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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/2565 
วันพฤหัสบดี ที่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 

รายช่ือผู้มาประชุม  จ ำนวน  10  คน 

ล าดับที่           ชื่อ – สกุล     ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ 
1 นำยพงษ์ศิริ ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ พงษ์ศิริ ชิดดีนอก 
2 นำยสิรภพ ดอนกระโทก รองประธำนสภำ สิรภพ ดอนกระโทก 
3 นำงธนพรรณ คูณกลำง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1 ธนพรรณ คูณกลำง 
4 นำยธงชัย จ ำปำโพธิ์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 2 ธงชัย จ ำปำโพธิ์ 
5 นำยสมนึก ชัยโคตร สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 3 สมนึก ชัยโคตร 
6 นำยรุ้ง เจือกระโทก สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 5 รุ้ง เจือกระโทก 
7 นำยธนเดช คงหนองบัว สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 6 ธนเดช คงหนองบัว 
8 นำงสำวธนพร คูณกระโทก สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 8 ธนพร คูณกระโทก 
9 นำยนิกร พะยอมใหม่ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 9 นิกร พะยอมใหม่ 

10 นำยสุชำติ  ตรงกลำง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 10 สุชำติ ตรงกลำง 
11 นำยอูน กรวยสวัสดิ ์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 11 อูน กรวยสวัสดิ ์
12 นำงสำวพยุง ปีบกระโทก สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 12 พยุง ปีบกระโทก 
13 นำยสุเมธ ทิศกลำง เลขำนุกำรสภำฯ สุเมธ ทิศกลำง 

      
ผู้ลำกำรประชุม  จ ำนวน  - คน 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

 

ผู้ขำดประชุม      จ ำนวน  -  คน 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 11  คน 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1 นำยสุรพงษ์ ดื่มพุทรำ นำยก อบต. หนองตะไก้ สุรพงษ์ ดื่มพุทรำ 
2 นำยนิติเศรษฐ์ สงมะเริง รองนำยก อบต. หนองตะไก้ นิติเศรษฐ์ สงมะเริง 
3 นำยพิศณุ นิดกระโทก รองนำยก อบต. หนองตะไก้ พิศณุ นิดกระโทก 
4 นำยสุพรรณ เชื้อนนท์ เลขำนุกำรนำยกฯ สุพรรณ เชื้อนนท์ 
5 นำงภัฒน์พิมล เกียรติภัชรสกุล รองปลัด อบต.  ภัฒน์พิมล เกียรติภัชรสกุล 
6 นำยพรพิชัย สิงหำท้ำว ผู้อ ำนวยกำรกองศึกษำฯ พรพิชัย สิงหำท้ำว 
7 นำงสำวอำรีย์ ชัยชนะ ผู้อ ำนวยกำรกองสวสัดิกำรสังคม อำรีย์ ชัยชนะ 
8 นำยกิ่ง กลิ้งทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ กิ่ง กลิ้งทะเล 
9 นำงสำวจำรุณีย์ เดชำ หัวหน้ำส ำนักปลัด จำรุณีย์ เดชำ 

10 นำงสำวณัฐนันท ์ ยังทะเล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ณัฐนันท์ ยังทะเล 
11 นำยสนอง พ่ึงแก้ว สำรวัตรก ำนัน สนอง พ่ึงแก้ว 
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ระเบียบวาระท่ี1 : เรื่องประธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

1.1 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
………………………………………… 

 

           อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๔ วรรคแรก แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ และมติกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองตะไก้ สมัยประชุมสภำสำมัญ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 4  มกรำคม  2565  นั้น 

 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ จึงเรียกประชุมสภำสมัย
สำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี 2565 ระหว่ำง  วันที่ 1 – ๑5 พฤษภำคม 2565  ณ ห้อง
ประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ 

 

ประกำศ  ณ  วันที่ 25 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565  
พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก 

(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
1.2 : ขอต้อนรับพนักงานส่วนต าบลย้ายมาด ารงต าแหน่ง   
: นำงสิริวิมลธำ  แสงอุบล   ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ ได้ย้ำยมำจำก อบต. 
กุดโสถ์ อ ำเภอเสิงสำง จังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2565   
: นำยสิทธิชัย  เอ้กระโทก ต ำแหน่ง  นำยช่ำงโยธำ ได้ย้ำยมำจำก อบต.หนองไม้ไผ่ 
ต ำบลหนองไม้ไผ่ อ ำเภอหนองบุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม  
2565  ขอท่ำนสมำชิกสภำ อบต.ฯ ปรบมือต้อนรับครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 17 
มีนาคม พ.ศ. 2565 (เอกสารแนบท้าย) 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที ่ 1/2565  เมื ่อว ัน
พฤหัสบดีที่ 17 มีนำคม  2565 เชิญเลขำนุกำรสภำฯ ด ำเนินกำร  

เลขำนุกำรสภำฯ 
(นำยสุเมธ ทิศกลำง) 

: เชิญสมำชิกสภำ อบต.  ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำฯ ทีละหน้ำ 
 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: จำกเอกสำรรำยงำนกำรประชุมที่ส่งให้ท่ำนสมำชิกสภำ อบต. ตรวจสอบดูแล้วนั้น  มี
ท่ำนใดจะแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อควำมในรำยงำนกำรประชุมฯ อีกหรือไม่  ถ้ำไม่มีผมจะขอ
มตริับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
17 มีนำคม  2565 
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 : ตำมที่เลขำนุกำรสภำฯ ได้อ่ำนบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำฯ ต่อที่ประชุมฯ ไปแล้ว

นั้น  มีท่ำนสมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดจะขอแก้ไขถ้อยค ำ จะสอบถำมหรือมีควำมเห็น
เป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่  ถ้ำไม่มีผมจะขอมติ 

 : สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดเห็นควรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัย
ที่ 1/2565  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนำคม  2565 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ  2.
นำยสิรภพ  ดอนกระโทก  รองประธำนสภำฯ  

ระเบียบวาระท่ี 3 :กระทู้ถาม  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว(ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10

พ.ศ.2565  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

:  ด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ได้เสนอพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 พ.ศ.2565 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565  เพ่ือให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 
: ต่อไป ขอเชิญนำยกฯ ชี้แจงรำยละเอียดพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 พ.ศ.2565  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ต่อไป
ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ครับ 

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 
 
 
 
 
 
 

: เรียน ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้   
     ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ได้ก ำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง  
แผนพัฒนำท้องถิ่นนั้น  หมำยถึงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น  ส่วนรำชกำร  และ
รัฐวิสำหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทำงพัฒนำท้องถิ่น รับทรำบปัญหำ  ควำมต้องกำร 
ประเด็น  กำรพัฒนำและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร  และ
แนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่เพ่ือน ำมำก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น  โดยให้น ำข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำง  ๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือแผนชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น และ
เพ่ือประโยชน์ของประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนำท้องถิ่นได ้
      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เปลี ่ยนแปลง ครั้งที่ 10 พ.ศ. ๒๕๖5 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับปัญหำและควำม
ต้องกำรของประชำชน และเพ่ือให้สำมำรถแก้ปัญหำ ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ทันต่อ
สถำนกำรณ์ในปัจจุบันอีกทั้งใช้เป็นกรอบในกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณต่อไป ตำม
รำยละเอียดโครงกำร ดังนี้ 



๔ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
     โครงการเดิม 
 
     1. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.จำกศำลำประชำคมหมู่บ้ำน - สี่แยกบ้ำนนำยเจริญ
ทิพย์ หมู่ที่ 6 บ้ำนมิตรสัมพันธ์ ปริมำณงำน ก่อสร้ำงถนน คสล.ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 
150 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร (ตำมแบบที่ อบต.หนองตะไก้ก ำหนด) ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563  งบประมำณ 411,000 บำท  กองช่ำง 
     โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านนายเจริญทิพย์ อินทร์
บ ารุง - บ้านนางศาคร   พุทธจง หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์  ปริมำณงำน ขนาดผิว
จราจรกว้าง4.00 เมตร ระยะทาง 88 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ า คสล. มอก.ชั้ น 3 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40X1.00 เมตร จ านวน 9 ท่อน ตามแบบ อบต.หนองตะไก้
ก าหนด และติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 งบประมำณ  
261,000 บำท กองช่ำง 
      โครงการเดิม 
     2. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติก จำกถนนสำย 2141 - บ้ำนนำยสุชำติ สิงขร
รักษ์ หมู่ที่ 10 บ้ำนพูนทรัพย์  ปริมำณงำน ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกขนำดกว้ำง 4.50 
เมตร ยำว 110 เมตร หนำเฉลี่ย 0.05 เมตร (ตำมแบบที่ อบต.หนองตะไก้ก ำหนด) 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 งบประมำณ 158,000 บำท , ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
งบประมำณ 158,000 บำท , ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 งบประมำณ 158,000 บำท
,ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 งบประมำณ 158,000 บำท ,ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
งบประมำณ 158,000 บำท  กองช่ำง 
     โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     2. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ถนนสาย 
2141 - บ้านนายสุชาติ  สิงขรรักษ์ หมู่ที่ 10 บ้านพูนทรัพย์  ปริมำณงำน ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 185 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. ตามแบบอบต.หนองตะไก้ก าหนด พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 งบประมำณ 309,000 บำท    
กองช่ำง 
      โครงการเดิม 
     3. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก จำกถนนสำยบ้ำนประชำนิมิตร -
หนองตะโก หมู่ที่ 4 บ้ำนประชำนิมิตร  ปริมำณงำน ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก 
ขนำดกว้ำง 6 เมตร ยำว 1 ,700 เมตร (ตำมแบบที่  อบต.หนองตะไก้ก ำหนด)
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 งบประมำณ 3,264,000 บำท  กองช่ำง 
     โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     3. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายไร่นายสุ
พจน์  คิดการ - ไร่นางบุญมาก ฝีมือสาร หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิต ปริมำณงำน ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่



๕ 

 

ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ตามแบบอบต.หนองตะไก้ก าหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 งบประมำณ 495,000 บำท    
กองช่ำง 
 
 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
 

: ตำมที่ท่ำนนำยกฯ  ได้ชี้แจงรำยละเอียดร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 พ.ศ.2565  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ต่อที่ประชุมฯ ไป
แล้วนั้น มีท่ำนสมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดจะสอบถำมหรือมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่  
ถ้ำไม่มีผมจะขอมต ิ
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 พ.ศ.2565  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ     
2.นำยสิรภพ  ดอนกระโทก  รองประธำนสภำฯ  

 5.3 พิจารณาจา่ยขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2  
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

:  ตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ได้เสนอกำรพิจำรณำจ่ำยขำดเงิน
สะสมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอญัตติโดยนำยก อบต. เสนอกำร
จ่ำยขำดเงินสะสม จ ำนวน 3 รำยกำร เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 1,065,000 บำท (หนึ่งล้ำน
หกหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนที่จ ำเป็นเร่งด่วน ส ำหรับกำร
พิจำรณำของสมำชิกสภำ อบต. ขอให้ท่ำนนำยก อบต.ฯ ชี้แจงรำยละเอียด ต่อจำกนั้นจะ
เปิดโอกำสให้ท่ำนสมำชิกสภำ อบต. ได้สอบถำม  
:  ต่อไป ขอเชิญท่ำนนำยก อบต. ได้ชี้แจงรำยละเอียดกำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 ต่อสภำ อบต. หนองตะไก ้

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 

:  เรียน ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองตะไก้ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 
2565 เพ่ือใช้บริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้รวมงบประมำณตั้งจ่ำย
เป็นเงินทั้งสิ้น 49,970,000.-บำท โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ได้
พิจำรณำจัดสรรงบประมำณเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น  ในด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำงๆ ด้ำน
กำรศึกษำ  งำนสำธำรณสุข  งำนสังคมสงเครำะห์  กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน  งำน
ด้ำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  กำรช่วยเหลือป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
รวมตลอดถึงกำรด ำเนินงำนนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองตะไก้  ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น  และสร้ำงควำมกินดีอยู่ดี
ให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น  รวมตลอดถึงกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชำชน  แต่ เงิน งบประมำณตำมข้อบัญญั ติ งบประมำณที่ ตั้ งจ่ ำยไว้   ทั้ งสิ้ น  
49,970,000.- บำท นั้น  ไม่เพียงพอส ำหรับกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน 
       ในกำรนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนและควำมจ ำเป็นเร่งด่วนให้กับประชำชน  
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  จึงขอเสนอรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร 
และงบประมำณด ำเนินงำนจ่ำยขำดเงินสะสมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ครั้งที่  2 จ านวน 3 โครงการ  รวมเป็นเงิน



๖ 

 

งบประมาณ  จ านวน  1,065,000.- บาท 
    จึงเรียนมำเพ่ือสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ได้โปรดพิจำรณำสำมวำระ

รวด รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย 
  

 

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้     อ าเภอหนองบุญมาก     จังหวัดนครราชสีมา 

ณ วันที่  30  กันยายน 2564 

   
บาท บาท 

 
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง 

  
83,887,725.33 

 
หัก หน้ีสิน  ณ วันท่ี  30  กันยายน 2564 (1,977,255.61) 

  

 
เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันท่ี  30  กันยายน 2564 (29,847,157.84) (31,824,413.45) 

 
บวก เงินกู้ระยะยาว 

  
- 

 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี  30  กันยายน 2564                                                           52,063,311.88 

 
หัก 

รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจา่ยเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
และที่ก่อหนีแ้ล้วแตย่ังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้  

(7,117,104.89) 
  

 

เงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพันและทีก่่อหนี้ผกูพันแลว้ แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้  

- 
  

 
รายการที่มีขอ้ผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 

 
 - (7,117,104.89) 

 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันท่ี  30  กันยายน 2564 

 
44,946,206.99(1) (1) 

หมายเหตุ: 
    

1. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี ้
    

 
   1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น 

    

 
   1.2 รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น 

    

 
   1.3 รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว 

    
2. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจา่ยเงิน เฉพาะแหล่งเงิน

งบประมาณ 
การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น
การตั้งนี้การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจา่ย เป็นต้น 

    

3. (1 )และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่  30  กันยายน 2564 
    

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้ได้งามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  อ าเภอหนองบุญมาก   จังหวัดนครราชสีมา 

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันท่ี  30  กันยายน 2564 

 
44,946,206.99(2) (2) 

หัก ส ารองตามระเบียบฯ  
  

(11,808,680.00 
 

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้หลังหักส ารองตามระเบียบ 
 

33,137,526.99 
 

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน 
 

(5,942,000.00) 
  

 
ถอนคืนรายรับข้ามปีงบประมาณ 

 
- (5,942,000.00) 

 
บวก 

เงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมท่ีเหลือจากการ
อนุมัติหลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว  

- 
  

 
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม 

 
7,800.00 7,800.00 

 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ 

  
27,177,826.99 

 



๗ 

 

  
 : จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ได้โปรดพิจารณาสามวาระรวด 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงรำยละเอียดไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดมี
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติทีละโครงกำรครับ 

     
      5.2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้าน นายเจริญทิพย์  
อินทร์บ ารุง - นางศาคร พุทธจง หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ งบประมาณ 261,000 
บาท 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้าน นายเจริญทิพย์  อินทร์บ ารุง - นางศาคร พุทธจง 
หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์  
ปริมาณงาน 
     ผิวจรำจร กว้ำง  4.00  เมตร   ระยะทำง  88  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.15   เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ  352   ตำรำงเมตร  พร้อมฝังท่อระบำยน้ ำ คสล .มอก 
ชั้น 3 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง  0.40 x1.00   เมตร   จ ำนวน  9   ท่อน  ตำมแบบ อบต.
หนองตะไก้ ก ำหนด     และติดตั้งป้ำยโครงกำร  จ ำนวน  1  ป้ำย 
งบประมาณ  261,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 10 พ.ศ.2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยสี่แยกบ้ำน นำยเจริญทิพย์  อินทร์บ ำรุง - นำงศำคร พุทธ
จง หมู่ที่ 6 บ้ำนมิตรสัมพันธ์ ไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่
ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยสี่แยกบ้ำน นำยเจริญทิพย์  อินทร์บ ำรุง - นำงศำคร พุทธจง หมู่
ที่ 6 บ้ำนมิตรสัมพันธ์  โปรดยกมือครับ             

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง คือ  1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ   
2.นำยสิรภพ  ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ    

     5.2.2 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete)  ถนน
สาย 2141 – บ้าน นายสุชาติ  สิงขรรักษ์ หมู่ที่  10 บ้านพูนทรัพย์ งบประมาณ  
309,000 บาท 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการซ่อมสร้าง
ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete)  ถนนสาย 2141 – บ้าน นายสุชาติ  
สิงขรรักษ์ หมู่ที่  10 บ้านพูนทรัพย์ 
   ปริมาณงาน 
 ขนำดผิวจรำจร กว้ำง  4.00 เมตร ระยะทำง 185 เมตร  หนำเฉลี่ย  0.04 เมตร    

หรือพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ   740   ตร.ม    ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ ก ำหนด     
พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร   จ ำนวน 1  ป้ำย   
งบประมาณ   309 ,000 บาท  (แผนพัฒ นาท้องถิ่ น  (พ .ศ .2561 -2565 ) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 พ.ศ.2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
ประธำนสภำฯ : ตำมท่ีท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเก่ียวกับรำยละเอียดจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรซ่อมสร้ำง
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(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete)  ถนนสำย 2141 – บ้ำน นำยสุชำติ  
สิงขรรักษ์ หมู่ที่  10 บ้ำนพูนทรัพย์ ไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีก
หรอืไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรซ่อมสร้ำงถนน
แอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete)  ถนนสำย 2141–บ้ำน นำยสุชำติ  สิงขรรักษ์ 
หมู่ที่  10 บ้ำนพูนทรัพย์ โปรดยกมือครับ             

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง คือ  1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ   
2.นำยสิรภพ  ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ    

     5.2.3 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย ไร่ 
นายสุพจน์   คิดการ – ไร่ นางบุญมา   ฝี มือสาร หมู่ที่  4  บ้านประชานิ มิตร
งบประมาณ  495,000 บาท 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการซ่อมสร้าง
ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย ไร่ นายสุพจน์  คิดการ – ไร่ นาง
บุญมา   ฝีมือสาร หมู่ที่ 4  บ้านประชานิมิตร 
   ปริมาณงาน 
 ขนำดผิวจรำจร กว้ำง  5.00  เมตร  ระยะทำง  240  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.04 เมตร    

หรือพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ  1,200  ตร.ม  ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ ก ำหนด     
พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร   จ ำนวน 1  ป้ำย 
งบประมาณ   495 ,000 บาท  (แผนพัฒ นาท้องถิ่ น  (พ .ศ .2561 -2565 ) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 พ.ศ.2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดจ่ำยขำดเงินสะสมโครงการซ่อม
สร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย ไร่ นายสุพจน์  คิดการ – ไร่ 
นางบุญมา   ฝีมือสาร หมู่ที่ 4  บ้านประชานิมิตร ไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำน
ใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรซ่อมสร้ำงถนน
แอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สำย ไร่ นำยสุพจน์  คิดกำร – ไร่ นำงบุญมำ   
ฝีมือสำร หมู่ที่ 4  บ้ำนประชำนิมิต  โปรดยกมือครับ             

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง คือ  1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ   
2.นำยสิรภพ  ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ    

พักประชุมเวลา  12.10 น  รับประทานอาหารเที่ยง 
เริ่มประชุมต่อเวลา  13.00 น. 
 5.3 พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  งบลงทุน   

      หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
      จ านวนเงิน  100,000 บาท (งานกิจการประปา) 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: กำรพิจำรณำโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2565  (กิจกำร
ประปำ) เชิญนำยก อบต.ชี้แจง 

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 

: เรียน ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กิจกำรประปำ มี
ควำมประสงค์จะขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2565  ใน
หมวด ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภท ค่ำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ซึ่งอ ำนำจใน
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กำรอนุมัติเป็นของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือให้กำรบริหำรงำนรำชกำรเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 
    

งานกิจการประปา 
  ด้วย งานกิจการประปา มีควำมประสงค์จะขอโอนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2565 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรของ งานกิจการ
ประปา ให้มีประสิทธิภำพและคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน โดยมีรำยกำร โอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ประกอบด้วย 
          1. งบลงทุน หมวด ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภท ค่ำปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง  ตั้งไว้ 80,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของ
ครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมแซมบ ำรุงตำมปกติ (งำนกิจกำรประปำ) 
          รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ของงานกิจการประปา  ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 การโอนงบประมาณฯ  
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  80,000  บาท 
    1. เรื่องเดิม  

ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565  งำนกิจกำรประปำ งบลงทุน  หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภท ค่ำ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ตั้งไว้ 80,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมแซมบ ำรุงตำมปกติ 
(งำนกิจกำรประปำ) 
  2. ข้อเท็จจริง 

เนื่องด้วยหม้อแปลงไฟฟ้ำของกิจกำรประปำเกิดควำมเสียหำย จึงท ำให้
กำรผลิตน้ ำประปำในพ้ืนที่ต ำบลหนองตะไก้เกิดควำมขัดข้อง  องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองตะไก้จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้ำ เพ่ือให้เพียงพอต่อ
กำรผลิตน้ ำประปำที่จะน ำมำใช้อุปโภคบริโภคของประชำชนต ำบลหนองตะไก้ จึงขอ
อนุมัติสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ขอโอนงบประมำณ ดังนี้   
  โอนเพิ่ม    งำนกิจกำรประปำ 
           หมวด      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
           ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 80,000 บาท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์
ขนำดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมแซมบ ำรุงตำมปกติ  เงินคงเหลือก่อนโอน  32,920 
บำท  โอนเพิ่มครั้งนี้  100,000 บำท รวมเป็นเงินงบประมำณหลังจำกโอนเพิ่มแล้วมี
งบประมำณท้ังสิ้น 132,920 บำท 
 โอนลด    งำนกิจกำรประปำ 
          หมวด            ค่าใช้สอย 
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          ประเภท    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ  
                              รายจ่ายงบรายจ่าย อ่ืนๆ 
           รายการ ค่าปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้ากิจการประปา  จ านวน   
                              120,000 บาท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้ำกิจกำรประปำ 
พร้อมค่ำติดตั้ง ก่อนโอนมีงบประมำณคงเหลือ  120,000 บำท  โอนลดครั้งนี้ 
100,000 บำท โอนครั้งนี้แล้วมีเงินงบประมำณคงเหลือท้ังสิ้น  20,000 บำท 
: จึงน าเสนอ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้เพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดมีควำมเห็นอย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีจะขอมติ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565  หมวด ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ประเภท ค่ำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง คือ  1.นำยพงษ์ศิริ ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ   
2.นำยสิรภพ  ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ    

 5.4 ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง สายทาง นม. 
2141 แยกทางหลวงหมายเลข 24 – บ้านหนองยายเทียม อ าเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา ช่วง กม.ที่ 5+600 ถึง กม.ที่ 9+500 เพื่อจักได้น าเอกสารไป
ประกอบการอนุญาตใช่พื้นที่ต่อไป 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่แขวงทำงหลวงชนบทนครรำชสีมำ ได้ส่งหนังสือ ที่ คค 0703.20/2125 ลง
วันที่ 26 เมษำยน 2565 เรื่อง ขอควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งแขวงทำงหลวงชนบทนครรำชสีมำ เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำนให้ถูกต้อง
ตำมระเบียบของกรมป่ำไม้และส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง จึงขอควำมอนุเครำะห์องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้และรำษฎรในท้องที่  ลงมติควำมคิดเห็นในโครงกำร
ก่อสร้ำงถนนและยกระดับชั้นทำง สำยทำง นม.2141 แยกทำงหลวงหมำยเลข 24 – 
บ้ำนหนองยำยเทียม อ ำเภอหนองบุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำ ช่วง กม.ที่ 5+600 ถึง 
กม.ที่ 9+500 นั้น 
: ตำมเอกสำรที่ได้แจกให้กับสมำชิกสภำ อบต.ได้ไปศึกษำดูแล้วมีท่ำนใดจะสอบถำม
เพ่ิมเติมหรือไม่ถ้ำไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดเห็นชอบโครงกำรก่อสร้ำงถนนและยกระดับชั้นทำง สำยทำง 
นม.2141 แยกทำงหลวงหมำยเลข 24 – บ้ำนหนองยำยเทียม อ ำเภอหนองบุญมำก 
จังหวัดนครรำชสีมำ ช่วง กม.ที่ 5+600 ถึง กม.ที่ 9+500 โปรดยกมือ       

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง คือ  1.นำยพงษ์ศิริ ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ   
2.นำยสิรภพ  ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ    

 5.5 ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง สายทาง นม.
2141 แยกทางหลวงหมายเลข 24 – บ้านหนองยายเทียม อ าเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา ช่วง กม.ที่ 5+660 ถึง กม.ที่ 10+000 และ กม.ที่ 3+720 
ถึง กม.ที่ 4+900 เพื่อจักได้น าเอกสารไปประกอบการอนุญาตใช่พื้นที่ต่อไป 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่แขวงทำงหลวงชนบทนครรำชสีมำ ได้ส่งหนังสือ ที่ คค 0703.20/2154 ลง
วันที่ 27 เมษำยน 2565 เรื่อง ขอควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๑๑ 

 

ซึ่งแขวงทำงหลวงชนบทนครรำชสีมำ เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำนให้ถูกต้อง
ตำมระเบียบของกรมป่ำไม้และส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง จึงขอควำมอนุเครำะห์องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้และรำษฎรในท้องที่  ลงมติควำมคิดเห็นในโครงกำร
ก่อสร้ำงถนนและยกระดับชั้นทำง สำยทำง นม.2141 แยกทำงหลวงหมำยเลข 24 – 
บ้ำนหนองยำยเทียม อ ำเภอหนองบุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำ ช่วง กม.ที่ 5+660 ถึง 
กม.ที่ 10+000 และ กม.ที่ 3+720 ถึง กม.ที่ 4+900 นั้น 
 
: ตำมเอกสำรที่ได้แจกให้กับสมำชิกสภำ อบต.ได้ไปศึกษำดูแล้วมีท่ำนใดจะสอบถำม
เพ่ิมเติมหรือไม่ถ้ำไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดเห็นชอบโครงกำรก่อสร้ำงถนนและยกระดับชั้นทำง สำยทำง 
นม.2141 แยกทำงหลวงหมำยเลข 24 – บ้ำนหนองยำยเทียม อ ำเภอหนองบุญมำก 
จังหวัดนครรำชสีมำ ช่วง กม.ที่ 5+660 ถึง กม.ที่ 10+000 และ กม.ที่ 3+720 ถึง 
กม.ที่ 4+900 โปรดยกมือ       

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง คือ  1.นำยพงษ์ศิริ ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ   
2.นำยสิรภพ  ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ    

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ในระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  มีท่ำนใดจะสอบถำมเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญ
ครับ 
: ผมขออนุญำตมอบหมำยให้รองประธำนสภำฯ นำยสิรภพ  ดอนกระโทก ท ำหน้ำที่
ประธำนสภำฯ แทนครับ  

รองประธำนสภำฯ 
(นำยสิรภพ  ดอนกระโทก) 

: มีท่ำนใดจะสอบถำมเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือมีเรื่องจะน ำเสนอชี้แจงอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
: ขอเชิญ นำยกิ่ง  กลิ้งทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมครับ 

ผอ.กองสำธำรณสุขฯ 
(นำยกิ่ง  กลิ้งทะเล) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน ขอน ำเรียนด้วยกัน 2 เรื่องครับ 
เรื่องท่ี 1 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณบ่อขยะในวันนี้ เวลำ 13.00 น. 
เรื่องที่  2 โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ เรำได้ท ำหนังหนังสือถึง
อำสำสมัครปศุสัตว์ประจ ำหมู่บ้ำน และประธำน อสม. ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2565 
ปัจจุบันได้รับรำยงำนแล้วจ ำนวน 4 หมู่บ้ำน คือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 11   
ในส่วนที่เหลือขอควำมกรุณำให้สมำชิกสภำ อบต. ช่วยติดตำมให้ด้วย เพ่ือที่จะไ ด้
ด ำเนินกำรจัดซื้อวัคซีนต่อไป   

รองประธำนสภำฯ 
(นำยสิรภพ  ดอนกระโทก) 

 : มีท่ำนใดจะสอบถำมเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือมีเรื่องจะน ำเสนอชี้แจงอีกหรือไม่ขอเชิญครับ 
 : ขอเชิญ นำยพรพิชัย  สิงหำท้ำว ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 

ผอ.กองกำรศึกษำฯ 
(นำยพรพิชัย  สิงหำท้ำว) 

 : เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน ผมมีเรื่องน ำเรียนต่อสภำ อบต.ด้วยกัน 3 เรื่อง ครับ 

  เรื่องที่ 1 ขอผมมีเรื่องจะปรึกษำหำรือเกี่ยวกับกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต ำบลหนองตะไก้
ว่ำเรำจะจัดหรือเปล่ำ ถ้ำจัดเรำจะจัดกำรแข่งขันกีฬำกันช่วงไหน 

  เรื่องที่ 2 ทำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ในปีกำรศึกษำ 1/2565 ในวันที่ 
17 พฤษภำคม 2565 จะท ำกำรเปิดกำรเรียนกำรสอนตำมปกติ ส่วนมำตรกำรณ์กำร
ป้องกันและควบคุมควำมปลอดภัยของเรำก็จะด ำเนินกำรอยู่ ถ้ำผู้ปกครองยังไม่ม่ันใจก็
ยังไม่ต้องให้เด็กมำเรียนก็ได้  ฝำกท่ำนสมำชิกสภำ อบต.ช่วยประชำสัมพันธ์ให้ด้วยครับ 
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  เรื่องที่ 3 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ได้รับรำงวัลกำรจัดกำรบริหำรงำน
ดีเด่นระดับอ ำเภอ 

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 

  : เรียน ท่ำนประธำนสภำสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ผมขอน ำเสนอต่อ
ที่ประชุมเกี่ยวกับกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต ำบลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์โควิด 19 ว่ำเรำ
สำมำรถรวมตัวกันได้กี่คนเพรำะเป็นประเด็นส ำคัญ ขอให้ทำง ผอ.กองกำรศึกษำฯ ได้
ไปสอบถำมทำงสำธำรณสุขอ ำเภอให้เรียบร้อยก่อนด้วย        

รองประธำนสภำฯ 
(นำยสิรภพ  ดอนกระโทก) 

 : ขอเชิญ นำยกิ่ง  กลิ้งทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมครับ 

ผอ.กองสำธำรณสุขฯ 
(นำยกิ่ง  กลิ้งทะเล) 

 : เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  และผู้เข้ำร่วมประชุม
ทุกท่ำน ขออนุญำตชี้แจงเกี่ยวกับสถำนกำรณ์โควิด 19 ช่วงนี้เป็นช่วงปรับตัวกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ทำงรัฐบำลจะประกำศให้เป็นโรคประจ ำถิ่นประมำณ
วันที่ 1 กรกฎำคม แต่ในส่วนกำรจัดงำนของทำงหน่วยงำนรำชกำร สิ่งไหนที่จ ำเป็น   
สำมำรถควบคุมจัดกำรหรือมีมำตรกำรณ์ควบคุมดูแลก็สำมำรถจัดได้ แล้วก็รำยงำน
ทำงอ ำเภอให้ทรำบ เพรำะว่ำตอนนี้จังหวัดเรำได้ปรับเป็นพ้ืนที่สีเขียวหมดแล้วยกเว้น 
3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ แต่โรคโควิด-19 ยังไม่ได้หมดไป แต่ใครเป็นก็ต้องรักษำ  

รองประธำนสภำฯ 
(นำยสิรภพ  ดอนกระโทก) 

  : ขอควำมคิดเห็นจำกท่ำนสมำชิกสภำ อบต. ว่ำเรำจะจัดกำรแข่งขันกีฬำกันในช่วงเดือน
ไหน ขอเชิญเสนอได้ครับ 

สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 10 
(นำยสุชำติ  ตรงกลำง) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ผมขอเสนอให้จัดในช่วง
เดือนกรกฎำคม ครับ 

รองประธำนสภำฯ 
(นำยสิรภพ  ดอนกระโทก) 

  : มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใด มีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ ขอเชิญเสนอได้ครับ    
  : มีท่ำนใดจะสอบถำมเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือมีเรื่องจะน ำเสนอชี้แจงอีกหรือไม่ขอเชิญ  
ครับ 

สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 3 
(นำยสมนึก  ชัยโคตร) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ผมขอฝำกเรื่องกำรลอก
รำงระบำยน้ ำของหมู่ที่ 3 ขอให้ไปด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จด้วยครับ 

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 

  : เรียน ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้   ของชี้แจงเกี่ยวกับ
เรื่องที่ท่ำนสมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 3 ได้สอบถำมมำ ขอน ำเรียนว่ำตอนนี้รถแบคโฮ
ของ อบต. เสีย ก ำลังน ำไปซ่อมอยู่ครับ ถ้ำซ่อมเสร็จแล้วจะออกไปด ำเนินกำรให้โดย
เร่งด่วนเลยครับ 

รองประธำนสภำฯ 
(นำยสิรภพ  ดอนกระโทก) 

  : มีท่ำนใดจะสอบถำมเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญครับ  ถ้ำไม่มีผมขอขอบคุณ
ท่ำนสมำชิกสภำอบต. ท่ำนนำยก อบต. พร้อมทั้งคณะผู้บริหำร  หัวหน้ำส่วนรำชกำร
และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ที่เสียสละเวลำอันมีค่ำของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุมสภำ 
อบต.หนองตะไก้  จนกำรประชุมส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอขอบคุณครับ 

 

ปิดประชุม เวลา 14.30 น. 
  
                (ลงชื่อ)        สุเมธ  ทิศกลาง     ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                                       (นำยสุเมธ  ทิศกลำง) 
                                  เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ 
 

                           (ลงชื่อ)        สุชาติ  ตรงกลาง    คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 



๑๓ 

 

                                                       (นำยสุชำติ  ตรงกลำง) 
           สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 10 

 
                         (ลงชื่อ)      ธนพร  คูณกระโทก   คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                  (นำงสำวธนพร  คูณกระโทก) 

        สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 8 
 

 
(ลงชื่อ)      นิกร  พะยอมใหม่    คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
           (นำยนิกร  พะยอมใหม่) 

        สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 9 
 
        (ลงชื่อ)       พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก   ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม 
                   (นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับรองรายงานการประชุม 
 

- สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ  สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  เม่ือการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 
 

 (ลงชื่อ)     พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก 
       (นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ 
 


