัติร ่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2566 ต่อไป 
ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตามที ่ท่านนายก อบต.ฯ ได้แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่   
: ถ้ามีขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ดูรายละเอียดแต่ละโครงการ/กิจกรรม ที่ท่านนายก 
อบต. เสนอนั้นว่าถูกต้องหรือไม่   
: ถ้ามีข้อสงสัยขอให้สอบถามต่อท่านนายก อบต. ได้  ขอเชิญครับ 
: ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  

เลขานุการสภา อบต. 
(นายสุเมธ ทิศกลาง) 

: องค์ประชุม จ านวน 11 คน  ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดที่เห็นควรรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ที่เสนอ
โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบ    จ านวน  9 คน    
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -  คน   
  งดออกเสียง จ านวน  2 คน  คือ 1. นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก  ประธานสภาฯ 

                                        2. นายสิรภพ  ดอนกระโทก รองประธานสภาฯ 
   ลาประชุม จ านวน 1 คน คือ 1.นางสาวธนพร คูณกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8       

 5.4 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
      5.4.1  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 45 วรรคสาม “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้
และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 

ข้อ 49 ญัตติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค า
แปรญัตติล ่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ข้อ 105 (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
  ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก



๑๖ 
 

สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคนส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  
: ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การพิจารณาในวาระที่สอง คือการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติฯ    
: ตัวอย่างการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  กล่าวคือสมมุติว่าสภาท้องถิ่น
มีมติให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติจ านวนเจ็ดคน วิธีเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติ ต้องด าเนินการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทีละคน ไม่สามารถเลือกครั้ง
เดียวแปรญัตติจ านวนเจ็ดคนพร้อมกันได้ โดยจะให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดล าดับรองลงมาเป็น
กรรมการแปรญัตติคนที่สอง คนที่สามตามล าดับจนครบเจ็ดคนไม่ได้ (ความเห็ นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ 155/2550) ดังนั้น การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติต้อง
เลือกทีละคน โดยจะเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งก่อน จนถึงกรรมการแปรญัตติคนที่
เจ็ด ถ้าการเลือกกรรมการแปรญัตติล าดับใดมีผู้เสนอเพียงคนเดียวผู้นั้นก็ได้เป็นกรรมการ
แปรญัตติล าดับนั้น (ข้อ 14) แต่ถ้าล าดับใดมีผู้เสนอกรรมการแปรญัตติมากกว่าหนึ่งคน ก็
ต้องใช้วิธีเลือกตามข้อ 8 วรรคหนึ่งคือการเขียนชื่อตัวชื่อสกุลลงในแผ่นกระดาษและใส่ซอง  
(ตามข้อ 75 วรรคสาม)  อันเป็นการเลือกโดยออกเสียงลงคะแนนลับ 
: ตามระเบียบฯ ข้อ 105 (3) และข้อ 107 ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อผู้ที่จะ
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2566  จ านวน 3 - 7 ท่าน ตามระเบียบฯข้อ 103 (1) การเลือกใช้ระเบียบข้อ 107 
: ขอเชิญท่านนายกฯและท่านสมาชิกสภา อบต. เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมผู้รับรอง  2 
ท่าน  ยกเว้นท่าน  นายกฯ เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10    
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 3 คน 
ผู้รับรอง    1. นายธงชัย  จ าปาโพธิ์        สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
              2. นายอูน     กรวยสวัสดิ์      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ 
: สมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน     
 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 1.นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธานสภาฯ        
 2.นายสิรภพ ดอนกระโทก รองประธานสภาฯ ลาประชุม จ านวน 1 คน คือ 1.นางสาว
ธนพร  คูณกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ     
คนที่ 1 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: เสนอชื่อ นายอูน กรวยสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
  ผู้รับรอง  1. นายสมนึก  ชัยโคตร           สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
              2. นายธงชัย  จ าปาโพธิ์          สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ 
: สมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นชอบให้นายอูน กรวยสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่
ที่ 11 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  โปรดยกมือครับ 
 
 



๑๗ 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 1.นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธานสภาฯ        

 2.นายสิรภพ ดอนกระโทก รองประธานสภาฯ ลาประชุม จ านวน 1 คน คือ 1.
นางสาวธนพร  คูณกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: เชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2    
(นายธงชัย  จ าปาโพธิ์) 

: เสนอชื่อ นายธนเดช  คงหนองบัว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
    ผู้รับรอง  1. นายอูน     กรวยสวัสดิ์           สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
                2. นางพยุง    ปีบกระโทก           สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ 
: สมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นชอบให้นายธนเดช  คงหนองบัว   สมาชิกสภา 
อบต. หมู่ที่ 6  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 1.นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธานสภาฯ        
 2.นายสิรภพ ดอนกระโทก รองประธานสภาฯ ลาประชุม จ านวน 1 คน คือ 1.นางสาว
ธนพร  คูณกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: เชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2    
(นายธงชัย  จ าปาโพธิ์) 

: เสนอชื่อ นายสมนึก  ชัยโคตร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
  ผู้รับรอง  1. นายรุ้ง    เจือกระโทก      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
              2. นายธนเดช  คงหนองบัว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ 
: สมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นชอบให้นายสมนึก  ชัยโคตร  สมาชิกสภา อบต.  
หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 1.นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธานสภาฯ        
 2.นายสิรภพ ดอนกระโทก รองประธานสภาฯ ลาประชุม จ านวน 1 คน คือ 1.นางสาว
ธนพร  คูณกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
 
 
 
 
 

: ตามที่สมาชิกสภา อบต.ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 
105 (3) และข้อ 107  ขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้   

     1. นายอูน       กรวยสวัสดิ์        สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
    2. นายธนเดช   คงหนองบัว       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
    3. นายสมนึก    ชัยโคตร           สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3   
  

ขณะนี้เวลา 14.00 น. : พักประชุม 30นาท ี
เลขานุการสภาฯ 
(นายสุเมธ ทิศกลาง) 

:  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติประชุมเพ่ือด าเนินการเลือกประธานคณะกรรมการ 
และเลขานุการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๘ 
 
เริ่มประชุมต่อ เวลา 14.30 น. 
ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

:  ตามที ่คณะกรรมการแปรญัตต ิร ่างข ้อบ ัญญัต ิงบประมาณรายจ ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  ได้พิจารณาเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นั้น 
    บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาแล้วในการประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ มติที่ประชุมดังนี้ 
   1. นายอูน     กรวยสวัสดิ์      สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11  เป็นประธานกรรมการ 
   2  นายสมนึก ชัยโคตร          สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3   เป็นกรรมการ 
   3. นายธนเดช คงหนองบัว      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6   เป็นเลขานุการ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 5.4.2 เสนอก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตามระเบียบฯ ข้อ 49 ที่ประชุมสภา ฯ ต้องก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ        
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ด้วย      
: ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. เสนอระยะเวลาการแปรญัตติ  ขอเชิญครับ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 

: ขอเสนอก าหนดระยะเวลาการพิจารณา ยื่นค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติ ตั้งแต่วันที่  7 - 9  สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
    ผู้รับรอง  1. นายนิกร        พะยอมใหม่  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
                2. นางสาวพยุง    ปีบกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่   
: ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  
: ขอเชิญเลขาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

เลขานุการสภา อบต. 
(นายสุเมธ ทิศกลาง) 

: องค์ประชุม จ านวน 11 คน  ครบองค์ประชุม 
 

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดที่เห็นควรก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามที่นายสุชาติ      
ตรงกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10  เสนอ 
: ถ้าเห็นชอบขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบ     จ านวน  9 คน    
    ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -  คน   
  งดออกเสียง จ านวน  2 คน  คือ 1. นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก  ประธานสภาฯ 

                                        2. นายสิรภพ  ดอนกระโทก รองประธานสภาฯ 
   ลาประชุม จ านวน 1 คน คือ 1.นางสาวธนพร คูณกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8       

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ก าหนดให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ที่มีความประสงค์แปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติฯ ให้
เสนอค าแปรญัตติได้ที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 7 – 9  สิงหาคม 
2565  เวลา 08.30 - 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ  24  ชั ่วโมง  ณ ห้อง
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  เพื่อรวบรวมเสนอต่อที ่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อไป คณะกรรมการแปรญัตติฯ จะเสนอประธานสภาฯ 
ก าหนดให้มีการประชุมสภาในวาระที่สองวาระการแปรญัตติและลงมติร่างข้อบัญญัติฯ
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. 



๑๙ 
 
 : ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 พิจารณาให้แล้วเสร็จทันตามก าหนด  ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดที่เห็น
ควรจะแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  ก็ให้เสนอค าแปรญัตติ โดยขอแบบเสนอการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติฯ ได้ที่เลขานุการสภา อบต.  

ที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ท่านนายก อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอ
เชิญครับ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3    
(นายสมนึก  ชัยโคตร) 

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ผมขอฝากเรื่องถนนสาย
บ้านนายโอฬาร ปร๋อกระโทก  ว่าเราสามารถแก้ไขใส่รางระบายน้ าได้หรือเปล่าครับ เพราะ
มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากบริเวณท้ายซอยไม่มีทางระบายน้ าท า
ให้เกิดน้ าท่วมบ้าน ขอฝากท่านนายก อบต. ด้วยนะครับ 

นายก อบต. 
(นายสุรพงษ์  ดื่มพุทรา) 

: เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.หนองตะไก้ ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
ค าถามที่ท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สอบถามมา  ขออนุญาตให้กองช่างได้ไปส ารวจ
ดูก่อนว่าสามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้าง 

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญครับ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 
(นายอูน กรวยสวัสดิ์) 

: เรียนท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ผมขอให้ทางกองช่าง
ได้ไปช่วยดูไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่หมู่ที่ 11 ให้ด้วยครับ ตอนนี้ไฟส่องสว่างได้ดับหลาย
จุดครับ 

นายก อบต. 
(นายสุรพงษ์  ดื่มพุทรา) 

: เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.หนองตะไก้ ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
ค าถามที่ท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 สอบถามมา  ผมจะรีบให้กองช่างออกไปแก้ไข
ให้ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญครับ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
(นายสิรภพ ดอนกระโทก) 

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ผมมีเรื ่องที ่จะขอ
สอบถามด้วยกัน 3 เรื่องครับ เรื่องที่ 1 ขอให้เจ้าหน้าที่ประปาช่วยไปซ่อมท่อประปา
บริเวณแยกบ้านนายบัว สิงห์ไธสง ครับ 
เรื่องที่ 2 ขอแจ้งว่า ตอนนี้จ านวน อพปร.ของต าบลหนองตะไก้ที่ยังปฏิบัติหน้าที่ได้ มี
จ านวน 20 คน 
เรื่องที่ 3 ผมขอสอบถามเรื่องรถบรรทุกน้ า  ว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนครับ  

นายก อบต. 
(นายสุรพงษ์  ดื่มพุทรา) 

: เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.หนองตะไก้ ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
ค าถามท่ีท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 สอบถามมา  เรื่องท่อประปาบริเวณหมู่ท่ี 7 ตรง
บริเวณนั้นต้องใช้รถแบ็คโฮขุดถึงจะแก้ไขได้ ซึ่งตอนนี้รถแบ็คโฮของทาง อบต.เพ่ิงซ่อม
เสร็จ ผมจะรีบให้เจ้าหน้าที่ออกไปแก้ไขให้ครับ ส่วนเรื่องรถบรรทุกน้ า ขออนุญาตให้ 
นางภัฒน์พิมล เกียรติภัชรสกุล รองปลัด อบต.เป็นชี้แจงในส่วนของรายละเอียดครับ 



๒๐ 
 
รองปลัด อบต. 
(นางภัฒน์พิมล เกียรติภัชรสกลุ) 

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ขอชี้แจงเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จ านวน 1 
คัน ดังนี้ อบต.ได้ด าเนินการประกาศจัดซื้อฯโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       
(e-bidding)  เมื่อวันที่  27 กันยายน 2564 มีบริษัทที่ผ่านหลักเกณฑ์ เข้ารับการ
พิจารณาเสนอราคา จ านวน 3 บริษัท คือ 1. บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จ ากัด           
2. บริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด  3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.พี.แอล.ธานี 
เอ็นจิเนียริ่ง  ผลการประกวดราคา คือ บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จ ากัด เป็นผู้ชนะการ
ประกวดราคา ด้วยจ านวน 2,138,000 บาท แต่ทางบริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ 
อีควิปเมนท์ จ ากัด  และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.พี.แอล.ธานี เอ็นจิเนียริ่ง ได้ร้องอุทธรณ์  
ประเด็นว่า  บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จ ากัด ไม่มีคุณสมบัติตามร่าง TOR อบต. จึงส่ง
เรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องเรียนกรมบัญชีกลาง พิจารณาวินิจฉัย        
     กรมบัญชีกลางเห็นด้วยกับประเด็นการอุทธรณ์บริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิป
เมนท์ จ ากัด   และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.พี.แอล.ธานี เอ็นจิเนียริ่ง  ตอบการวินิจฉัยมา
ให้ อบต.หนองตะไก้ ด าเนินการ พิจารณาผลการเสนอราคาให้ถูกต้องใหม่                                             
      อบต.หนองตะไก้ด าเนินการพิจารณาผลการเสนอราคาใหม่และให้บริษัท  ทวีโชค 
ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด  เป็นผู้ชนะการเสนอราคา 
      ซ่ึงห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.พี.แอล.ธานี เอ็นจิเนียริ่ง  ได้ยื่นอุทธรณ์อีกครั้ง ต่อ อบต.
หนองตะไก้ ประเด็นคือ บริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด ไม่มีคุณสมบัติ
ครบตามร่าง TOR ในส่วนของใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ทาง
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ได้มีความเห็นแย้ง ว่าใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ไม่ใช่เรื่องเทคนิคและไม่เป็นสาระส าคัญในการผลิต 
รถบรรทุกน้ า  อีกทั้งมีหนังสือรับรองแจ้งผลการประกอบกิจการโรงงานของส านักงาน
เขตประเวศ นัยส าคัญคือสามารถประกอบกิจการได้ทันทีตามความประสงค์ จึงไม่
จ าเป็นต้องมีใบ รง.4  
      ดังนั้น อบต.หนองตะไก้ จึงได้ด าเนินการส่งหนังสือดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาการอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลาง ได้พิจารณาอีกครั้ง 
      ขณะนี้ ทาง อบต.หนองตะไก้ รอผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลางว่าจะให้
ด าเนินการต่อไปอย่างไร 

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ท่านนายก อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่  
ขอเชิญครับ 
: ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต. , ท่านนายก อบต. พร้อมคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านเข้าร่วมการประชุม
สภา อบต. หนองตะไก้  จนการประชุมส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอขอบคุณครับ 
: ขอเลิกประชุม 

  
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
 
                                         (ลงชื่อ)        สุเมธ  ทิศกลาง     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                       (นายสุเมธ  ทิศกลาง) 
                                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 



๒๑ 
 
                           (ลงชื่อ)        สุชาติ  ตรงกลาง    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                       (นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 10 
 

                         (ลงชื่อ)      ธนพร  คูณกระโทก   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                  (นางสาวธนพร  คูณกระโทก) 

        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 8 
 

 
(ลงชื่อ)      นิกร  พะยอมใหม่    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายนิกร  พะยอมใหม่) 

        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 9 
 
        (ลงชื่อ)  พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
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การรับรองรายงานการประชุม 
 

- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2565 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565  เมื่อการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 
2565  ครั้งที่ 2  วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

 
 (ลงชื่อ)     พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก 

   (นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

 
 


