
 บันทึกรายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 1 

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

………………………….. 
 

ผู้มาประชุม  จ านวน   19   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 นางส ารวย เลือดกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ส ารวย เลือดกระโทก 
4 นายธงชัย จ าปาโพธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ธงชัย จ าปาโพธิ์ 
5 นายชาญชัย ดอนกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ชาญชัย ดอนกระโทก 
6 นางสาวมรกต ดอนกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 มรกต ดอนกระโทก 
7 นายเอนก พวงพิมาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เอนก พวงพิมาย 
8 นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 พงษ์ศิริ ชิดดีนอก 
9 นายรุ้ง เจือกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 รุ้ง เจือกระโทก 

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

 

ผู้ลาการประชุม  จ านวน  4  คน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
2 นางรวยริน พิมพ์ปรุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
3 นายทศพล ศิริวงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
4 นางสาวธนพร คูณกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

 

ผู้ขาดประชุม      จ านวน  -  คน 
 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 10 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 นายนิติเศรษฐ์ สงมะเริง เลขานุการนายกฯ นิติเศรษฐ์ สงมะเริง 
5 นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์ 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 นางสาวณัฐนันท์ ยังทะเล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณัฐนันท์ ยังทะเล 

10 นางเพ็ญนภา เพ็ชร์รักษา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 เพ็ญนภา เพ็ชร์รักษา 
      

เริ่มประชุมเวลา  11.00 น. 
เมื่อสมาชิกสภา อบต.หนองตะไก้ มาถึงที่ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันแล้ว เลขานุการสภา อบต. จึง

เรียกให้สมาชิกสภา อบต. เข้าห้องประชุม และเชิญประธานสภาฯจุดธูป เทียน สวดมนต์และเปิดการประชุมสภา 
อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: สวัสดีครับท่านนายก อบต. สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการและผู ้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ผมขอเปิดประชุมสภา อบต.หนองตะไก้ ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 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
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒2 และมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก้ สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๑/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  
2564 นั้น  
        เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  จึงเรียกประชุมสภาสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 ระหว่าง  วันที่ ๑ – ๑๕  สิงหาคม  2564  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

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

(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
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: ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ที่เข้าร่วมโครงการ “รักษ์น้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน ” เพ่ือปลูกต้นไม้บริเวณข้างหลังที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
เมื่อเวลา 09.30 น ที่ผ่านมา 

ที่ประชุม : รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต . สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  

พ.ศ. 2564 เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: การรับรองรายงานการประชุมในวันนี้ จะรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 

 : ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัย
ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564  รายงานต่อที่ประชุมฯ  

เลขานุการสภาฯ 
(นายสุเมธ ทิศกลาง) 

: เลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมสภาฯ  

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ต่อที่ประชุมฯ ไปแล้ว
นั้น  มีท่านสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยค า จะสอบถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
หรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 
: สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โปรดยกมือครับ 

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

ระเบียบวาระที่ 3 : กระทู้ถาม  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว(ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องที่เสนอใหม่ 
 5.1  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 

พ.ศ.2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ได้เสนอพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
: ต่อไป ขอเชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564ต่อไป 
ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
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นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้          
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นมีอ านาจและหน้าที ่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ ่นของตนเอง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ ่น  ส่วนราชการ  และ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ 
ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และ
แนวทางปฏ ิบ ัต ิที ่เหมาะสมกับสภาพพื ้นที ่เพื ่อน ามาก าหนดแนวทางการจ ัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และ
ข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และเพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  มีความจ าเป็นที ่จะต้องด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ) เปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่ 8 พ.ศ.2564 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบันอีกทั ้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป   
ตามรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน 

     โครงการเดิม 
     1.โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์  ปริมาณงาน จ านวน 3 แห่ง ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  งบประมาณ 150,000 บาท   กองช่าง 

     โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     1. โครงการก ่อสร้างลานอเนกประสงค ์ที ่ท าการองค ์การบร ิหารส ่วนต าบล      
หนองตะไก้ ปริมาณงาน ขนาดพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 671.8 ตารางเมตร หนา
เฉลี ่ย 0.15 เมตร พร้อมต ิดตั ้งป ้ายโครงการ จ านวน 1 ป ้าย (ตามแบบ อบต.       
หนองตะไก้ก าหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณ 351,000 บาท  กองช่าง 

     โครงการเดิม 
     2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายมงคล เหล็กทอง - บ้านหมอยิ้ม หมู่ที ่ 1 
บ ้านหนองตะไก้ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ระยะทางรวม 300 เมตร หนาเฉลี ่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที ่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.หนองตะไก้
ก าหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณ 822,000 บาท  กองช่าง 

     โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมงคล เหล็กทอง - บ้านหมอยิ้ม หมู่ที่ 1 
บ้านหนองตะไก้  ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 300 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1 ,500 ตร.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (ตามแบบอบต.หนองตะไก้ก าหนด) ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 งบประมาณ 929,000 บาท  กองช่าง 
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     โครงการเดิม 
     3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางเนาวรัตน์ ทูลกลาง - บ้าน นายมงคล เหล็ก
ทอง หมู่ที ่ 1 บ้านหนองตะไก้ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง      
5 เมตร ระยะทางรวม 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า  2 ,000 ตร.ม. พร้อมติดตั ้งป ้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ  อบต.      
หนองตะไก้ก าหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณ 1,096,000 บาท กองช่าง 

     โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     3.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายบ้าน นาง
เนาวรัตน์ ทูลกลาง - บ้านนายมงคล เหล็กทอง หมู่ที่ 1  บ้านหนองตะไก้ ปริมาณงาน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 520 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,600 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบอบต.หนองตะไก ้ก าหนด) ป ีงบประมาณ  พ.ศ .256 5 งบประมาณ 
1,279,000 บาท  กองช่าง 

     โครงการเดิม 
     4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน นายหนู - ถนน หมู่ที ่ 7 หมู่ที ่ 2   บ้าน 
หนองตะไก้ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง      5 เมตร ระยะทาง    425 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2 ,125 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบก าหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณ 
1,164,500 บาท กองช่าง 

     โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน  นายหุน - ถนน หมู่ที ่ 7 หมู ่ที ่ 2 บ้าน
หนองตะไก้ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 290 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1 ,450 ตร.ม.และฝังท่อระบาย
น้ า คสล. มอก.ชั ้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.40 X 1.00 เมตร จ านวน 6 ท่อน 
พร้อมต ิดตั ้งป ้ายโครงการ จ านวน 1 ป ้าย (ตามแบบอบต.หนองตะไก้ก าหนด)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณ 908,000 บาท  กองช่าง 

     โครงการเดิม 
     5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผู้ช่วยเจียม  - ถนน หมู่ที่ 7  หมู่ที่ 2 บ้าน
หนองตะไก้ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง      4 เมตร ระยะทาง    250 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1 ,000 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบก าหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณ 
548,000 บาท กองช่าง 

     โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน  ผู้ช่วยเจียม - ถนน หมู่ที่ 7  หมู่ที่ 2 บ้าน
หนองตะไก้ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 233 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1 ,165 ตร.ม.และฝังท่อระบาย
น้ า คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง     0.40 X 1.00 เมตร จ านวน 8 ท่อน 
พร้อมต ิดตั ้งป ้ายโครงการ จ านวน 1 ป ้าย (ตามแบบอบต.หนองตะไก้ก าหนด)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณ 736,000 บาท  กองช่าง 
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     โครงการเดิม 
     6.โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.สาย  หน้าบ้านนางดี ดอกไธสง  - บ้านนายลุน 
ศรีปัจฉิม หมู่ที ่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น ปริมาณงาน ก่อสร้างขยายถนน คสล.เพิ่มอีก 1 
เมตร จากเดิม 4 เมตร เป็น 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (ตามแบบ
ที่ อบต.หนองตะไก้ก าหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณ 125,400 บาท 
กองช่าง 

     โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     6.โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.สาย หน้าบ้านนางดี ดอกไธสง - บ้าน นายลุน 
ศรีปัจฉิม หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขยายผิวจราจร กว้างเฉลี่ย
ข้างละไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร ระยะทางรวม 370 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 389 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร 
ระยะทาง 17 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 68 ตร.ม. 
พร้อมติดตั ้งป ้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หนองตะไก้ก าหนด)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณ 295,000 บาท  กองช่าง 

     โครงการเดิม 
     7.โครงการปรับปรุงห้องน้ าที ่ท าการ อบต.หนองตะไก้  ปริมาณงาน ปรับปรุง
ห้องน้ า 2 ห้อง อบต.หนองตะไก้ (ตามแบบอบต.หนองตะไก้ก าหนด) ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 งบประมาณ 250,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ 
250 ,000 บาท   ป ีงบประมาณ  พ.ศ.256 3 งบประมาณ  250 ,000 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณ 250,000 บาท  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
งบประมาณ 250,000 บาท กองช่าง 

     โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
     7.โครงการปรับปรุงห้องน้ าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั ้งป ้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หนองตะไก้ก าหนด)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณ 170,000 บาท  กองช่าง 

 

: จึงน าเสนอที่ประชุมสภา อบต. หนองตะไก้ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 
 

: ตามที่ท่านนายกฯ  ได้ชี ้แจงรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ. ๒๕๖4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมฯ 
ไปแล้วนั ้น มีท่านสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
หรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 

 : สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เปลี่ยน แปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ. ๒๕๖4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โปรดยกมือครับ 

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

พักประชุม  เวลา  12.25 น.   รับประทานอาหารเที่ยง 
เริ่มประชุมต่อเวลา  13.00 น. 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ท่านนายก อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอ
เชิญครับ 
: ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต. , ท่านนายก อบต. พร้อมคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านเข้าร่วมการประชุม
สภา อบต. หนองตะไก้  จนการประชุมส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอขอบคุณครับ 
: ขอเลิกประชุม 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
(นายเอนก  พวงพิมาย) 

: เรียนท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ผมมีเรื ่องสอบถาม
เกี่ยวกับการท าร้านกาแฟต้องมาขออนุญาตที่ อบต.ก่อนหรือเปล่าครับ แล้วต้องเตรียม
เอกสารอะไรบ้างครับ 

นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.หนองตะไก้ ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
ค าถามที่ท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 สอบถามมา  คือต้องมาขออนุญาตกับทางกอง
ช่างก่อนครับ 

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 11 
(นายอูน กรวยสวัสดิ์) 

: เรียนท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ผมมีเรื ่องสอบถาม
เกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะของหมู่ที่ 11 ท าไมถึงเสียบ่อยมากครับ เพ่ิงจะซ่อมไปเมื่อเดือน
ที่แล้วตอนนี้เสียอีกแล้วครับ ขอให้ทาง อบต.ไปตรวจสอบให้ด้วยครับ  

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
(นายสิรภพ ดอนกระโทก) 

: เรียนท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เมื ่อวานนี ้ทางหอ
กระจายข่าวหมู่ที ่ 7 ได้ประชาสัมพันธ์รับบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อมอบให้ผู้ติด
เชื้อโควิค 19 และกลุ่มเสี่ยง ตอนนี้หมู่ที่ 7 มีผู้ติดเชื้อจ านวน 3 คน กลุ่มเสี่ยงมีอยู่ 11 
หลังคาเรือน ซึ่งจะต้องกักตัว 14 วัน เมื่อวานนี้ทางหมู่ที ่ 7 ก็ได้น าไปมอบให้กับ 11 
ครัวเรือนแล้ว และได้น าไปมอบให้กับหมู่ที่ 2 อีก 1 ครัวเรือน วันนี้ทราบข่าวว่าจะมา
จากกรุงเทพอีก  จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
เรื่องที่ 2 ขอสอบถามเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารศูนย์กักกันไม่ทราบว่าเบิกจ่ายได้
หรือยังครับ 

นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.หนองตะไก้ ตอนนี้ได้ท าการเบิกจ่าย
แล้วครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ท่านนายก อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอ
เชิญครับ 
: ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต. , ท่านนายก อบต. พร้อมคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านเข้าร่วมการประชุม
สภา อบต. หนองตะไก้  จนการประชุมส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอขอบคุณครับ 
: ขอเลิกประชุม 

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 
                         (ลงชื่อ)    สุเมธ  ทิศกลาง      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายสุเมธ  ทิศกลาง) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

 
                                     (ลงชื่อ)   รวยริน  พิมพ์ปรุ     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นางรวยริน  พิมพ์ปรุ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 3 

 



๘ 
 
                              (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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 
 
 
 

การรับรองรายงานการประชุม 
 

- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ สมัย
ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เมื่อการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2564  วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 

 (ลงชื่อ)      สุชาติ  ตรงกลาง 
       (นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 

 


