
 บันทึกรายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

………………………….. 
 

ผู้มาประชุม  จ านวน   20   คน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภา อบต.หนองตะไก้ สุชาติ ตรงกลาง 
2 นายสมพงษ์ ชัยโคตร รองประธานสภา อบต.หนองตะไก้ สมพงษ์ ชัยโคตร 
3 นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 สุรพงษ์ ดื่มพุทรา 
4 นางส ารวย เลือดกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ส ารวย เลือดกระโทก 
5 นายธงชัย จ าปาโพธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ธงชัย จ าปาโพธิ์ 
6 นายชาญชัย ดอนกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ชาญชัย ดอนกระโทก 
7 นางสาวมรกต ดอนกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 มรกต ดอนกระโทก 
8 นางรวยริน พิมพ์ปรุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 รวยริน พิมพ์ปรุ 
9 นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 พงษ์ศิริ ชิดดีนอก 

10 นายรุ้ง เจือกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 รุ้ง เจือกระโทก 
11 นายอาทิตย์ มากมูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 อาทิตย์ มากมูล 
12 นายชนะ แก้วดอนรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ชนะ แก้วดอนรี 
13 นายสิรภพ ดอนกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สิรภพ ดอนกระโทก 
14 นายอ านวย ทูลกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 อ านวย ทูลกลาง 
15 นายพัน หาญสงคราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 พัน หาญสงคราม 
16 นายสุพรรณ เชื้อนนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 สุพรรณ เชื้อนนท์ 
17 นางชะม้าย ศรีเกาะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 ชะม้าย ศรีเกาะ 
18 นายอูน กรวยสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 อูน กรวยสวัสดิ์ 
19 นายมานิตย์ พิกุลทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 มานิตย์ พิกุลทอง 
20 นายสุเมธ ทิศกลาง เลขานุการสภา อบต. หนองตะไก้ สุเมธ ทิศกลาง 

 

ผู้ลาการประชุม  จ านวน  3  คน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายเอนก พวงพิมาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
2 นายทศพล ศิริวงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
3 นางสาวธนพร คูณกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

 

ผู้ขาดประชุม      จ านวน  -  คน 
 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 11 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสุรทิน วัชรประทีป นายก อบต. หนองตะไก้ สุรทิน วัชรประทีป 
2 นายวีระ แต้มกระโทก รองนายก อบต. หนองตะไก้ วีระ แต้มกระโทก 
3 นายนิยม กลิ่นค้างพลู รองนายก อบต. หนองตะไก้ นิยม กลิ่นค้างพลู 
4 นายนิติเศรษฐ์ สงมะเริง เลขานุการนายกฯ นิติเศรษฐ์ สงมะเริง 
5 นางสุกัญญา ทองเหลือง ผู้อ านวยการกองคลัง สุกัญญา ทองเหลือง 
6 นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง สุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์ 
6 นางสาวจารุณีย์ เดชา หัวหน้าส านักปลัด  จารุณีย์ เดชา 
7 นางสาวอารีย์ ชัยชนะ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อารีย์ ชัยชนะ 
8 นายพรพิชัย สิงหาท้าว ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ พรพิชัย สิงหาท้าว 
9 นายกิ่ง กลิ้งทะเล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ กิ่ง กลิ้งทะเล 

10 นางสาวณัฐนันท์ ยังทะเล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณัฐนันท์ ยังทะเล 
11 นางเพ็ญนภา เพ็ชร์รักษา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 เพ็ญนภา เพ็ชร์รักษา 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
เมื่อสมาชิกสภา อบต.หนองตะไก้มาถึงที่ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันแล้ว เลขานุการสภาอบต. จึง

เรียกให้สมาชิกสภา อบต. เข้าห้องประชุม และเชิญประธานสภาฯจุดธูป เทียน สวดมนต์และเปิดการประชุมสภา 
อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: สวัสดีครับท่านนายก อบต. สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ผมขอเปิดประชุมสภา อบต.หนองตะไก้ ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 1.1 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
………………………………………… 

        อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๔ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒2 และมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก้ สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๑/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  
2564 นั้น  
        เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  จึงเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที ่ 3 
ประจ าปี 2564 ระหว่าง  วันที่ ๑ – ๑๕  สิงหาคม  2564  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ตะไก้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
สุชาติ  ตรงกลาง 

(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
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 : เพื่อให้สภา อบต.หนองตะไก้ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 และกิจการอื่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ที่
เสนอโดยนายก อบต.หนองตะไก้ ในห้วงระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564 
: ดังนั้น จึงขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามก าหนดด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต . สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

ประจ าปี พ.ศ. 2564 เม่ือวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: การรับรองรายงานการประชุมในวันนี้ จะรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่ออังคารวันที่ 3 สิงหาคม 2564 

 : ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 
3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่ออังคารวันที่ 3 สิงหาคม 2564 รายงานต่อ
ที่ประชุมฯ  

เลขานุการสภาฯ 
(นายสุเมธ ทิศกลาง) 

: เลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมสภาฯ  

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ต่อที่ประชุมฯ ไปแล้ว
นั้น  มีท่านสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยค า จะสอบถามหรือมีความเห็นเป็นอย่าง
อ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 
: สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 17 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง คือ  1.นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  
2.นายสุรพงษ์  ดื่มพุทรา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  ลาประชุม 3 คน  คือ 1.นาย
เอนก พวงพิมาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  2.นายทศพล  ศิริวงค์  สมาชิกสภา อบต. 
หมู่ที่ 5  3.นางสาวธนพร คูณกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8   

ระเบียบวาระที่ 3 : กระทู้ถาม  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว(ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องที่เสนอใหม่ 
 5.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(วาระที่ 1 รับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ) 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 
 

:  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ได้เสนอญัตติการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้สภา อบต. 
หนองตะไก้ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 ข้อ 45 ข้อ 47 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ จะพิจารณาสาม
วาระรวดไม่ได้  
:  ดังนั ้น การพิจารณาในวาระที ่หนึ ่ง ท่านนายก อบต.ฯ จะเสนอหลักการร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อนายก อบต.ฯ
เสนอหลักการฯ แล้วจะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ฯ ได้สอบถามหรือ
อภิปรายก่อนที่จะมีการ ลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่ 
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: ต่อไป ขอเชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบต. 
(นายสุรทิน  วัชรประทีป) 

: เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.หนองตะไก้และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน 
: บัดนี ้ ถึงเวลาที ่ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก้ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะ
ไก้  จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังต่อไปนี้ 
1. สถานการณ์คลัง 

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ จะได้
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก้อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก้จึงขอชี ้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
        ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
      1.1.1 เงินฝากธนาคาร                      จ านวน 82,957,006.79 บาท 
      1.1.2 เงินสะสม                              จ านวน 59,418,298.55 บาท 
      1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม             จ านวน 28,660,192.22 บาท 
      1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 

3 โครงการ รวม 2,501,260.00 บาท 
      1.1.5 รายการที ่ได ้ก ันเง ินไว ้โดยย ังไม ่ได ้ก ่อหนี ้ผ ูกพัน จ านวน 10 

โครงการ รวม 1,061,167.00 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน 0.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ.2564 
     2.1 รายรับจริง จ านวน 42,623,066.10 บาท ประกอบด้วย 
       หมวดภาษีอากร                                   จ านวน      129,189.97 บาท 
       หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต     จ านวน      763,909.30 บาท 
       หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                        จ านวน      189,802.39 บาท 
       หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ                จ านวน                 0.00 บาท 
       หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                             จ านวน               96.08 บาท 
       หมวดรายได้จากทุน                               จ านวน                 0.00 บาท 
       หมวดภาษีจัดสรร                                  จ านวน 17,962,569.68 บาท 
       หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                           จ านวน 23,577,498.68 บาท 
      2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน   121,464.00 บาท 
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    2.3 รายจ่ายจริง  จ านวน 29,066,220.69 บาท ประกอบด้วย 
      งบกลาง                                              จ านวน 11,747,402.61 บาท 
      งบบุคลากร                                          จ านวน 11,348,484.50 บาท 
      งบด าเนินงาน                                        จ านวน   4,479,348.58 บาท 
      งบลงทุน                                              จ านวน        11,985.00 บาท 
      งบรายจ่ายอ่ืน                                        จ านวน                0.00 บาท 
      งบเงินอุดหนุน                                       จ านวน   1,505,000.00 บาท 
   2..4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน   
          121,464.00 บาท 
    2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน   
          2,657,835.00 บาท 
     2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  0.00 บาท 
     2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท  
3. งบเฉพาะการ   
    ประเภทกิจการประปา  กิจการประปา อบต.หนองตะไก้ 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 
          รายรับจริง                                      จ านวน  1,319,045.81 บาท 
          รายจ่ายจริง                                     จ านวน  1,165,039.67 บาท 
          กู้เงินจากธนาคาร/อ่ืนๆ                        จ านวน                0.00 บาท 
          ยืมเงินสะสม                                     จ านวน                0.00 บาท 
          ก าไรสะสม                                       จ านวน                0.00 บาท 
          เงินสะสม                                        จ านวน  1,979,232.81 บาท 
          ทุนส ารองเงินสะสม                             จ านวน    635,436.91 บาท 
          เงินฝากธนาคาร                                  จ านวน 3,188,596.53 บาท 
          ทรัพย์รับจ าน า                                    จ านวน             0.00  บาท  
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา 

1.รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2563  

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง    
   หมวดภาษีอากร 143,182.82 265,000.00 205,000.00 
   ห ม ว ด ค ่า ธ ร ร ม เ น ีย ม  ค ่า ป ร ับ  แ ล ะ
ใบอนุญาต 

807,692.70 371,000.00 730,000.00 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 510,113.83 350,000.00 360,000.00 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 167,210.00 8,000.00 8,000.00 
   หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,628,199.35 995,000.00 1,304,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 20,793,735.38 24,635,000.00 22,766,000.00 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
20,793,735.38 24,635,000.00 22,766,000.00 

รายได้ที ่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,111,871.00 25,000,000.00 25,900,000.00 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
26,111,871.00 25,000,000.00 25,900,000.00 

รวม 48,533,805.73 50,630,000.00 49,970,000.00 
 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2563  

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 13,069,104.15 15,737,230.00 16,899,290.00 
   งบบุคลากร 12,690,609.00 16,237,720.00 16,630,120.00 
   งบด าเนินงาน 5,784,109.95 9,318,760.00 9,162,190.00 
   งบลงทุน 1,818,840.00 7,018,290.00 4,956,400.00 
   งบเงินอุดหนุน 1,992,000.00 2,288,000.00 2,297,000.00 
   งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 30,000.00 25,000,00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 35,354,663.10 50,630,000.00 49,970,000.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัย
อ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติ
ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ และโดยอนุมัติ
ของนายอ าเภอหนองบุญมาก 
    ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี ้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

    ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
    ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวม
ทั้งสิ้น 51,781,000 บาท 
    ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 49,970,000 บาท 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,778,820 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 230,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 9,551,724 
   แผนงานสาธารณสุข 2,405,900 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,059,200 
   แผนงานเคหะและชุมชน 2,606,100 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 265,000 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 140,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,008,000 
   แผนงานการเกษตร 25,966 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 16,899,290 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 49,970,000 

 :  จึงน าเสนอที่ประชุมสภา อบต. หนองตะไก้ เพื ่อพิจารณาอนุมัติร ่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2565 ต่อไป 
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ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ตามที ่ท่านนายก อบต.ฯ ได้แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่   
: ถ้ามีขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ดูรายละเอียดแต่ละโครงการ/กิจกรรม ที่ท่านนายก 
อบต. เสนอนั้นว่าถูกต้องหรือไม่   
: ถ้ามีข้อสงสัยขอให้สอบถามต่อท่านนายก อบต. ได้  ขอเชิญครับ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1    
(นายสุรพงษ์  ดื่มพุทรา) 

: เรียนท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
: ผมขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่  1 หน้าที่  2 เรื่องค าแถลงงบประมาณ ประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1.สถานะการคลัง 1.1 
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ข้อ 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้
เบิกจ่าย จ านวน 3 โครงการ รวม 2,501,260 บาท มีโครงการอะไรบ้างครับ 
:  เรื่องที่ หน้าที่ 2 เรื่องค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565   1.สถานะการคลัง  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ข้อ 1.1.5 
รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 10 โครงการ รวม 1,061,167 บาท 
มีโครงการอะไรบ้างครับ  
เรื่องที่ 3 โครงการ่อสร้างลานอเนกประสงค์ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะ
ไก้  เราจะสร้างบริเวณไหนของที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
เรื่องที่ 4 โครงการปรับปรุงห้องน้ าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ปรับปรุง
อะไรบ้าง ตรงไหนบ้าง ขอทราบรายละเอียดด้วยครับ 

นายก อบต. 
(นายสุรทิน  วัชรประทีป) 

: เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.หนองตะไก้ ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
ค าถามที่ท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 สอบถามมา  คือ โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 3 โครงการครับ 
ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  และโครงการปรับปรุงห้องน้ าที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก้ ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์) 

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ขออนุญาตน าเกี ่ยวกับโครงการ่อสร้างลานอเนกประสงค์ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เราสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณข้างหอประชุมเข้าไปจน
ไปถึงหน้าห้องเก็บพัสดุมีพ้ืนที่ประมาณ 600 ตารางเมตร เพ่ือที่จะรองรับการจอด
รถดับเพลิง รถกระเช้า รถยนต์ผู้มาติดต่อราชการ ส่วนโครงการปรับปรุงห้องน้ าที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ คือเราจะปรับปรุงห้องน้ าหลังเดิมให้มันดีขึ้น เรา
จะท าห้องน้ าผู้พิการ ทางลาดผู้พิการ เพ่ิมข้ึนมาด้วยคะ 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่  หรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

: ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  
: ขอเชิญเลขาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

เลขานุการสภา อบต. 
(นายสุเมธ ทิศกลาง) 

: องค์ประชุม จ านวน 19 คน  ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดที่เห็นควรรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ที่เสนอโดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้ยกมือขึ้นครับ 
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มติที่ประชุม :  เห็นชอบ    จ านวน  18 คน    
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -  คน   
  งดออกเสียง จ านวน  1 คน  คือ 1. นายสุชาติ  ตรงกลาง  ประธานสภาฯ 

ลาประชุม  จ านวน 3 คน คือ 1.นายเอนก พวงพิมาย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ 4      
2.นายทศพล  ศิริวงค์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ 5  3.นางสาวธนพร  คูณกระโทก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8   

พักประชุม  เวลา  12.10 น  รับประทานอาหารเที่ยง 
เริ่มประชุมต่อเวลา  13.00 น. 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ผมขออนุญาตมอบหมายให้รองประธานสภาฯ นายสมพงษ์  ชัยโคตร ท าหน้าที่
ประธานสภาฯ แทนครับ 

 5.2 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
      5.2.1  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 

รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์ ชัยโคตร) 

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

ข้อ 45 วรรคสาม “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้
และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 

ข้อ 49 ญัตติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู ้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค า
แปรญัตติล ่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

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

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคนส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  
: ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การพิจารณาในวาระที่สอง คือการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติฯ    
: ตัวอย่างการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  กล่าวคือสมมุติว่าสภาท้องถิ่นมี
มติให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติจ านวนเจ็ดคน วิธีเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ ต้องด าเนินการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทีละคน ไม่สามารถเลือกครั้งเดียว
แปรญัตติจ านวนเจ็ดคนพร้อมกันได้ โดยจะให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดล าดับรองลงมาเป็น
กรรมการแปรญัตติคนที่สอง คนที่สามตามล าดับจนครบเจ็ดคนไม่ได้ (ความเห็นของ
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คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ 155/2550) ดังนั้น การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติต้องเลือก
ทีละคน โดยจะเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งก่อน จนถึงกรรมการแปรญัตติคนที่เจ็ด ถ้า
การเลือกกรรมการแปรญัตติล าดับใดมีผู้เสนอเพียงคนเดียวผู้นั้นก็ได้เป็นกรรมการแปรญัตติ
ล าดับนั้น (ข้อ 14) แต่ถ้าล าดับใดมีผู้เสนอกรรมการแปรญัตติมากกว่าหนึ่งคน ก็ต้องใช้วิธี
เลือกตามข้อ 8 วรรคหนึ่งคือการเขียนชื่อตัวชื่อสกุลลงในแผ่นกระดาษและใส่ซอง  (ตามข้อ 
75 วรรคสาม)  อันเป็นการเลือกโดยออกเสียงลงคะแนนลับ 
: ตามระเบียบฯ ข้อ 105 (3) และข้อ 107 ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อผู้ที่จะ
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565  จ านวน 3 - 7 ท่าน ตามระเบียบฯข้อ 103 (1) การเลือกใช้ระเบียบข้อ 107 
: ขอเชิญท่านนายกฯและท่านสมาชิกสภา อบต. เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   พร้อมผู้รับรอง   
2 ท่าน  ยกเว้นท่าน  นายกฯ เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10    
(นายสุพรรณ  เชื้อนนท์) 

: ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 5 คน 
ผู้รับรอง    1. นายธงชัย  จ าปาโพธิ์        สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
              2. นายอูน     กรวยสวัสดิ์      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 

รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์ ชัยโคตร) 

: มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ 
: สมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน     
 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 18 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ  นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ    
ลาประชุม 3 คน คือ 1.นายเอนก พวงพิมาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  2.นายทศพล  
ศิริวงค์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  3.นางสาวธนพร คูณกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่
ที่ 8   

รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์ ชัยโคตร) 

: ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อผู้ที ่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ     
คนที่ 1 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 
(นายมานิตย์  พิกุลทอง) 

: เสนอชื่อ นายอาทิตย์ มากมูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
  ผู้รับรอง  1. นางส ารวย  เลือดกระโทก    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
              2. นางชะม้าย ศรีเกาะ           สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 

รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์ ชัยโคตร) 

: มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ 
: สมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นชอบให้นายอาทิตย์ มากมูล สมาชิกสภา อบต. หมู่
ที่ 6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 18 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ  นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ    
ลาประชุม 3 คน คือ 1.นายเอนก พวงพิมาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  2.นายทศพล  
ศิริวงค์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  3.นางสาวธนพร คูณกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่
ที่ 8   

รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์ ชัยโคตร) 

: เชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1    
(นายสุรพงษ์  ดื่มพุทรา) 

: เสนอชื่อ นายสิรภพ  ดอนกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
    ผู้รับรอง  1. นายอ านวย  ทูลกลาง            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
                2. นายพัน      หาญสงคราม       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 

รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์ ชัยโคตร) 

: มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ 
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: สมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นชอบให้นายสิรภพ  ดอนกระโทก  สมาชิกสภา 
อบต. หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 18 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ  นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ    
ลาประชุม 3 คน คือ 1.นายเอนก พวงพิมาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  2.นายทศพล  
ศิริวงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  3.นางสาวธนพร คูณกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่
ที่ 8   

รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์ ชัยโคตร) 

: เชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11    
(นายอูน กรวยสวัสดิ์) 

: เสนอชื่อ นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
  ผู้รับรอง  1. นายรุ้ง    เจือกระโทก      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
              2. นายชาญชัย ดอนกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 

รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์ ชัยโคตร) 

: มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ 
: สมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นชอบให้นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก สมาชิกสภา อบต. 
หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 18 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ  นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ    
ลาประชุม 3 คน คือ 1.นายเอนก พวงพิมาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  2.นายทศพล  
ศิริวงค์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  3.นางสาวธนพร คูณกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่
ที่ 8   

รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์ ชัยโคตร) 

: เชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9    
(นายพัน หาญสงคราม) 

: เสนอชื่อ นายชาญชัย  ดอนกระโทก สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2 
  ผู้รับรอง  1. นางรวยริน  พิมพ์ปรุ        สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
              2. นายอาทิตย์  มากมูล        สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์ ชัยโคตร) 

: มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ 
: สมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นชอบให้นายชาญชัย  ดอนกระโทก สมาชิกสภา 
อบต. หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 18 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ  นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ    
ลาประชุม 3 คน คือ 1.นายเอนก พวงพิมาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  2.นายทศพล  
ศิริวงค์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  3.นางสาวธนพร คูณกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่
ที่ 8   

รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์ ชัยโคตร) 

: เชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1    
(นางส ารวย  เลือดกระโทก) 

: เสนอชื่อ นายอูน กรวยสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11  
  ผู้รับรอง  1. นายชนะ  แก้วดอนรี                 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6  
              2. นางสาวมรกต  ดอนกระโทก        สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  

รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์ ชัยโคตร) 

: มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ 
: สมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นชอบให้นายอูน กรวยสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่
ที่ 11 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 18 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ  นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ    
ลาประชุม 3 คน คือ 1.นายเอนก พวงพิมาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  2.นายทศพล  



๑๒ 
 

ศิริวงค์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  3.นางสาวธนพร คูณกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่
ที่ 8   

รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์ ชัยโคตร) 
 
 
 
 
 

: ตามที่สมาชิกสภา อบต.ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 105 
(3) และข้อ 107  ขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้   
     1. นายชาญชัย  ดอนกระโทก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
    2. นายพงษ์ศิริ   ชิดดีนอก       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
    3. นายอาทิตย์   มากมูล         สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6   
    4. นายสิรภพ    ดอนกระโทก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7   
    5. นายอูน       กรวยสวัสดิ์     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11  

ขณะนี้เวลา 13.30 น. : พักประชุม 30นาท ี
เลขานุการสภาฯ 
(นายสุเมธ ทิศกลาง) 

:  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติประชุมเพื่อด าเนินการเลือกประธานคณะกรรมการ 
และเลขานุการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  

เริ่มประชุมต่อ เวลา 14.30 น. 
รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์ ชัยโคตร) 

:  ตามที ่คณะกรรมการแปรญัตต ิร ่างข ้อบ ัญญัต ิงบประมาณรายจ ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  ได้พิจารณาเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น 
    บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาแล้วในการประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ มติที่ประชุมดังนี้ 
   1. นายอาทิตย์   มากมูล        สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6   เป็นประธานกรรมการ 
   2  นายชาญชัย  ดอนกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2   เป็นกรรมการ 
   3. นายพงษ์ศิริ   ชิดดีนอก      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4   เป็นกรรมการ 
   4. นายอูน     กรวยสวัสดิ์       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 เป็นกรรมการ 
   5. นายสิรภพ  ดอนกระโทก     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 เป็นเลขานุการ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 5.2.2 เสนอก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ 
รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์ ชัยโคตร) 

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

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 
(นายชาญชัย ดอนกระโทก) 

: ขอเสนอก าหนดระยะเวลาการพิจารณา ยื่นค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติ ตั้งแต่วันที่  6 - 8  สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
    ผู้รับรอง  1. นายสุรพงษ์   ดื่มพุทรา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
                2. นางชะม้าย     ศรีเกาะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 

รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์ ชัยโคตร) 

: มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่   
: ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  
: ขอเชิญเลขาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

เลขานุการสภา อบต. 
(นายสุเมธ ทิศกลาง) 

: องค์ประชุม จ านวน 19 คน  ครบองค์ประชุม 
 



๑๓ 
 
รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์ ชัยโคตร) 

: ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดที่เห็นควรก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามที่นายชาญชัย    
ดอนกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2  เสนอ 
: ถ้าเห็นชอบขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบ    จ านวน  18 คน    
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -  คน   
  งดออกเสียง จ านวน  1 คน  คือ 1. นายสุชาติ  ตรงกลาง  ประธานสภาฯ 

   ลาประชุม  จ านวน 3 คน คือ 1.นายเอนก พวงพิมาย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4     
2.นายทศพล  ศิริวงค์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ 5  3.นางสาวธนพร  คูณกระโทก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8   

รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์ ชัยโคตร) 

: ก าหนดให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ที่มีความประสงค์แปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติฯ ให้
เสนอค าแปรญัตติได้ที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 6 – 8  สิงหาคม 
2564  เวลา 08.30 - 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ  24  ชั่วโมง  ณ ห้องกิจการ
สภาองค ์การบร ิหารส ่วนต าบลหนองตะไก ้  เ พื ่อรวบรวมเสนอต ่อที ่ประช ุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อไป คณะกรรมการแปรญัตติฯ จะเสนอประธานสภาฯ 
ก าหนดให้มีการประชุมสภาในวาระที่สองวาระการแปรญัตติและลงมติร่างข้อบัญญัติฯ
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. 

 : ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 พิจารณาให้แล้วเสร็จทันตามก าหนด  ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดที่เห็น
ควรจะแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  ก็ให้เสนอค าแปรญัตติ โดยขอแบบเสนอการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติฯ ได้ที่เลขานุการสภา อบต.  

ที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์ ชัยโคตร) 

: ท่านนายก อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอ
เชิญครับ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1    
(นายสุรพงษ์  ดื่มพุทรา) 

: เรียนท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
: ผมขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ 1 เรื่องเกี่ยวกับโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 3 โครงการ ไม่ทราบว่าด าเนินการไปถึงขั้นตอน
ไหนแล้ว ขอให้เร่งด าเนินการด้วยเพราะใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว  
เรื่องที่ 2 เรื่องการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ า ไม่ทราบว่าด าเนินการถึงขั้นตอน
ไหนแล้วครับ 

นายก อบต. 
(นายสุรทิน  วัชรประทีป) 

: เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.หนองตะไก้ ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
ค าถามที่ท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  1 สอบถามมา  ขออนุญาตให้  นางบุปผา 
เสาวภาคย์ นักจัดการงานทั่วไป  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับ 

นักจัดการงานทั่วไป 
(นางบุปผา เสาวภาคย์) 

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ขออนุญาตน าเกี่ยวกับการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ า ตอนนี้ได้ท า
บันทึกไปแล้ว แต่ติดปัญหาที่อยู่ที่คณะกรรมการ TOR เพราะรถน้ าราคาอยู่ที่  
2,633,000 บาท เราจะต้องขอคณะกรรมการที่มาจาก ส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาหรือจากหน่วยงานที่มีความรู้มาเป็นคณะกรรมการด้วย
เราได้ติดต่อไปแล้วแต่ช่วงนี้เขาเวิร์คฟอร์มโฮม แต่ก็จะเข้าไปคุยกับส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาวันศุกร์นี้คะ  



๑๔ 
 
นายก อบต. 
(นายสุรทิน  วัชรประทีป) 

: เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.หนองตะไก้ ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
ค าถามที่ท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 สอบถามมา  ขออนุญาตให้ นางสุจิราภรณ์    
บุญประสิทธิ์  ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์) 

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ขออนุญาตน าเกี ่ยวกับโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 3 โครงการ ทางกองช่างได้ท าบันทึกเปิดโครงการไปแล้ว 
ในส่วนโครงการ คสล. 2 โครงการ จ าเป็นที่จะต้องมีวิศวกรในระดับสามัญวิศวกรในการ
รับรองแบบ ซึ่งในตอนนี้ตรวจรับเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย  

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นางสุกัญญา  ทองเหลือง) 

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ขออนุญาตน าเกี ่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลคอนกรีต (Asphalt  
Concrete ) ระหว่าง หมู่ 7 บ้านแสงทอง และหมู่ 2 บ้านหนองตะไก้  สาย สี่แยกตลาด 
– บ้านตา เนย  หมู่ที่  7  บ้านแสงทอง จ านวน 1,324,000 บาท ตอนนี้ประกาศราคา
กลางทางเว๊ปไซต์ไปแล้ว รอข้ึนประกาศหาผู้จัดซื้อจัดจ้างต่อไปคะ  

รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์ ชัยโคตร) 

: ท่านนายก อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอ
เชิญครับ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6    
(นายชนะ  แก้วดอนรี) 

: เรียนท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
: ผมขอสอบถามเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนครับ ว่าสมาชิกสภา อบต.หนองตะไก้ มีโอกาสจะ
ได้ฉีดกับเขาหรือเปล่าครับ และเรามีนโยบายที่จะน าเงินมาช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับ
การระบาดของโรคโควิด 19 อย่างไรได้บ้าง และงบประมาณเพียงพอหรือเปล่า 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
(นายกิ่ง กลิ้งทะเล) 

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ขออนุญาตน าเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ตอนแรกที่เขาท าการส ารวจมาเราได้ส่ง
รายชื่อไปทั้งสมาชิกและพนักงาน จ านวน 53 ราย ตามสถานการณ์ของรัฐบาล ปัญหาคือ
เรื่องจ านวนวัคซีน เพราะตอนนี้แต่ละอ าเภอได้รับวัคซีนมาประมาณ 200 โดส ทาง
สาธารณสุขอ าเภอจะเป็นคนก าหนดเองว่าจะให้กลุ่มไหนเป็นคนไปฉีด  
ส่วนเรื่องโรคโควิด 19 คือทาง อบต.หนองตะไก้ จะดูแลในส่วนของกลุ่มเสี่ยงในระดับ
ต าบล ซึ่งเรารับผิดชอบเรื่องอาหารการกินของผู้กักตัว ซึ่งทางเราได้ใช้คณะกรรมการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 2560 ประชุมเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในศูนย์กักกัน 
Local Quarantine (LQ) ต าบลหนองตะไก้ ซึง ณ ตอนนี้มีผู ้กักตัวทั้งหมด 22 ราย 
และได้รับแจ้งมาอีก 4 ราย ครับ 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นายพรพิชัย  สิงหาท้าว) 

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ในส่วนของกองการศึกษาฯก ็ร ับผลกระทบจากโคว ิด 19 เหม ือนก ัน 
เนื่องจากว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้หยุดกิจกรรมการเรียนการสอน คาดว่าน่าจะหยุด
เร ียนประมาณ 1 เทอม ผมขอแจ้งให้ทราบว่าจังหวัดได้มีหนังสือสั่งการมา หาก
ผู้ปกครองได้สอบถามมายังท่านสมาชิก สภา อบต.จะได้อธิบายให้ผู้ปกครองทราบว่า
เหตุใดท าไมเราถึงไม่เปิดเรียน ตอนแรกว่าจะเปิดช่วงเดือนสิงหาคม แต่มีหนังสือแจ้งมา
ว่าถ้าเปิดต้องรับผิดชอบเองถ้าหากมีการติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ท่านนายกเลย
ตัดสินใจว่าไม่ควรเปิด ท าให้ไปเกี่ยวพันกับอาหารกลางวันส าหรับเด็ก ซึ่งผู้รับเหมาได้
จัดท าเป็นชุดเพ่ือให้ผู้ปกครองมารับไปให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีบางท่านได้
สอบถามมาว่าท าไมไม่แจกเป็นเงิน ในส่วนหัวละ 20 บาท เราไม่สามารถแจกเป็นเงินได้ 
เนื่องจากว่าในส่วนของระเบียบไม่สามารถแจกเป็นเงินสดได้ แต่ในส่วนของโรงเรียนใน



๑๕ 
 

สังกัด สพฐ. โรงเรียนเขาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงสามารถแจกเป็นเงินสดได้ เพราะ
มีหนังสือสั่งการมา แต่ของเรายังไม่มีหนังสือสั่งการมาครับ  
ในส่วนเรื่องนมโรงเรียน เราได้ท าสัญญาไว้เป็นนม UHT เป็นถุง เมื่อสถานการณ์โควิด 
19 ระบาด ไม่ได้เปิดการเรียนการสอน ผมได้สอบถามไปทางจังหวัดไป เขาแนะน าว่าให้
เราเปลี่ยนแปลงสัญญาเลยให้เป็นนมกล่อง โดยภาระหน้าที่ให้ทาง อบต.รับผิดชอบใน
ส่วนเกินไป 1 บาท ครับ ในส่วนเรื่องใบงานผมก็ได้ก าชับให้คุณครูทุกคนติดตามเด็ก
นักเรียนทุกคนด้วย เรื่องอาหารกลางวันกับเรื่องนมเราได้รับการอุดหนุนมาจากทางกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นรายหัว โดยจัดสรรมาให้ทาง อบต.เพ่ือจัดสรรต่อไปทาง
โรงเรียน แต่โรงเรียนบางโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรไปแล้วแต่เขาจะไปด าเนินการต่ออย่างไร 
แต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรา สิทธิ์ของเด็กจะยังคงอยู่ถึงจะมีการหยุดเรียนช่วงโควิดก็
ตาม แต่นมกับอาหารกลางวันเด็กต้องได้รับทุกคน ดังนั้นภาระหน้าที่ของ อบต.ถึงกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่ได้จัดสรรมายังไง อบต.ก็ต้องเป็นคนจ่ายให้กับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุกคน 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4    
(นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก) 

: เรียนท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
: ผมขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องขยะบริเวณบ่อขยะที่ล้นออกมา ตอนนี้ผมได้ติดต่อที่ฝั่งกลบ
ให้ได้แล้วบริเวณบ่อขยะเก่าบริเวณหมู่ที่ 5 ครับ 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
(นายกิ่ง กลิ้งทะเล) 

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ขออนุญาตน าเกี่ยวกับการจัดการขยะบริเวณที่ทิ้งขยะ เราก็ทราบปัญหากันดีอยู่
แล้วว่าที่ทิ้งขยะของเราพ้ืนที่น้อยมาก ถ้าเทียบกับชุมชนต าบลหนองตะไก้ จากเห็นมาขยะ
ของเราไม่ได้เยอะเท่าไร แต่ส่วนมากจะเป็นขยะจากสิ่งก่อสร้าง เตียง ต้นไม้ กิ่งไม้ กองหิน
ที่มาจากการทุบบ้านน ามาท้ิงประมาณ 6 รถได้ รถไถจึงไม่สามารถน ามาดันสิ่งเหล่านี้ได้ 
เมื่อวานได้รับความอนุเคราะห์จากนายชาญชัย  ดอนกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 
ช่วยติดต่อผู้รับเหมาที่มีรถแบ็คโฮคันใหญ่มาด าเนินการดันดินกับขยะท่ีกีดขวางทางให้รถ
ขยะเข้าไปทิ้งขยะได้ ในส่วนที่จะขนย้ายขยะไปทิ้งในหลุมของชาวบ้านนั้นหน้าที่เป็นต้น
ปีงบประมาณหน้าน่าจะด าเนินการได้ครับ  

รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์ ชัยโคตร) 

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

  
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
 

                         (ลงชื่อ)    สุเมธ  ทิศกลาง      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายสุเมธ  ทิศกลาง) 

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 

                                     (ลงชื่อ)   รวยริน  พิมพ์ปรุ     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นางรวยริน  พิมพ์ปรุ) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 3 



๑๖ 
 

 
                           (ลงชื่อ)   พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 4 

 
                                (ลงชื่อ)  ชะม้าย   ศรีเกาะ    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                     (นางชะม้าย  ศรีเกาะ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ หมู่ที่  11 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗ 
 

การรับรองรายงานการประชุม 
 

- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ครั้งที ่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เมื่อการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 2  วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 

 (ลงชื่อ)      สุชาติ  ตรงกลาง 
       (นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 

 


