
บันทึกรายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
วันพฤหัสบดี ที่ 17  มีนาคม 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 นำงธนพรรณ คูณกลำง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1 ธนพรรณ คูณกลำง 
3 นำยสมนึก ชัยโคตร สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 3 สมนึก ชัยโคตร 
4 นำยรุ้ง เจือกระโทก สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 5 รุ้ง เจือกระโทก 
5 นำงสำวธนพร คูณกระโทก สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 8 ธนพร คูณกระโทก 
6 นำยนิกร พะยอมใหม่ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 9 นิกร พะยอมใหม่ 
7 นำยสุชำติ  ตรงกลำง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 10 สุชำติ ตรงกลำง 
8 นำยอูน กรวยสวัสดิ ์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 11 อูน กรวยสวัสดิ ์
9 นำงสำวพยุง ปีบกระโทก สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 12 พยุง ปีบกระโทก 

10 นำยสุเมธ ทิศกลำง เลขำนุกำรสภำฯ สุเมธ ทิศกลำง 
ผู้ลำกำรประชุม  จ ำนวน  3 คน 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
1 นำยสิรภพ ดอนกระโทก รองประธำนสภำ 
2. นำยธงชัย จ ำปำโพธิ์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที ่2 
3. นำยธนเดช คงหนองบัว สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที ่6 

 

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 นำงสุกัญญำ ทองเหลือง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง สุกัญญำ ทองเหลือง 
7 นำยกิ่ง กลิ้งทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ กิ่ง กลิ้งทะเล 
8 นำงสำวจำรุณีย์ เดชำ หัวหน้ำส ำนักปลัด จำรุณีย์ เดชำ 
9 นำงบุปผำ เสำวภำคย ์ นักจัดกำรงำนทั่วไป บุปผำ เสำวภำคย ์

10 นำงนันทพันธ์ เดชำ เจ้ำพนักงำนธุรกำร นันทพันธ์ เดชำ 
11 นำยเตชทัต เอกเมธำสกุล ผช.ผญ.หมู่ที่ 5 เตชทัต เอกเมธำสกุล 

      



 ๒ 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
          เมื่อสมำชิกสภำ อบต.หนองตะไก้  มำถึงที่ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันแล้ว เลขำนุกำรสภำ อบต. จึงเรียกให้
สมำชิกสภำ อบต. เข้ำห้องประชุม และเชิญรองประธำนสภำฯ จุดเทียน ธูป สวดมนต์และเปิดกำรประชุมสภำ อบต . 
สมัยวสิำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2565   วันนี้ท่ำนประธำนสภำฯ  

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

1.1 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
………………………………………… 

   ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ได้ขออนุญำตอ ำเภอหนองบุญ
มำก ขอเปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1  ประจ ำปี  
พ.ศ. 2565  มีก ำหนด 15 วัน  ระหว่ำงวันที่ 14–28 มีนำคม  2565  เนื่องจำกมี
ญัตติที่จะขอควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้และอ ำเภอ
หนองบุญมำกได้อนุญำตให้เปิดประชุมดังกล่ำวได้  
    ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๔ วรรคแรก แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
ตะไก้  สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕65  มีก ำหนด 15 วัน  ระหว่ำงวันที่ 
14 – 28 มีนำคม 2565  ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ 

ประกำศ  ณ  วันที่  10  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565 
พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก 

(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
                         ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก ้
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 : การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต . สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 

2565  เม่ือวันที่ 14 มกราคม 2565 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมในวันนี้ จะรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ
สมัยที่ 1  ประจ ำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 14  มกรำคม 2565 

 : ต่อไปขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ อ่ำนบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญสมัยที่ 1  
ประจ ำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 14  มกรำคม 2565  รำยงำนต่อที่ประชุมฯ  

เลขำนุกำรสภำฯ 
(นำยสุเมธ ทิศกลำง) 

: เลขำนุกำรสภำฯ ได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมสภำฯ  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมท่ีเลขำนุกำรสภำฯ ได้อ่ำนบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำฯ ต่อท่ีประชุมฯ ไปแล้วนั้น  
มีท่ำนสมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดจะขอแก้ไขถ้อยค ำ จะสอบถำมหรือมีควำมเห็นเป็นอย่ำง
อ่ืนหรือไม่  ขอเชิญครับ 



 ๓ 
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 
8 
(น.ส.ธนพร  คูณกระ
โทก) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ขอแก้ไข หน้ำ 8 บรรทัดที่ 
32 ข้อความเดิม “สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 10  (นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก)” แก้ไขเป็น 
“สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 10  (นำยสุชำติ  ตรงกลำง)”  ขอแก้ไข หน้ำ 9 บรรทัดที่ 31 
ข้อความเดิม “เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 2” แก้ไขเป็น “เป็นคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น คนที่ 2” ขอแก้ไข หน้ำ 9 บรรทัดที่ 35  ข้อความเดิม “เป็นคณะกรรมกำร
แปรญัตติ คนที่ 3” แก้ไขเป็น “เป็นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น คนที่ 3” ขอแก้ไข หน้ำ 
9 บรรทัดที่ 36 ข้อความเดิม “นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก  สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 10” 
แก้ไขเป็น “ นำยสุชำติ  ตรงกลำง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 10”    

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดเห็นชอบให้แก้ไขข้อควำมในรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัย
สำมัญ สมัยที่ 1  ประจ ำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 14  มกรำคม 2565 ตำมท่ีน.ส.ธน
พร  คูณกระโทก  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 8 ขอแก้ไขข้อควำม โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ  ลำ
ประชุม 3 คน คือ 1.นำยสิรภพ ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ  2.นำยธงชัย จ ำปำโพธิ์ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2  3.นำยธนเดช  คงหนองบัว  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6   

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมท่ีเลขำนุกำรสภำฯ ได้อ่ำนบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำฯ ต่อท่ีประชุมฯ ไปแล้วนั้น  
มีท่ำนสมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดจะขอแก้ไขถ้อยค ำ จะสอบถำมหรือมีควำมเห็นเป็นอย่ำง
อ่ืนหรือไม่  ถ้ำไม่มีผมจะขอมติ 

 : สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดเห็นควรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 
1  ประจ ำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 14  มกรำคม 2565 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ  ลำ
ประชุม 3 คน คือ 1.นำยสิรภพ ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ  2.นำยธงชัย จ ำปำโพธิ์ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2  3.นำยธนเดช  คงหนองบัว  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6   

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

2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ได้เสนอพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
เพ่ือให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 
: ต่อไป ขอเชิญนำยกฯ ชี้แจงรำยละเอียดพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 ต่อไปขอเชิญท่ำนนำยกฯ ครับ 

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 

: เรียน ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้   
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนำ
ท้องถิ่นนั้น หมำยถึงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น ส่วนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทำงพัฒนำท้องถิ่น รับทรำบปัญหำ ควำมต้องกำร ประเด็น กำร



 ๔ 
พัฒนำและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร และแนวทำงปฏิบัติที่
เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่เพ่ือน ำมำก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้
น ำข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และข้อมูลในแผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือ
แผนชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี และเพ่ือประโยชน์ของ
ประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นได้ 
        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำร
ของประชำชน และเพ่ือให้สำมำรถแก้ปัญหำ ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบันอีกทั้งใช้เป็นกรอบในกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณต่อไป   ตำมรำยละเอียด
โครงกำร ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

      1. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยโอ่งแดง - ไร่นำยช่วย หวังรวมกลำง หมู่ที่ 1 
บ้ำนหนองตะไก้  งบประมำณ 482,000  บำท 
      2. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยไร่นำยสุพจน์  ตระกำรเกียรติ - ไร่นำยวัน 
กลั่นมำ หมู่ที่ 3 บ้ำนหนองตะไก้  งบประมำณ 473,000 บำท 
     3. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยไร่นำยสุพิศ คูนอก - คลองลุงไซร์ หมู่ที่ 4 
บ้ำนประชำนิมิต งบประมำณ 925,000  บำท 
      4. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยไร่นำยชูเกียรติ อินจันทร์ - สำมแยกไร่นำย
แผน สดกลำง หมู่ที่ 5  บ้ำนยอกขำม  งบประมำณ 549,000 บำท 
     5. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยไร่นำยยำ วรบุตร – ไร่นำยบุญเลี้ยง     อ่อน
ทองหลำง หมู่ที่ 6 บ้ำนมิตรสัมพันธ์  งบประมำณ 770,000  บำท 
      6. โครงกำรปรับปรุงถนนดิน สำยไร่นำงจ ำลอง สุทธิสวัสดิ์กุล -ไร่นำยสมำน นำดี  
หมู่ที่ 7 บ้ำนแสงทอง  งบประมำณ 750,000 บำท 
     7. โครงกำรปรับปรุงถนนดิน สำยไร่นำยเหลือ - ไร่นำงศรีนวล หวังรวมกลำง หมู่ที่ 8 
บ้ำนเสริมสุข งบประมำณ 496,000  บำท 
      8. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยไร่นำยบุญเอ้ือ พะยอมใหม่ – ไร่นำยธีรวุฒิ  
สนิทบุญ หมู่ที่ 9  บ้ำนสวรรค์วำรี  งบประมำณ 261,000 บำท 
     9. โครงกำรปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก สำยโรงไก่ - เขตติดต่อ อบต.     หนอง
บุนนำก หมู่ที่ 10 บ้ำนพูนทรัพย์   งบประมำณ 485,000  บำท 
     10. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยนำนำยแผน สดกลำง - เลียบคลองสวำยสอ 
หมู่ที่ 11 บ้ำนไทยอยู่เย็น  งบประมำณ 381,000  บำท 
      11. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยแยกนำนำยผล สงสุระ - นำนำยวัน กลั่น
มำ หมู่ที่ 12 บ้ำนภูมิพัฒนำ  งบประมำณ 233,000 บำท 
 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
      1. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สำยบ้ำนนำย
เลียบ ตอบกลำง - บ้ำนนำยบุญน ำ คิดรอบ หมู่ที่  1 บ้ำนหนองตะไก้ งบประมำณ 
495,000 บำท 
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        2. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สำยบ้ำนไร่
นำงเสมือน ทองเสือ - ไร่นำยสุพจน์  คิดกำร หมู่ที่ 4 บ้ำนประชำนิมิต งบประมำณ 
495,000 บำท 
        3. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete)  สำยแยกบ้ำน
นำงชิน  โกนกระโทก - บ้ำนนำยเฉลียว  ปลีกระโทก  หมู่ที่ 5 บ้ำนยอกขำม งบประมำณ 
492,000 บำท 
        4. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete)    สำยหน้ำวัด
สวรรค์วำรี - คลองดินด ำ หมู่ที่ 9 บ้ำนสวรรค์วำรี งบประมำณ 495,000 บำท 
        5. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สำยบ้ำนนำย
ชิด ตรงกลำง - บ้ำนนำยอุดม ด้วงมุขพะเนำว์ หมู่ที่ 10 บ้ำนพูนทรัพย์ งบประมำณ 
492,000 บำท 
       6. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สำยบ้ำนนำย
ศิริ เดชำ - บ้ำนนำงสำวมรกต ดอนกระโทก หมู่ที่ 12 บ้ำนภูมิพัฒนำ งบประมำณ 
492,000 บำท 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รำยกำรจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย แบบ  16 ช่อง จ ำนวน 1 ชุด  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย แบบ 16 ช่อง จ ำนวน 1 ชุด  
งบประมำณ 254,390 บำท 
     แผนงานการพาณิชย์ 
     1. ครุภัณฑ์กำรเกษตร รำยกำรจัดซื้อปั๊มน้ ำหอยโข่ง ขนำดมอเตอร์ 10 HP 380V  
จ ำนวน 2 เครื่อง  งบประมำณ 51,394  บำท หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งำนกิจกำรประปำ 
      2. ครุภัณฑ์กำรเกษตร  รำยกำร จัดซื้อตู้คอนโทรลปั๊มน้ ำขนำด 7.5 KW 380V 
พร้อมอุปกรณ์ในกำรติดตั้ง จ ำนวน 2 เครื่อง  งบประมำณ 47,080  บำท หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ งำนกิจกำรประปำ 

 : จึงน ำเสนอท่ีประชุมสภำ อบต. หนองตะไก้ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
 

: ตำมที่ท่ำนนำยกฯ  ได้ชี้แจงรำยละเอียดร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 ต่อที่ประชุมฯ ไปแล้วนั้น มีท่ำนสมำชิกสภำ อบต.ฯ ท่ำนใด
จะสอบถำมหรือมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่  ถ้ำไม่มีผมจะขอมติ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ  ลำ
ประชุม 3 คน คือ 1.นำยสิรภพ ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ  2.นำยธงชัย จ ำปำโพธิ์ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2  3.นำยธนเดช  คงหนองบัว  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6   
 
 

  
 5.2 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 

      พ.ศ. 2565 



 ๖ 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ได้เสนอพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 พ.ศ.2565  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565   เพ่ือให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 
: ต่อไป ขอเชิญนำยกฯ ชี้แจงรำยละเอียดพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9  พ.ศ.2565  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ต่อไปขอ
เชิญท่ำนนำยกฯ ครับ 

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 

: เรียน ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้   
   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนำ
ท้องถิ่นนั้น หมำยถึงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น ส่วนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทำงพัฒนำท้องถิ่น รับทรำบปัญหำ ควำมต้องกำร ประเด็น กำร
พัฒนำและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร และแนวทำงปฏิบัติที่
เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่เพ่ือน ำมำก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้
น ำข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และข้อมูลในแผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือ
แผนชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี และเพ่ือประโยชน์ของ
ประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นได้ 
        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 พ.ศ.2565  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำร
ของประชำชน และเพ่ือให้สำมำรถแก้ปัญหำ ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบันอีกทั้งใช้เป็นกรอบในกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณต่อไป   ตำมรำยละเอียด
โครงกำร ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

     โครงการเดิม 
     1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก สำยนำนำยสมส่วน สีกะสัง หมู่ที่ 2 บ้ำน    หนอง
ตะไก ้ปริมำณงำน ก่อสร้ำงถนนหินคลุก ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 500 เมตร(ตำมแบบที่ 
อบต.หนองตะไก้ก ำหนด) ปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 160,000 บำท  กองช่ำง 

    โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     1. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยนำนำยสมส่วน สีกะสัง หมู่ที่ 2 บ้ำนหนองตะไก้  
ปริมำณงำน ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 390 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก 117 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,170 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งบดทับแน่นให้เรียบร้อย  ตำม
แบบ อบต.หนองตะไก้ ก ำหนด และติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ปีงบประมาณ 
2565 จ านวน 137,000 บาท  กองช่ำง 
: จึงน ำเสนอท่ีประชุมสภำ อบต. หนองตะไก้ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยกฯ  ได้ชี้แจงรำยละเอียดแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 พ.ศ.2565  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ต่อที่ประชุมฯ ไป



 ๗ 
 แล้วนั้น มีท่ำนสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมหรือมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่  

ถ้ำไม่มีผมจะขอมต ิ
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 พ.ศ.2565  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ  ลำ
ประชุม 3 คน คือ 1.นำยสิรภพ ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ  2.นำยธงชัย จ ำปำโพธิ์ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2  3.นำยธนเดช  คงหนองบัว  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6   

 5.3 พิจารณาจา่ยขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1  
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

:  ตำมท่ีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ได้เสนอกำรพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ซึ่งเสนอญัตติโดยนำยก อบต. เสนอกำรจ่ำยขำด
เงินสะสม จ ำนวน 12 รำยกำร เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 5,942,000 บำท (ห้ำล้ำนเก้ำแสนสี่
หมื่นสองพันบำทถ้วน) เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนที่จ ำเป็นเร่งด่วน ส ำหรับกำร
พิจำรณำของสมำชิกสภำ อบต. ขอให้ท่ำนนำยก อบต.ฯ ชี้แจงรำยละเอียด ต่อจำกนั้นจะ
เปิดโอกำสให้ท่ำนสมำชิกสภำ อบต. ได้สอบถำม  
:  ต่อไป ขอเชิญท่ำนนำยก อบต. ได้ชี้แจงรำยละเอียดกำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ต่อสภำ อบต. หนองตะไก ้

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 

:  เรียน ประธำนสภำฯ ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 เพ่ือใช้บริหำรงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้รวมงบประมำณตั้งจ่ำยเป็นเงินทั้งสิ้น 49,970,000.-บำท 
โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ได้พิจำรณำจัดสรรงบประมำณเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น  
ในด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำงๆ ด้ำนกำรศึกษำ  งำนสำธำรณสุข  งำนสังคมสงเครำะห์  กำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน  งำนด้ำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  กำรช่วยเหลือ
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  รวมตลอดถึงกำรด ำเนินงำนนโยบำยกำรบริหำรรำชกำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น  
และสร้ำงควำมกินดีอยู่ดีให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น  รวมตลอดถึงกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน  แต่เงินงบประมำณตำมข้อบัญญัติงบประมำณที่ตั้ง
จ่ำยไว้  ทั้งสิ้น  49,970,000.- บำท นั้น  ไม่เพียงพอส ำหรับกำรแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชน 
       ในกำรนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนและควำมจ ำเป็นเร่งด่วนให้กับประชำชน  
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  จึงขอเสนอรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร และ
งบประมำณด ำเนินงำนจ่ำยขำดเงินสะสมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่  1 จ านวน 12 โครงการ  รวมเป็นเงิน
งบประมาณ  จ านวน  5,942,000.- 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)   



 ๘ 
 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    -  
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 ยกเว้น เงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท.โดยไม่ต้องจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีและแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกจิที่ยังไม่ได้รับเงิน 

    

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

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้ได้งามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้     อ าเภอหนองบุญมาก     จังหวัดนครราชสีมา 

ณ วันที่ 30  กันยายน 2564 
   บาท บาท  

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันท่ี  30  กันยายน 2564  44,946,206.99(2) (2) 

หัก ส ารองตามระเบียบฯ (คชจ.ด้านบุคลากร3เดือน,เบ้ียยังชีพ3เดือน

,ข้อบัญญัติ 10%) 
  11,808,680.00  

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้หลังหักส ารองตามระเบียบ  33,137,526.99  

หัก 
เงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปี
ปัจจุบันแตย่ังไม่ได้จ่าย 

 -   

 
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน) 

 -   

 ถอนคืนรายรับในป ี  - 0.00  

บวก 
เงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมท่ีเหลือจากการ
อนุมัติหลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว 

 -   

 รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม  - 0.00  

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้   33,137,526.99  

 
 
 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

 
 
: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงรำยละเอียดไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดมี
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติทีละโครงกำรครับ 

 5.3.1 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายโอ่งแดง - ไร่นายช่วย หวังรวมกลาง หมู่ที่ 
1 บ้านหนองตะไก้  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก สายโอ่งแดง - ไร่นายช่วย หวังรวมกลาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้  



 ๙ 
ปริมาณงาน 
      ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ระยะทำง 600 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร 
คิดเป็นปริมำตรหินคลุก 360 ลูกบำศก์เมตร หรือมีพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 3 ,600 
ตำรำงเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งบดทับแน่นให้เรียบร้อย ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล.  มอก.
ชั้น 3 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1.00 X 1.00 เมตร  จ ำนวน 16 ท่อน และขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำงขนำด 0.80 X1.00 เมตร  จ ำนวน 7 ท่อน พร้อมยำแนวรอยต่อให้
เรียบร้อย ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ ก ำหนด และติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย   
งบประมาณ  482,000  บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรปรับปรุง
ถนนลงหินคลุกสำยโอ่งแดง-ไร่นำยช่วย หวังรวมกลำง หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองตะไก ้ไปแล้วนั้น 
มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงถนนลง
หินคลุกสำยโอ่งแดง-ไร่นำยช่วย หวังรวมกลำง หมู่ที่1บ้ำนหนองตะไก้ โปรดยกมือ             

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ  ลำ
ประชุม 3 คน คือ 1.นำยสิรภพ ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ  2.นำยธงชัย จ ำปำโพธิ์ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2  3.นำยธนเดช  คงหนองบัว  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6   

 5.3.2 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายนานายสมส่วน สีกะสัง หมู่ที่ 2 บ้าน
หนองตะไก้   

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก สายนานายสมส่วน สีกะสัง หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ 
ปริมาณงาน 
     ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ระยะทำง 390 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร 
คิดเป็นปริมำตรหินคลุก 117 ลูกบำศก์เมตร หรือมีพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 1,170 
ตำรำงเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งบดทับแน่นให้เรียบร้อย ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้
ก ำหนด และติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน  1 ป้ำย 
งบประมาณ  137,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 9 พ.ศ.2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก สำยนำนำยสมส่วน สีกะสัง หมู่ที่ 2 บ้ำนหนองตะไก้ ไปแล้วนั้น มีสมำชิก
สภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงถนนลง
หินคลุก สำยนำนำยสมส่วน สีกะสัง หมู่ที่ 2 บ้ำนหนองตะไก ้โปรดยกมือ             

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ  ลำ
ประชุม 3 คน คือ 1.นำยสิรภพ ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ  2.นำยธงชัย จ ำปำโพธิ์ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2  3.นำยธนเดช  คงหนองบัว  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6   

 5.3.3 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายสุพจน์ ตระการเกียรติ - ไร่นายวัน 
กลั่นมา หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก้   



 ๑๐ 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก สายไร่นายสุพจน์ ตระการเกียรติ - ไร่นายวัน กลั่นมา หมู่ที่ 3 บ้าน   หนอง
ตะไก้   
ปริมาณงาน 
      ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำง 1 ,020 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 
เมตร คิดเป็นปริมำตรหินคลุก 408 ลูกบำศก์เมตร หรือมีพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 
4,080 ตำรำงเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งบดทับแน่นให้เรียบร้อย  ตำมแบบ อบต.
หนองตะไก้ก ำหนด และติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย 
งบประมาณ  473,000  บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก สำยไร่นำยสุพจน์ ตระกำรเกียรติ  - ไร่นำยวัน กลั่นมำ หมู่ที่ 3 บ้ำน   
หนองตะไก้  ไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอ
มติที่ประชุม 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงถนนลง
หินคลุก สำยไร่นำยสุพจน์ ตระกำรเกียรติ-ไร่นำยวัน กลั่นมำ หมู่ที่ 3 บ้ำนหนองตะไกโ้ปรด
ยกมือ             

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ  ลำ
ประชุม 3 คน คือ 1.นำยสิรภพ ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ  2.นำยธงชัย จ ำปำโพธิ์ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2  3.นำยธนเดช  คงหนองบัว  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6   

 5.3.4 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายสุพิศ คูนอก - คลองลุงไซร์ หมู่ที่ 4 
บ้านประชานิมิตร  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก สายไร่นายสุพิศ คูนอก - คลองลุงไซร์ หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิตร 
ปริมาณงาน 
      ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ระยะทำง 1 ,519 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 
เมตร คิดเป็นปริมำตรหินคลุก 759.50 ลูกบำศก์เมตร หรือมีพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 
7,595 ตำรำงเมตรพร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งบดทับแน่นให้เรียบร้อย  ฝังท่อระบำยน้ ำ  คส
ล.มอก.ชั้น 3 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 X 1.00 เมตร  จ ำนวน 38 ท่อน พร้อมยำ
แนวรอยต่อให้เรียบร้อย  ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ ก ำหนด และติดตั้งป้ำยโครงกำร 
จ ำนวน 1 ป้ำย 
งบประมาณ  925,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก สำยไร่นำยสุพิศ คูนอก - คลองลุงไซร์ หมู่ที่ 4 บ้ำน        ประชำนิมิตร 
ไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงถนนลง
หินคลุก สำยไร่นำยสุพิศ คูนอก-คลองลุงไซร์ หมู่ที่4บ้ำนประชำนิมิตร โปรดยกมือ             



 ๑๑ 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ  ลำ

ประชุม 3 คน คือ 1.นำยสิรภพ ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ  2.นำยธงชัย จ ำปำโพธิ์ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2  3.นำยธนเดช  คงหนองบัว  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6   

 5.3.5 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายชูเกียรติ อินจันทร์ - สามแยกไร่
นายแผน สดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านยอกขาม   

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก สายไร่นายชูเกียรติ อินจันทร์ - สามแยกไร่นายแผน สดกลาง หมู่ที่ 5 บ้าน
ยอกขาม   
ปริมาณงาน 
     ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ระยะทำง 900 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร 
คิดเป็นปริมำตรหินคลุก 450 ลูกบำศก์เมตร หรือมีพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 4,500 
ตำรำงเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งบดทับแน่นให้เรียบร้อย ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล.มอก.
ชั้น 3 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.80 X 1.00 เมตร  จ ำนวน 8 ท่อน พร้อมยำแนวรอยต่อ
ให้เรียบร้อย ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ก ำหนด และติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน  1 ป้ำย 
งบประมาณ  549,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก สำยไร่นำยชูเกียรติ อินจันทร์ - สำมแยกไร่นำยแผน สดกลำง หมู่ที่ 5 บ้ำน
ยอกขำม  ไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่
ประชุม 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงถนนลง
หินคลุก สำยไร่นำยชูเกียรติ อินจันทร์ - สำมแยกไร่นำยแผน สดกลำง หมู่ที่ 5 บ้ำนยอก
ขำม  โปรดยกมือ             

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ  ลำ
ประชุม 3 คน คือ 1.นำยสิรภพ ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ  2.นำยธงชัย จ ำปำโพธิ์ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2  3.นำยธนเดช  คงหนองบัว  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6   

 5.3.6 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  สายไร่นายยา วรบุตร – ไร่นาย  บุญเลี้ยง  
อ่อนทองหลาง หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์   

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก  สายไร่นายยา วรบุตร – ไร่นายบุญเลี้ยง  อ่อนทองหลาง หมู่ที่ 6 บ้านมิตร
สัมพันธ์   
 
 
ปริมาณงาน 
     ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำง 1 ,650 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 
เมตร คิดเป็นปริมำตรหินคลุก 660 ลูกบำศก์เมตร หรือมีพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 
6,600 ตำรำงเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งบดทับแน่นให้เรียบร้อย ฝังท่อระบำยน้ ำ คส
ล.มอก.ชั้น 3 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 X 1.00 เมตร  จ ำนวน 9 ท่อน พร้อมยำ
แนวรอยต่อให้เรียบร้อย ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ ก ำหนด และติดตั้งป้ำยโครงกำร 
จ ำนวน  1 ป้ำย 



 ๑๒ 
งบประมาณ  770,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก  สำยไร่นำยยำ วรบุตร – ไร่นำยบุญเลี้ยง  อ่อนทองหลำง หมู่ที่ 6 บ้ำน
มิตรสัมพันธ์ ไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอ
มติที่ประชุม  
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงถนนลง
หินคลุก  สำยไร่นำยยำ  วรบุตร – ไร่นำยบุญเลี้ยง  อ่อนทองหลำง  หมู่ที่  6 บ้ำน         
มิตรสัมพันธ์  โปรดยกมือ             

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ  ลำ
ประชุม 3 คน คือ 1.นำยสิรภพ ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ  2.นำยธงชัย จ ำปำโพธิ์ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2  3.นำยธนเดช  คงหนองบัว  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6   

 5.3.7 โครงการปรับปรุงถนนดินสายไร่นางจ าลอง สุทธิสวัสดิ์กุล - ไร่นายสมาน นาดี  
หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง   

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการปรับปรุงถนน
ดิน สายไร่นางจ าลอง สุทธิสวัสดิ์กุล - ไร่นายสมาน นาดี  หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง   
ปริมาณงาน 
      งำนถมดินถนน ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำง 1 ,200 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 
เมตร คิดเป็นปริมำตรดินถม 5,400 ลูกบำศก์เมตร หรือมีพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 
4,800 ตำรำงเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งบดทับแน่นให้เรียบร้อย ฝังท่อระบำยน้ ำ  คส
ล.มอก.ชั้น 3 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 X 1.00 เมตร  จ ำนวน 10 ท่อน พร้อมยำ
แนวรอยต่อให้เรียบร้อย ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้  ก ำหนด และติดตั้งป้ำยโครงกำร 
จ ำนวน 1 ป้ำย 
งบประมาณ  750,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรปรับปรุง
ถนนดิน สำยไร่นำงจ ำลอง สุทธิสวัสดิ์กุล-ไร่นำยสมำน นำดี หมู่ที่ 7 บ้ำนแสงทอง ไปแล้ว
นั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
: สมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงถนนดิน 
สำยไร่นำงจ ำลอง สุทธิสวัสดิ์กุล-ไร่นำยสมำน นำดี หมู่ที่ 7 บ้ำนแสงทอง โปรดยกมือ             

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ  ลำ
ประชุม 3 คน คือ 1.นำยสิรภพ ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ  2.นำยธงชัย จ ำปำโพธิ์ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2  3.นำยธนเดช  คงหนองบัว  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6   

 5.3.8 โครงการปรับปรุงถนนดิน สายไร่นายเหลือ - ไร่นางศรีนวล หวังรวมกลาง   หมู่
ที่ 8 บ้านเสริมสุข   

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการปรับปรุงถนน
ดิน สายไร่นายเหลือ - ไร่นางศรีนวล หวังรวมกลาง หมู่ที่ 8 บ้านเสริมสุข     
ปริมาณงาน 
      งำนถมดินถนน ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำง 1 ,190 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 
เมตร คิดเป็นปริมำตรดินถม 3,623.55 ลูกบำศก์เมตร หรือมีพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 



 ๑๓ 
4,760 ตำรำงเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งบดทับแน่นให้เรียบร้อย  ตำมแบบ อบต.
หนองตะไก ้ก ำหนด และติดตั้งป้ำยโครงกำร  จ ำนวน 1 ป้ำย 
งบประมาณ  496,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรปรับปรุง
ถนนดิน สำยไร่นำยเหลือ - ไร่นำงศรีนวล หวังรวมกลำง หมู่ที่ 8 บ้ำนเสริมสุข  ไปแล้วนั้น 
มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงถนนดิน 
สำยไร่นำยเหลือ-ไร่นำงศรีนวล หวังรวมกลำง หมู่ที่ 8 บ้ำนเสริมสุข โปรดยกมือ             

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ  ลำ
ประชุม 3 คน คือ 1.นำยสิรภพ ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ  2.นำยธงชัย จ ำปำโพธิ์ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2  3.นำยธนเดช  คงหนองบัว  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6   

 5.3.9 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายไร่นายบุญเอ้ือ พะยอมใหม่- ไร่นายธีรวุฒิ - 
สนิทบุญ หมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วารี   

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก สายไร่นายบุญเอ้ือ พะยอมใหม่ - ไร่นายธีรวุฒิ - สนิทบุญ หมู่ที่ 9 บ้าน
สวรรค์วารี   
ปริมาณงาน 
      ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ระยะทำง 400 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร 
คิดเป็นปริมำตรหินคลุก 200 ลูกบำศก์เมตร หรือมีพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 2 ,000 
ตำรำงเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งบดทับแน่นให้เรียบร้อย ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล.มอก.ชั้น 
3 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 X 1.00 เมตร  จ ำนวน 22 ท่อน พร้อมยำแนวรอยต่อให้
เรียบร้อย ขุดดินร่องระบำยน้ ำข้ำงทำง ขนำดกว้ำง 1.00 เมตร ระยะทำง 15 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.70 เมตร คิดเป็นปริมำตรดินขุด 10.5 ลูกบำศก์เมตร ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้  
ก ำหนด และติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน  1 ป้ำย 
งบประมาณ  261,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก สำยไร่นำยบุญเอ้ือ พะยอมใหม่-ไร่นำยธีรวุฒิ - สนิทบุญ หมู่ที่ 9 บ้ำน
สวรรค์วำรี  ไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติ
ที่ประชุม 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงถนนลง
หินคลุก สำยไร่นำยบุญเอ้ือ พะยอมใหม่-ไร่นำยธีรวุฒิ - สนิทบุญ หมู่ที่ 9 บ้ำนสวรรค์วำรี  
โปรดยกมือ            

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ  ลำ
ประชุม 3 คน คือ 1.นำยสิรภพ ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ  2.นำยธงชัย จ ำปำโพธิ์ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2  3.นำยธนเดช  คงหนองบัว  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6   

 5.3.10 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายโรงไก่ - เขตติดต่อ อบต.หนอง
บุนนาก หมู่ที่ 10 บ้านพูนทรัพย์   



 ๑๔ 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการปรับปรุงถนน
ดินพร้อมลงหินคลุก สายโรงไก่ - เขตติดต่อ อบต.หนองบุนนาก  หมู่ที่ 10 บ้าน    พูน
ทรัพย์   
ปริมาณงาน 
      เสริมดินผิวจรำจร กว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำง 180 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร คิด
เป็นปริมำตรหินคลุก 382.5 ลูกบำศก์เมตร หรือมีพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 720 
ตำรำงเมตร พร้อมลงหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 4 เมตร ระยะทำงรวม 625 เมตร หนำเฉลี่ย 
0.10 เมตร คิดเป็นปริมำตรหินคลุก 250 ลูกบำศก์เมตร หรือมีพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อย
กว่ำ 2,500 ตำรำงเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งบดทับแน่นให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ำย
โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ ก ำหนด 
งบประมาณ  485,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรปรับปรุง
ถนนดินพร้อมลงหินคลุก สำยโรงไก่ - เขตติดต่อ อบต.หนองบุนนำก หมู่ที่ 10 บ้ำน    พูน
ทรัพย์ ไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่
ประชุม 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก สำยโรงไก่ - เขตติดต่อ อบต.หนองบุนนำก หมู่ที่ 10 บ้ำนพูนทรัพย์     
โปรดยกมือ             

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ  ลำ
ประชุม 3 คน คือ 1.นำยสิรภพ ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ  2.นำยธงชัย จ ำปำโพธิ์ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2  3.นำยธนเดช  คงหนองบัว  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6   

 5.3.11 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายนานายแผน สดกลาง – เลียบคลอง
สวายสอ หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น   

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก สายนานายแผน สดกลาง–เลียบคลองสวายสอ หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น     
ปริมาณงาน 
      ลงหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 3.00 เมตร ระยะทำง 1 ,095 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 
เมตร คิดเป็นปริมำตรหินคลุก 328.5 ลูกบำศก์เมตร หรือมีพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 
3,285 ตำรำงเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งบดทับแน่นให้เรียบร้อย ตำมแบบ อบต.หนอง
ตะไก้ก ำหนด และติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย  
งบประมาณ  381,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก สำยนำนำยแผน สดกลำง–เลียบคลองสวำยสอ หมู่ที่ 11 บ้ำนไทยอยู่เย็น    
ไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงถนนลง
หินคลุก สำยนำนำยแผน สดกลำง–เลียบคลองสวำยสอ หมู่ที่ 11 บ้ำนไทยอยู่ เย็น        
โปรดยกมือ             



 ๑๕ 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ  ลำ

ประชุม 3 คน คือ 1.นำยสิรภพ ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ  2.นำยธงชัย จ ำปำโพธิ์ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2  3.นำยธนเดช  คงหนองบัว  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6   

 5.3.12 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายแยกนานายผล สงสุระ - นานายวัน 
กลั่นมา หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา   

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก สายแยกนานายผล สงสุระ - นานายวัน กลั่นมา หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา   
ปริมาณงาน 
      ลงหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 3.00 เมตร ระยะทำง 625 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร 
คิดเป็นปริมำตรหินคลุก 187.5 ลูกบำศก์เมตร หรือมีพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 1,875 
ตำรำงเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งบดทับแน่นให้เรียบร้อย ฝังท่อระบำยน้ ำ  คสล.มอก.
ชั้น 3 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 X 1.00 เมตร จ ำนวน 18 ท่อน พร้อมยำแนวรอยต่อ
ให้เรียบร้อย ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ก ำหนด และติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย 
งบประมาณ  233,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก สำยแยกนำนำยผล สงสุระ-นำนำยวัน กลั่นมำ หมู่ที่ 12 บ้ำนภูมิพัฒนำ  
ไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงถนนลง
หินคลุก สำยแยกนำนำยผล สงสุระ - นำนำยวัน กลั่นมำ หมู่ที่ 12 บ้ำนภูมิพัฒนำ  โปรด
ยกมือค             

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ  ลำ
ประชุม 3 คน คือ 1.นำยสิรภพ ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ  2.นำยธงชัย จ ำปำโพธิ์ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2  3.นำยธนเดช  คงหนองบัว  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6   

 5.4 พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  แผนงาน                 
การรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการ จัดซื้อกล้อง
วงจรปิดพร้อมติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง จ านวน 1 ชุด 
เป็นจ านวนเงิน 254,390 บาท (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: กำรพิจำรณำโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2565  (ส ำนักปลัด) 
เชิญนำยก อบต.ชี้แจง 

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 

: ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 ส ำนักปลัด มีควำมประสงค์จะขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2565  ในหมวด ค่ำครุภัณฑ์ ซึ่งอ ำนำจในกำรอนุมัติเป็นของสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเพื่อให้กำรบริหำรงำนรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   (รำยละเอียดตำมเอกสำร
แนบ) 

ส านักปลัด 
  ด้วย ส านักปลัด  มีควำมประสงค์จะขอโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรของ ส านักปลัด  ให้มี



 ๑๖ 
ประสิทธิภำพและคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน โดยมีรำยกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ประกอบด้วย 

1. การโอนงบประมาณ จ านวน  1  รายการ ดังนี้  
    หมวด ค่ำครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  

จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย แบบ 16 ช่อง จ ำนวน 
1 ชุด  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย 
แบบ 16 ช่อง จ ำนวน 1 ชุด บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม
ครั้งที ่4 ประจ ำปี 2565 หน้ำ 18 ล ำดับที่ 1  (ส ำนักปลัด) 
               รำยละเอียดกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
ของ ส ำนักปลัด  ดังนี้ 
1. การโอนงบประมาณ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ดังนี้ 

        1.1 จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย แบบ        
16 ช่อง จ ำนวน 1 ชุด  ตั้งไว้ 254,390 บำท ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  ชุด  เพ่ือจ่ำย
เป็นค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย แบบ 16 ช่อง 
จ ำนวน 1 ชุด บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.
2565 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 หน้ำ 23 ล ำดับที่ 1 

    รำยละเอียดกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  ของ 
ส ำนักปลัด  ดังนี้ 
การโอนงบประมาณฯ  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
รายการ จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

แบบ 16 ช่อง จ านวน 1 ชุด จ านวน 254,390 บาท   
               1. เรื่องเดิม  

ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
ส ำนักปลัด อบต. แผนงำน รักษำควำมสงบภำยใน  งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รำยกำร
จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย แบบ        16 ช่อง 
จ ำนวน 1 ชุด  ไม่ได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยไว้   

      2. ข้อเท็จจริง 

 ด้วยเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 12 บ้ำนภูมิพัฒนำ ในพ้ืนที่
ควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ บ่อยครั้ง โดยไม่ทรำบสำเหตุ 
เพ่ือเป็นกำรป้องกันและสำมำรถตรวจสอบหลักฐำนกำรเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณดังกล่ำว
ได้  จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำน
เครือข่ำย แบบ 16 ช่อง  

 ดังนั้น จึงขออนุมัติสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ขอโอน
งบประมำณเพ่ือจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย แบบ 
16 ช่อง จ ำนวน 1 ชุด ดังนี้ 

โอนเพิ่ม  ส านักปลัด   



 ๑๗ 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 

                ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
                รายการ จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน     
                              เครือข่าย แบบ 16 ช่อง จ านวน 1 ชุด  จ านวน   
                              254,390 บาท   

             เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย แบบ 16 ช่อง จ ำนวน 1 ชุด เงินคงเหลือก่อนโอน  0 
บำท  โอนเพ่ิมครั้งนี้  254,390 บำท รวมเป็นเงินงบประมำณหลังจำกโอนเพ่ิมแล้วมี
งบประมำณท้ังสิ้น  254,390 บำท 

  โอนลด    ส านักปลัด 
   งบ      งบบุคลากร 

 หมวด       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท     เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน                        
               3,767,000 บาท 
       เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วน

ต ำบล  ฯลฯ  ก่อนโอนมีงบประมำณคงเหลือ  2,338,880 บำท  โอนลดครั้งนี้  
254,390 บำท โอนครั้งนี้แล้วมีเงินงบประมำณคงเหลือท้ังสิ้น  2,084,490 บำท 
: จึงน าเสนอ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้เพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดมีควำมเห็นอย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีจะขอมติ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
(ส ำนักปลัด)  ยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ  ลำ
ประชุม 3 คน คือ 1.นำยสิรภพ ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ  2.นำยธงชัย จ ำปำโพธิ์ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2  3.นำยธนเดช  คงหนองบัว  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6   

 5.5 พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  แผนงานการ
พาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 
จ านวน 2 รายการ (โอนตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่) 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

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

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 

: ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 กิจกำรประปำ มีควำมประสงค์จะขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2565  ในหมวด ค่ำครุภัณฑ์ ซึ่งอ ำนำจในกำรอนุมัติเป็นของสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเพื่อให้กำรบริหำรงำนรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   (รำยละเอียดตำมเอกสำร
แนบ) 
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 งานกิจการประปา 

  ด้วย งานกิจการประปา มีควำมประสงค์จะขอโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรของ งานกิจการประปา ให้มี
ประสิทธิภำพและคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน โดยมีรำยกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ประกอบด้วย 

1. การโอนงบประมาณ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวน  2  
รายการ ดังนี้ 

  1.1 จัดซื้อปั๊มน้ ำหอยโข่ง  ตั้งไว้  51,394  บำท  ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ เพ่ือ
จัดซื้อปั๊มน้ ำหอยโข่ง ขนำดมอเตอร์   10 HP 380 V จ ำนวน 2 เครื่อง  บรรจุใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 หน้ำ 23 ล ำดับที่ 2  (กิจกำรประปำ) 

   1.2 จัดซื้อตู้คอนโทรลปั๊มน้ ำ  ตั้งไว้  47,080  บำท  ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ เพ่ือ
จัดซื้อตู้คอนโทรลปั๊มน้ ำขนำด 7.5 KW 380V พร้อมอุปกรณ์ในกำรติดตั้ง จ ำนวน 2 
เครื่อง บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 หน้ำ 23 ล ำดับที่ 3  (กิจกำรประปำ) 

               รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  ของงานกิจการประปา  ดังนี้ 

        5.5.1  จัดซื้อปั๊มน้ าหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ 10HP 380V จ านวน 2 เครื่อง 
เป็นจ านวนเงิน 51,394 บาท เพ่ือจัดซื้อปั๊มน้ ำหอยโข่ง ขนำดมอเตอร์   10 HP 380 
V จ ำนวน 2 เครื่อง  บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)เพ่ิมเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2565 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 หน้ำ 23 ล ำดับที่ 2  (กิจกำร
ประปำ) 

 การโอนงบประมาณฯ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 
รายการ จัดซื้อปั๊มน้ าหอยโข่ง  ตั้งไว้  51,394  บาท 
    1. เรื่องเดิม  

ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
งำนกิจกำรประปำ งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร รำยกำร
จัดซื้อปั๊มน้ ำหอยโข่ง ขนำดมอเตอร์  10 HP 380 V  จ ำนวน 2  เครื่อง ไม่ได้ตั้ ง
งบประมำณรำยจ่ำยไว้  
  2. ข้อเท็จจริง 

เนื่องด้วยในขณะนี้  พ้ืนที่ในต ำบลหนองตะไก้ได้ประสบปัญหำภัยแล้ง  จึง
ท ำให้น้ ำส ำหรับอุปโภคบริโภคขำดแคลน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้จึงมีควำม
จ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำรจัดหำปั๊มน้ ำหอยโข่งเพ่ิม  เพ่ือให้เพียงพอต่อกำรผลิตน้ ำประปำ
ที่จะน ำมำใช้อุปโภคบริโภคของประชำชนต ำบลหนองตะไก้ 
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 ดังนั้น จึงขออนุมัติสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ขอโอน
งบประมำณเพ่ือจัดซื้อ ปั๊มน้ ำหอยโข่ง ขนำดมอเตอร์ 10 HP 380 V จ ำนวน 2 เครื่อง  
ดังนี้   

  โอนเพิ่ม    กิจกำรประปำ 
           หมวด    ค่ำครุภัณฑ์ 
          ประเภท          ครุภัณฑ์การเกษตร  
          รายการ           จัดซื้อปั๊มน้ าหอยโข่ง  ตั้งไว้  51,394   บาท 
   เพ่ือจัดซื้อปั๊มน้ ำหอยโข่ง ขนำดมอเตอร์  10 HP 380 V  
จ ำนวน 2 เครื่อง เงินคงเหลือก่อนโอน  0 บำท  โอนเพ่ิมครั้งนี้  51,394 บำท รวมเป็น
เงินงบประมำณหลังจำกโอนเพิ่มแล้วมีงบประมำณทั้งสิ้น  51,394 บำท 

  โอนลด    กิจกำรประปำ 
            หมวด           ค่าใช้สอย 
            ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 100,000 บาท 

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของกิจกำร
ประปำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ก่อนโอนมีงบประมำณคงเหลือ  100,000 
บำท  โอนลดครั้งนี้ 51,394 บำท โอนครั้งนี้แล้วมีเงินงบประมำณคงเหลือทั้งสิ้น  
48,606 บำท 
: จึงน าเสนอ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้เพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดมีควำมเห็นอย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีจะขอมติ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
เพ่ือจัดซื้อปั๊มน้ ำหอยโข่ง ขนำดมอเตอร์ 10HP 380V จ ำนวน 2 เครื่อง  (กิจกำรประปำ)  
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ  ลำ
ประชุม 3 คน คือ 1.นำยสิรภพ ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ  2.นำยธงชัย จ ำปำโพธิ์ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2  3.นำยธนเดช  คงหนองบัว  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6   

  

       5.5.2  จัดซื้อตู้คอนโทรลปั๊มน้ า ขนาด 7.5 KW 380V พร้อมอุปกรณ์ในการ
ติดตั้ง จ านวน 2 เครื่อง เป็นจ านวนเงิน 47,080 บาท เพ่ือจัดซื้อตู้คอนโทรลปั๊มน้ ำ
ขนำด 7.5 KW 380V พร้อมอุปกรณ์ในกำรติดตั้ง จ ำนวน 2 เครื่อง บรรจุในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 หน้ำ 23 ล ำดับที่ 3  (กิจกำรประปำ) 
การโอนงบประมาณฯ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 
รายการ จัดซื้อตู้คอนโทรลปั๊มน้ า  ตั้งไว้  47,080 บาท 
    1. เรื่องเดิม  
             ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  งำน
กิจกำรประปำ งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร รำยกำร จัดซื้อตู้
คอนโทรลปั๊มน้ ำขนำด 7.5 KW 380V พร้อมอุปกรณ์ในกำรติดตั้ง จ ำนวน 2 เครื่อง 
ไม่ได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยไว้  
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  2. ข้อเท็จจริง 

เนื่องด้วยในขณะนี้  พ้ืนที่ในต ำบลหนองตะไก้ได้ประสบปัญหำภัยแล้ง  จึง
ท ำให้น้ ำส ำหรับอุปโภคบริโภคขำดแคลน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้จึงมีควำม
จ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำรจัดหำตู้คอนโทรลปั๊มน้ ำเพ่ิม เพ่ือให้เพียงพอต่อกำรผลิต
น้ ำประปำที่จะน ำมำใช้อุปโภคบริโภคของประชำชนต ำบลหนองตะไก้ 
 ดังนั้น จึงขออนุมัติสภำองค์กำรบริหำรส่ำวนต ำบลหนองตะไก้  ขอโอน
งบประมำณเพ่ือจัดซื้อตู้คอนโทรลปั๊มน้ ำขนำด 7.5 KW 380V พร้อมอุปกรณ์ในกำร
ติดตั้ง จ ำนวน 2 เครื่อง  ดังนี้   

  โอนเพิ่ม   กิจกำรประปำ 
           หมวด    ค่ำครุภัณฑ์ 
           ประเภท         ครุภัณฑ์การเกษตร  
           รายการ จัดซื้อตู้คอนโทรลปั๊มน้ า  ตั้งไว้  47,080  บาท 
   เพ่ือจัดซื้อตู้คอนโทรลปั๊มน้ ำขนำด 7.5 KW 380V พร้อม
อุปกรณ์ในกำรติดตั้ง จ ำนวน 2 เครื่อง เงินคงเหลือก่อนโอน  0 บำท  โอนเพ่ิมครั้งนี้  
47,080 บำท  รวมเป็นเงินงบประมำณหลังจำกโอนเพ่ิมแล้วมีงบประมำณทั้งสิ้น  
47,080 บำท  

           โอนลด    กิจกำรประปำ 
             หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

        ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 80,000 บาท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์

ขนำดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมแซมบ ำรุงตำมปกติ   ก่อนโอนมีงบประมำณคงเหลือ  
80,000 บำท  โอนลดครั้งนี้ 47,080 บำท โอนครั้งนี้แล้วมีเงินงบประมำณคงเหลือ
ทั้งสิ้น  32,920 บำท 
: จึงน าเสนอ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้เพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดมีควำมเห็นอย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีจะขอมติ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
เพ่ือจัดซื้อตู้คอนโทรลปั๊มน้ ำขนำด 7.5 KW 380V พร้อมอุปกรณ์ในกำรติดตั้ง จ ำนวน 2 
เครื่อง  (กิจกำรประปำ)  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ  ลำ
ประชุม 3 คน คือ 1.นำยสิรภพ ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ  2.นำยธงชัย จ ำปำโพธิ์ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2  3.นำยธนเดช  คงหนองบัว  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6   

พักประชุมเวลา  12.10 น  รับประทานอาหารเที่ยง 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น 
  
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ในระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  มีท่ำนใดจะสอบถำมเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญ
ครับ 
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นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์ ดื่มพุทรำ) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน ในวันที่ 18 มีนำคม 2565 เนื่องด้วยเป็นวันท้องถิ่นไทย จึงขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำ 
อบต.ทุกท่ำนร่วมพิธีด้วย ในส่วนรำยละเอียดของกิจกรรมขออนุญำตให้ หัวหน้ำส ำนัก
ปลัด เป็นผู้ชี้แจงรำยละเอียดในงำนต่อไป 

หัวหน้ำส ำนักปลัด 
(น.ส.จำรุณีย์ เดชำ) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน  ดิฉันขอแจ้งก ำหนดกำรกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจ ำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 18 
มีนำคม 2565 ณ บริเวณลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 5 หน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอ
หนองบุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำ พิธีช่วงเช้ำจะเริ่มเวลำ 08.00 น. โดยกำรแต่งกำย ให้
แต่งกำยด้วยเครื่องแบบกำกีคอพับแขนยำว สวมหมวกหม้อตำล หลังจำกเสร็จพิธีแล้วก็จะ
มีกำรแข่งขันกีฬำต่อ  

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์ ดื่มพุทรำ) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน ในเรื่องกำรแข่งขันกีฬำขออนุญำตให้ รองนำยก อบต. นำยนิติเศรษฐ์  สงมะเริง เป็น
ผู้ชี้แจงต่อไป 

รองนำยก อบต. 
(นำยนิติเศรษฐ์  สงมะ
เริง) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน ผมขอชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรแข่งขันกีฬำ จะมีกำรแข่งขันกีฬำพ้ืนบ้ำน จ ำนวน 
5 ชนิด 1) ชักเย่อ ชำย 5  หญิง 5  2) วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน ชำย 5  หญิง 5   3) วิ่งผลัด
กระแทกโปร่ง ชำย 5 หญิง 5  4) วิ่งผลัดกระสอบ ชำย 5 หญิง 5               5) แตะปี๊บ 
ชนิดนี้เป็นของท่ำนนำยก อบต.   ผมขอปรึกษำว่ำเรำจะมอบหมำยให้ใครลงแข่งขันบ้ำง
ครับ หรือว่ำเรำจะไปจัดกันที่สนำมเลย 

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์ ดื่มพุทรำ) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน เรื่องเกี่ยวกับขยะ และเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ขออนุญำตให้ ผู้อ ำนวยกำรกอง
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ชี้แจงรำยละเอียดต่อไป 

ผอ.กองสำธำรณสุขฯ 
(นำยกิ่ง  กลิ้งทะเล) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน  ผมขออนุญำตชี้แจง เรื่องที่ 1 เรื่องขยะเกี่ยวกับกำรติดกล้องวงจรปิดบริเวณบ่อ
ขยะ เพรำะได้เกิดเหตุไฟไม้บ่อขยะ และได้มีกำรร้องเรียนไปยังศูนย์ด ำรงธรรมที่อ ำเภอ  
ท่ำนปลัดอ ำเภอได้มีกำรประชุมปรึกษำหำรือร่วมกับผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 12 และทำงองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ให้เรำแก้ไขปัญหำเร่งด่วน  
      ข้อที่ 1 โดยให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้น ำรถขนย้ำยขยะออกไปทิ้งใน
พ้ืนที่เอกชนที่เรำได้รับกำรอนุญำตจำกเจ้ำของพ้ืนที่แล้ว ในส่วนของเรื่องขนย้ำยขยะเรำ
ได้ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว   
      ข้อที่ 2 ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ด ำเนินกำรท ำก ำแพงเมทัลชีท สูง 3 
เมตร กั้นด้ำนหน้ำบ่อขยะเพ่ือไม่ให้ประชำชนน ำขยะมำท้ิงด้ำนหน้ำ และบริเวณริมถนน   
      ข้อที่ 3 เมื่อขยะเต็มบ่อแล้วให้ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ขนย้ำยขยะ
ไปทิ้งในพื้นที่เอกชนเหมือนข้อที่ 1   
      ข้อที่ 4 ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือเก็บ
หลักฐำนด ำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบเผำขยะ  
      ข้อที ่5 ให้ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 12 ติดต่อรับซื้อขยะ แต่อันนี้คงเป็นไปได้ยำก 
กำรแก้ไขปัญหำระยะยำวทำงอ ำเภอหนองบุญมำก ให้เรำด ำเนินกำรขั้นตอนตำมกฎหมำย
โดยกำรถอนสภำพที่สำธำรณะและขอใช้ที่สำธำรณะประโยชน์ เพ่ือสร้ำงเตำเผำขยะไร้
มลพิษต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ เพรำะถ้ำเรำจะด ำเนินกำรซื้อที่ดินเพ่ือท ำบ่อ
ขยะน่ำจะเป็นไปได้ยำกมำกเลยให้ด ำเนินกำรถอนสภำพที่สำธำรณประโยชน์ 



 ๒๒ 
เรื่องที่ 2 เรื่องโรคโควิด 19 ขอน ำเรียนตำมนี้ ศูนย์ CI ของต ำบลหนองตะไก้ เรำได้
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยค่ำอำหำรให้แก่ผู้ที่กักตัว ทำงเรำได้เปิดศูนย์รองรับผู้ป่วยโควิด 19 ใน
ต ำบลของเรำ เพรำะว่ำทีประชำชนติดเชื้อเป็นจ ำนวนมำก เมื่อ 2 อำทิตย์ที่แล้วมีจ ำนวน 
57 รำย และกำรประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2565 ที่ผ่ำนมำ สำธำรณสุขอ ำเภอแจ้ง
มำว่ำจะปรึกษำหำรือเกี่ยวกับเรื่องอำหำรว่ำเรำสำมำรถเบิกจ่ำยได้ไม่มี ก่อนหน้ำนี้ 1 
เดือน เรำได้ท ำกำรเบิกจ่ำยค่ำอำหำร ได้ท ำตำมระเบียบของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น พอเป็นตัวใหม่ซึ่งท่ำนนำยอ ำเภอย้ำยมำใหม่พอดี เรื่องกำรเบิกจ่ำยเกี่ยวกับ
อำหำรอำจไม่ถูกต้อง เรำเลยได้ท ำหนังสือไปปรึกษำสำธำรณสุขอ ำเภอว่ำทำง องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดหำอำหำรให้แก่ผู้กักตัวได้แล้ว เพรำะทำง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 2537 มำตรำ 66 (3) เรำมีหน้ำที่แค่ป้องกันและระงับโรคติดต่อ เรำไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรรักษำโรคได้ ซึ่งทำง รพ.สต.หนองตะไก้ได้รับแจ้งจำกสำธำรณสุขอ ำเภอว่ำ เริ่ม
วันที่ 1 มีนำคม 2565 ให้หำอำหำรเอง พอทำง รพ.สต.หำอำหำรเองถึงวันที่ 14 
มีนำคม2565 แล้วไม่สำมำรถด ำเนินกำรต่อได้เพรำะมีจ ำนวนผู้ติดเชื้อและผู้กักตัวเป็น
จ ำนวนมำก เรำจึงได้มีกำรประชุมกันระหว่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน รพ.สต.หนองตะไก้ สำธำรณสุขอ ำเภอหนองบุญมำก  และโรงพยำบำลหนอง
บุญมำก สรุปคือ อำหำรเรำไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อได้ ทำง รพ.สต.หนองตะไก้ ก็ไม่
สำมำรถด ำเนินกำรให้ได้เพรำะไม่มีเงินทุนส ำรอง ก็เลยสรุปว่ำไม่ขอกำรเบิกจ่ำยค่ำอำหำร
ในระบบ โดยให้ผู้ป่วยรักษำตัวอยู่ที่บ้ำน ขอแจ้งให้ทรำบว่ำทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ไม่ได้ปัดควำมรับผิดชอบแต่อย่ำงใด เรำได้ท ำตำมระเบียบกฎหมำย จึงเป็นที่มำว่ำ
หลังจำกที่เรำได้ประชุมร่วมกันแล้ว ทำง รพ.สต.หนองตะไก้  ได้ไปประชำสัมพันธ์ที่ศูนย์ 
CI ว่ำใครที่มีควำมประสงค์ที่จะไปกักตัวที่บ้ำนท ำกำรรักษำตัวที่บ้ำน ทำงผู้กักตัวก็แจ้ง
ควำมประสงค์ท่ีจะกลับไปกักตัวที่บ้ำนกันหมดเลย แล้วทำง  รพ.สต. มีแนวทำงกำรรักษำ
ให้กลับไปรักษำตัวที่บ้ำน ถ้ำให้กลับไปรักษำตัวอยู่ที่บ้ำนเรำก็ต้องมีกำรช่วยเหลือเกี่ยวกับ
ถุงยังชีพ ก็เลยได้ปรึกษำกับทำงผู้บริหำรว่ำเรำจะด ำเนินกำรช่วยเหลือในเรื่องถุงยังชีพ
และเรำจะช่วยเหลือยังไงให้เกิดควำมรวดเร็ว คือขอควำมร่วมมือให้ท่ำนสมำชิกสภำ 
อบต.ส ำรวจว่ำบ้ำนไหนกักตัว แล้วมำเขียนใบค ำร้องที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ว่ำแต่ละ
หมู่มีจ ำนวนกี่หลังคำเรือน ในวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีโดยจะออกแจกให้กับประชำชนในทุก
วันศุกร์  มีท่ำนใดจะเสนอแนะหรือสอบถำมอีกหรือเปล่ำ 

สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 3 
(นำยสมนึก ชัยโคตร) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ผมขอสอบถำมว่ำสำมำรถ
ลดจ ำนวนวันในกำรกักตัวจำก 10 วัน มำเป็นแค่ 7 วัน ได้หรือไม่  ถ้ำตรวจเชื้อแล้วไม่
พบเชื้อ เพรำะบ้ำงครัวเรือนต้องรับจ้ำงเป็นรำยวันถ้ำกักตัวหลำยวันก็จะไม่มีเงินไม่มี
อำหำรกิน และขอสอบถำมเรื่องกำรช่วยเหลือประชำชนกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินด้วยว่ำ
ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

ผอ.กองสำธำรณสุขฯ 
(นำยกิ่ง  กลิ้งทะเล) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน  ผมขออนุญำตชี้แจงเกี่ยวกับจ ำนวนวันของกำรกักตัว ขึ้นอยู่กับกำรประเมินของ 
รพ.สต.หนองตะไก้ว่ำประเมินผ่ำนหรือไม่ 
: ผมขอฝำกเรื่องกำรส ำรวจจ ำนวนสุนัข และแมว ด้วยครับ 

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์ ดื่มพุทรำ) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน เรื่องเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือประชำชนกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน ขออนุญำตให้ นัก
จัดกำรงำนทั่วไป เป็นผู้ชี้แจงรำยละเอียดต่อไป 



 ๒๓ 
นักจัดกำรงำนทั่วไป 
(นำงบุปผำ เสำวภำคย์) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน  ดิฉันขอชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือประชำชนกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 
ดังนี้ 

1. ประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนเข้ำมำแจ้งที่ส ำนักงำนพร้อมเขียนแบบฟอร์มร้อง
ทุกข์  

2. เจ้ำหน้ำที่ท ำบันทึกรำยงำนผู้บริหำร แล้วให้คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
ออกไปประเมินควำมเสียหำย 

3. ท ำหนังสือรำยงำนอ ำเภอถึงควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น 
4 ท ำหนังสือเชิญคณะกรรมกำรช่วยเหลือประชำชนมำประชุมเพ่ือร่วมพิจำรณำให้

ควำมช่วยเหลือประชำชนต่อไป 
5 ติดประกำศรำยชื่อประชำชนที่ได้รับควำมช่วยเหลือ ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลหนองตะไก้ และท่ีท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำนให้ทรำบเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 วัน 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมเรื่องอ่ืนๆ เพิ่มเติมหรือไม่  ขอเชิญครับ  ถ้ำไม่มีผม
ขอขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำ อบต. ท่ำนนำยก อบต. พร้อมทั้งคณะผู้บริหำร  หัวหน้ำส่วน
รำชกำรและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ที่เสียสละเวลำอันมีค่ำของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุมสภำ 
อบต.หนองตะไก้  จนกำรประชุมส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอขอบคุณครับ 

 :  ขอเลิกประชุม 
  

เลิกประชุม เวลา 14.30 น. 
 

              (ลงชื่อ)        สุเมธ  ทิศกลาง     ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                                       (นำยสุเมธ  ทิศกลำง) 
                                        เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ 
 

                           (ลงชื่อ)        สุชาติ  ตรงกลาง     ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                       (นำยสุชำติ  ตรงกลำง) 

   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 10 
 

                         (ลงชื่อ)      ธนพร  คูณกระโทก     ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                  (นำงสำวธนพร  คูณกระโทก) 

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 8 
 

(ลงชื่อ)      นิกร  พะยอมใหม่     ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
           (นำยนิกร  พะยอมใหม่) 

   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 9 
 

        (ลงชื่อ)       พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก   ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม 
                   (นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้           
 
 
 
 
 



 ๒๔ 
 

การรับรองรายงานการประชุม 
 

- สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ  สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจ าปี พ.ศ. 2565  วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  เม่ือการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2565  วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 

 (ลงชื่อ)           พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก 
       (นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ 
 

 
 
 
 

 


