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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2565 

วันศุกร์ที่  23 ธันวาคม  2565 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

 

รายช่ือผู้มาประชุม  จ ำนวน  13  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. หมู่ที ่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. หมู่ที ่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 

ผู้ลาการประชุม  จ ำนวน  - คน 
 

ผู้ขาดประชุม  จ ำนวน  -  คน 
      

ผู้เข้าร่วมประชุม    จ ำนวน   10   คน   

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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 นำงสุจิรำภรณ์ บุญประสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง สุจิรำภรณ์ บุญประสิทธิ์ 
7 นำยกิ่ง กลิ้งทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ กิ่ง กลิ้งทะเล 
8 นำงสำวอำรีย์ ชัยชนะ ผู้อ ำนวยกำรกองสวสัดิกำรสังคม อำรีย์ ชัยชนะ 
9 นำยพรพิชัย สิงหำท้ำว ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ พรพิชัย สิงหำท้ำว 

10 น.ส.จำรุณีย ์ เดชำ หัวหน้ำส ำนักปลัด จำรุณีย์ เดชำ 
11  น.ส.ณัฐนนัท ์ ยังทะเล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ณัฐนันท์ ยังทะเล 
12 นำยวสันต์ ใจสุข นักวิชำกำรศึกษำ วสันต์ ใจสุข 

  



    ๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี1 : เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

1.1 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 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 4 ประจ ำปี 2565 ระหว่ำง  วันที่ 15 – 29 ธันวำคม 2565  ณ ห้อง
ประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ 

 

ประกำศ  ณ  วันที่ 1 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2565  
พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก 

(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ 

ที่ประชุม รับทรำบ   
 1.2 : ขอต้อนรับพนักงานส่วนต าบลย้ายมาด ารงต าแหน่ง   

: นำยวสันต์  ใจสุข   ต ำแหนง่  นักวิชำกำรกำรศึกษำ บรรจุเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2565   
ขอท่ำนสมำชิกสภำ อบต.ฯ ปรบมือต้อนรับครับ 

  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 วันพฤหัสบดีที่ 15 
กันยายน พ.ศ. 2565 (เอกสารแนบท้าย) 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 2/2565  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
15 กันยำยน  2565 เชิญเลขำนุกำรสภำฯ ด ำเนินกำร  

  

เลขำนุกำรสภำฯ 
(นำยสุเมธ ทิศกลำง) 

: เชิญสมำชิกสภำ อบต.  ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำฯ ทีละหน้ำ 
 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

:  ตำมท่ีเลขำนุกำรสภำฯ ได้อ่ำนบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำฯ ต่อท่ีประชุมฯ ไปแล้วนั้น  
มีท่ำนสมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดจะขอแก้ไขถ้อยค ำ จะสอบถำมหรือมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน
หรือไม่  ถ้ำมีขอเชิญครับ ถ้ำไม่มีผมจะขอมติ 

  

 :  สมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดเห็นควรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 
2/2565  เมื่อวันพฤหัสบดีที ่15 กันยำยน  2565  โปรดยกมือครับ 

  

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

  



    ๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ไม่มี)   
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)   
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่   
 5.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ได้เสนอรำยงำนกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 (ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2564 - เดือนกันยำยน 2565) 
: ต่อไป ขอเชิญนำยกฯ ชี้แจงรำยละเอียดรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5  (ระหว่ำงเดือน
ตุลำคม 2564 - เดือนกันยำยน 2565) ต่อไป ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ครับ 

  

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 

: เรียน ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  
       ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 21  ได้ก ำหนดให้มีกำร
ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำมีหน้ำที่ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมกำรจะต้องด ำเนินกำรก ำหนด
แนวทำง  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ  รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  และ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี    
        ดังนั้น เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนถูกต้องตำมระเบียบดังกล่ำวและ                   
มีประสิทธิภำพ  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองตะไก้  จึงได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองตะไก้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน
กันยำยน พ.ศ.๒๕๖5) ขึ้น เพ่ือรำยงำนและเสนอควำมเห็นที่ได้จำกกำรติดตำมให้นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ทรำบ  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรติดตำมฉบับนี้จะสำมำรถเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง
ในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ สำมำรถแก้ไขปัญหำให้กับประชำชนได้
และประชำชนเกิดควำมพึงพอใจสูงสุด  โดยขอสรุปรำยละเอียด ดังนี้ 
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สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๑.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
       1.1  ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ได้ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ท้องถิ่น ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
จ ำนวน 10 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 
        ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
        ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเกษตรกร 
        ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 
        ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 
        ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
        ยุทธศำสตร์ที่ 7 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวศำสนำ-วัฒนธรรมประเพณี 

       และกีฬำ 
        ยุทธศำสตร์ที่ 8 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
        ยุทธศำสตร์ที่ 9 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        ยุทธศำสตร์ที่ 10 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

1.1.1 ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ควำมส ำเร็จจำกผลกำรประเมินกำรให้คะแนนกำรติดตำมและประเมินผล
ยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ผล
เป็นดังนี้ 
 1) ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ คะแนนเต็ม 10 ได้ 10 
คะแนน 

2) ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 10 ได้ 
10 คะแนน 
          3) ยุทธศำสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน 
          4) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน 
          5) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน 
          6) เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 3.78 คะแนน 
          7) จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4 คะแนน 
          8) แผนงำน คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน 
          9) ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน 
          จำกผลคะแนนกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เ พ่ือควำมสอดคล้อง
แผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ได้ให้คะแนนจำกคะแนน
เต็ม 60 คะแนน ได้รับคะแนน 57.78 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 96.30 
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1.1.2 ผลจากการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์ 
 ควำมส ำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศำสตร์ที่น ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยผลจำกกำรน ำไปจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
จริงนั้น ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศำสตร์ โครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่น โดยเฉพำะ
ประจ ำปี พ.ศ. 2565 จ ำนวน 342 โครงกำร จ ำนวนเงินงบประมำณ 151,738,420 
บำท ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รวมถึงกำรใช้
จ่ำยเงินสะสม และกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ จ ำนวน 80 โครงกำร จ ำนวนเงิน
งบประมำณ 34,650,024 บำท กำรด ำเนินกำรจริง จ ำนวน 49 โครงกำร จ ำนวนเงิน
งบประมำณ 30,025,224 บำท รำยละเอียดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
2565 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำนต่อแนวทำง  
    พระรำชด ำริ 

 4 85,000 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ 38 10,103,120 
3. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำกำรเกษตร 19 1,530,000 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 27 17,874,000 
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 53 950,000 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 103 114,079,300 

7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว  
    ศำสนำ-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬำ 

33 1,110,000 

8. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 28 1,467,000 

9. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพย์สิน 

18 850,000 

10. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ 
      ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

19 3,690,000 

รวม 342 151,738,420 

 
 

1.2  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
    จ ำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้           
ที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
จ ำนวน 342 โครงกำร จ ำนวนเงินงบประมำณ 151,738,420 บำท และได้มีกำรน ำมำ
จัดท ำเป็นงบประมำณรำยจ่ำย และด ำเนินกำรจริงเกิดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
สรุปรำยละเอียด ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงก

าร 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

จ านวน
โครงการ 

ใช้จ่ายเงิน
สะสม 

1. ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำง   
   พระรำชด ำริ 

- - - - 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 

10 5,361,224 - - 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำร
เกษตร 

1 5,000 - - 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 11 16,122,000 - - 

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
สำธำรณสุข 

7 365,000 - - 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

7 4,837,800 15 7,007,000 

7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬำ 

4 195,000 - - 

8. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

15 555,000 - - 

9. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

6 150,000 - - 

10. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

4 52,000 - - 

รวม 65 27,643,024 15 7,007,000 

 

        ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณ 
เมื่อวันที่ 2 กันยำยน พ.ศ. 2564 โดยมีโครงกำรที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมำณ 
จ ำนวน  65 โครงกำร จ ำนวนเงินงบประมำณ 27,643,024 บำท และใช้จ่ำยเงินสะสม 
จ ำนวน 15 โครงกำร จ ำนวนเงินงบประมำณ 7,007,000 บำท 
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1.3  ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
          องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรด ำเนิน
โครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณและใช้จ่ำยเงินสะสมโดยได้มีกำรก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนำม
ในสัญญำ รวม 49 โครงกำร จ ำนวนเงินงบประมำณ 25,451,712.78 บำท มีกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณจ ำนวน 42 โครงกำร จ ำนวนเงิน งบประมำณ 21,608,840.94 
บำท สำมำรถจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา 
 

เบิกจ่าย 
 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศำสตร์
กำรสำนต่อ
แนวทำง
พระรำชด ำร ิ

- - - - - - 

2. ยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 

10  5,361,224 6     4,914,814.78 6 4,704,942.94 

3. ยุทธศำสตร ์
ด้ำนกำรพัฒนำ 
กำรเกษตร 

1 5,000 - - - - 

4. ยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรพัฒนำ
สังคม 

11 16,122,000 10 13,645,22
0 

10  13,645,220 

5. ยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรพัฒนำ
สำธำรณสุข 

7 365,000 3 44,513 3 44,513 

6. ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำง
พื้นฐำน 

22 11,844,8
00 

15 6,170,000 8 2,537,000 

7. ยุทธศำสตร์
ด้ำนกำร
พัฒนำกำร
ท่องเที่ยว 
ศำสนำ-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬำ 

4 195,000 4 169,852 4 169,852 
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ยุทธศาสตร ์

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา 
 

เบิกจ่าย 
 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

8. ยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำบ้ำนเมือง 
ที่ด ี

15 555,00
0 

5 482,428 5 482,428 

9. ยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรรักษำ
ควำมปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

6 150,00
0 

4 19,935 4 19,935 

10.ยุทธศำสตร ์
ด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 52,000 2 4,950 2 4,950 

รวม 80 34,650,024 49 
25,451,712.
78 

42 21,608,840.94 

 
1.4  ผลส าเร็จที่วัดได้ 
          จ ำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ที่
ปรำกฏในงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน  80 โครงกำร 
จ ำนวนเงินงบประมำณ  34,650,024 บำท และได้มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ จ ำนวน 
42 โครงกำร จ ำนวนเงินงบประมำณ 21,608,840.94 บำท สรุปรำยละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
 

ชื่อโครงการตามแผน 
 

เบิกจ่าย 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 
 

สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ (อำหำรกลำงวัน 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้) 

996,450 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 

สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ (จัดกำรเรียนกำรสอน 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) 

391,000 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ 

 
ชื่อโครงการตามแผน 

 
เบิกจ่าย 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 
 

สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต.หนองตะไก้) 

150,290 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 
 

อำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ และเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้ำนหนองตะไก้ 
และโรงเรียนบ้ำนยอกขำม 

1,087,152.94 

5. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 

อำหำรกลำงวันโรงเรียนบ้ำนยอกขำม 
(เงินอุดหนุน) 

261,450 

6. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 

อำหำรกลำงวันโรงเรียนบ้ำนหนองตะ
ไก ้(เงินอุดหนุน) 

1,818,600 

7. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำสังคม 

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด 

300 

8. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำสังคม 

พัฒนำคุณภำพชีวิตเด็กและเยำวชน
ต ำบลหนองตะไก้ 

29,860 

9. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำสังคม 

ส่งเสริมอำชีพประชำชนและกลุ่ม
อำชีพ 

40,000 

10. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำสังคม 

พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุต ำบล 
หนองตะไก้ 

51,725 

11. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำสังคม 

ส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้พิกำรต ำบล 
หนองตะไก้ 

28,635 

12. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
 

10,654,100 

13. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำสังคม 

เบี้ยยังชีพคนพิกำร 
 

2,495,600 

14. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

95,000 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ 
 

ชื่อโครงการตามแผน 
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15. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำสังคม 

สนับสนุนกำรด ำเนินงำนสวัสดิกำร
ชุมชน (ออมวันละบำท) 

50,000 

16. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำสังคม 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

200,000 

17. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำ
สำธำรณสุข 

ส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำรสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ
ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำ
จุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 
กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำช
นำรี 

4,113 

18. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำ
สำธำรณสุข 

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

350 

19. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำ
สำธำรณสุข 
 
 

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรค
พิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้อง
นำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำง
ควัฒน วรขัตติยรำชนำรี 

40,050 

20. ยุทธศำสตร์                
กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยโอ่งแดง 
– ไร่นำยช่วย หวังรวมกลำง หมู่ที่ 1 
บ้ำนหนองตะไก้ 

409,000 

21. ยุทธศำสตร์                
กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยนำนำย
สมส่วน สีกะสัง หมู่ที่ 2  
บ้ำนหนองตะไก้ 

105,000 

22. ยุทธศำสตร์                
กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยไร่นำยสุ
พจน์ ตระกำรเกียรติ – ไร่นำยวัน 
กลั่นมำ หมู่ที่ 3 บ้ำนหนองตะไก้ 

370,000 

23. ยุทธศำสตร์                
กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ปรับปรุงถนนดิน สำยไร่นำยเหลือ - 
ไร่นำงศรีนวล หวังรวมกลำง หมู่ที่ 8 
บ้ำนเสริมสุข 

492,000 
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24. ยุทธศำสตร์                
กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยไร่นำย
บุญเอ้ือ พะยอมใหม่ – ไร่นำยธีรวุฒิ 
สนิทบุญ หมู่ที่ 9 บ้ำนสวรรค์วำรี 

260,000 

25. ยุทธศำสตร์                
กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
สำยโรงไก่ - เขตติดต่อ อบต.หนองบุ
นนำก หมู่ที่ 10 บ้ำนพูนทรัพย์ 

     364,504                    
(หักค่ำปรับ จ ำนวน  

 7 วันๆละ 928 บำท                 
แป็นเงิน 6,496 บำท 

26. ยุทธศำสตร์                
กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยนำนำย
แผน สดกลำง - เลียบคลองสวำยสอ 
หมู่ที1่1บ้ำนไทยอยู่เย็น 

300,000 

27. ยุทธศำสตร์                
กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยแยกนำ
นำยผล สงสุระ - นำนำยวัน กลั่นมำ 
หมู่ที่ 12 บ้ำนภูมิพัฒนำ 

230,000 

28. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยว ศำสนำ-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬำ 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

300 

29. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยว ศำสนำ-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬำ 

จัดกำรแข่งขันกีฬำต ำบล 
 

108,608 
 

30. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยว ศำสนำ-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬำ 

จัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ 
 

39,850 

31. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยว ศำสนำ-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬำ 

ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำร่วมกิจกรรม 
วันส ำคัญทำงศำสนำและวันส ำคัญ 
ของชำติ 
 

21,094 
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32. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 

บริหำรจัดกำรเลือกตั้งผู้บริหำร
ท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น 
 

252,581 

33. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 
 

อบรมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วย
เลือกตั้ง (กปน.) และเจ้ำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัยประจ ำหน่วยกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองตะไก้ 

20,775 

34. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 
 

ประเมินควำมพึงพอใจในกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ) 
 

20,000 

35. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 
 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถำนที่กลำง) 
อ ำเภอหนองบุญมำก จังหวัด
นครรำชสีมำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนุน) 

20,000 

36. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 

ฝึกอบรมและศึกษำดูงำน 
เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพ 
กำรปฏิบัติงำน 

169,072 

37. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำร 
รักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

รณรงค์และลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วง
เทศกำลปีใหม่ 
 

3,081 

38. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

รณรงค์และลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วง
เทศกำลสงกรำนต์ 
 

3,834 
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39. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร 
รักษำควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

รณรงค์อบรมสร้ำงควำม
ปลอดภัย 
ในกำรขับขี่ยำนพำหนะใน
ชุมชน 

300 

40. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร 
รักษำควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย 
แก่ประชำชน 
 

12,720 

41. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

รักษ์น้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน 
 

4,600 

42. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน 
 

350 

รวม    42   โครงการ 21,608,840.94 
 
 

กล่าวโดยสรุป  จำกผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวมขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองตะไก้ พบว่ำ ผลคะแนนกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือควำม
สอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ได้ให้คะแนนจำกคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 92.78 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ  92.78   ในส่วน
ของผลคะแนนกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ได้ให้คะแนนจำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับ
คะแนน 97 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 97 

คะแนนกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์และผลโครงกำรเพ่ือควำม
สอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น เกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
ผลปรำกฏว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ได้คะแนนเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ 
และมำกกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ขั้นต่ ำ 

ในส่วนของกำรวัดควำมพึงพอใจของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ได้ให้คะแนนควำมพึงพอใจในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะและ
กิจกรรมสำธำรณะ  ผลในภำพรวมจำกประเด็นยุทธศำสตร์ ทั้ง 10 ยุทธศำสตร์ 

  



    ๑๔ 

 

      ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ คะแนนเต็ม 10 ได้   
                          คะแนน 8.39 คะแนน อยู่ในระดับดีมำก 
      ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ คะแนนเต็ม 10 ได้คะแนน 

     8.32 คะแนน อยู่ในระดับดีมำก 
      ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเกษตรกร คะแนนเต็ม 10 ได้คะแนน 

     8.23 คะแนน อยู่ในระดับดีมำก 
      ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม คะแนนเต็ม 10 ได้คะแนน 

     8.27 คะแนน อยู่ในระดับดีมำก 
      ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข คะแนนเต็ม 10 ได้คะแนน 

     8.51 คะแนน อยู่ในระดับดีมำก 
      ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน คะแนนเต็ม 10 ได้  
                          คะแนน  8.34 คะแนน อยู่ในระดับดีมำก 
      ยุทธศำสตร์ที่ 7 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวศำสนำ-วัฒนธรรมประเพณี 

    และกีฬำ คะแนนเต็ม 10 ได้คะแนน 8.37 คะแนน อยู่ในระดับดีมำก 
      ยุทธศำสตร์ที่ 8 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี คะแนนเต็ม 10 ได้  
                          คะแนน 8.43 คะแนน อยู่ในระดับดีมำก 
      ยุทธศำสตร์ที่ 9 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
                           คะแนนเต็ม 10 ได้คะแนน 8.61 คะแนน อยู่ในระดับดีมำก 
      ยุทธศำสตร์ที่ 10 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

       คะแนนเต็ม 10 ได้คะแนน 8.47 คะแนน อยู่ในระดับดีมำก 
 
 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖5  (ระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕64 – กันยำยน พ.ศ. 
๒๕๖5) เป็นไปด้วยควำมถูกต้องและบรรลุเป้ำหมำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยและ
ข้อสั่งกำรของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นดังกล่ำว  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะ
ไก้ จึงได้ด ำเนินกำรน ำเข้ำข้อมูลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖5 ในระบบ e-plan  และได้น ำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่ำวมำใช้
ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนครั้งนี้   
     จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2564 – กันยำยน พ.ศ. 
2565) พบว่ำโครงกำรที่บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมทั้ง
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง จ ำนวน 342 โครงกำร  และสำมำรถน ำมำอนุมัติงบประมำณ 
จ ำนวน 80 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 23.39 รวมเป็นงบประมำณทั้งสิ้นจ ำนวน  
34,650,024  บำท  และได้เบิกจ่ำยงบประมำณทั้งสิ้นจ ำนวน  21,608,840.94 บำท  
คิดเป็นร้อยละ 62.36  เห็นควรให้ด ำเนินกำรดังนี้ 



    ๑๕ 

 

 1. เนื่องจำกมีโครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติงบประมำณทั้งหมด  จ ำนวน  80 
โครงกำร แต่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้สำมำรถด ำเนินกำรได้  จ ำนวน  49  
โครงกำร  คงเหลือโครงกำรที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร  จ ำนวน  31  โครงกำร  ซึ่งเกิดจำกกำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรต่ำง ๆ ได้ จึงเห็นควรก ำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งด ำเนินกำรตำม
โครงกำรที่ได้รับอนุมัติงบประมำณเพ่ือเป็นกำรบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุขแก่ประชำชนในพ้ืนที่
ต ำบลหนองตะไก้   
            2. ควรจัดล ำดับควำมส ำคัญเร่งด่วนของโครงกำรที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร  โครงกำร
ใดที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนให้ด ำเนินกำรเป็นอันดับแรก 
            3. ควรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรที่เสนอเข้ำบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น
ให้มีควำมเหมำะสมกับงบประมำณของ อบต. เนื่องจำกโครงกำรที่บรรจุในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นมีจ ำนวนมำกเกินไปแต่งบประมำณมีจ ำกัด 
            4. ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองตะไกอ้ย่ำงต่อเนื่อง  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต. ได้ชี้แจงรำยละเอียดรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
(ระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยำยน พ.ศ. 2565) ไปแล้วนั้น  ต่อไปจะ
เปิดโอกำสให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ อบต.ได้อภิปรำยหรือสอบถำม ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ 
อบต. ครับ  

 
 

 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

  : มีท่ำนสมำชิกสภำฯ อบต.ได้อภิปรำยหรือสอบถำม ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ อบต. ครับ 
 

 
 

 

ที่ประชุม รับทราบ   

 5.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ต่อไปจะเป็นกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย  ประจ ำปีปีงบประมำณ  2565 
: ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ชี้แจงรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย  ประจ ำปีงบประมำณ  
2565 ต่อไป ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ครับ 

  

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 

: เรียน ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  
     ตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ได้แถลงนโยบำยต่อสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ในครำวประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 
2565 เมื่อวันที่ 14 เดือนมกรำคม พ.ศ. 2565  นั้น 
     รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 จัดท ำขึ้นเพ่ือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ในรอบระยะเวลำ 1 ปี งบประมำณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 
เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565 เพ่ือให้เป็นไปตำม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 หมวด 14 มำตรำ 
253 ที่ก ำหนดให้ในกำรด ำเนินงำนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภำท้องถิ่น และ
ผู้บริหำรท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ประชำชนทรำบ รวมตลอด

  



    ๑๖ 

 

ทั้งมีกลไกให้ประชำชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำย
บัญญัติและตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มำตรำ 58/5 วรรค 5 ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเป็นประจ ำทุกปี และวรรคหกก ำหนดให้แถลงนโยบำยและรำยงำนแสดงผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมนโยบำยให้ประกำศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วย 
      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้
จะช่วยให้ประชำชนทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ 
และเป็นอีกหนึ่งช่องทำงที่ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและก ำกับกำร
บริหำรจัดกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ตำมหลักธรรมำภิบำลต่อไป 
รำยละเอียดมีดังนี้ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ที่น าไปปฏิบัติโดยแยกตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ดังนี้ 

 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

นโยบายที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

  

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติ 
(บาท) 

 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

 

โอนลด 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. โครงกำรก่อสร้ำงขยำยถนน คสล.    
สำย หนำ้บำ้นนำงดี  ดอกไธสง –  
บ้ำนนำยลุน  ศรีปัจฉิม  หมู่ที่ 11 
บ้ำนไทยอยู่เย็น 
 

295,000 - - 285,000 10,000 

2. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำย
บ้ำน นำยมงคล  เหล็กทอง – บำ้น
หมอยิ้ม   หมู่ที่  1 บ้ำนหนองตะไก ้
 

929,000 - - 735,000 194,000 

3. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำย  
บ้ำนนำยหุน – ถนน หมู่ที่ 7  หมู่ที่ 
2 บ้ำนหนองตะไก ้
 

908,000 - 117,000 720,000 71,000 

4. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำย  
บ้ำนผู้ช่วยเจียม – ถนน หมู่ที่ 7   
หมู่ที่ 2 บ้ำนหนองตะไก ้
 

736,000 - 160,800 569,000 6,200 

  



    ๑๗ 

 
 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติ 
(บาท) 

 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

 

โอนลด 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) 

5. โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟลัท์
คอนกรีต (Asphalt Concrete)  
สำยบำ้นนำงเนำวรัตน์ ทูลกลำง - 
บ้ำนนำยมงคล เหล็กทอง หมู่ที่ 1 
บ้ำนหนองตะไก ้
 

1,279,000 - 353,700 780,000 145,300 

6. โครงกำรก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์ 
ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองตะไก ้
 

351,000 - - 350,000 1,000 

7. โครงกำรปรับปรุงห้องน้ ำ 
ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองตะไก ้

 

170,000 169,800 - 339,800 - 

 

รวม 7 โครงการ 
 

 

4,668,000 
 

169,800 
 

631,500 
 

3,778,800 
 

427,500 
 

   

นโยบายที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ

(บาท) 

 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

 

โอนลด 
(บาท) 

 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ  
(อำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้) 

1,188,495 - - 996,450 192,045 

2. โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(จัดกำรเรียนกำรสอนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก) 
 

392,700 - - 391,000 1,700 

3. โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต.หนองตะไก้) 
 

261,030 - - 150,290 110,740 

  



    ๑๘ 

 
 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ

(บาท) 

 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

 

โอนลด 
(บาท) 

 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) 

4. โครงกำรอำหำรเสรมิ (นม) 
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต.หนองตะไก้ และเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบำ้น 
หนองตะไก้ และโรงเรียน 
บ้ำนยอกขำม 

1,371,999 - - 1,297,024.78 74,974.22 

5. โครงกำรอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนบ้ำนยอกขำม  
(เงินอุดหนุน) 

289,800 - - 261,450 28,350 

6. โครงกำรอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนบ้ำนหนองตะไก้  
(เงินอุดหนุน) 

1,747,200 80,000 - 1,818,600 8,600 

7. โครงกำรรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด 

10,000 - - 300 9,700 

8. โครงกำรพัฒนำคณุภำพชีวิต
เด็กและเยำวชนต ำบล 
หนองตะไก ้

80,000 - - 29,860 50,140 

9. โครงกำรส่งเสริมอำชีพ
ประชำชนและกลุ่มอำชีพ 

40,000 - - 40,000 - 

10. โครงกำรพัฒนำคณุภำพชีวิต
ผู้สูงอำยุต ำบลหนองตะไก ้
 

80,000 - - 51,725 28,275 

11. โครงกำรส่งเสริมคณุภำพชีวิต
ผู้พิกำรต ำบลหนองตะไก ้
 

20,000 10,000 - 28,635 1,365 

12. เบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ
 

12,500,000 - - 10,654,100 1,845,900 

13. เบี้ยยังชีพคนพิกำร 
 

3,000,000 - - 2,495,600 504,400 

14. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 

132,000 - - 95,000 37,000 

15. โครงกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนสวสัดิกำรชุมชน 
(ออมวันละบำท) 

50,000 - - 50,000 - 

16. เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที ่

200,000 - - 200,000 - 

 
 



    ๑๙ 

 
 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ

(บาท 

 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

 

โอนลด 
(บาท) 

 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) 

17. โครงกำรส ำรวจข้อมลูจ ำนวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์
ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจำกโรคพิษ 
สุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จ 
พระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำ
จุฬำภรณ์วลยัลักษณ์ อัครรำช
กุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน 
วรขัตติยรำชนำร ี

10,000 - - 4,113 5,887 

18. โครงกำรป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 

40,000 - 15,000 350 24,650 

19. โครงกำรสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยัจำกโรคพิษ 
สุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จ 
พระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำ
จุฬำภรณ์วลยัลักษณ์ อัครรำช
กุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน 
วรขัตติยรำชนำร ี

50,000 - - 40,050 9,950 

20. โครงกำรรณรงค์และลด
อุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำล
ปีใหม่ 

5,000 - - 3,081 1,919 

21. โครงกำรรณรงค์และลด
อุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำล
สงกรำนต ์

5,000 - - 3,834 1,166 

22. โครงกำรรณรงค์อบรมสร้ำง
ควำมปลอดภัยในกำรขับขี่
ยำนพำหนะในชุมชน 
 

15,000 - - 300 14,700 

23. ส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับอัคคภีัย
แก่ประชำชน 

15,000 - - 12,720 2,280 

 

รวม  23 โครงการ 
 

 

21,503,224 
 

90,000 
 

15,000 
 

18,624,482.78 2,953,741.22 

 

 
 
 
 
 



    ๒๐ 

 

นโยบายที่ 3 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
 
 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัต ิ

(บาท 

 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

 

โอนลด 
(บาท) 

 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. โครงกำรบริหำรจัดกำร
เลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น
และสมำชิกสภำท้องถิ่น 

400,000 - 147,000 252,581 419 

2. โครงกำรอบรมคณะ
กรมกำรประจ ำหน่วย
เลือกตั้ง (กปน.) และ
เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำม
ปลอดภัยประจ ำหน่วย
กำรเลือกตั้งสมำชิก              
สภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลและนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนอง
ตะไก ้

50,000 - 28,000 20,775 1,225 

3. โครงกำรประเมินควำมพึง
พอใจในกำรปฏิบัติงำน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ) 

25,000 - - 20,000 5,000 

4. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วม
ในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถำนท่ีกลำง)อ ำเภอ      
หนองบุญมำก จังหวัด
นครรำชสมีำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 
(เงินอุดหนุน)         

20,000 - - 20,000 - 

5. ฝึกอบรมและศึกษำ           
ดูงำนเพื่อพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำน 

80,000 110,000 20,000 169,072 928 

6. ค่ำใช้จ่ำย (เงินเดือน/
ค่ำตอบแทน/ค่ำใช้สอย/ 
ค่ำสำธำรณูปโภค/งบ
กลำง/ค่ำจดัซื้อครภุัณฑ์/
รำยจ่ำยอื่น ๆ ฯลฯ 

22,326,976 - - 18,412,399.07 3,914,576.93 

  

รวม 6 โครงการ 
 

22,901,976 
 

110,000 
 

195,000 
 

18,894,827.07 
 

3,922,148.93 
 



    ๒๑ 

 

นโยบายที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ

(บาท 

 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

 

โอนลด 
(บาท) 

 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. โครงกำรส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 

5,000 - - 300 4,700 

2. โครงกำรจดักำรแข่งขัน
กีฬำต ำบล 

80,000 30,000 - 108,608 1,392 

3. โครงกำรจดัส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ 

30,000 20,000 - 39,850 10,150 

4. โครงกำรส่งเสริมให้
ประชำชนเข้ำร่วม
กิจกรรมวันส ำคัญทำง
ศำสนำและวันส ำคัญ
ของชำติ 

30,000 - - 21,094 8,906 

 

รวม 4 โครงการ 
 

 

145,000 
 

50,000 
 

- 
 

169,852 
 

25,148 
 
 
 
 
นโยบายที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ

(บาท 

 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

 

โอนลด 
(บาท) 

 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. โครงกำรรักษ์น้ ำ รักป่ำ 
รักษำแผ่นดิน 

20,000 - 15,000 4,600 400 

2. โครงกำรจดักำรขยะมลู
ฝอยในชุมชน 

20,000 - - 350 19,650 

 

รวม 2 โครงการ 
 

 

40,000 
 

- 
 

15,000 
 

4,950 
 

20,050 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๒๒ 

 

                      รายละเอียดโครงการงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
งบจ่ายขาด 
เงินสะสม 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

วันที่ลงนาม
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ

ด าเนินงาน 
(วัน) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1. ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สำยโอ่งแดง –  
ไร่นำยช่วย  
หวังรวมกลำง  
หมู่ที่ 1  
บ้ำนหนองตะไก ้

 482,000 409,000 
 

13 มิ.ย.65 60 409,000 

2. ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สำยนำนำย 
สมส่วน สีกะสัง 
หมู่ที่ 2  
บ้ำนหนองตะไก ้

 137,000 105,000 
 

22 ก.ค. 65 60 105,000 
 

3. ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สำยไร่นำยสุพจน์ 
ตระกำรเกียรติ –  
ไร่นำยวัน กลั่นมำ  
หมู่ที่ 3  
บ้ำนหนองตะไก ้

473,000   370,000 22 ก.ค. 65 60 370,000 

4. ปรับปรุงถนนดิน 
สำยไร่นำยเหลือ - 
ไร่นำงศรีนวล  
หวังรวมกลำง  
หมู่ที่ 8  
บ้ำนเสรมิสุข 

496,000 492,000 18 พ.ค. 65 60 492,000 

5. ปรับปรุง 
ถนนลงหินคลุก 
สำยไร่นำยบญุเอื้อ 
พะยอมใหม่ –  
ไร่นำยธรีวุฒิ  
สนิทบุญ หมู่ที่ 9  
บ้ำนสวรรค์วำร ี
 

 261,000 260,000 
 

30 พ.ค. 65 60 260,000 

 

 
 
 

 
 
 

 



    ๒๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ 
งบจ่ายขาด 
เงินสะสม 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

วันที่ลงนาม
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 
(วัน) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

6. ปรับปรุงถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก 
สำยโรงไก่ - เขต
ติดต่อ อบต. 
หนองบุนนำก  
หมู่ที่ 10  
บ้ำนพูนทรัพย์ 

 485,000 371,000 
 

20 ก.ค. 65 60 364,504                    
(หักค่ำปรับ 

จ ำนวน 7 วัน ๆ 
ละ     928 บำท                           

เป็นเงิน                     
6,496 บำท 

 
7. ปรับปรุงถนน 

ลงหินคลุก  
สำยนำนำยแผน  
สดกลำง - เลียบ
คลองสวำยสอ  
หมู่ที่ 11     
บ้ำนไทยอยู่เย็น 

381,000   300,000 19 ก.ค. 65 60 300,000                          
 

8. ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สำยแยกนำ 
นำยผล สงสุระ - 
นำนำยวัน กลั่นมำ  
หมู่ที่ 12  
บ้ำนภูมิพัฒนำ 

233,000 230,000 30 พ.ค. 65 60 230,000 

9. ก่อสร้ำงถนน 
คสล. สำยสี่แยก
บ้ำนนำยเจรญิ
ทิพย์ อินทร์บ ำรุง 
- บ้ำนนำงศำคร 
พุทธจง หมู่ที่ 6  
บ้ำนมิตรสัมพันธ์ 

261,000 194,000 16 ก.ย. 65 90 - 

10. ปรับปรุงถนนลง
หินคลุก สำยไร่
นำยสุพิศ คูนอก - 
คลองลุงไซร์       
หมู่ที่ 4              
บ้ำนประชำนิมติร 

925,000 - 
 

- - - 



    ๒๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ 
งบจ่ายขาด 
เงินสะสม 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

วันที่ลงนาม
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ

ด าเนินงาน 
(วัน) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

11. ปรับปรุงถนนลง
หินคลุก สำยไร่
นำยชูเกียรติ     
อินจันทร์ - สำม
แยกไร่นำยแผน 
สดกลำง หมู่ที่ 5 
บ้ำนยอกขำม 

 549,000 - 
 

- - - 

12. ปรับปรุงถนนลง
หินคลุก สำยไร่
นำยยำ วรบุตร - 
ไร่นำยบญุเลี้ยง 
อ่อนทองหลำง  
หมู่ที่ 6       
บ้ำนมิตรสัมพันธ์ 

770,000   - 
 

- - - 

13. ปรับปรุงถนนดิน 
สำยไร่นำงจ ำลอง 
สุทธิสวัสดิ์กุล –  
ไร่นำยสมำน นำดี 
หมู่ที่ 7 บ้ำนแสง
ทอง 

750,000   - 
 

- - - 

14. ซ่อมสร้ำงถนน 
แอสฟัลท์คอนกรีต 
(Asphalt 
Concrete)  
ถนนสำย 2141 -  
บ้ำนนำยสุชำติ 
สิงขรรักษ์        
หมู่ที่ 10  
บ้ำนพูนทรัพย์ 

309,000 - 
 

- - - 

15. ซ่อมสร้ำงถนน 
แอสฟัลท์คอนกรีต 
(Asphalt 
Concrete) สำยไร่
นำยสุพจน์ คิดกำร 
- ไร่นำงบุญมำ 
ฝีมือสำร หมู่ที่ 4 
บ้ำนประชำนิมติร 

 495,000 - 
 

- - - 

 

รวม  15  โครงการ 
 

7,007,000 
 

2,731,000 
 

- 
 

- 
 

 

2,537,000 



    ๒๕ 

 

รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

   

(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ ปี 2565 ปี 2564

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 99,856,830.66      89,337,604.60      

ลูกหนีก้ารค้า 5 36,300.00            40,965.00            

ลูกหนีเ้งินโอนและรายการอุดหนนุระยะส้ัน 6 136,052.76           1,573.50              

ลูกหนีอ่ื้นระยะส้ัน 7 73,121.00            71,304.91            

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 8 144,300.00           362,380.00           

วัสดุคงเหลือ 9 303,741.80           192,431.00           

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 10 4,347.19              6,750.78              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 100,554,693.41 90,013,009.79   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 11 73,318.00            97,618.00            

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 12 8,107,652.58        8,405,968.75        

สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน - สุทธิ 13 13,838,008.23      14,711,441.69      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,018,978.81   23,215,028.44   

รวมสินทรัพย์ 122,573,672.22 113,228,038.23 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้   อ าเภอหนองบุญมาก   จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565



    ๒๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ ปี 2565 ปี 2564

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 99,856,830.66      89,337,604.60      

ลูกหนีก้ารค้า 5 36,300.00            40,965.00            

ลูกหนีเ้งินโอนและรายการอุดหนนุระยะส้ัน 6 136,052.76           1,573.50              

ลูกหนีอ่ื้นระยะส้ัน 7 73,121.00            71,304.91            

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 8 144,300.00           362,380.00           

วัสดุคงเหลือ 9 303,741.80           192,431.00           

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 10 4,347.19              6,750.78              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 100,554,693.41 90,013,009.79   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 11 73,318.00            97,618.00            

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 12 8,107,652.58        8,405,968.75        

สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน - สุทธิ 13 13,838,008.23      14,711,441.69      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,018,978.81   23,215,028.44   

รวมสินทรัพย์ 122,573,672.22 113,228,038.23 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้   อ าเภอหนองบุญมาก   จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565
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หน้ีสินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหนีก้ารค้า 14 72,000.00            -                      

เจ้าหนีเ้งินโอนและรายการอุดหนนุระยะส้ัน 15 -                      34,609.00            

เจ้าหนีอ่ื้นระยะส้ัน 14 215,714.63           78,046.87            

เงินรับฝากระยะส้ัน 16 198,275.80           207,842.80           

หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 17 582.00                 180.00                 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 486,572.43       320,678.67       

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินรับฝากระยะยาว 18 1,943,429.73        1,843,142.71        

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,943,429.73    1,843,142.71    

รวมหน้ีสิน 2,430,002.16    2,163,821.38    

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รายได้สูง/(ต่่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 20 120,143,670.06     111,064,216.85     

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 120,143,670.06 111,064,216.85 

รวมหน้ีส้ินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 122,573,672.22 113,228,038.23 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้   อ าเภอหนองบุญมาก   จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน
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ที่ประชุม รับทราบ   
 5.3 รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ได้เสนอกำรรำยงำนสถำนะกำรเงินกำร
คลัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  เพ่ือให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ 
รับทรำบ 
: ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ชี้แจงรำยงำนสถำนะกำรเงินกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 ต่อไป ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ครับ 

  

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 

: เรียน ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  
      เพ่ือให้กำรบริหำรงำนเป็นไปตำมหลักพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ด้ำนควำมโปร่งใส กระผม นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ 
ต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  จึงขอรำยงำนสถำนะกำรเงินกำรคลัง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลถึงสถำนะทำงกำรเงิน
กำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ซึ่งมี
รำยละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
 1. รำยรับจริงทั้งสิ้น  จ ำนวน    55,284,082.45    บำท 
 2. รำยจ่ำยจริงทั้งสิ้น  จ ำนวน    46,263,550.18    บำท 
 3. รำยรับจริงสูงกว่ำรำยจ่ำยจริง จ ำนวน      9,020,532.27    บำท 
 4. เงินทุนส ำรองเงินสะสม  จ ำนวน    31,218,703.65    บำท 
 5. เงินสะสม   จ ำนวน    50,002,718.94    บำท  
เงินสะสมตำมบัญชีเงินฝำกธนำคำรที่สำมำรถน ำไปใช้ได้ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน(ระหว่ำง
ปี) จ ำนวน 41,274,791.94 

  

ที่ประชุม รับทราบ  
 

 

พักประชุมเวลา 12.30  น    พักรับประทานอาหารเที่ยง   
เริ่มประชุมต่อเวลา  13.00 น   
 5.4 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  
 

 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ได้เสนอพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/ 2565 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566  เพ่ือให้
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 
: ต่อไป ขอเชิญนำยกฯ ชี้แจงรำยละเอียดพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 
2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่3/2565 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566  ต่อไปขอเชิญท่ำน
นำยกฯ ครับ 

  
 

 

 

 

 

 

 

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 

: เรียน ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้   
        ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก ำหนดให้องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง 
แผนพัฒนำท้องถิ่นนั้น หมำยถึง แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น ส่วนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทำงพัฒนำท้องถิ่น รับทรำบปัญหำ ควำมต้องกำร ประเด็นกำร
พัฒนำ และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร และแนวทำงปฏิบัติที่
เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ เพ่ือน ำมำก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น โดยให้น ำ
ข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือแผน
ชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น และเพ่ือประโยชน์ของประชำชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นได้ 
      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้   มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2565 ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 เพ่ือให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน 
และเพ่ือให้สำมำรถแก้ปัญหำควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็น
กรอบในกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณต่อไป ตำมรำยละเอียดโครงกำร ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
     1. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยไร่นำยเย็น สร้ำงกลำง – ไร่นำยเอกชัย         
จงสันเทียะ  หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองตะไก้  งบประมำณ 446,000  บำท 
      2. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยโอ่งแดง - เขตติดต่อหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 บ้ำน      
หนองตะไก ้ งบประมำณ 365,000 บำท 
     3. โครงกำรซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สำยโอ่งแดง หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองตะไก ้ งบประมำณ 
140,000  บำท 
      4. โครงกำรปรับปรุงถนนและทำงเท้ำสำยกลำงบ้ำน-สี่แยกบ้ำนนำยวีระ แต้มกระโทก 
หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองตะไก ้งบประมำณ 2,800,000 บำท 
     5. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยไร่นำยถนอม  แฝงกลำง - ไร่นำงฉะอ้อน  
แมดพิมำย  หมู่ที่ 2 บ้ำนหนองตะไก้  งบประมำณ  258,000  บำท 
      6. โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำแหล่งกักเก็บน้ ำหนองสีดอ หมู่ที่ 2 บ้ำนหนองตะไก้
งบประมำณ 150,000 บำท 
     7. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยอุ่น  วิชำเกวียน - บ้ำนนำย
ประจวบ พุฒพรึก หมู่ที่ 4 บ้ำนประชำนิมิตร งบประมำณ 500,000  บำท 
      8. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยไร่นำยนรินทร์ ประสำทพิธพรชัย - 
ไร่นำยไมตรี ประสำทพิธพรชัย  หมู่ที่ 6 บ้ำนมิตรสัมพันธ์  งบประมำณ 496,000 บำท 
     9. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก  สำยไร่นำยนรินทร์  ประสำทพิธพรชัย - ถนน 
2141 หมู่ที่ 6 บ้ำนมิตรสัมพันธ์  งบประมำณ 200,000  บำท 
     10. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำงอ ำพร  สุขส ำรำญ - บ้ำน
นำยนรินทร์ ประสำทพิธพรชัย หมู่ที่ 7 บ้ำนแสงทอง  งบประมำณ 785,000  บำท 
      11. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก  สำยไร่นำยนรินทร์  ประสำทพิธพรชัย - ป่ำ
มะขำม หมู่ที่ 8 บ้ำนเสริมสุข  งบประมำณ 285,000 บำท 



    ๓๐ 

 

     12. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก  สำยโรงไก่ - นำนำงน้ ำค้ำง เชื้อนนท์ หมู่ที่ 10         
บ้ำนพูนทรัพย์  งบประมำณ 478,000  บำท 
      13. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำนนำยเชิด ปักกิ่ง หมู่ที่ 10 
บ้ำนพูนทรัพย์  งบประมำณ 348,000 บำท 
     14. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต     เสริมเหล็ก สำยไร่นำยสุพจน์ ตระกำรเกียรติ 
หมู่ที่ 12 บ้ำนภูมิพัฒนำ  งบประมำณ 495,000  บำท 
      15. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยทำงหลวงชนบท 2141-ไร่นำยผล สงสุระ 
หมู่ที่ 12 บ้ำนภูมิพัฒนำ  งบประมำณ 684,000 บำท 
     16. โครงกำรซ่อมแซมถนนลงหินคลุก   สำยคลองสวำยสอ หมู่ที่ 12 บ้ำนภูมิพัฒนำ  
งบประมำณ  120,000  บำท 
     17. โครงกำรปรับปรุงฝำยดินกั้นน้ ำ  บริเวณนำนำงตุลิ เกือนสันเทียะ  หมู่ที่ 12 บ้ำน
ภูมิพัฒนำ  งบประมำณ  250,000 บำท 
      18. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยป่ำช้ำ - ดอนตำแย้ม หมู่ที่ 12 บ้ำน      
ภูมิพัฒนำ  งบประมำณ 340,000 บำท 
     19. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลงหินคลุก จำก อบต.หนองตะไก้ - คลองดินด ำ หมู่ที่ 12 
บ้ำนภูมิพัฒนำ  งบประมำณ 130,000  บำท 
      20. โครงกำรเกรดเกลี่ยปรับแต่งถนนหินคลุกภำยในต ำบลหนองตะไก้  งบประมำณ 
500,000 บำท 
 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
      1.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำงอ ำนวย จันดี - โรงไก่  หมู่ที่ 
10 บ้ำนพูนทรัพย์ งบประมำณ 2,430,000 บำท 
      2.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยสำมแยกไร่นำยบุญเอ้ือ พะยอมใหม่ 
- บ้ำนหนองหิน ต ำบลหนองหัวแรต หมู่ที่ 9 บ้ำนสวรรค์วำรี  งบประมำณ 495,000 บำท 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
     แผนงานการพาณิชย์ 
     1. ครุภัณฑ์กำรเกษตร รำยกำร เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล 
สูบน้ ำได้ 3,800 ลิตรต่อนำที จ ำนวน 2 เครื่อง/ปี  งบประมำณ 211,800  บำท 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งำนกิจกำรประปำ 
: จึงน ำเสนอท่ีประชุมสภำ อบต. หนองตะไก้ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
 

: ตำมที่ท่ำนนำยกฯ  ได้ชี้แจงรำยละเอียดร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2565 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 ต่อที่ประชุมฯ ไปแล้วนั้น มีท่ำน
สมำชิกสภำ อบต.ฯ ท่ำนใดจะสอบถำมหรือมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่  ถ้ำไม่มีผมจะขอ
มต ิ
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 3/2565 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566  โปรดยกมือครับ 

  



    ๓๑ 

 

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

  

 5.5 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2/2565  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ได้เสนอพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566   
เพ่ือให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 
: ต่อไป ขอเชิญนำยกฯ ชี้แจงรำยละเอียดพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566  ต่อไปขอเชิญ
ท่ำนนำยกฯ ครับ 

  

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 

: เรียน ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้   
   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนำท้องถิ่น
นั้น หมำยถึงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่นจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น ส่วนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้ง
แนวทำงพัฒนำท้องถิ่น รับทรำบปัญหำ ควำมต้องกำร ประเด็น กำรพัฒนำและประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร และแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่
เพ่ือน ำมำก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้น ำข้อมูลพ้ืนฐำนในกำร
พัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และข้อมูลในแผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือแผนชุมชนมำพิจำรณำ
ประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี และเพ่ือประโยชน์ของประชำชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอำจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นได้ 
        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2566 เพ่ือให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรของ
ประชำชน และเพ่ือให้สำมำรถแก้ปัญหำ ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
อีกท้ังใช้เป็นกรอบในกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณต่อไป   ตำมรำยละเอียดโครงกำร ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

     โครงการเดิม 
     1. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สำยสี่แยกบ้ำน
นำยเลียบ ตอบกลำง - สิ้นสุดถนนคอนกรีต  หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองตะไก้   
ปริมำณงำน ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ระยะทำงรวม 600 เมตร หนำเฉลี่ย 0.05 
เมตร หรือพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 3 ,000 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน   
1 ป้ำย ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ก ำหนด  ปีงบประมำณ 2567 จ ำนวน 1,110,000 
บำท  กองช่ำง 

  



    ๓๒ 

 

    โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     1. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt  Concrete) สำยสี่แยกบ้ำน 
นำยเลียบ  ตอบกลำง - บ้าน นายบุญน า  คิดรอบ หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้    
ปริมำณงำน ช่วงท่ี 1 แยกบ้านนายเลียบ ตอบกลาง - บ้านนางสมศรี กระจ่างโพธิ์  ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 165 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  660 ตารางเมตร   
ช่วงที่ 2  บ้านนางสมศรี  กระจ่างโพธิ์ - บ้านนาย    บุญน า  คิดรอบ ผิวจราจรกว้าง 
5  เมตร ระยะทาง 105 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร  หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 525 ตารางเมตร   ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 432,000 บาท  กองช่ำง 
 

     โครงการเดิม 
     2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยสถำนพยำบำลหมอพรทิพย์ - สี่แยก
บ้ำนนำงเนำวรัตน์  ทูลกลำง  หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองตะไก ้
ปริมำณงำน ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงรวม 550 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 2 ,200 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน    
1 ป้ำย ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ก ำหนด  ปีงบประมำณ 2566 จ ำนวน 1,254,000 
บำท  กองช่ำง 

    โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยสถำนพยำบำลหมอพรทิพย์ – สี่แยก
บ้ำนนำงเนำวรัตน์  ทูลกลำง หมู่ที่ 1  บ้ำนหนองตะไก้ 
ปริมำณงำน ขนาดผิวจราจรกว้าง  5 เมตร  ระยะทาง 265   เมตร หนาเฉลี่ย  0.15    
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,325 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล. มอก.ชั้น 3 ศก.  0.40*1.00  เมตร จ านวน 7 ท่อน  ตามแบบอบต.หนองตะไก้  
ก าหนด และติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย   ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 
815,000 บาท  กองช่ำง 
 

     โครงการเดิม 
     3. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จำกโค้งศำลำประชำคม หมู่ที่ 12 - ถนนสำย 2141 หมู่ที่ 3 บ้ำนหนองตะไก ้
ปริมำณงำน ก่อสร้ำงถนน คสล.ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงรวม 100 
เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 400 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ำย
โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ก ำหนด ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.
ขนำดกว้ำง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยำว 100 เมตร พร้อมฝำปิด ติดตั้งป้ำย
โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ก ำหนด   ปีงบประมำณ 2567 
จ ำนวน 378,000 บำท  กองช่ำง 

    โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางโอ๊ป สมจิตร - ถนนทาง
หลวงชนบท 2141 หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก้    



    ๓๓ 

 

ปริมำณงำน ขนาดผิวจราจรกว้าง  5 เมตร  ระยะทาง 502 เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,995 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล. มอก.ชั้น 3 ศก. 0.40 * 1.00  เมตร จ านวน 8 ท่อน  ตามแบบอบต.หนองตะ
ไก้  ก าหนด และติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย  ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 
1,538,000 บาท  กองช่ำง 
 

     โครงการเดิม 
     4. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำงฉลวย  เพำล  - บ้ำนนำง
เสวียน  เวชยันต์ หมู่ที่ 4 บ้ำนประชำนิมิตร 
ปริมำณงำน ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ระยะทำงรวม 150 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 750 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 
ป้ำย ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ ก ำหนด  ปีงบประมำณ 2566 จ ำนวน 427,500 บำท  
กองช่ำง 

    โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     4. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำงฉลวย เพำล - บ้ำนนำง
เสวียน  เวชยันต์  หมู่ที่ 4 บ้ำนประชำนิมิตร 
ปริมำณงำน ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50เมตร  ระยะทาง 58 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 203 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองตะไก้
ก าหนด และติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย   ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 
125,000 บาท  กองช่ำง 
 

   โครงการเดิม 
     5. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก สำยบ้ำนนำยสุวรรณ พุ่มพวง - บ้ำนนำยเชิด        
ตรงกลำง หมู่ที ่5   บ้ำนยอกขำม 
ปริมำณงำน ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำง 2,760 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร 
คิดเป็นปริมำตรหินคลุก 1,104 ลบ.ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 11 ,040 
ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย 
ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ก ำหนด ปีงบประมำณ 2566 จ ำนวน 850,000บำท กองช่ำง 

    โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     5. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านนายสุวรรณ  พุ่มพวง - ไร่นายรุ้ง  
เจือกระโทก  หมู่ที่ 5 บ้านยอกขาม    
ปริมำณงำน ช่วงที่ 1 ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ระยะทาง 285 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุก 149.6 ลบ.ม. หรือขนาดพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 997.5 ตารางเมตร      ช่วงที่ 2 ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 725 เมตร   หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  คิดเป็นปริมาตรหินคลุก 435 ลบ.ม. 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองตะไก้ก าหนด 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 446,000 
บาท  กองช่ำง 



    ๓๔ 

 

 
     โครงการเดิม 

     6. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยแยกบ้ำนนำงเขียว  ดอนกระโทก - 
บ้ำนนำยแก้ว มุ่งอ้อมกลำง หมู่ที่ 7 บ้ำนแสงทอง 
ปริมำณงำน ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงรวม 300 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 1 ,200 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน    
1 ป้ำย ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ก ำหนด  ปีงบประมำณ 2566 จ ำนวน 684,000 
บำท  กองช่ำง 

    โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเขียว ดอนกระโทก - 
บ้านนายแก้ว มุ่งอ้อมกลาง หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง 
ปริมำณงำน ขนาดผิวจราจรกว้าง  3 เมตร ระยะทาง 60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองตะไก้ก าหนด
ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 98,000 บาท  กองช่ำง 
 

     โครงการเดิม 
     7. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก  สำยไร่นำงน้อย มิ่งกระโทก - ไร่นำยอุดม ชมโคก
สูง หมู่ที่ 7 บ้ำนแสงทอง 
ปริมำณงำน ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ระยะทำง 1,000 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 
เมตร คิดเป็นปริมำตรหินคลุก 600 ลบ.ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 6,000 
ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย 
ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ก ำหนด ปีงบประมำณ 2566 จ ำนวน 462,000บำท กองช่ำง 

    โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     7. โครงกำรปรับปรุงถนนดิน สำยไร่  นำงน้อย มิ่งกระโทก - ไร่นางสมหวัง ชื่นนอก 
หมู่ที่ 7   บ้ำนแสงทอง 
ปริมำณงำน เสริมดินถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 850 เมตร  สูงเฉลี่ย 
0.80 เมตร ปริมาตรหินดินถม 2,963 ลบ.ม. หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 3,400 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. มอก.ชั้น 3 ศก. 0.80 * 1.00 เมตร จ านวน 
7 ท่อน และยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย   ตามแบบ อบต.หนองตะไก้ก าหนด พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย   ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 498,000 บาท  
กองช่ำง 

     
    โครงการเดิม 

     8. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยแยกไร่นำยวิเชียร ปำนกระโทก - ถนนสำย
รอบอ่ำงเก็บน้ ำหนองตะไก้   หมู่ที่ 7  บ้ำนแสงทอง 
ปริมำณงำน ขนำดผิวจรำจรกว้ำง  6.00 เมตร ระยะทำง 2,000 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 
เมตร คิดเป็นปริมำตรหินคลุก 1,200 ลบ.ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 
12,000 ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน 



    ๓๕ 

 

1 ป้ำย ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ก ำหนด  ปีงบประมำณ 2566 จ ำนวน 924,000 
บำท  กองช่ำง 

    โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     8. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  สายสามแยกไร่นายวิเชียร    ปานกระโทก - 
ถนนรอบอ่างเก็บน้ าหนองตะไก้ หมู่ที่ 7   บ้านแสงทอง 
ปริมำณงำน ช่วงที่ 1 ลงหินคลุก     ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 200 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  คิดเป็นปริมาตรหินคลุก  60 ลบ.ม. หรือขนาดพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 
0.60 * 1.00 เมตร จ านวน 7 ท่อน และยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย  
ช่วงที่ 2 ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 360 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร  คิดเป็นปริมาตรหินคลุก 216 ลบ.ม. หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
2,160 ตารางเมตร  ตามแบบอบต.หนองตะไก้ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้ายปี  งบประมาณ 2566 - 2570 จ านวน 203,000 บาท  กองช่ำง 
 

     โครงการเดิม 
     9. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยไร่นำยเที่ยง อ่องพิมำย - ไร่นำงบุญเรือน 
ธรรมดำ   หมู่ที่ 8 บ้ำนเสริมสุข 
ปริมำณงำน ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ระยะทำง  2,000 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 
เมตร  คิดเป็นปริมำตรหินคลุก 1 ,200 ลบ.ม.หรือคิดเป็นพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 
12,000 ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน 
1 ป้ำย ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ก ำหนด ปีงบประมำณ 2566 จ ำนวน 924,000 บำท 
กองช่ำง 

    โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     9. โครงกำรซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สำยไร่นำยเที่ยง  อ่องพิมำย - ไร่นำงบุญเรือน 
ธรรมดำ  หมู่ที่ 8 บ้ำนเสริมสุข 
ปริมำณงำน เกรดเกลี่ยถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง  4 เมตร ระยะทาง 1 ,000 
เมตร ขนาดพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองตะ
ไก้ก าหนด  ปีงบประมาณ 2566 - 2570 จ านวน 80,000 บาท  กองช่ำง 
 

     โครงการเดิม 
     10. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยไร่นำยจ ำลอง  ดุลย์กลำง - บ่อขยะ หมู่ที่ 9 
บ้ำนสวรรค์วำรี 
ปริมำณงำน ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ระยะทำง 2,760 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร 
คิดเป็นปริมำตรหินคลุก 1,380 ลบ.ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 13 ,800 
ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย 
ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ก ำหนด ปีงบประมำณ 2566 จ ำนวน 496,000บำท กองช่ำง 

    โครงการที่เปลี่ยนแปลง 



    ๓๖ 

 

     10. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายจ าลอง ดุลย์กลาง - ไร่นางวิเชียร 
มูลกระโทก  หมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วารี 
ปริมำณงำน ช่วงที่ 1 ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 565 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 169.5 ลบ.ม. หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,695 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. มอก.ชั้น 3 ศก. 0.80 * 1.00 เมตร 
จ านวน 8 ท่อน และยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย        
ช่วงที่ 2 งานเสริมดินถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ระยะทาง 850 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.80 เมตร คิดเป็นปริมาตรดิน 2,380ลบ.ม.หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
2,975 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองตะไก้ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย  ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 496,000 บาท  กองช่ำง 
 

     โครงการเดิม 
     11. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยอนันต์ ด ำกระโทก - สุด
เขตต ำบลหนองตะไก้   หมู่ที่ 10 บ้ำนพูนทรัพย์ 
ปริมำณงำน ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ระยะทำงรวม 800 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 
เมตร  หรือพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 4,000 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน    
1 ป้ำย ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ก ำหนด  ปีงบประมำณ 2570 จ ำนวน 2,280,000
บำท กองช่ำง 

    โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     11. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยอนันต์  ด ำกระโทก - สุด
เขตต ำบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 10  บ้ำนพูนทรัพย์ 
ปริมำณงำน ขนาดผิวจราจรกว้าง  5 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองตะไก้
ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  ปีงบประมาณ 2566 - 2570 
จ านวน 600,000 บาท  กองช่ำง 
 

     โครงการเดิม 
     12. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยศำลกลำงหมู่บ้ำน - บ้ำนนำงพุฒ 
จันทร์คง หมู่ที่ 10 บ้ำนพูนทรัพย์ 
ปริมำณงำน ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ระยะทำงรวม 250 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 
เมตร  หรือพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 1,250 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน   
1 ป้ำย ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ก ำหนด  ปีงบประมำณ 2567 จ ำนวน 712,500บำท 
กองช่ำง 

    โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     12. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก สำยศำลกลำงบ้ำน - บ้ำนนำงพุฒ 
จันทร์คง   หมู่ที่ 10 บ้ำนพุนทรัพย์ 
ปริมำณงำน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองตะไก้ก าหนด 



    ๓๗ 

 

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  ปีงบประมาณ 2566 - 2570 จ านวน 
1,050,000 บาท  กองช่ำง 
 

     โครงการเดิม 
     13. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยนำนำงเลียบ  มัดตังดอน - นำนำยเกลี้ยง 
มุ่งอ้อมกลำง หมู่ที่ 11 บ้ำนไทยอยู่เย็น 
ปริมำณงำน ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ระยะทำง 500 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 
เมตร คิดเป็นปริมำตรหินคลุก 1,104 ลบ.ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 
5,000 ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน 
1 ป้ำย ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ก ำหนด ปีงบประมำณ 2566 จ ำนวน 385,500บำท 
กองช่ำง 

    โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     13. โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยนำนำงเลียบ  มัดตังดอน - นำนำยเกลี้ยง 
มุ่งอ้อมกลำง หมู่ที่ 11 บ้ำนไทยอยู่เย็น 
ปริมำณงำน ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 320 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 96 ลบ.ม. ขนาดพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 960 ตาราง
เมตร ตามแบบ อบต.หนองตะไก้ก าหนด  ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 66,000 บาท  
กองช่ำง 
: จึงน ำเสนอท่ีประชุมสภำ อบต. หนองตะไก้ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
 

: ตำมที่ท่ำนนำยกฯ  ได้ชี้แจงรำยละเอียดแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566  ต่อที่ประชุมฯ ไปแล้วนั้น 
มีท่ำนสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมหรือมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่  ถ้ำไม่มีผม
จะขอมต ิ
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 โปรดยกมือครับ 

 
 
 
 
 
 

 

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

  

 5.6 พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

:  ตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ได้เสนอกำรพิจำรณำใช้จ่ำยเงินสะสม
ครั้งที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 ซึ่งเสนอญัตติโดยนำยก อบต. เสนอกำรใช้จ่ำยเงิน
สะสม จ ำนวน 17 โครงกำร เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 8,656,000 บำท (แปดล้ำนหกแสนหก
หมื่นบำทถ้วน) เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนที่จ ำเป็นเร่งด่วน ส ำหรับกำรพิจำรณำของ
สมำชิกสภำ อบต. ขอให้ท่ำนนำยก อบต.ฯ ชี้แจงรำยละเอียด ต่อจำกนั้นจะเปิดโอกำสให้ท่ำน
สมำชิกสภำ อบต. ได้สอบถำม  
:  ต่อไป ขอเชิญท่ำนนำยก อบต. ได้ชี้แจงรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2566 ต่อสภำ อบต. หนองตะไก้ 

  



    ๓๘ 

 

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 

:  เรียน ประธำนสภำฯ ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เพ่ือใช้บริหำรงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองตะไก้รวมงบประมำณตั้งจ่ำยเป็นเงินทั้งสิ้น 52,500,000.-บำท โดย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ได้พิจำรณำจัดสรรงบประมำณเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น  ใน
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำงๆ ด้ำนกำรศึกษำ  งำนสำธำรณสุข  งำนสังคมสงเครำะห์  กำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้ชุมชน  งำนด้ำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  กำรช่วยเหลือป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย  รวมตลอดถึงกำรด ำเนินงำนนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น  และสร้ำง
ควำมกินดีอยู่ดีให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น  รวมตลอดถึงกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน  แต่เงินงบประมำณตำมข้อบัญญัติงบประมำณที่ตั้งจ่ำยไว้  
ทั้งสิ้น  52,500,000.- บำท นั้น  ไม่เพียงพอส ำหรับกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน 
       ในกำรนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนและควำมจ ำเป็นเร่งด่วนให้กับประชำชน  
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  จึงขอเสนอรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร และ
งบประมำณด ำเนินงำนใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ครั้งที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 17 โครงการ  รวมเป็นเงินงบประมาณ  จ านวน  
8,656,000.- บาท 
    จึงเรียนมำเพ่ือสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ได้โปรดพิจำรณำสำมวำระรวด 

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



    ๓๙ 

 

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้ไดต้ามรายงานการเงิน  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้   อ าเภอหนองบญุมาก   จังหวัดนครราชสีมา  

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2565  
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง  ณ  วันที่ 30 กันยายน 2565      94,149,960.28   

หัก หน้ีสิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565           (2,277,865.85)    

 เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565        (31,218,703.65)        (33,496,569.50)  
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565             60,653,390.78   

หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินท่ีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพันและท่ี        (6,658,671.84)    

 ก่อหน้ีผูกพันแล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหน้ีสิน**       

 เงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว ท้ังที่ไม่ได้ก่อหน้ีผูกพันและท่ีก่อหน้ีผูกพันแล้ว        (3,992,000.00)    

 แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหน้ีสิน        

 รายการท่ีมีข้อผูกพันตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน                          -             (10,650,671.84)  
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้  ณ วันที่ 30 กันยายน 2565       50,002,718.94  (1) 

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้   อ าเภอหนองบุญมาก   จังหวัดนครราชสีมา 

ณ วันที่   9   ธันวาคม  2565 
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565        50,002,718.94  (2) 

หัก ส ารองตามระเบียบฯ             (8,727,927.00)  
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้หลักหักส ารองตามระเบียบ        41,274,791.94   

หัก เงินสะสมท่ีได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน                           -       

 ถอนคืนรายรับข้ามปีงบประมาณ                           -                            -      
บวก เงินสะสมท่ีเหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว                         -       

 รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม                          -                            -     
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้          41,274,791.94   
หมายเหตุ *บัญชีหน้ีสินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังน้ี        

 1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น       

 2 รายได้รอการรับรู้ -ระยะสั้น       

 3  รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว        

 4 เงินกู้ - ระยะสั้น         

 5 เงินกู้ - ระยะยาว         

 6 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายท่ีใช้งบประมาณปีถัดไปในการช าระหน้ี เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น  

 **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบงบประมาณ    

 การบันทึกบัญชีเป็นหน้ีสิน หมายถึง การรับรู้ภาระหน้ีสิน เช่น การตั้งหน้ี การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น  

 ***ส ารองตามระเบียบฯ หมายถึง ส ารองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  รวมถึงเงินสมทบเงินทุน  

 ส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลท่ีน าส่งประจ าปี 2566  

 (1) หมายถึง  เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีน าไปใช้ได้  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2565  

       
 

  

 : จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ได้โปรดพิจารณาสามวาระรวด   



    ๔๐ 

 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงรำยละเอียดไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดมี
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติทีละโครงกำรครับ 

 
 

 

      5.6.1 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  สายไร่นายเย็น  สร้างกลาง – ไร่ นายเอกชัย     
จงสันทียะ  หมู่ที่ 1  บ้านหนองตะไก้  งบประมาณ 446,000 บาท 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก  สายไร่นายเย็น  สร้างกลาง – ไร่ นายเอกชัย     จงสันทียะ  หมู่ที่ 1  บ้านหนอง
ตะไก้ 
ปริมาณงาน 
     เสริมดินถนน (ขุดเหวี่ยง) ขนำด กว้ำง 5 เมตร  ระยะทำง 509 เมตร  สูงเฉลี่ย 0.40 
เมตร    คิดเป็นปริมำตรดินถม 1,018  ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุก ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร  
ระยะทำง 509 เมตร  หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร  ปริมำตรหินคลุก 381.7 ลบ.ม. หรือพ้ืนที่
ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ  2,545  ตำรำงเมตร พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำคสล. มอก.ชั้น 3 ศก. 
0.80*1.00  เมตร จ ำนวน 14 ท่อน และยำแนวรอยต่อให้เรียบร้อย ตำมแบบ อบต.หนอง
ตะไก้ ก ำหนด พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร  จ ำนวน  1   ป้ำย   
งบประมาณ  446,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
3/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดใช้จ่ำยเงินสะสมโครงกำรปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก  สำยไร่นำยเย็น  สร้ำงกลำง –ไร่ นำยเอกชัย จงสันทียะ หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองตะไก้ 
ไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก  สำยไร่นำยเย็น  สร้ำงกลำง – ไร่ นำยเอกชัย จงสันทียะ หมู่ที่ 1  บ้ำนหนองตะไก้      
 โปรดยกมือครับ             

  

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

  

      5.6.2 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt  Concrete ) สาย สี่
แยกบ้านนายเลียบ ตอบกลาง  - บ้าน นายบุญน า  คิดรอบ  หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้
งบประมาณ 432,000 บาท 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการซ่อมสร้างถนนแอส
ฟัลท์คอนกรีต (Asphalt  Concrete ) สาย สี่แยกบ้านนายเลียบ ตอบกลาง  - บ้าน 
นายบุญน า  คิดรอบ  หมู่ที่ 1  บ้านหนองตะไก้ 
ปริมาณงาน 

 ช่วงที่ 1  แยกบ้ำนนำยเลียบ  ตอบกลำง  - บ้ำนนำงสมศรี   กระจ่ำงโพธิ์  ผิว
จรำจรกว้ำง 4 เมตร    ระยะทำง  165   เมตร  หนำเฉลี่ย  0.04  เมตร  หรือพ้ืนที่
ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ  660 ตำรำงเมตร   

ช่วงที่ 2  บ้ำนนำงสมศรี  กระจ่ำงโพธิ์  - บ้ำน นำยบุญน ำ  คิดรอบ  ผิวจรำจร
กว้ำง 5 เมตร    ระยะทำง 105  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.04  เมตร  หรือพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่
น้อยกว่ำ  525 ตำรำงเมตร   
ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ก ำหนด  พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร  จ ำนวน 1 ป้ำย 

  



    ๔๑ 

 

งบประมาณ  432,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมท่ีท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดใช้จ่ำยเงินสะสมโครงกำรซ่อมสร้ำงถนน
แอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt  Concrete ) สำย สี่แยกบ้ำนนำยเลียบ ตอบกลำง  - บ้ำน 
นำยบุญน ำ  คิดรอบ  หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองตะไก้ ไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะ
สอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรซ่อมสร้ำงถนนแอส
ฟัลท์คอนกรีต (Asphalt  Concrete ) สำย สี่แยกบ้ำนนำยเลียบ ตอบกลำง-บ้ำน นำยบุญน ำ  
คิดรอบ  หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองตะไก้  โปรดยกมือครับ             

  

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

  

      5.6.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย สถานพยาบาลหมอพรทิพย์ – 
ส่ีแยก บ้านนางเนาวรัตน์  ทูลกลาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ งบประมาณ 815,000 บาท 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย สถานพยาบาลหมอพรทิพย์ – ส่ีแยก บ้าน นางเนาวรัตน์      
ทูลกลาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้  
ปริมาณงาน 
     ขนำดผิวจรำจรกว้ำง  5   เมตร  ระยะทำง  265   เมตร   หนำเฉลี่ย  0.15    เมตร  
หรือพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ  1,325  ตำรำงเมตร พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล .มอก.
ชั้น 3 ศก. 0.40*1.00  เมตร จ ำนวน  7  ท่อน   ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้  ก ำหนด 
และติดตั้งป้ำยโครงกำร  จ ำนวน  1  ป้ำย       
งบประมาณ  815,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดใช้จ่ำยเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สำย สถำนพยำบำลหมอพรทิพย์ – สี่แยก บ้ำน นำงเนำวรัตน์ ทูลกลำง 
หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองตะไก้ ไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มี
ผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สำย สถำนพยำบำลหมอพรทิพย์ – สี่แยก บ้ำน นำงเนำวรัตน์      ทูล
กลำง หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองตะไก้  โปรดยกมือครับ             

  

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

  

      5.6.4 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก   สาย  ไร่ นายถนอม  แฝงกลาง  - ไร่ นาง
ฉอ้อน  แมดพิมาย หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้  งบประมาณ 258,000 บาท 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก   สาย  ไร่ นายถนอม  แฝงกลาง  - ไร่ นางฉอ้อน  แมดพิมาย หมู่ที่ 2  บ้าน
หนองตะไก้   

  



    ๔๒ 

 

ปริมาณงาน 
     เสริมดินถนน (ขุดเหวี่ยง) ขนำด กว้ำง 4 เมตร  ระยะทำง 65 เมตร  สูงเฉลี่ย 0.40 
เมตร คิดเป็นปริมำตรดินถม 104  ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุก ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร  
ระยะทำง 695 เมตร  หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร  ปริมำตรหินคลุก 278 ลบ.ม. หรือพ้ืนที่
ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ  2,780  ตำรำงเมตร พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ศก. 
0.60*1.00  เมตร จ ำนวน 14 ท่อน และยำแนวรอยต่อให้เรียบร้อย ตำมแบบ อบต.  
หนองตะไก้ ก ำหนด พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร  จ ำนวน  1   ป้ำย   
งบประมาณ  258,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดใช้จ่ำยเงินสะสมโครงกำรปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก   สำย  ไร่ นำยถนอม  แฝงกลำง  - ไร่ นำงฉอ้อน  แมดพิมำย หมู่ที่ 2  บ้ำน
หนองตะไก้  ไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติ
ที่ประชุมครับ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก สำย ไร่ นำยถนอม  แฝงกลำง  - ไร่ นำงฉอ้อน  แมดพิมำย หมู่ที่ 2  บ้ำนหนองตะไก้   
 โปรดยกมือครับ             

  

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

  

     5.6.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย บ้านนางโอ๊ป   สมจิตร –  ถนน
ทางหลวงชนบท 2141 หมู่ที่ 3  บ้านหนองตะไก้  งบประมาณ 1,538,000 บาท 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย บ้านนางโอ๊ป   สมจิตร –  ถนนทางหลวงชนบท 2141      
หมู่ที่ 3  บ้านหนองตะไก้   
ปริมาณงาน 
     ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร  ระยะทำง  502  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือ
พ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 1,995 ตำรำงเมตร พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. มอก.ชั้น 3 
ศก. 0.40*1.00  เมตร จ ำนวน  8 ท่อน  ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้  ก ำหนด และติดตั้ง
ป้ำยโครงกำร  จ ำนวน  1  ป้ำย 
งบประมาณ  1,538,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดใช้จ่ำยเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สำย บ้ำนนำงโอ๊ป   สมจิตร –  ถนนทำงหลวงชนบท 2141  หมู่ที่ 3  
บ้ำนหนองตะไก้  ไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะ
ขอมติที่ประชุมครับ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สำย บ้ำนนำงโอ๊ป   สมจิตร – ถนนทำงหลวงชนบท 2141  หมู่ที่ 3  
บ้ำนหนองตะไก ้ โปรดยกมือครับ             

  



    ๔๓ 

 

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

 
 

 

      5.6.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายอุ่น  วิชาเกวียน – 
บ้าน นายประจวบ  พุฒพรึก หมู่ที่  4 บ้านประชานิมิตร  งบประมาณ 500,000 บาท 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำร โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายอุ่น  วิชาเกวียน – บ้าน นายประจวบ  พุฒพรึก หมู่ที่  
4 บ้านประชานิมิตร   
ปริมาณงาน 
     ขนำดผิวจรำจรกว้ำง  5 เมตร  ระยะทำง  167 เมตร  หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือ
พ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ  835 ตำรำงเมตร พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. มอก.ชั้น 3 
ศก. 0.40*1.00  เมตร จ ำนวน  8  ท่อน  ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้  ก ำหนด และติดตั้ง
ป้ำยโครงกำร    จ ำนวน  1  ป้ำย           
งบประมาณ  500,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
3/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดใช้จ่ำยเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย บ้ำนนำยอุ่น  วิชำเกวียน – บ้ำน นำยประจวบ  พุฒพรึก หมู่ที่  4 
บ้ำนประชำนิมิตร ไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะ
ขอมติที่ประชุมครับ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย บ้ำนนำยอุ่น  วิชำเกวียน – บ้ำน นำยประจวบ  พุฒพรึก หมู่ที่  4 
บ้ำนประชำนิมิตร  โปรดยกมือครับ             

  

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

  

      5.6.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนางฉลวย  เพาล – บ้าน 
นางเสวียน  เวชยันต์  หมู่ที่ 4  บ้านประชานิมิตร  งบประมาณ 125,000 บาท 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำร โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนางฉลวย  เพาล – บ้าน นางเสวียน  เวชยันต์  หมู่ที่ 4  
บ้านประชานิมิตร   
ปริมาณงาน 

ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3.50 เมตร  ระยะทำง  58 เมตร หนำเฉลี่ย  0.15 เมตร  
หรือพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 203 ตำรำงเมตร ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้  ก ำหนด 
และติดตั้งป้ำยโครงกำร  จ ำนวน  1  ป้ำย       

งบประมาณ  125,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 

  



    ๔๔ 

 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดใช้จ่ำยเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย บ้ำนนำงฉลวย  เพำล – บ้ำน นำงเสวียน  เวชยันต์  หมู่ที่ 4  บ้ำน
ประชำนิมิตร  ไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอ
มติที่ประชุมครับ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำร โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย บ้ำนนำงฉลวย  เพำล – บ้ำน นำงเสวียน  เวชยันต์  หมู่ที่ 4  บ้ำน
ประชำนิมิตร  โปรดยกมือครับ             

  

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

  

      5.6.8 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก   สายบ้าน นายสุวรรณ   พุ่มพวง  - ไร่ นาย
รุ้ง   เจือกระโทก หมู่ที่ 5  บ้านยอกขาม   งบประมาณ 446,000 บาท 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก สายบ้าน นายสุวรรณ พุ่มพวง - ไร่ นายรุ้ง   เจือกระโทก หมู่ที่ 5  บ้านยอกขาม    
ปริมาณงาน 

ช่วงที่ 1   ลงหินคลุกขนำดผิวจรำจรกว้ำง  3.5  เมตร  ระยะทำง 285  เมตร   
หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมำตรหินคลุก 149.6  ลบ.ม. หรือขนำดพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อย
กว่ำ 997.5  ตำรำงเมตร  

ช่วงที่ 2  ลงหินคลุกขนำดผิวจรำจรกว้ำง  4  เมตร ระยะทำง  725  เมตร หนำ
เฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นปริมำตรหินคลุก 435 ลบ.ม. หรือพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 
2,900  ตำรำงเมตร  
ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ก ำหนด  พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร  จ ำนวน  1   ป้ำย      

งบประมาณ  125,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดใช้จ่ำยเงินสะสมโครงกำรปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก สำยบ้ำน นำยสุวรรณ พุ่มพวง - ไร่ นำยรุ้ง   เจือกระโทก หมู่ที่ 5  บ้ำนยอกขำม 
ไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำร โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย บ้ำนนำงฉลวย  เพำล – บ้ำน นำงเสวียน  เวชยันต์  หมู่ที่ 4  บ้ำน
ประชำนิมิตร  โปรดยกมือครับ    
          

  

      5.6.9โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่นายนรินทร์ ประสาทพิธพรชัย 
–ไร่นายไมตรี ประสาทพิธพรชัย  หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ งบประมาณ 496,000 บาท 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่นายนรินทร์ ประสาทพิธพรชัย–ไร่นายไมตรี ประสาทพิธพรชัย  
หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์  
 
 
 

 
 
 

 



    ๔๕ 

 

ปริมาณงาน 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง  5 เมตร  ระยะทำง  160 เมตร  หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร  

หรือพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ  800 ตำรำงเมตร  ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้  ก ำหนด 
และติดตั้งป้ำยโครงกำร   จ ำนวน  1  ป้ำย           
งบประมาณ  496,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
3/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดใช้จ่ำยเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยไร่นำยนรินทร์ ประสำทพิธพรชัย–ไร่นำยไมตรี ประสำทพิธพรชัย  
หมู่ที่ 6 บ้ำนมิตรสัมพันธ์ ไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มี
ผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยไร่นำยนรินทร์ ประสำทพิธพรชัย–ไร่นำยไมตรี ประสำทพิธพรชัย  
หมู่ที่ 6 บ้ำนมิตรสัมพันธ์  โปรดยกมือครับ             

  

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

  

      5.6.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนางเขียว   ดอนกระโทก 
– บ้าน นายแก้ว มุ่งอ้อมกลาง  หมู่ที่ 7  บ้านแสงทอง  งบประมาณ 98,000 บาท 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำร โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนางเขียว   ดอนกระโทก – บ้าน นายแก้ว มุ่งอ้อมกลาง  
หมู่ที่ 7  บ้านแสงทอง   
ปริมาณงาน 

ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร  ระยะทำง  60 เมตร หนำเฉลี่ย  0.15 เมตร  หรือ
พ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 180 ตำรำงเมตร ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้  ก ำหนด  

งบประมาณ  98,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดใช้จ่ำยเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย บ้ำนนำงเขียว   ดอนกระโทก – บ้ำน นำยแก้ว มุ่งอ้อมกลำง  หมู่ที่ 
7  บ้ำนแสงทอง  ไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอ
มติที่ประชุมครับ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำร โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย บ้ำนนำงเขียว   ดอนกระโทก – บ้ำน นำยแก้ว มุ่งอ้อมกลำง  หมู่ที่ 
7  บ้ำนแสงทอง  โปรดยกมือครับ             

  

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

 
 

 

      5.6.11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย บ้าน นางอ าพร   สุขส าราญ 
– บ้าน นายนรินทร์ ประสาทพิธพรชัย หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง งบประมาณ 785,000 บาท 

  



    ๔๖ 

 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำร โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย บ้าน นางอ าพร   สุขส าราญ – บ้าน นายนรินทร์ ประสาทพิธ
พรชัย หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง 
ปริมาณงาน 
           ขนำดผิวจรำจรกว้ำง  5 เมตร  ระยะทำง  300 เมตร  หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ  1,500 ตำรำงเมตร พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. มอก.
ชั้น 3 ศก. 0.40*1.00  เมตร จ ำนวน  8  ท่อน  ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้  ก ำหนด และ
ติดตั้งป้ำยโครงกำร  จ ำนวน  1  ป้ำย           
งบประมาณ  785,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดใช้จ่ำยเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สำย บ้ำน นำงอ ำพร   สุขส ำรำญ – บ้ำน นำยนรินทร์ ประสำทพิธพรชัย 
หมู่ที่ 7 บ้ำนแสงทองไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะ
ขอมติที่ประชุมครับ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำย 
บ้ำน นำงอ ำพร   สุขส ำรำญ – บ้ำน นำยนรินทร์ ประสำทพิธพรชัย หมู่ที่ 7 บ้ำนแสงทอง
โปรดยกมือครับ             

  

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

  

 
 

     5.6.12 โครงการปรับปรุงถนนดิน  สาย ไร่ นางน้อย ม่ิงกระโทก – ไร่ นางสมหวัง 
ชื่นนอก หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง  งบประมาณ 498,000 บาท 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการปรับปรุงถนนดิน  
สาย ไร่ นางน้อย ม่ิงกระโทก – ไร่ นางสมหวัง ชื่นนอก หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง   
ปริมาณงาน 
       เสริมดินถนน ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร  ระยะทำง 850 เมตร สูงเฉลี่ย  0.80  
เมตร  ปริมำตรหินดินถม   2 ,963  ลบ.ม. หรือพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ  3 ,400    
ตำรำงเมตร พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำคสล. มอก.ชั้น 3 ศก. 0.80*1.00  เมตร จ ำนวน  7  
ท่อน   และยำแนวรอยต่อให้เรียบร้อย  ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ก ำหนด  พร้อมติดตั้ง
ป้ำยโครงกำร  จ ำนวน  1   ป้ำย      
งบประมาณ  498,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดใช้จ่ำยเงินสะสมโครงกำรปรับปรุงถนน
ดิน  สำย ไร่ นำงน้อย มิ่งกระโทก – ไร่ นำงสมหวัง ชื่นนอก หมู่ที่ 7 บ้ำนแสงทอง  ไปแล้วนั้น 
มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงถนนดิน  
สำย ไร่ นำงน้อย มิ่งกระโทก –ไร่ นำงสมหวัง ชื่นนอก หมู่ที่ 7 บ้ำนแสงทอง โปรดยกมือครับ             

 
 

 



    ๔๗ 

 

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

 
 

 

 
 

     5.6.13 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก   สายไร่ นายจ าลอง  ดุลย์กลาง – ไร่ นาง
วิเชียร  มูลกระโทก หมู่ที่  9 บ้านสวรรค์วารี  งบประมาณ 496,000 บาท 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุกสายไร่ นายจ าลอง ดุลย์กลาง–ไร่ นางวิเชียร มูลกระโทก หมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วารี   
ปริมาณงาน 

ช่วงที่ 1   ลงหินคลุกขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร  ระยะทำง 565 เมตร หนำ
เฉลี่ย 0.10 เมตร  ปริมำตรหินคลุก  169.5 ลบ.ม. หรือพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 
1,695 ตำรำงเมตร พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ศก. 0.80*1.00  เมตร 
จ ำนวน   8  ท่อน และยำแนวรอยต่อให้เรียบร้อย 

ช่วงที่ 2  งำนเสริมดินถนน  ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3.5 เมตร ระยะทำง 850 
เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร คิดเป็นปริมำตรดิน  2,380 ลบ.ม. หรือพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อย
กว่ำ 2,975  ตำรำงเมตร  
ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ก ำหนด  พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร  จ ำนวน  1   ป้ำย      

งบประมาณ  496,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดใช้จ่ำยเงินสะสมโครงกำรปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกสำยไร่ นำยจ ำลอง ดุลกลำง – ไร่ นำงวิเชียร มูลกระโทก หมู่ที่ 9 บ้ำนสวรรค์วำรี  
ไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกสำยไร่ นำยจ ำลอง ดุลกลำง – ไร่ นำงวิเชียร มูลกระโทก หมู่ที่ 9 บ้ำนสวรรค์วำรี   
โปรดยกมือครับ             

  

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

  

 
 

     5.6.14 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  สาย โรงไก่ - นา นางน้ าค้าง  เชื้อนนท์   
หมู่ที่ 10  บ้านพูนทรัพย์  งบประมาณ 478,000 บาท 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำร โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก สาย โรงไก่ - นา นางน้ าค้าง  เชื้อนนท์  หมู่ที่ 10 บ้านพูนทรัพย์   
ปริมาณงาน 

ช่วงที่ 1  ลงหินคลุก ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำง 135 เมตร  หนำ
เฉลี่ย 0.10 เมตร  คิดเป็นปริมำตรหินคลุก 40.5  ลบ.ม. หรือพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 
405  ตำรำงเมตร   

ช่วงที่ 2  ลงหินคลุก ขนำดผิวจรำจร กว้ำง 3 เมตร ระยะทำง 450 เมตร  หนำ
เฉลี่ย 0.10 เมตร  คิดเป็นปริมำตรหินคลุก 135  ลบ.ม. หรือพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ  
1,350 ตำรำงเมตร   

  



    ๔๘ 

 

ช่วงที่ 3  เสริมดินถนน  ขนำด กว้ำง 3.5 เมตร  ระยะทำง 425 เมตร  สูงเฉลี่ย 
0.40 เมตร คิดเป็นปริมำตรดินถม  595  ลบ.ม.  หรือขนำดพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ   
1,487.5  ตำรำงเมตร  พร้อมลงหินคลุก ขนำดผิวจรำจร กว้ำง  3.5  เมตร  ระยะทำง  
425 เมตร  หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร  คิดเป็นปริมำตรหินคลุก  223    ลบ.ม.  หรือพ้ืนที่
ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 1,487.5  ตำรำงเมตร  
ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ก ำหนด  พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร  จ ำนวน  1   ป้ำย      

งบประมาณ  478,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดใช้จ่ำยเงินสะสมโครงกำรปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก สำย โรงไก่ - นำ นำงน้ ำค้ำง  เชื้อนนท์  หมู่ที่ 10 บ้ำนพูนทรัพย์ ไปแล้วนั้น มี
สมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก สำย โรงไก่ - นำ นำงน้ ำค้ำง  เชื้อนนท์  หมู่ที่ 10 บ้ำนพูนทรัพย์ โปรดยกมือครับ             

  

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

  

 
 

     5.6.15 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก   สาย นา นางเลียบ  มัดตังดอน – นา นาย
เกลี้ยง  มุ่งอ้อมกลาง หมู่ที่  11 บ้านไทยอยู่เย็น  งบประมาณ 66,000 บาท 

  

ประธำนสภำฯ  
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำร โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก สาย นา นางเลียบ มัดตังดอน – นา นายเกลี้ยง มุ่งอ้อมกลาง หมู่ที่  11  บ้าน
ไทยอยู่เย็น   
ปริมาณงาน 
     ลงหินคลุกขนำดผิวจรำจรกว้ำง  3 เมตร  ระยะทำง 320 เมตร หนำเฉลี่ย  0.10 
เมตร  ปริมำตรหินคลุก  96 ลบ.ม. ขนำดพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ  960 ตำรำงเมตร
งบประมาณ  66,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดใช้จ่ำยเงินสะสมโครงกำรปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก   สำย นำ นำงเลียบ มัดตังดอน – นำ นำยเกลี้ยง มุ่งอ้อมกลำง หมู่ที่  11  บ้ำน
ไทยอยู่เย็น  ไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่
ประชุมครับ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก สำย นำ นำงเลียบ มัดตังดอน – นำ นำยเกลี้ยง มุ่งอ้อมกลำง หมู่ที่ 11 บ้ำนไทยอยู่เย็น 
โปรดยกมือครับ             

  

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

  

 
 

     5.6.16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ นายสุพจน์ ตระการเกียรติ   
หมู่ที่  12  บ้านภูมิพัฒนา  งบประมาณ 495,000 บาท 

  



    ๔๙ 

 

ประธำนสภำฯ  
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ นายสุพจน์ ตระการเกียรติ   หมู่ที่  12  บ้านภูมิพัฒนา   
ปริมาณงาน 
       ขนำดผิวจรำจรกว้ำง  6 เมตร  ระยะทำง 135  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.15 เมตร  หรือ
พ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 810 ตำรำงเมตร ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ ก ำหนด พร้อม
ติดตั้งป้ำยโครงกำร  จ ำนวน  1   ป้ำย  

งบประมาณ  495,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดใช้จ่ำยเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยไร่ นำยสุพจน์ ตระกำรเกียรติ   หมู่ที่  12  บ้ำนภูมิพัฒนำ ไปแล้วนั้น 
มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยไร่ นำยสุพจน์ ตระกำรเกียรติ   หมู่ที่  12  บ้ำนภูมิพัฒนำ โปรดยก
มือครับ             

  

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

  

 
 

     5.6.17 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  สาย ทางหลวงชนบท 2141 – ไร่ นาย
ผล สงสุระ  หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา  งบประมาณ 684,000 บาท 

 
 

 

ประธำนสภำฯ  
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรโครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก  สาย ทางหลวงชนบท 2141 – ไร่ นายผล สงสุระ  หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา   
ปริมาณงาน 
       ขนำดผิวจรำจรกว้ำง  6 เมตร  ระยะทำง 135  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.15 เมตร  หรือ
พ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 810 ตำรำงเมตร ตำมแบบ อบต.หนองตะไก้ ก ำหนด พร้อม
ติดตั้งป้ำยโครงกำร  จ ำนวน  1   ป้ำย  

งบประมาณ  684,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดใช้จ่ำยเงินสะสมโครงกำรปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก  สำย ทำงหลวงชนบท 2141 – ไร่ นำยผล สงสุระ  หมู่ที่ 12 บ้ำนภูมิพัฒนำ  ไป
แล้วนั้น มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก  สำย ทำงหลวงชนบท 2141 – ไร่ นำยผล สงสุระ  หมู่ที่ 12 บ้ำนภูมิพัฒนำ โปรดยก
มือครับ             

  

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. 

  



    ๕๐ 

 

 5.7 พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  งบลงทุน   
      รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน (ส านักปลัด) และประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: กำรพิจำรณำโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2566   เชิญนำยก 
อบต.ชี้แจง 

  

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 

: ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2566 มีควำมประสงค์จะขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2566  ใน
หมวด ค่ำครุภัณฑ์ ซึ่งอ ำนำจในกำรอนุมัติเป็นของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือให้กำร
บริหำรงำนรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ) 

 
ส านักปลัด 

 งบ ลงทุน รำยจ่ำย ค่ำครุภัณฑ์  ประเภทรำยจ่ำย ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
รำยกำร จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชำ จ ำนวนเงิน  24,500 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชำ 
หน้ำ 9 หมู่ 9 จ ำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 

            รำยละเอียดกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566  
ของ ส ำนักปลัด  ดังนี้ 

ล าดับที่  1 การโอนงบประมาณฯ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  จ านวน 1 ชุด จ านวน  24,500 บาท   
               1. เรื่องเดิม  

   ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
ส ำนักปลัด อบต. งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  รำยกำร 
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชำ หน้ำ 9 หมู่ 9 จ ำนวน 1 
ชุด ไม่ได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยไว้ 
      2. ข้อเท็จจริง 
                     เนื่องด้วย ส ำนักปลัด อบต. มีควำมจ ำเป็นที่จะด ำเนินกำรจัดซื้อโต๊ะหมู่
บูชำ หน้ำ 9 หมู่ 9 จ ำนวน 1 ชุด 
     ดังนั้น จึงขออนุมัติสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ขอโอน
งบประมำณเพ่ือจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชำ หน้ำ 9 หมู่ 9 จ ำนวน 1 ชุด ดังนี้ 

โอนเพิ่ม  ส านักปลัด  
งาน   บริหารงานทั่วไป  
งบ   ลงทุน 
รายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 

          ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
          รายการ  จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด เป็นเงินจ านวน       
                                        24,500 บาท   

  



    ๕๑ 

 

               เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชำ หน้ำ 9 
หมู่ 9 จ ำนวน 1 ชุด เงินคงเหลือก่อนโอน  0 บำท  โอนเพ่ิมครั้งนี้  24,500 บำท รวม
เป็นเงินงบประมำณหลังจำกโอนเพ่ิมแล้วมีงบประมำณท้ังสิ้น  24,500 บำท 
 โอนลด    ส านักปลัด   
 งาน   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 งบ        บุคลากร 

รายจ่าย         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
          ประเภทรายจ่าย  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจ านวน     
                                        297,900 บาท   
                เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นประจ ำปีและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นประจ ำปี จ ำนวน 12 เดือน ฯลฯ ก่อนโอนมี
งบประมำณคงเหลือ  267,900 บำท  โอนลดครั้งนี้ 24,500 บำท โอนครั้งนี้แล้วมีเงิน
งบประมำณคงเหลือทั้งสิ้น  243,400 บำท 
 
 

กองคลัง 
  ด้วย กองคลัง  มีควำมประสงค์จะขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2566 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรของ กองคลัง  ให้มีประสิทธิภำพและ
คล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน โดยมีรำยกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566  ประกอบด้วย 
      1. การโอนงบประมาณ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวน  1 รายการ ดังนี้ 

      งบลงทุน รำยจ่ำย ค่ำครุภัณฑ์  ประเภทรำยจ่ำย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์  รำยกำร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน
เงิน  22,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำน
ประมวลผล จ ำนวน 1 เครื่อง  ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 

 รำยละเอียดกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566  
ของ กองคลัง  ดังนี้ 
ล าดับที่  1 การโอนงบประมาณฯ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
รายการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 

เครื่อง จ านวน  22,000 บาท   
               1. เรื่องเดิม  

    ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
กองคลัง งบลงทุน รำยจ่ำย ค่ำครุภัณฑ์  ประเภทรำยจ่ำย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์  รำยกำร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล ไม่ได้ตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยไว้ 

 



    ๕๒ 

 

      2. ข้อเท็จจริง 
                    เนื่องด้วย กองคลังมีควำมจ ำเป็นที่จะด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 1 เครื่อง 
     ดังนั้น จึงขออนุมัติสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ขอโอน
งบประมำณเพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 1 เครื่อง 
ดังนี้ 

โอนเพิ่ม  กองคลัง   
งบ   ลงทุน 
รายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 

          ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
          รายการ จัดซื้อ เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ ก  ส าหรับงาน

ประมวลผล  เป็นเงินจ านวน  22,000 บาท   
              เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับ
งำนประมวลผล จ ำนวน 1 เครื่อง  เงินคงเหลือก่อนโอน  0 บำท  โอนเพิ่มครั้งนี้  22,000 
บำท รวมเป็นเงินงบประมำณหลังจำกโอนเพิ่มแล้วมีงบประมำณท้ังสิ้น  22,000 บำท 
         โอนลด    กองคลัง   
 งบ        ลงทุน 

รายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
          ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
          รายการ จัดซื้อ เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ ก  ส าหรับงาน

ส านักงาน  เป็นเงินจ านวน   16,000 บาท   
                   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับ
งำนส ำนักงำน ฯลฯ  ก่อนโอนมีงบประมำณคงเหลือ  16,000 บำท  โอนลดครั้งนี้ 
16,000 บำท โอนครั้งนี้แล้วมีเงินงบประมำณคงเหลือทั้งสิ้น  0 บำท 
         โอนลด    กองคลัง   
 งบ        ด าเนินงาน 

รายจ่าย    ค่าใช้สอย 
          ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
          รายการ โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี 

ประจ าปี 2566 เป็นเงินจ านวน   10,000 บาท   
                      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำร
จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรเสียภำษี ประจ ำปี 2566 ฯลฯ  ก่อนโอนมีงบประมำณ
คงเหลือ  6,520 บำท  โอนลดครั้งนี้ 6,000 บำท โอนครั้งนี้แล้วมีเงินงบประมำณ
คงเหลือท้ังสิ้น  520 บำท 
 

: จึงน าเสนอ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้เพ่ือโปรดพิจารณา 



    ๕๓ 

 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดมีควำมเห็นอย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีจะขอมติ 
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
งบลงทุน  รำยจ่ำย ค่ำครุภัณฑ์  ประเภทรำยจ่ำย ครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) และ
ประเภทรำยจ่ำย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  โปรดยกมือ 

  

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

  

 5.8 พิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ว่าด้วยการ
ด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 

  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่อ ำเภอหนองบุญมำกแจ้ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด ำเนินกำร เรื่อง กำรจัดท ำ
ร่ำงระเบียบสภำท้องถิ่นว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรของประชำชนในกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น นั้น ขอเชิญท่ำนนำยก อบต.ชี้แจงรำยละเอียด ต่อที่ประชุมครับ  

 
 

 

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 

:  เรียน ประธำนสภำฯ ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  
     ด้วยจังหวัดนครรำชสีมำได้รับแจ้งจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นว่ำ กำรด ำเนินกำร
ตำมพระรำชบัญญัติกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 มำตรำ 9 ซึ่งก ำหนดให้ผู้
มีสิทธิเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำร่ำง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้ำชื่อ ให้ยื่นค ำร้องต่อประธำนสภำท้องถิ่น ตำม
ระเบียบที่ประธำนสภำท้องถิ่นก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของสภำท้องถิ่น พร้อมทั้งส่ง
ตัวอย่ำงร่ำงระเบียบสภำท้องถิ่น ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรของประชำชนในกำรเข้ำชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 ส ำหรับประกอบกำรพิจำรณำจัดท ำระเบียบของสภำท้องถิ่น
ตำมควำมเหมำะสมกับบริบทของท้องถิ่น รำยละเอียดตำมเอกสำร ดังนี้  
 

ร่าง 
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
   

           โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีระเบียบสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ว่ำ
ด้วยกำรด ำเนินกำรของประชำชนในกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
           อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 9 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรเข้ำชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 โดยควำมเห็นชอบของสภำท้องถิ่น ในกำรประชุมสมัยสำมัญ 
สมัยที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวำคม พ.ศ.2565  จึงให้ก ำหนดระเบียบสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรของประชำชนในกำรเข้ำชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
           ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ว่ำ
ด้วยกำรด ำเนินกำรของประชำชนในกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565” 
           ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป 
           ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 

  



    ๕๔ 

 

                   “ข้อบัญญัติ” หมำยควำมว่ำ เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติท้องถิ่น  
                   “ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ ปลัดองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองตะไก้และให้หมำยควำมรวมถึงเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองตะไก้ ซึ่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้เป็นผู้ด ำเนินกำรแทน 
                    “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมำยควำมว่ำ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
                    “ผู้ประสำนงำน” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่ยื่นค ำร้องขอต่อประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ให้จัดท ำร่ำง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือกำรเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
           ข้อ 4 ผู้มีสิทธิเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองตะไก้ ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือด ำเนินกำรเชิญชวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งให้ร่วมเข้ำชื่อเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือให้ด ำเนินกำรทั้งสองกรณี ให้ผู้เข้ำชื่อ
(จ ำนวนไม่เกินสิบคน)  ยื่นค ำร้องว่ำประสงค์จะให้จัดท ำร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวน
ให้ร่วมเข้ำชื่อเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่องใดและหรือมีเนื้อหำอย่ำงไร 
            โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล เลขประจ ำตัวประชำชน และลำยมือชื่อ พร้อมทั้ง
มอบหมำยบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ประสำนงำนเพ่ือประโยชน์ในกำรจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติแล้ว 
ยื่นต่อประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ด้วยตนเองหรือส่งทำงไปรษณีย์ 
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ตำมแบบท้ำย
ระเบียบนี้ 
          ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ค ำร้องตำมวรรคหนึ่ง หำกตรวจสอบแล้วเห็นว่ำไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ประสำนงำน
แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่ำวโดยเร็ว แต่หำกตรวจสอบแล้วเห็นว่ำถูกต้อง ครบถ้วนให้ถือว่ำ
วันที่ยื่นค ำร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวันรับค ำร้องขอและให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมข้อ 5  และ
ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ มอบหมำยให้ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรให้ตำมควำมประสงค์ของผู้ยื่นค ำร้อง  
          ข้อ 5 ในกำรจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำ
ร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีสำระส ำคัญและเป็นไปตำมแบบที่ก ำหนดในข้อบังคับกำร
ประชุมสภำท้องถิ่น 

           ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่งให้
แล้วเสร็จ(ภำยในสำมสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับกำรร้องขอตำมข้อ 4 วรรคสอง หำกเห็นว่ำ
จะไม่แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำดังกล่ำวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอขยำย
ระยะเวลำต่อประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ซึ่งประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ อำจจะขยำยให้เป็นกรณีไปก็ได้ แต่เมื่อรวมระยะเวลำที่ขยำย 

แล้วต้องไม่เกินเก้ำสิบวัน ทั้งนี้ กำรจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่ำวยังไม่ถือว่ำมีผลเป็น
กำรเข้ำชื่อเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 



    ๕๕ 

 

           ข้อ 6 เมื่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท ำร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้แจ้งผู้ประสำนงำนรับร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือไปด ำเนินกำรเชิญชวนต่อไป 

 หรือหำกผู้ยื่นค ำร้องประสงค์ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ด ำเนินกำรเชิญชวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง ให้ร่วมเข้ำชื่อเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่ำวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด ำเนินกำรตำม ข้อ 7  
          ข้อ 7 ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำประกำศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ให้ร่วมเข้ำชื่อเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแนบร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเชิญชวนเป็น
กำรทั่วไปผ่ำนทำงหนังสือระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือทำงอ่ืน ๆ พร้อมระบุสถำนที่จัดส่ง
เอกสำรและที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีอ่ืน 
          ข้อ 8 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้ำชื่อเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นสำมำรถ
ส่งหลักฐำนกำรร่วมเข้ำชื่อเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐำนแสดงชื่อ ชื่อสกุล 
เลขบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ร่วมเข้ำชื่อ และข้อควำมที่แสดงให้เห็นว่ำตนสมัครใจเข้ำ
ร่วมในกำรเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อและส่งไปยังสถำนที่หรือผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนก ำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

           กำรส่งหลักฐำนตำมวรรคหนึ่ง สำมำรถส่งได้ด้วยตนเอง ทำงไปรษณีย์ ทำง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น 

            ข้อ 9 ในกรณีที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ จัดให้มีกำรร่วมเข้ำชื่อเสนอ
ร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่ำนระบบสำรสนเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้ำชื่อเสนอร่ำง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศนั้น ให้ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อนเข้ำสู่ระบบ
เพ่ือร่วมเข้ำชื่อเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยไม่ต้องลงลำยมือชื่อ 
   ข้อ 10 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้ำชื่อเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิถอนกำร
ร่วมเข้ำชื่อเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้ำชื่อจะเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น
ต่อประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ 
   กำรถอนชื่อจำกกำรเป็นผู้ร่วมเข้ำชื่อเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ท ำเป็น
หนังสือซึ่งมีข้อควำมแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจ ำตัวประชำชน และข้อควำมที่แสดงให้เห็น
ว่ำตนเองประสงค์จะถอนกำรร่วมเข้ำชื่อเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใด พร้อมลงลำยมือ
ชื่อ และส่งให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ด้วยตนเองทำงไปรษณีย์ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   กำรถอนชื่อจำกกำรเป็นผู้ร่วมเข้ำชื่อเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นตำมข้อ 9 ให้เข้ำ
สู่ระบบกำรเข้ำชื่อเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศนั้น เพื่อยืนยัน
ตัวตนท ำรำยกำรถอนชื่อ 
   ข้อ 11 เมื่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ได้รับและรวบรวมหลักฐำนกำร
เข้ำชื่อของผู้ร่วมเข้ำชื่อเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้ำชื่อเสนอร่ำงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นก ำหนด 
ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ออกหนังสือรับรองควำมถูกต้อง ครบถ้วนของจ ำนวน
ผู้ร่วมเข้ำชื่อเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประสำนงำนเพ่ือไปด ำเนินกำรตำมมำตรำ 8 
แห่งพระรำชบัญญัติกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 ต่อไป 



    ๕๖ 

 

   ข้อ 12 ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  รักษำกำรตำม
ระเบียบนี้  

: จึงน าเสนอ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้เพ่ือโปรดพิจารณา 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดมีควำมเห็นอย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีจะขอมติ 
: ท่ำนสมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดที่เห็นควรให้ตรำระเบียบสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
หนองตะไก้ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรของประชำชนในกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 
2565 ที่เสนอโดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก ้โปรดยกมือ 

  

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

  

ระเบียบวาระท่ี  6  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ในระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  มีท่ำนใดจะสอบถำมเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญ
ครับ 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ถ้ำไม่มีผมขอขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำ อบต. ท่ำนนำยก อบต. พร้อมทั้งคณะผู้บริหำร  
หัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ที่เสียสละเวลำอันมีค่ำของท่ำนเข้ำร่วม
กำรประชุมสภำ อบต.หนองตะไก้  จนกำรประชุมส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอขอบคุณครับ 

 :  ขอเลิกประชุม 
เลิกประชุม เวลา 15.00 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           
 
 



    ๕๗ 

 

 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับรองรายงานการประชุม 
 

- สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี  2565 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  เม่ือการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565  วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 
 

 (ลงชื่อ)        พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ 
 

              
 
 



    ๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


