
บันทึกรายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

………………………….. 
 

ผู้มาประชุมจ านวน   18   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 นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่4 พงษ์ศิริ ชิดดีนอก 
8 นายเอนก พวงพิมาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เอนก พวงพิมาย 
9 นายชนะ แก้วดอนรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ชนะ แก้วดอนรี 

10 นายอาทิตย์ มากมูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่6 อาทิตย์ มากมูล 
11 นายสิรภพ ดอนกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่7 สิรภพ ดอนกระโทก 
12 นายอ านวย ทูลกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่8 อ านวย ทูลกลาง 
13 นางสาวธนพร คูณกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ธนพร คูณกระโทก 
14 นายสุพรรณ เชื้อนนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่10 สุพรรณ เชื้อนนท์ 
15 นายอูน กรวยสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่11 อูน กรวยสวัสดิ ์
16 นางชะม้าย ศรีเกาะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่11 ชะม้าย ศรีเกาะ 
17 นายมานิตย์ พิกุลทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่12 มานิตย์ พิกุลทอง 
18 นายสุเมธ ทิศกลาง เลขานุการสภา อบต. หนองตะไก้ สุเมธ ทิศกลาง 

 

ผู้ลาการประชุม  จ านวน  5 คน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นางสาวมรกต ดอนกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่3 
2 นางรวยริน พิมพ์ปรุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่3 
3 นายรุ้ง เจือกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่5 
4 นายทศพล ศิริวงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่5 
5 นายพัน หาญสงคราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่9 

ผู้ขาดประชุม      จ านวน  -  คน 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม... 



 ๒ 
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 นายนิยม กลิ่นค้างพลู รองนายก อบต. หนองตะไก้ นิยม กลิ่นค้างพลู 
4 นายนิติเศรษฐ์ สงมะเริง เลขานุการนายกฯ นิติเศรษฐ์ สงมะเริง 
5 นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง สุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์ 
6 นางสุกัญญา ทองเหลือง ผู้อ านวยการกองคลัง สุกัญญา ทองเหลือง 
7 นางสาวจารุณีย์ เดชา หัวหน้าส านักปลัด  จารุณีย์ เดชา 
8 นายพรพิชัย สิงหาท้าว ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ พรพิชัย สิงหาท้าว 
9 นายกิ่ง กลิ้งทะเล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ กิ่ง กลิ้งทะเล 

10 น.ส.ณัฐนันท ์ ยังทะเล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณัฐนันท ์ ยังทะเล 
 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
เมื่อสมาชิกสภา อบต.หนองตะไก้  มาถึงที่ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันแล้ว เลขานุการสภาอบต. จึงเรียกให้

สมาชิกสภา อบต. เข้าห้องประชุม และเชิญประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป สวดมนต์และเปิดการประชุมสภา อบต . สมัย
สามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2564  

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: สวัสดีครับท่านนายกฯ สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผมขอเปิดประชุมสภา อบต.หนองตะไก้  ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต . สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  

พ.ศ. 2564 เม่ือวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: การรับรองรายงานการประชุมในวันนี้ จะรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 

 : ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง
ที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564  รายงานต่อที่ประชุมฯ  

เลขานุการสภาฯ 
(นายสุเมธ ทิศกลาง) 

: เลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมสภาฯ  

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ต่อที่ประชุมฯ ไปแล้วนั้น  มี
ท่านสมาชิกสภาอบต. ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยค า จะสอบถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่  ถ้ามีขอเชิญครับ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
(นายสุรพงษ์  ดื่มพุทรา) 

: เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ  ขอแก้ไข หน้า 3 บรรทัดที่ 21 ข้อความเดิม “เห็นชอบ 18 
เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ  1.นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  ” แก้ไขเป็น 
“เห็นชอบ 17 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง คือ  1.นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  2.นาย
สุรพงษ์  ดื่มพุทรา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1”  ขอแก้ไข หน้า 13 บรรทัดที่ 11 ข้อความเดิม 
“เลขานุการสภา อบต. (นายสุเมธ  ทิศกลาง)” แก้ไขเป็น “รองประธานสภาฯ (นายสมพงษ์ 
ชัยโคตร)”  



 ๓ 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ตามท่ีนายสุรพงษ์   
ดื่มพุทรา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ขอแก้ไขข้อความ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  1.นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ 
ลาประชุม 5 คน  คือ 1.นางสาวมรกต ดอนกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  2.นางรวยริน  
พิมพ์ปรุ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  3.นายรุ้ง  เจือกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  4.นาย
ทศพล ศิริวงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  5.นายพัน  หาญสงคราม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9   

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยค า จะสอบถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่  ถ้ามีขอเชิญครับ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
(นายสิรภพ ดอนกระโทก) 

: เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ขอแก้ไข หน้าที่ 14 บรรทัดที่ 2 ข้อความเดิม “ขออนุญาตให้ 
นางบุปผา เสาวภาคย์ นักจัดการงานทั่วไป”  แก้ไขเป็น “ขออนุญาตให้ นางสุจิราภรณ์      
บุญประสิทธิ์  ผู้อ านวยการกองช่าง  ”  

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ตามที่นายสิรภพ  
ดอนกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ขอแก้ไขข้อความ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  17 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  1.นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ 
ลาประชุม 5 คน  คือ 1.นางสาวมรกต ดอนกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  2.นางรวยริน  
พิมพ์ปรุ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  3.นายรุ้ง  เจือกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  4.นาย
ทศพล ศิริวงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  5.นายพัน  หาญสงคราม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9   

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ต่อที่ประชุมฯ ไปแล้วนั้น  มี
ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยค า จะสอบถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 
: สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  1.นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ 
ลาประชุม 5 คน  คือ 1.นางสาวมรกต ดอนกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  2.นางรวยริน  
พิมพ์ปรุ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  3.นายรุ้ง  เจือกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  4.นาย
ทศพล ศิริวงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  5.นายพัน  หาญสงคราม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9   

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 4.1 ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

(วาระการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ) 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ) ขอเชิญประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  รายงานต่อไป 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
(นายอาทิตย์ มากมูล) 

: เรียน ประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ได้ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวัน
พุธที ่ 4 สิงหาคม 2564  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  เพ่ือพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระแรก) รับหลักการและ



 ๔ 
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ก าหนดให้สมาชิกสภา อบต.  ที่ประสงค์แปรญัตติ ยื่นค าขอแปร
ญั ตติ ได้  ตั้ งแต่ วันที่  6  - 8  สิ งหาคม 2564  เวลา  08.30 - 16.30 น.ต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ นั้น ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นค าขอแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แต่อย่างใด  ดังนั้น คณะกรรมการแปร
ญัตติ จึงได้พิจารณาคงร่างเดิมตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เสนอที่สภาฯ 
เพ่ือพิจารณาในวาระ ต่อไป 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รายงานว่าไม่มีท่านสมาชิกสภา อบต.ท่านใด
เสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงมีมติยืนตามร่างเดิมที่ท่านนายก อบต.ฯ เสนอนั้น  ดังนั้น ใน
วาระนี้จึงไม่มีการพิจารณาและจะพิจารณาในวาระการลงมติต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
พักการประชุม : เวลา 10.45 – 11.00 น. 
เริ่มประชุมต่อ เวลา 11.00 น. 
 4.2 ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(วาระการลงมติร่างข้อบัญญัติฯ) 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

“ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ให้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันควรในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่” 

 : มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมต ิ
: ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

เลขานุการสภา อบต. 
(นายสุเมธ  ทิศกลาง) 

: องค์ประชุม จ านวน 17 คน  ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดที่เห็นควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ที่เสนอโดยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
: ถ้าเห็นชอบขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ         จ านวน  16 คน    
   ไมเ่ห็นชอบ      จ านวน   -   คน   
   งดออกเสียง     จ านวน   1  คน    

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 ขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  แบบ
บรรทุกน้ า งบประมาณ 2,633,000 บาท (ส านักปลัด) 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ได้เสนอพิจารณาขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน  ต่อไป ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

  



 ๕ 
นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้         
      การกนัเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         การกันเงิน หมายถึง การที่เงินงบประมาณของท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ  แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นอยู่ ซึ่งในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ 
อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ได้ก าหนดวิธีกันเงินงบประมาณไว้ ๒ กรณี คือ 
     ๑. การกันเงินกรณีที่มีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปี แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินเมื่อเป็น
กรณีที่เกิดจากการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สินก่อนสิ้นปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่
จะต้องท าหนังสือให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม  เพ่ือจะได้น าเงินดังกล่าวไว้ใช้เบิกให้กับเจ้าหนี้ 
ภายหลังสิ้นปีงบประมาณได้อีก ๑ ปีงบประมาณ แต่ถ้ายังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันก็สามารถ 
ขยายเวลาเบิกจ่ายต่อสภาท้องถิ่นอีก ๖ เดือน 
     ๒. การกันเงินกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันนั้นก็คือ ยังไม่ได้ท าสัญญา หากรายจ่ายเป็น
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง และมีความจ าเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณเจ้าหน้าที่จะต้องน ารายจ่ายตามงบประมาณเข้าสภาท้องถิ่นเพ่ือขออนุมัติกันเงิน
ไว้ใช้อีก ๑ ปีงบประมาณ เพ่ือหาตัวผู้รับจ้าง หากหาตัวผู้รับจ้างไม่ได้อีก ระเบียบก็ให้ขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มอีก ๑ ปีงบประมาณ โดยขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้ 
: ขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  แบบบรรทุกน้ า 
งบประมาณ 2,633,000 บาท (ส านักปลัด)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รถบรรทุก (ดี เซล ) แบบบรรทุกน้ า  ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบ  ไม่ต่ า
กว่า 6,000 ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์  ความจุน้ าได้ไม่น้อย
กว่า 6,000 ลิตร น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม เป็นราคา
พร้อมปั้มและอุปกรณ์ตามแบบราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2562 ข้อ 8.2.7 (3)  หน้าที่ 17   
เดือน ธันวาคม 2562บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ 2 ประจ าปี 2563 หน้า 9 ล าดับที่ 4 (ส านักปลัด) และโอนงบประมาณเพ่ิมครั้งที่ 7 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 จ านวน 133,000 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณหลังจากโอน
เพ่ิมแล้วมีงบประมาณทั้งสิ้น  2,633,000 บาท 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติ
กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  แบบบรรทุกน้ า ไปแล้วนั้น มี
สมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
: สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ จัดซื้อ
รถบรรทุก(ดีเซล)  แบบบรรทุกน้ า  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  1.นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ 
ลาประชุม 5 คน  คือ 1.นางสาวมรกต ดอนกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  2.นางรวยริน  
พิมพ์ปรุ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  3.นายรุ้ง  เจือกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  4.นาย
ทศพล ศิริวงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  5.นายพัน  หาญสงคราม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9   



 ๖ 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 

5.2 ขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จ านวน 3 โครงการ 

 
 
นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

5.2.1 โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย รพ.สต. – หน้า รร. หนองบุญมาก
พิทยาคม หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ งบประมาณ 864,000 บาท(กองช่าง) รายละเอียดดังนี้ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพ.สต.–หน้า รร.หนองบุญมากพิทยาคม 
หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้  ปริมาณงาน   ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร ระยะทาง
310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,550 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.หนองตะไก ้ ก าหนด  จ านวน 1 ป้าย  เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548 ข้อ 10 (2)  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 5 ข้อที่ 205 (กองช่าง)   

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 

: มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
: สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพ.สต.–หน้า รร.หนองบุญมากพิทยาคม หมู่
ที ่2 บ้านหนองตะไก ้ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  1.นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ 
ลาประชุม 5 คน  คือ 1.นางสาวมรกต ดอนกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  2.นางรวยริน  
พิมพ์ปรุ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  3.นายรุ้ง  เจือกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  4.นาย
ทศพล ศิริวงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  5.นายพัน  หาญสงคราม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่9   

 
 
นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

5.2.2 โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหน้า รร.หนองตะไก้  – ศาลา SML    
หมู่ที่  7  บ้านแสงทอง  จ านวน 801,000 บาท (กองช่าง) รายละเอียดดังนี้ 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หน้า รร.หนองตะไก้ – ศาลา SML หมู่
ที ่7 บ้านแสงทอง ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจร กว้าง  6.00  เมตร  ระยะทาง  242 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15   เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  1,452  ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.หนองตะไก้ ก าหนด   จ านวน  1  ป้าย เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548  ข้อ 10 (2) เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3 หน้าที่ 6 ข้อที ่1 (กองช่าง) 
: สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ 
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หน้า รร.หนองตะไก้ – ศาลา SML หมู่
ที ่7 บ้านแสงทอง  โปรดยกมือครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 

: มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
: สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หน้า รร.หนองตะไก้ – ศาลา SML หมู่
ที ่7 บ้านแสงทอง  โปรดยกมือครับ 



 ๗ 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ  16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  1.นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ 

ลาประชุม 5 คน  คือ 1.นางสาวมรกต ดอนกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  2.นางรวยริน  
พิมพ์ปรุ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  3.นายรุ้ง  เจือกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  4.นาย
ทศพล ศิริวงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  5.นายพัน  หาญสงคราม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9   

 
 
 
นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

5.2.3 โครงการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลคอนกรีต (Asphalt  Concrete )  ระหว่าง หมู่ 7 
บ้านแสงทอง และหมู่ 2 บ้านหนองตะไก้  สาย ส่ีแยกตลาด – บ้านตาเนย  หมู่ที่ 7 บ้าน
แสงทอง  งบประมาณ 1,324,000 บาท (กองช่าง) รายละเอียดดังนี้ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลคอนกรีต(Asphalt Concrete ) ระหว่าง หมู่ 7 บ้านแสง
ทอง และหมู่ 2 บ้านหนองตะไก้ สาย สี่แยกตลาด – บ้านตา เนย หมู่ที่ 7 บ้าน แสงทอง 
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 590 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  3,540   ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ
อบต.หนองตะไก้ ก าหนด จ านวน 1 ป้ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548  ข้อ 10 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 205   ข้อที่ 24 (กองช่าง) 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 

: มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
: สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ 
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลคอนกรีต(Asphalt Concrete ) ระหว่าง หมู่ 7 บ้านแสง
ทอง และหมู่ 2 บ้านหนองตะไก้ สาย สี่แยกตลาด – บ้านตา เนย หมู่ที่ 7 บ้าน แสงทอง  
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  1.นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ 
ลาประชุม 5 คน  คือ 1.นางสาวมรกต ดอนกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  2.นางรวยริน  
พิมพ์ปรุ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  3.นายรุ้ง  เจือกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  4.นาย
ทศพล ศิริวงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  5.นายพัน  หาญสงคราม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9   

  
พักประชุมเวลา  12.10 น  รับประทานอาหารเที่ยง 
เริ่มประชุมต่อเวลา  13.00 น. 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ท่านนายก อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญ
ครับ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 
(น.ส.ธนพร คูณกระโทก) 

: เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับศูนย์ LQ ต าบลหนองตะไก้ตอนนี้ได้มีผู้
กักตัวอยู่ 22 คน เมื่อเช้าได้ออกไป 4 คน ซึงเป็นพนักงานบริษัท CP ได้เรียกตัวกลับไป ตอนนี้
จึงเหลือ 18 คนส าหรับคนที่รักษาหายแล้ว 4 คน เราจะแยกให้ไปอยู่ชั้นบน ส่วนคนที่มาจาก
ต่างจังหวัด 14 คน เมื่อวานนี้เราได้น าเงินที่ได้รับบริจาคมาน าไปถวายพระอาจารย์  จ านวน 
3,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าค่าไฟ  อีกส่วนนึงที่ได้รับบริจาคมานั้นเราได้น าไปให้ทาง
ก านันได้ดูแล เมื่อวานได้น ากลุ่มเสี่ยงไปตรวจหาเชื้อ จ านวน 22 ราย ในจ านวนนี้พบเชื้อ 2 
ราย มีหมู่ที่ 1 เด็กอายุ 13 ปีติดจากแม่ซ่ึงท างานอยู่ที่บริษัท CP และหมู่ที่ 2 เด็กอายุ 2 ขวบ 
ติดจากแม่ที่ท างานอยู่ที่บริษัท CP เช่นเดียวกัน วันนี้ช่วงบ่ายก็จะต้องน ารถ อบต.หนองตะไก้ 
น าเด็กท้ัง 2 รายนี้ไปตรวจหาเชื้อซ้ าอีกรอบคะ        



 ๘ 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มี ท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญครับ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
(นายกิ่ง  กลิ้งทะเล) 

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ส าหรับศูนย์ LQ  ต าบลหนองตะไก้  ที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบคุณท่านธนพร  คูณกระโทก 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ที่ได้ช่วยดูแลเรื่องอาหาร การรับรายงานจาก รพ.สต. ในการน ากลุ่ม
เสี่ยงไปตรวจหาเชื้อ ในวันนี้ผมมีเรื่องจะน าเรียนปรึกษาทางสภา อบต.หนองตะไก้ ในเรื่องของ
โรคไข้เลือดออก ปกติช่วงหน้าฝนในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน เราก็จะพ่นหมอกควัน เพ่ือ
ก าจัดยุงตัวแก่ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนี้ผมจึงขอปรึกษาว่าเราควรที่จะด าเนินการดีหรือเปล่า 
ขณะนี้เราได้ไปพ่นให้กับวัดและโรงเรียนแล้ว แต่ในหมู่บ้านเรายังไม่ได้ด าเนินการพ่นหมอกควัน
ครับ อยากท าความเข้าใจเกี่ยวกับการพ่นหมอกควัน ตามหลักวิชาการแล้วถ้าเราได้รับรายงาน
จากโรงพยาบาลมาแล้วว่าบ้านหลังนี้มีคนเป็นไข้เลือดออก ก็จะต้องไปฉีดพ่นหมอกควันเพ่ือ
ก าจัดยุงตัวที่มีเชื้อไข้เลือดออก ส าหรับที่มีคนถามหาว่าท าไมปีนี้ถึงไม่พ่นหมอกควัน ผมขอน า
เรียนแบบนี้ครับ การที่เราพ่นหรือว่าไม่พ่นมันขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งทางกระทรวง
สาธารณสุขจะเน้นเรื่องการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ส่วนเรื่อ งการพ่นเป็นการสร้าง
จิตวิทยาว่าเราได้ไปพ่นหมอกควันแล้วเป็นหน้าฝนการต้องเตรียมตัวป้องกันยุงลาย เราทราบ
กันอยู่ว่ายุงลายเราได้ฆ่ามันไปแล้วมันก็ไม่หมดไป ดังนั้นเขาถึงมุ่งเน้นให้ อสม.แต่ละหมู่บ้านให้
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนในหมู่บ้านช่วยกันก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ผมจึง
ขอน าเรียนปรึกษาทุกท่านว่าเราควรที่จะพ่นหมอกควันก าจัดยุงลายดีหรือไม่  ขอเชิญท่าน
สมาชิกสภาให้ช่วยให้ค าแนะน าหน่อยครับด้วยครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ในส่วนตัวของผมเห็นว่าเราควรที่จะพ่นทั้งต าบลครับ  ในเมื่อเราตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ไว้แล้ว เพราะถ้ามีการแพร่เชื้อเกิดขึ้นแล้วกลัวว่าจะมี
รายที่ 2  รายที่ 3  ตามมาแล้วเราก็จะคุมไม่อยู่  

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  
(นายสิรภพ  ดอนกระโทก) 

: เรียนท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ผมเห็นควรให้พ่นหมอกควัน
ป้องกันยุงลายครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: สรุปว่าให้ด าเนินการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายทั้งต าบลหนองตะไก้ครับ 
: มี ท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
(นายเอนก  พวงพิมาย) 

: เรียนท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ผมได้รับเรื่องร้องเรียนมา
เกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างของหมู่ที่ 4 บริเวณหน้าบ้านนางร่วม ดอนกระโทก ขอให้ไปซ่อมแซม
ให้ด้วยครับ 
: ส่วนเรื่องการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย ผมเห็นควรให้พ่นครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

:  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน  ท่านนายกฯ พร้อมทั้งผู้บริหาร  หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านเข้าร่วมการประชุมสภา 
อบต. หนองตะไก้ จนการประชุมส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอขอบคุณครับ 
:  ขอเลิกประชุม 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
   (ลงชื่อ)     สุเมธ  ทิศกลาง ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                     (นายสุเมธ  ทิศกลาง) 
                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 



 ๙ 
 
             (ลงชื่อ)      รวยริน  พิมพ์ปรุ     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางรวยริน  พิมพ์ปรุ) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 3 
 

             (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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 
การรับรองรายงานการประชุม 

 
- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 3      

ครั้งที่ 2   ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เม่ือการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3  
ประจ าปี พ.ศ. 2564  วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 

 (ลงชื่อ)           สุชาติ  ตรงกลาง 
       (นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


