
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1/2565 

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

 
 

รายช่ือผู้มาประชุม  จ ำนวน  15  คน 

ล าดับที่           ชื่อ – สกุล     ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ 
1 นำยพงษ์ศิริ ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ พงษ์ศิริ ชิดดีนอก 
2 นำยสิรภพ ดอนกระโทก รองประธำนสภำฯ สิรภพ ดอนกระโทก 
3 นำงธนพรรณ คูณกลำง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1 ธนพรรณ คูณกลำง 
4 นำยธงชัย จ ำปำโพธิ์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 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. หมู่ที่ 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 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ ำนวน 12 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 นำงสุกัญญำ ทองเหลือง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง สุกัญญำ ทองเหลือง 
8 นำยพรพิชัย สิงหำท้ำว ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ พรพิชัย สิงหำท้ำว 
9 นำงสำวอำรีย์ ชัยชนะ ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรฯ อำรีย์ ชัยชนะ 

10 นำยกิ่ง กลิ้งทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ กิ่ง กลิ้งทะเล 
11 นำงสำวจำรุณีย์ เดชำ หัวหน้ำส ำนักปลัด จำรุณีย์ เดชำ 
12 น.ส.ณัฐนันท ์ ยังทะเล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ณัฐนันท์ ยังทะเล 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องประธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

1.1 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
………………………………………… 

           ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ก ำหนดให้มีกำรประชุม
สภำองค์กำรบร ิหำรส ่วนต ำบลหนองตะไก้ สม ัยสำม ัญ สม ัยที ่ 1  ประจ ำปี                     
พ.ศ. 2565 ขึ้นในห้วงระหว่ำงวันที่ 14 - 28  มกรำคม 2565 ในกำรประชุม
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2565 นั้น 

ดังนั้น  เพ่ือให้กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 54  แห่งพระรำชบัญญัติสภำ
ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ .ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุม
สภำท้องถิ่น พ .ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 22 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  จึงเรียกประชุมสภำสมัยสำมัญ 
สมัยที่  1 ประจ ำปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่  14 มกรำคม 2565 ตั้งแต่เวลำ 
09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ 

ประกำศ  ณ  วันท่ี  10 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 
พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก 

(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก ้

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 : รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ครั้งแรก       
วันอังคารที่ 4 มกราคม  2565 (เอกสารแนบท้าย) 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ครั้งแรก 
วันอังคำรที่ 4 มกรำคม 2565  เชิญเลขำนุกำรสภำฯ ด ำเนินกำร  

เลขำนุกำรสภำฯ 
(นำยสุเมธ ทิศกลำง) 

: เชิญสมำชิกสภำฯ  ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำฯ ทีละหน้ำ 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: จำกเอกสำรรำยงำนกำรประชุมที่ส่งให้ท่ำนสมำชิกสภำ อบต.ตรวจสอบดูแล้ว        
มีท่ำนใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อควำมในรำยงำนกำรประชุมฯ อีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมจะ
ขอมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้                     
ครั้งแรก วันอังคำรที่ 4 มกรำคม 2565   

 : สมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดเห็นชอบให้รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองตะไก้  ครั้งแรก วันอังคำรที่ 4 มกรำคม 2565  ยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง คือ 1.นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำน
สภำฯ 2.นำยสิรภพ  ดอนกระโทก  

ระเบียบวาระท่ี 3 : กระทู้ถาม  (ไม่มี) 
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ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องด่วน 
 5.1  แถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน มำตรำ 58/5  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 ที่ก ำหนดว่ำ  
ก่อนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเข้ำรับหน้ำที่ ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือให้นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแถลงนโยบำยต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยไม่มีกำรลงมติ  ทั้งนี้ 
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
และ กำรประชุมเพ่ือแถลงนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้กระท ำ
โดยเปิดเผย  โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องจัดท ำนโยบำยเป็นลำยลักษณ์
อักษรแจกให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกท่ำนที่มำประชุมด้วย  ต่อไป
ขอเชิญท่ำนนำยกสุรพงษ์    ดื่มพุทรำ ครับ 

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์ ดื่มพุทรำ) 

: เรียน ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  
และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 

          ตำมที่ได้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้และ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2564  
กระผม  นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ  ได้รับควำมไว้วำงใจจำกประชำชนในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ และประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ลง
วันที่  21 ธันวำคม 2564 
         อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 58/5  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)                    
พ.ศ. ๒๕62 ที่ก ำหนดว่ำ  ก่อนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเข้ำรับหน้ำที่                 
ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเพ่ือให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแถลงนโยบำยต่อสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล โดยไม่มีกำรลงมติ  ทั้งนี้ ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันประกำศผลกำร
เลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และ กำรประชุมเพ่ือแถลงนโยบำยของ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้กระท ำโดยเปิดเผย  โดยนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลต้องจัดท ำนโยบำยเป็นลำยลักษณ์อักษรแจกให้สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลทุกท่ำนทีม่ำประชุมด้วย  
         กระผม นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง                 
ตะไก้  จึงได้ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรงำนและพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ส ำหรับช่วงระยะเวลำ  ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพ่ือด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ภำยใต้ระเบียบและข้อกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนำจังหวัด 
แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำภำค แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒0 ปี และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป็นหลักในกำรก ำหนด 
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นโยบำยกำรบริหำรและพัฒนำที่สอดคล้องกับปัญหำในเขตพ้ืนที่ รวมทั้งควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำทุก ๆ ด้ำน โดยมุ่งเน้นกำรสำนต่อภำรกิจที่ได้ด ำเนินกำรไว้
ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
        ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ที่เคำรพ ในช่วง
ระยะเวลำที่ผ่ำนมำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ได้พัฒนำอย่ำงรวดเร็ว              
มีธุรกิจ อุตสำหกรรม พำณิชยกรรมที่เกิดขึ้นมำกมำย  ท ำให้องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองตะไก้มีสภำพเป็นชุมชนเมือง มีประชำกรและประชำกรแฝงที่เข้ำมำท ำ
มำหำกินเพ่ิมขึ้นเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่ำ ภำยใต้ควำมเจริญเติบโต
ดังกล่ำวมีปัญหำที่รอกำรแก้ไขและพัฒนำอยู่มำก  
         ดังนั้นกระผม จึงได้ก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำควบคู่ไปกับกำรแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึ้นอย่ำงสมดุล โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
ตะไกเ้ป็นชุมชนน่ำอยู่มีสภำพแวดล้อมที่สะอำดและปลอดภัยจำกมลพิษ มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี มีแหล่งกำรศึกษำที่ได้มำตรฐำน รักษำประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงำม 
โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและกำรประสำนควำมร่วมมือกับทุก
ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกระผมในฐำนะที่ได้รับควำมไว้วำงใจจำกประชำชนชำวต ำบล
หนองตะไก้ ได้รับเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ เพ่ือท ำ
หน้ำที่บริหำรกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  และจัดบริกำร
สำธำรณะ เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนและตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน ตลอดจนเพ่ือพัฒนำต ำบลหนองตะไก้ให้ก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืน โดยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกระผมในฐำนะนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองตะไก้ จะด ำเนินนโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองตะไก ้ในช่วงระยะเวลำ ๔ ปี ที่ส ำคัญ ดังนี้  
         1.นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนและควำมจ ำเป็นด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนในเชิงรุก ด ำเนินกำร และประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหำ
อย่ำงรวดเร็วและทันท่วงที 
           1.2 ด ำเนินกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทำงคมนำคมต่ำงๆ 
เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกปลอดภัยในกำรสัญจรและกำรขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตร 
 1.3 ด ำเนินกำรจัดสร้ำงระบบน้ ำประปำ และพัฒนำคุณภำพน้ ำอุปโภค 
บริโภคให้ดีขึ้น ทั้งด ำเนินกำรเองและประสำนงำนขอสนับสนุนจำกหน่วยงำนอ่ืน 
 1.4 ขยำยเขตไฟฟ้ำพร้อมสำธำรณูปโภคให้ได้มำตรฐำนอย่ำงพอเพียง              

1.5 จั ด ให้ มี ไฟ ฟ้ ำสำธำรณ ะซึ่ งส่ อ งแสงสว่ ำงต ำมถนน  ชุ มชน 
สวนสำธำรณะ ลำนกีฬำ สร้ำงระบบควำมปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชำชนอย่ำงท่ัวถึง 

1.6 ปรับปรุงและพัฒนำแหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ อ่ำงเก็บน้ ำตื้นเขิน จัดหำ
แหล่งน้ ำโดยกำรขุดสระ เพ่ือให้ประชำชนได้ใช้ประโยชน์มีน้ ำใช้เ พ่ือกำรเกษตร
อย่ำงพอเพียง  

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำในชุมชนและสินค้ำที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น 

เพ่ือให้มีกำรสร้ำงงำนสร้ำงเงิน สร้ำงรำยได้ในชุมชนให้มีกำรอยู่ดี กินดี มีสุข 
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2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอำชีพต่ำงๆ ในต ำบล เช่นกลุ่มหมู่บ้ำน 

กลุ่มพัฒนำสตรี 
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนในพ้ืนที่ ใช้วิถีชีวิตน ำระบบ

เศรษฐกิจแบบพอเพียงมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในทำงปฏิบัติอย่ำงแท้จริง 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนงำนสำธำรณสุขมูลฐำน  กิจกรรมกำร

ด ำเนินงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) เพ่ือขับเคลื่อนกำร
ท ำงำนด้ำนสุขภำพให้กับประชำชน 

2.5 สนับสนุนกำรป้องกันและควบคุมโรคระบำดต่ำงๆ ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภำพพลำนำมัยของประชำชน  

2.6 มุ่งเน้นให้ควำมรู้แก่ประชำชนในกำรป้องกัน และเข้ำใจในกำรรักษำ
สุขภำพอนำมัยอย่ำงทั่วถึง        

2.7 ให้กำรสงเครำะห์และจัดสวัสดิกำรแก่เด็กแรกเกิด ผู้ด้อยโอกำส คน
พิกำร ผู้สูงอำยุ และผู้ป่วยเอดส์ อย่ำงทั่วถึง  สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงปกติสุข
ในสังคม 

2.8 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ปัญหำอำชญำกรรมและ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกองค์กร  

2.9 สนับสนุนกำรฝึกอบรมสมำชิกอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
(อปพร.) จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ และยำนพำหนะใช้ในกำรปฏิบัติงำนของสมำชิก
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.10 ส่งเสริมและให้กำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรป้องกัน และแก้ปัญหำด้ำน
ควำมปลอดภัยตลอดจนกำรบรรเทำสำธำรณภัยชุมชน 

2.11 ส่งเสริมสนับสนุนพลังเครือข่ำยในชุมชน สภำเด็กและเยำวชน   
เกิดกำรรวมพลังเพื่อสร้ำงจิตส ำนึกในกำรท ำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม  

3. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
           3.1 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรท้องถิ่น โดยกำรร่วมคิด
ร่วมท ำร่วมแก้ปัญหำ และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้กำรพัฒนำ
ท้องถิ่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3.2 สร้ำงระบบกำรบริหำร โดยเน้นหลักประสิทธิภำพ ประสิทธิผล สุจริต 
โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้  และตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำง
แท้จริง 

3.3 ส่งเสริมให้ประชำชนชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม ก ำหนดวิสัยทัศน์
ยุทธศำสตร์ จัดท ำแผนโครงกำรในกำรพัฒนำต ำบลให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของ
ประชำชน 
 3.4 จัดกำรพัฒนำบุคลำกร เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนให้มีควำมรู้ทักษะในกำร
ปฏิบัติงำนเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำน และรองรับกำรถ่ำยโอนภำรกิจ เพ่ือสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล 

3.5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรแก่ประชำชน ลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนเพ่ือให้ประชำชนที่มำรับบริกำรได้รับควำมสะดวก และมีควำมพึงพอใจ
สูงสุด 
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3.6 ส่งเสริมให้ควำมรู้แก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วม บทบำทหน้ำที่ 
ของประชำชนที่มีต่อกำรบริหำรท้องถิ่นและอ ำนำจในกำรตรวจสอบตำม
รัฐธรรมนูญ 

3.7 จัดโครงกำร อบต. เคลื่อนที่ เพ่ือบริกำรด้ำนต่ำงๆ แก่ประชำชนและ
รับฟังปัญหำควำมต้องกำรจำกประชำชนอย่ำงท่ัวถึง 

4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา 
4.1 พัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้มีศักยภำพ โดยจัดให้มีกำรสื่อกำรเรียน

กำรสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือให้เด็กมีพ้ืนฐำนที่ดีในกำรเรียนรู้ในระดับที่
สูงขึน้ 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงำนรัฐพิธี ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณแีละภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป   

4.3 ทะนุบ ำรุงด้ำนศำสนำ วัดวำอำรำมในต ำบลให้เป็นศำสนสถำนที่เป็น
ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน  
 4.4 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ ำผู้สูงอำยุ                                                                       
 4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรร่วมจัดกิจกรรมสืบสำนประเพณีวันลอย
กระทง                                 
           4.6 สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมแก่เยำวชน
และประชำชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งควำมสงบสุข                                                                                                                               
 4.7 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนำกำร กำรกีฬำทุกประเภทเพ่ือ
พัฒนำด้ำนสุขภำพ                                       
           4.8 จัดให้มีสถำนที่ออกก ำลังกำย เครื่องออกก ำลังกำย ลำนกีฬำกลำง
ท้องถิ่น และอุปกรณ์กำรกีฬำที่จ ำเป็นอย่ำงต่อเนื่อง                                                                                                     
 4.9 สนับสนุนกำรกีฬำทุกหมู่บ้ำน และกิจกรรมกำรแข่งกีฬำของโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่ทุกระดับ                           
          4.10 จัดกำรแข่งขันกีฬำประชำชนในท้องถิ่นเป็นประจ ำทุกปี                                                                           
           5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          5.1 จัดให้มีสวนสำธำรณะ สวนสุขภำพ เพ่ือให้ประชำชนได้มีที่พักผ่อน
หย่อนใจ และออกก ำลังกำยอย่ำงเหมำะสม 

5.2 รณรงค์ปลูกจิตส ำนึกของเด็กเยำวชนและประชำชนในกำรป้องกัน 
และแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรแยกขยะ 
และดูแลรักษำควำมสะอำด 

5.3 จัดหำสถำนที่ทิ้งขยะ และด ำเนินกำรสร้ำงระบบกำรเก็บ และก ำจัด
ขยะมูลฝอยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 5.4 ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และจัดหำพันธุ์กล้ำ
ไม้ให้ประชำชนเพิ่มพ้ืนที่กำรปลูกป่ำเพ่ิมเติม 
 5.5 ส่งเสริมสนับสนุนประชำชนให้บ ำบัดฟ้ืนฟู รักษำและหวงแหนซึ่ง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
          5.6 รณรงค์ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันปัญหำด้ำน
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจำกโรงงำนอุตสำหกรรม 
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          ขอขอบพระคุณท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองตะไก้  ที่เคำรพทุกท่ำน ที่ได้ให้เวลำกระผมแถลงนโยบำยในกำรพัฒนำ 

ต ำบลหนองตะไก้ ด้ำนหลักๆ ทั้ง 5 ด้ำน ซึ่งกระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ เล็งเห็นว่ำกำรบริหำรกำรพัฒนำต ำบลนั้น ต้องได้รับ
ควำมร่วมมือจำกท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น ำชุมชน หน่วยงำนต่ำงๆทั้งทำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำ
สังคม ตลอดจนพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ และบุคลำกรทุก
ท่ำน ในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนในกำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ ในกำร
บริหำรงำนต้องมีควำมชัดเจน เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน โดยกำรมี
ส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนของสังคมที่จะต้องร่วมมือกันด ำเนินกำรด้วยควำมมุ่งมั่น 
วิริยะอุตสำหะตลอดเวลำ 4 ปี ซึ่งกระผมในฐำนะที่เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งจำก
ประชำชนชำวต ำบลหนองตะไก้ ให้เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก ้
กระผมพร้อมคณะผู้บริหำรจะบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก ้
จะบริหำรงำนในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมนโยบำยที่แถลงไว้ต่อสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก ้  
            ขอควำมกรุณำจำกท่ำนประธำนสภำฯ และท่ำนสมำชิกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองตะไก้ ด้วยควำมเคำรพ โปรดกรุณำให้ข้อเสนอแนะ  และน ำ
ปัญหำข้อขัดข้องจำกพ่ีน้องประชำชนมำบอกกล่ำว หำกมีข้อชี้แนะประกำรใดโปรด
อย่ำได้เกรงใจ  เรำทุกคนล้วนท ำเพ่ือประชำชนชำวต ำบลหนองตะไก้  เรำจะน ำข้อ
ชี้แนะและประเด็นปัญหำ พร้อมข้อมูลที่วิเครำะห์แล้วเหล่ำนั้นมำด ำเนินกำรแก้ไข 
และจะพัฒนำจนสุดก ำลังควำมสำมำรถของสติปัญญำร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันสรร
หำค ำตอบ แนวทำงแก้ไขปัญหำจำกท่ำนผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีหลำกหลำยในต ำบลของ
พวกเรำ เป็นจุดหมำยส ำคัญร่วมกันเพ่ือน ำพำมำสู่ควำมส ำเร็จควำมเจริญรุ่งเรือง
ของต ำบลหนองตะไก้ เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรและยึดถือผลประโยชน์ของพ่ี
น้องประชำชนชำวต ำบลหนองตะไก้เป็นที่ตั้ง ขอขอบคุณครับ 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใด มีเรื่องจะสอบถำมท่ำนนำยก อบต. อีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี 
ผมจะขอเข้ำสู่ระเบียบวำระต่อไป 

 5.2  การคัดเลือกคณะกรรมการสามัญ 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำ ท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ “คณะกรรมกำร
สภำท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ  
      (๑) คณะกรรมกำรสำมัญ ประกอบด้วยสมำชิกสภำท้องถิ่น มีจ ำนวนไม่น้อย 
กว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
      (๒) คณะกรรมกำรวิสำมัญ ประกอบด้วยสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือบุคคลที่
ไม่ได ้เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่น มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน”  
      ข้อ ๑๐๔ “คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น มีหน้ำที่กระท ำกิจกำรหรือพิจำรณำ 
สอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจกำรของสภำท้องถิ่น แล้วรำยงำนต่อสภำท้องถิ่น 
สภำ ท้องถิ่นอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิสำมัญ เพ่ือพิจำรณำกิจกำรของสภำ 
ท้องถิ่นเป็น กรณีพิเศษ”  
 



 
8 

 
      ข้อ ๑๐๕ “ภำยใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภำท้องถิ่นมีอ ำนำจเลือก 
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นคณะกรรมกำร
สภำ ท้องถิ่นชุดต่ำงๆ ตำมควำมจ ำเป็นแก่กิจกำรในหน้ำที่ของสภำท้องถิ่น ดังนี้  
       (1) คณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
       (2) คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
       (๓) คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญติั 
       (๔) คณะกรรมกำรอื่นๆ ตำมท่ีสภำท้องถิ่นเห็นสมควร” 
      ข้อ ๑๐๗ “ภำยใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น ให้ 
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอชื่อสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ต้องมี สมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่ำสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหำรท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอไม่ ต้องมีผู้รับรอง  
      กำรเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ำกัดจ ำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่ำงอ่ืน 
และให้น ำวิธีกำรเลือกตำมข้อ ๑๒ มำใช้บังคับโดยอนุโลม” ซึ่งในระเบียบวำระ
ดังกล่ำวนี้ต้องมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติ  คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้   คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  และกำรเลือกคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ขอเชิญที่ประชุมได้
พิจำรณำ 

       5.2.1 คณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ขอเชิญสมำชิกสภำ อบต. ได้เสนอจ ำนวนผู้ที่เห็นสมควรได้รับกำรคัดเลือกเป็น
คณะกรรมกำรแปรญัตติจ ำนวนกี่ท่ำน และท่ำนใดเหมำะสม ขอเชิญเสนอครับ 

สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 2 
(นำยธงชัย  จ ำปำโพธิ์) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ผมขอเสนอ จ ำนวน 
3 ท่ำน ครับ 
ผู้รับรอง 2 คน ได้แก่  1. นำยธนเดช  คงหนองบัว       สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6 
                            2. นำยรุ้ง  เจือกระโทก            สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 5 

สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 2 
(นำยธงชัย  จ ำปำโพธิ์) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ผมขอเสนอ นำยอูน  
กรวยสวัสดิ์  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 11 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ  คนที ่1 
ผู้รับรอง 2 คน ได้แก่  1. นำงสำวธนพร  คูณกระโทก   สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 8 
                            2. นำงธนพรรณ  คูณกลำง       สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 1 

สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 10 
(นำยสุชำติ  ตรงกลำง) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ผมขอเสนอ น.ส.พยุง  
ปีบกระโทก  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 12 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ  คนที ่2 
ผู้รับรอง 2 คน ได้แก่  1. นำยอูน  กรวยสวัสดิ์           สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 11 
                            2. นำยนิกร  พะยอมใหม่        สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 9 

สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 9 
(นำยนิกร  พะยอมใหม่) 
 
 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ผมขอเสนอ นำย
สมนึก  ชัยโคตร  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ  คนที ่3 
ผู้รับรอง 2 คน ได้แก่  1. นำยธนเดช  คงหนองบัว       สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6 
                            2. นำยรุ้ง  เจือกระโทก            สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 5 



 
 
 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
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: ตำมที่สมำชิกสภำ อบต.ได้เสนอชื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 105 (3) และข้อ 107  ขอสรุปรำยชื่อ
คณะกรรมกำรแปรญัตติ ดังนี้   
      1. นำยอูน  กรวยสวัสดิ์           สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 11 
    2. นำงสำวพยุง  ปีบกระโทก     สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 12 
    3. นำยสมนึก  ชัยโคตร           สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 3   
 

       5.2.2 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 1 
ข้อ 8 ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   (๑) ผู้บริหำรท้องถิ่น                                                 ประธำนกรรมกำร  
   (๒) รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน                      กรรมกำร 
   (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน        กรรมการ  
   (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสำมคน              กรรมกำร 
   (๕) ผู้แทนภำครำชกำรและ/หรือรัฐวิสำหกิจ ที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวน 
        ไม่น้อยกว่ำสำมคน                                                       กรรมกำร  
   (๖) ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นที่ประชำคมท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำม 
        คนแต่ไม่เกินหกคน                                                       กรรมกำร  
   (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      กรรมกำรและเลขำนุกำร  
   (๘) หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่มีหน้ำที่จัดท ำแผน                   ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
   กรรมกำรตำม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปีและ
อำจได้รับกำรคัดเลือก อีกก็ได้  
: ขอเชิญสมำชิกสภำ อบต. ได้เสนอชื่อผู้ที่ เห็นสมควรได้รับกำรคัดเลือกเป็น
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น ขอเชิญเสนอครับ 

สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 6 
(นำยธนเดช  คงหนองบัว) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ผมขอเสนอ น.ส.ธนพร    
คูณกระโทก  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 8 เป็นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น คนที่ 1 
ผู้รับรอง 2 คน ได้แก่  1. นำยอูน  กรวยสวัสดิ์         สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 11 
                            2. นำยนิกร  พะยอมใหม่       สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 9 

สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 2 
(นำยธงชัย  จ ำปำโพธิ์) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ผมขอเสนอ นำงธน
พรรณ  คูณกลำง  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ เป็นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น คนที ่2 
ผู้รับรอง 2 คน ได้แก่  1. นำงสำวพยุง  ปีบกระโทก   สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 12 
                            2. นำยสมนึก  ชัยโคตร          สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 3 

สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1 
(นำงธนพรรณ  คูณกลำง) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ดิฉันขอเสนอ นำย
ธงชัย จ ำปำโพธิ์ สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น คนที ่3 
ผู้รับรอง 2 คน ได้แก่  1. นำยสุชำติ  ตรงกลำง         สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 10 
                            2. นำยธนเดช  คงหนองบัว     สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6 
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ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนสมำชิกสภำ อบต. ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับกำรคัดเลือกให้ เป็น
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 1 ข้อ 8 ไปแล้วนั้น มีท่ำนใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่  
ถ้ำไม่มี ขอสรุปรำยชื่อเป็นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  ดังนี้    
    1. นำงสำวธนพร  คูณกระโทก    สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 8 
    2. นำงธนพรรณ  คูณกลำง        สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 1 
    3. นำยธงชัย  จ ำปำโพธิ์            สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2 
 

   5.2.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก้ 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 
ข้อ 28 ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ประกอบด้วย 
    (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
    (๒) ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นที่ประชำคมท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน  
    (๓) ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน  
    (๔) หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่คัดเลือกกันเองจ ำนวนสองคน  
    (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน  
    โดยให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรหนึ่งคนท ำหน้ำที่ประธำนคณะกรรมกำร 
และกรรมกำรอีกหนึ่ง คนท ำหน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำร  
    กรรมกำรตำม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปี
และอำจได้รับกำรคัดเลือกอีกก็ได้ 
: ขอเชิญสมำชิกสภำ อบต. ได้เสนอชื่อผู้ที่ เห็นสมควรได้รับกำรคัดเลือกเป็น
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะ
ไก ้ ขอเชิญเสนอครับ 

สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 11 
(นำยอูน  กรวยสวัสดิ์) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ผมขอเสนอ นำย
สมนึก  ชัยโคตร สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่  3 เป็นคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  คนที ่1 
ผู้รับรอง 2 คน ได้แก่  1. นำงสำวพยุง  ปีบกระโทก   สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 12 
                            2. นำงสำวธนพร  คูณกระโทก สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 8 

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

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ดิฉันขอเสนอ นำยรุ้ง  
เจือกระโทก สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  คนที ่2 
ผู้รับรอง 2 คน ได้แก่  1. นำยธงชัย  จ ำปำโพธิ์           สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2 
                            2. นำยนิกร  พะยอมใหม่          สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 9 

สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 2 
(นำยธงชัย  จ ำปำโพธิ์) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ผมขอเสนอ                         
นำยธนเดช  คงหนองบัว สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  คนที ่3 
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ผู้รับรอง 2 คน ได้แก่  1. นำงธนพรรณ  คูณกลำง       สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 1 
                            2. นำยนิกร  พะยอมใหม่         สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 9 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนสมำชิกสภำ อบต. ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับกำรคัดเลือกให้เป็น
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
ตะไก้ไปแล้วนั้น มีท่ำนใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่  ถ้ำไม่มี ขอสรุปรำยชื่อเป็น
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    
หนองตะไก้  ดังนี้    
    1. นำยสมนึก  ชัยโคตร           สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 3 
    2. นำยรุ้ง  เจือกระโทก           สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 5 
    3. นำยธนเดช  คงหนองบัว      สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6 

 
 

5.3 การเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร   
      ส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ที่เข้ำร่วมด ำเนินงำนจะต้องจัดให้มี
คณะกรรมกำรชุดหนึ่ง เรียกว่ำ คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน โดยองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำร ต้องสรรหำตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
(สปสช .) ต่อไปขอเชิญท่ำนนำยก อบต. ชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเลือก
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ อบต.หนองตะไก้ ครับ 

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์ ดื่มพุทรำ) 

: เรียน ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  
และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  ผมใช้อ ำนำจพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มำตรำ 58/6 
ขออนุญำตให้   นำยกิ่ง  กลิ้งทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เป็นผู้ชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรบริหำรระบบ
หลักประกันสุขภำพฯ ต่อที่ประชุมสภำฯ เพ่ือพิจำรณำต่อไป 

ผอ.กองสำธำรณสุขฯ 
(นำยกิ่ง กลิ้งทะเล) 

: เรียน ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  
และผู้ เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  ขอน ำเรียนที่ ประชุม เกี่ยวกับกำรคัด เลือก
คณะกรรมกำรบริหำรระบบหลักประกันสุขภำพฯ ดังนี้ 
    คณะกรรมกำรบริหำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย   
    (1)  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล                      เป็นประธำนกรรมกำร 
    (2)  ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จ ำนวน 2 คน               เป็นรองประธำนกรรมกำร 
    (3)  สมำชิก อบต.ที่สภำมอบหมำย จ ำนวน 2  คน                 เป็นกรรมกำร 
    (4)  หัวหน้ำหน่วยบริกำรปฐมภูมิในพ้ืนที่          เป็นกรรมกำร 
    (5)  อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในพื้นท่ี 
          ที่คัดเลือกกันเอง  จ ำนวน  2  คน                     เป็นกรรมกำร 
    (6)  ผู้แทนหมู่บ้ำนที่ประชำชนในหมู่บ้ำนหรือชุมชน 
          คัดเลือกกันเอง จ ำนวนไม่เกิน 5 คน            เป็นกรรมกำร    
    (7) ผู้แทนศูนย์ประสำนงำนหลักประกันสุขภำพประชำชน 
          หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระในพ้ืนที่หน่วยละ 1 คน (ถ้ำมี) 
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     (8) ปลัด อบต.หรือเจ้ำหน้ำที่อื่นที่นำยก อบต.มอบหมำย เป็นกรรมกำร/เลขำนุกำร 
     (9)  ผู้อ ำนวยกำรหรือหัวหน้ำกองสำธำรณสุข  หรือเจ้ำหน้ำที่ 
 อ่ืนที่นำยก อบต.มอบหมำย                 เป็นกรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร      
      ให้สำธำรณสุขอ ำเภอ และ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลในพ้ืนที่  เป็นที่ปรึกษำ
คณะกรรมกำรกองทุน   
       กำรคัดเลือกกรรมกำรตำม (5) และ (6) ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัด
ประชุมเพ่ือให้บุคคลในแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกกันเองอย่ำงเปิดเผยและมีส่วนร่วม
ของประชำชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที ่
       ให้กรรมกำรตำม(1) และ(3)-(9) ประชุมคัดเลือกกรรมกำรตำม (2) จ ำนวน  
2  คน  จำกผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ ซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีผู้เคำรพนับถือ
เป็นที่ยอมรับของพ้ืนที่จ ำนวน 2 คน  โดยให้คนหนึ่งเป็นรองประธำนกรรมกำรคน
ที่หนึ่ง  และอีกคนหนึ่งเป็นรองประธำนกรรมกำรคนที่สอง 
        ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล แจ้งรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำร
พร้อมบันทึกรำยงำนกำรประชุมคัดเลือก ให้ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  
หรือส ำนักงำนเขต ออกค ำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรกองทุนต่อไป  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ขอเชิญสมำชิกสภำ อบต. ได้เสนอชื่อผู้ที่ เห็นสมควรได้รับกำรคัดเลือกเป็น
คณะกรรมกำรบริหำรระบบหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะ
ไก ้ขอเชิญเสนอครับ 

สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 10 
(นำยสุชำติ  ตรงกลำง) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ผมขอเสนอ นำย   
พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธำนสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรบริหำรระบบหลักประกัน
สุขภำพฯ  คนที่ 1 
ผู้รับรอง 2 คน ได้แก่  1. นำยนิกร  พะยอมใหม่        สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 9 
                            2. นำยอูน  กรวยสวัสดิ์           สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 11 

สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 2 
(นำยธงชัย  จ ำปำโพธิ์) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ผมขอเสนอ นำย     
สิรภพ  ดอนกระโทก  รองประธำนสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรบริหำรระบบ
หลักประกันสุขภำพฯ  คนที่ 2 
ผู้รบัรอง 2 คน ได้แก่  1. นำยสมนึก  ชัยโคตร           สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 3 
                            2. นำยนิกร  พะยอมใหม่         สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 9 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนสมำชิกสภำ อบต. ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับกำรคัดเลือกให้เป็น
คณะกรรมกำรบริหำรระบบหลักประกันสุขภำพฯไปแล้วนั้น มีท่ำนใดจะเสนอชื่ออีก
หรือไม่  ถ้ำไม่มี ขอสรุปรำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรระบบหลักประกันสุขภำพ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ดังนี้    
    1. นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก       ประธำนสภำฯ 
    2. นำยสิรภพ  ดอนกระโทก    รองประธำนสภำฯ 
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 5.4 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองตะไก้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง 
เดือนกันยายน 2564) 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

 : ด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ได้เสนอรำยงำนกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 (ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2563 - เดือนกันยำยน 2564) 
: ต่อไป ขอเชิญนำยกฯ ชี้แจงรำยละเอียดรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  
(ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2563 - เดือนกันยำยน 2564) ต่อไป ขอเชิญท่ำนนำยกฯ 
ครับ 

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 

: เรียน ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  
       ด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61                 
ข้อ 29  ได้ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำมี
หน้ำที่ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมกำรจะต้องด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำง  วิธีกำรในกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ
ผู้บริหำรท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  และคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและ
เสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน
โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี    
        ดังนั้น เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนถูกต้องตำมระเบียบดังกล่ำว
และมีประสิทธิภำพ  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  จึงได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ระหว่ำง
เดือนตุลำคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยำยน พ.ศ.๒๕๖4) ขึ้น เพ่ือรำยงำนและ
เสนอควำมเห็นที่ได้จำกกำรติดตำมให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้
ทรำบ  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
รำยงำนผลกำรติดตำมฉบับนี้จะสำมำรถเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ สำมำรถแก้ไขปัญหำให้กับประชำชนได้และ
ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจสูงสุด  โดยขอสรุปรำยละเอียด ดังนี้ 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
    ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
หมวด 14 มำตรำ 253 ที่ก ำหนดให้ในกำรด ำเนินงำนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สภำท้องถิ่น และผู้บริหำรท้องถิน่เปิดเผยข้อมูลและรำยงำนผลกำร 
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ด ำเนินงำนให้ประชำชนทรำบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชำชนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมด้วย ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยบัญญัติประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 30 
(5) ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่นและ
คณะกรรมกำร พัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่ เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วัน
รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำ ไม่
น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี   
        ดั งนั้ น  เ พ่ื อ ก ำรป ฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไป ต ำม เจ ต น ำรม ณ์  ข อ งระ เบี ย บ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  จึงขอประกำศผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำ
งบประมำณ กำรใช้จ่ำย และผลกำรด ำเนินงำนรวมทั้งกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.2564 มำเพ่ือให้ประชำชนได้มีส่วน
ร่วมในกำรตรวจสอบและก ำกับกำรบริหำรจัดกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
ตะไก้ ดังนี้ 

  
 
 

        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ที่ได้
ก ำหนดวิสัยทัศน์ไว้เพ่ือต้องกำรเห็นสังคมไทยเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข คนไทยมี
คุณธรรม น ำควำมรู้ รู้เท่ำทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สั งคมสันติสุข 
เศรษฐกิจมีคุณธรรมเสถียรภำพและเป็นธรรมสิ่งแวดล้อม   มีคุณภำพและ
ทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน ภำยใต้ระบบบริหำรจัดกำรประเทศที่มีธรรมำภิบำล 
ด ำรงไว้ซึ่งระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่
ภำยใต้ประชำคมโลกอย่ำงมีศักดิ์ศรี ประกำรส ำคัญ คือ กำรน้อมน ำเอำแนวพระ
รำชด ำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มำประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำต ำบลให้มำกที่สุด และเพ่ิมเติมในส่วนที่เห็นว่ำเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับ
สภำพปัญหำ สถำนกำรณ์จริงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ดังนี้ 
                “สังคมน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม  น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
               ยึดเสียงประชาชนเป็นส าคัญ  ภูมิคุ้มกันชีวิตดีมีสุข อย่างยั่งยืน” 
 
 
 

       ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ตะไก้ 10 ด้าน  ดังนี้ 
       ๑)  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

  แนวทางการพัฒนา 
  1.1) ประสำนและบริหำรจัดกำรน้ ำ เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหำ

อุทกภัยอย่ำงเป็นระบบ 
              

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
 

2. ยุทธศาสตร์ 
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             ๑.2) พัฒนำขุดลอก  คูคลองและจัดสร้ำงแหล่งน้ ำ  สงวนและเก็บกัก
น้ ำเพ่ือกำรเกษตร เพื่อกำรอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวำงโครงกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำ
น้ ำท่วมและน้ ำแล้ง 
             ๑.3) พัฒนำชุมชนและสังคมตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 

        ๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
   แนวทางการพัฒนา 
   ๒.๑)  ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน

กำรศึกษำ 
              ๒.๒) พัฒนำและเตรียมบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้
มีคุณภำพมีทักษะ   และศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรับประชำคมอำเซียน 
              ๒.๓)  สนับสนุนให้มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็น
เครื่องมือและประกอบกำรศึกษำ เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชำชนทั่วไป 
              ๒.๔) ส่งเสริมให้ประชำชนได้เตรียมควำมพร้อม และตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในทุกด้ำน  

    ๒.๕)  ส่งเสริมกำรศึกษำในระบบ  นอกระบบ และกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย 

๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
   แนวทางการพัฒนา 

              ๓.๑) พัฒนำ  ปรับปรุงพันธุ์ พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภำพ  
ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสำหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภำพสูงขึ้น โดยขอ
ควำมร่วมมือและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำน ทั้งภำครัฐและเอกชน 
              ๓.๒) ลดต้นทุนกำรผลิตและเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร ปรับปรุง
ผลิตผลให้มีคุณภำพ  มีมำตรฐำนสำกลโดยกำรร่วมมือและให้ควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน 
              ๓.๓) ส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยผู้น ำด้ำนกำรเกษตรอำสำสมัคร
กำรเกษตร 
              ๓.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนกำรถนอมและแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตร 
และเพ่ิมช่องทำงตลำด 
              ๓.๕)  สนับสนุนกำรท ำกำรเกษตรทำงเลือก  ตำมนโยบำยเศรษฐกิจ
พอเพียง 
              ๓.๖)  ส่งเสริมประชำชนในท้องถิ่นให้มีกำรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ        
เพ่ือกำรบริโภคเพ่ือจ ำหน่ำยและเพ่ือกำรอนุรักษ์  
              3.7) พัฒนำควำมรู้ด้ำนวิชำกำร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ผลผลิตทำงกำรเกษตรสนับสนุนเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง/
ภูมิปัญญำท้องถิ่น และเกษตรทฤษฎีใหม่ 
               3.8) สนับสนุนกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมอ ำนำจกำรต่อรอง 
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๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
               แนวทางการพัฒนา 
               4.๑) จัดสวัสดิกำรและสังคมสงเครำะห์ให้แก่เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ
และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม 
               4.๒) ส่งเสริม พัฒนำคุณภำพชีวิตให้แก่เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุและ
ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม   
               4.3) สนับสนุนกลุ่มเด็ก สตรี คนชรำ ผู้ด้อยโอกำส ผู้ป่วยเรื้อรัง ด้ำน
หลักประกันรำยได้ให้เข้ำถึงบริกำรของรัฐอย่ำงทั่วถึงเป็นธรรม 
               4.๔) คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยำวชน สตรี คนชรำ ผู้ด้อยโอกำส 
               4.๕) ส่งเสริมอำชีพและทักษะฝีมือให้แก่ประชำชนตำมศักยภำพและ
ควำมพร้อม 
               4.๖) รณรงค์ ป้องกัน กำรเฝ้ำระวังและกำรด ำเนินมำตรกำรในกำร
แก้ไขปัญหำยำเสพติด      

๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
              แนวทางการพัฒนา 
              5.๑) ส่งเสริม สนบัสนุนกำรป้องกันและควบคุมโรค 
              5.2) พัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
น้ ำเสีย  กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำง ๆ  
              5.๓) ส่งเสริม สนับสนุนงำนด้ำนสำธำรณสุข สุขภำวะชุมชน และ
สุขอนำมัยของประชำชน 

๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             แนวทางการพัฒนา 
             6.๑) ก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงน้ ำ และท่อ
ระบำยน้ ำให้เป็นไปด้วยควำมสะดวก 
              6.๒) ขยำยเขตไฟฟ้ำและติดตั้ง บ ำรุงรักษำไฟฟ้ำสำธำรณะ 
              6.3) ก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบจ่ำยน้ ำประปำและขยำยเขต
กำรให้บริกำรประปำ 
              6.๔) บริกำรสำธำรณะที่ประชำชนพึงได้รับอย่ำงถ้วนหน้ำ 

 

๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 
              แนวทางการพัฒนา 
              ๗.๑) พัฒนำฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้ำนศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีของชุมชน โดยกำรอนุรักษ์สืบสำนต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว 
              ๗.๒) พัฒนำและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้ำงแหล่งท่องเที่ยวใหม่  
รวมทั้งกิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยวและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ  กระตุ้น
เศรษฐกิจและสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของต ำบลหนองตะไก้เพ่ิมขึ้น 
              ๗.3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลำนกีฬำและจัดกำรแข่งขันกีฬำ
ประเภทต่ำงๆ รวมถึงกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกีฬำ 
              7.4) รณรงค์ ส่งเสริมเพ่ือยกระดับคุณธรรม จริยธรรมตำมวิถีพุทธ 
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              7.5) ฟ้ืนฟู ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
และภำษำถ่ิน 
              7.6) ส่งเสริมบทบำทของสถำบัน บวร (บ้ำน วัด โรงเรียน) ในกำร
พัฒนำชุมชน              

 

๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
             แนวทางการพัฒนา 
              ๘.๑) ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ให้รองรับกำรปฏิบัติภำรกิจ
หน้ำที่  ตำมที่กฎหมำยก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
              ๘.๒) น ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร   
              ๘.3) บูรณำกำรกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น สร้ำง
ประโยชน์สูงสุด แก่ประชำชนในต ำบลหนองตะไก้ 
              ๘.4) เปิดโอกำสให้ประชำชนได้เข้ำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย
และควำมต้องกำรของประชำชนในกำรพัฒนำต ำบลหนองตะไก้ 
              ๘.5) เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
              8.6) เสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำรอย่ำงมืออำชีพ                  
              8.7) พัฒนำเครื่องมือ เครื่องใช้และสถำนที่ให้มีควำมพร้อมในกำร
ปฏิบัติงำนและให้บริกำรประชำชน 
              8.8) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและองค์กรทุกภำคส่วนใน
กำรพัฒนำทำงกำรเมืองและสังคม 
              8.9) สนับสนุน สง่เสริมกำรบริหำรรำชกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
และกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโดยระบบ PMQA 

 

๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
              แนวทางการพัฒนา 
               ๙.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชำติ และ
ภัยพิบัติต่ำงๆ 
               ๙.๒) ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนรำชกำร  หน่วยงำน  
มูลนิธิกำรกุศลและองค์กร ที่เกี่ยวข้องในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันภัย 
และกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
                ๙.๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขต
ชุมชนและสถำนที่ส ำคัญ   โดยสร้ำงควำมอบอุ่นใจและควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน 
                 ๙.๔)  สนับสนุนกำรฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ำรวจบ้ำนและ
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษำควำมปลอดภัยและ
กำรจรำจร 
                 9.5) ส่งเสริม สนับสนุนและอ ำนวยกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน  
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๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      แนวทางการพัฒนา 

                ๑๐.๑) พัฒนำฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ ำ ลุ่ม
น้ ำล ำคลองและป่ำไม้ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ 
                ๑๐.๒) รณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษและ
ปัญหำสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   
                ๑0.3) รณรงค์กำรแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อนและส่งเสริมกำร
ประหยัดพลังงำน 
                10.4) พัฒนำระบบก ำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ ำเสีย 
                10.5) กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำง ๆ ในชุมชน 
                10.6) เสริมสร้ำงและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและควำมรื่นรมย์
สองข้ำงทำง 
 

 
 

               1. พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
กำรสร้ำงชลประทำน ฝำย ท ำนบ ขุดสระ และกำรขุดลอกแหล่งน้ ำต่ำงๆรวมไปถึง
กำรพัฒนำลุ่มน้ ำ 
               ๒. พัฒนำส่งเสริมอำชีพ ภูมิปัญญำท้องถิ่นต่ำง ๆ และเสริมสร้ำง
เศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริลลลของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
               ๓. ส่งเสริมด้ำนอนำมัยชุมชนและเสริมสร้ำงสุขภำพ 
               ๔. พัฒนำคุณภำพชีวิต ส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่นลดปัญหำควำม
รุนแรงในครอบครัว พัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ ผู้ด้อยโอกำส 
               ๕. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งในและนอกระบบ  
               ๖. พัฒนำระบบและเพ่ิมศักยภำพกำรผลิต ส่งเสริมให้เกษตรกรท ำ
เกษตรอินทรีย ์ 
               ๗. สืบสำนวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงำมของชุมชน  
               ๘. สร้ำงชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยจำกอำชญำกรรมและปลอดจำกยำ  
เสพติด 
               ๙. พัฒนำกำรบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรรำชกำรที่ดี 
ส่งเสริม พัฒนำทักษะ ศักยภำพของบุคลำกร ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
และองค์กรทุกภำคส่วน 
               ๑๐. ส่งเสริม สนับสนุนกำรกีฬำทุกประเภท เพ่ือควำมสำมัคคีใน
ชุมชนและห่ำงไกลยำเสพติด 
               ๑๑. อนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ควำมสมดุลยั่งยืน  
               ๑๒. ด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นตำมนโยบำยของรัฐบำล เพ่ือ
ประโยชน์ของประชำชนในต ำบลหนองตะไก ้
 

3. เป้าประสงค์ 
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               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำและแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตำมกระบวนกำรที่บัญญัติไว้
ในระเบียบกระทรวงมหำดไทย โดยผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  เช่น กำรจัด
เวทีประชำคม กำรประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนฯ  กำรประชุม
คณะกรรมกำรพัฒนำฯ เพ่ือรับฟังปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน
ในพ้ืนที่ ก่อนน ำมำจัดท ำโครงกำรเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  
               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เมื่อวันที่ 14  เดือน  มิถุนำยน พ.ศ.2562  โดยได้
ก ำหนดโครงกำรที่จะด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เฉพำะปี 2564 
 

ยุทธศาสตร์ 2564 
จ านวน งบประมาณ 

1. ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 4 85,000 
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ 38 10,103,120 
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร 19 1,530,000 
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 27 17,874,000 
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 53 950,000 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 109 114,354,400 
7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ-
วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬำ 

33 1,110,000 

8. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
บ้ำนเมืองที่ดี 

27 
 

1,217,000 
 

9. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

18 850,000 

10. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

19 3,690,000 

รวม 347 
 

151,763,520  
 

  
  

         ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมำณ เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 โดยมีโครงกำรที่บรรจุอยู่
ในข้อบัญญัติงบประมำณ จ ำนวน 70 โครงกำร งบประมำณ 26,091,960 บำท 
และจ่ำยขำดเงินสะสม จ ำนวน 6 โครงกำร งบประมำณ  2,034,700 บำท
สำมำรถจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้  
 
 

การจัดท างบประมาณ 
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๑. ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้   ได้ประกำศใช้
ข้อบัญญัติงบประมำณ  เมื่อวันที่    17 เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖3 โดยมี
โครงกำรที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมำณ จ ำนวน  70 โครงกำร งบประมำณ  
26,091,960 บำท และจ่ำยขำดเงินสะสม จ ำนวน 6 โครงกำร งบประมำณ 
2,034,700 บำท สำมำรถจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้ 
 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
โครงการ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

1. ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ - - - - 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ 12 5,536,960 - - 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร 1 10,000 - - 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 12 15,240,000 - - 

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 6 340,000 - - 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 4 4,015,000 6 2,034,700 

7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
ศำสนำ-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬำ 

9 140,000 - - 

8. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
บ้ำนเมืองที่ดี 

16 600,000 - - 

9. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

6 150,000 - - 

10. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

4 60,000 - - 

รวม 70 26,091,960 6 2,034,700  
  
 2.  การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ในกำรด ำเนินโครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณและจ่ำยขำดเงินสะสมโดยได้มี
ก ำรก่ อหนี้ ผู ก พั น / ล งน ำม ใน สัญ ญ ำ รวม  3 4  โครงกำร  จ ำน วน เงิน 
23,868,576.06 บำท มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจ ำนวน 29 โครงกำร จ ำนวน
เงิน 20,297,242.02 บำท สำมำรถจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 



 
21 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำง
พระรำชด ำริ 

- - - - 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 

7 4,907,602.06 7 4,445,268.02 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำร
เกษตร 

- - - - 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 7 13,166,535 7 13,166,535 

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
สำธำรณสุข 

1 4,437 1 4,437 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

9 5,585,000 6 2,596,000 

7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬำ 

- - - - 

8. ยุทธศำสตรด์้ำนกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ด ี

6 184,810 4 64,810 

9. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3 18,992 3 18,992 

10. ยุทธศำสตร์ 
ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม 

1 1,200 1 1,200 

รวม 34 23,868,576.06 29 20,297,242.02 
 

 3.  ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
      ควำมส ำเร็จในโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นว่ำส ำเร็จอย่ำงไร  แสดงให้เห็นผลทั้ง
รูปธรรม นำมธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบำยที่ด ำเนินกำรได้จริงและไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้มีองค์ประกอบ ควำมสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ จัดท ำโครงกำรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ กำร
พัฒนำรำยได้ กำรสร้ำงรำยได้ กำรใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทำน (Supply) Over 
Supply  มำเป็นประเด็นวิเครำะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส ำคัญใน
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นในสรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นใน
ภำพรวมได้อย่ำงลงตัวในยุคปัจจุบัน 
      เป็นถึง Global กำรเป็นGlobal ในกำรพัฒนำท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกำ       
ภิบำลเป็นสำกล Globalplanning กำรวำงแผนระดับสำกล Globalization โลกำ
ภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นน ำไปสู่ Global เป็น Trend อันเป็น
แนวโน้ม  แนวทำงที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดกำรพัฒนำ
หรือกำรโน้มเอียงที่จะท ำ ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
      เพ่ือให้ตำมติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองตะไก้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4  (ระหว่ำงเดือนตุลำคม                     
พ.ศ. ๒๕63 – กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖4) เป็นไปด้วยควำมถูกต้องและบรรลุ
เป้ำหมำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยและข้อสั่งกำรของกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นดังกล่ำว  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  จึงได้ด ำเนินกำร
น ำเข้ำข้อมูลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ ำปีงบประมำณ   
พ.ศ.๒๕๖4 ในระบบ e-plan  และได้น ำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่ำวมำใช้ใน
กำรติดตำมและประเมินผลแผนครั้งนี้   
           จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองตะไก้  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2563 
– กันยำยน พ .ศ. 2564) พบว่ำโครงกำรที่ บรรจุ ในแผนพัฒนำท้องถิ่น                      
(พ.ศ. 2561 – 2565) รวมทั้งเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  จ ำนวน 347 โครงกำร  
และสำมำรถน ำมำอนุมัติงบประมำณ จ ำนวน 76 โครงกำร คิดเป็น ร้อยละ  
21.90  รวมเป็นงบประมำณทั้งสิ้นจ ำนวน  28,126,660  บำท  และได้
เบิกจ่ำยงบประมำณทั้งสิ้นจ ำนวน  20,297,242.02 บำท  คิดเป็นร้อยละ 
72.16  เห็นควรให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. เนื่องจำกมีโครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติงบประมำณทั้งหมด จ ำนวน 76 
โครงกำร แต่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้สำมำรถด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 
34  โครงกำร  คงเหลือโครงกำรที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร  จ ำนวน  42  โครงกำร    
ซึ่งเกิดจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผล
ให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมโครงกำรต่ำงๆ ได้ จึงเห็นควรก ำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่ง
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่ได้รับอนุมัติงบประมำณเพ่ือเป็นกำรบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุข
แก่ประชำชนในพื้นท่ีต ำบลหนองตะไก้   
         2. ควรจัดล ำดับควำมส ำคัญเร่งด่วนของโครงกำรที่ยั งไม่ได้ด ำเนินกำร  
โครงกำรใดที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนให้ด ำเนินกำรเป็นอันดับแรก 
         3. ควรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรที่เสนอเข้ำบรรจุในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นให้มีควำมเหมำะสมกับงบประมำณของ อบต. เนื่องจำกโครงกำรที่บรรจุใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นมีจ ำนวนมำกเกินไปแต่งบประมำณมีจ ำกัด 
         4. ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองตะไกอ้ย่ำงต่อเนื่อง  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตำมที่ท่ำนนำยก อบต. ได้ชี้แจงรำยละเอียดรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้   ประจ ำปี งบประมำณ           
พ.ศ.2564 (ระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยำยน พ.ศ. 2564) 
ไปแล้วนั้น  ต่อไปจะเปิดโอกำสให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ อบต.ได้อภิปรำยหรือ
สอบถำม ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ อบต. ครับ  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

  : มีท่ำนสมำชิกสภำฯ อบต.ได้อภิปรำยหรือสอบถำม ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ 
อบต. ครับ ถ้ำไม่มี ถือว่ำที่ประชุมสภำฯ รับทรำบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
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 5.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ต่อไปจะเป็นกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย  ประจ ำปีปีงบประมำณ  
2564 
: ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ชี้แจงรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย  ประจ ำปี
งบประมำณ  2564 ต่อไป ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ครับ 

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 

: เรียน ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  
      ตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ได้แถลงนโยบำยต่อสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ในครำวประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 
ประจ ำปี พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 9 มกรำคม 2556 นั้น 
     ด้วยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 1/2557 เรื่อง กำรได้มำ
ซึ่งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นกำรชั่วครำว ลงวันที่ 25 ธันวำคม 
2557 ข้อ 5 กรณีผู้บริหำรท้องถิ่นที่จะพ้นจำกต ำแหน่ง ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นที่ต้อง
พ้นจำกต ำแหน่งเนื่องจำกครบวำระตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2548 เป็นต้นไป ยังคงอยู่ในต ำแหน่งเพ่ือ
ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะได้มีประกำศให้มีกำร
เลือกตั้ง  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
      รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
ตะไก้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จัดท ำขึ้นเพ่ือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ในรอบระยะเวลำ 1 
ปี งบประมำณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 เดือน 
กันยำยน พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ เป็นไปตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 หมวด 14 มำตรำ 253 ที่ก ำหนดให้ใน
กำรด ำเนินงำน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภำท้องถิ่น และผู้บริหำรท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ประชำชนทรำบ รวมตลอดทั้งมี
กลไกให้ประชำชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
กฎหมำยบัญญัติ  และตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มำตรำ 58/5 วรรค 5 ให้
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นประจ ำทุกปี และวรรคหก
ก ำหนดให้แถลงนโยบำยและรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยให้
ประกำศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วย       
      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำปีของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะช่วยให้ประชำชนทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ และเป็นอีกหนึ่งช่องทำงที่ส่งเสริมให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและก ำกับกำรบริหำรจัดกำร  ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ตำมหลักธรรมำภิบำลต่อไป  รำยละเอียดมีดังนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนา 

 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

ล าดับที ่ โครงการ 
งบประมาณทีไ่ด้รบั

อนุมัติ 
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1. โครงกำรจดักิจกรรมวันเฉลิม                    
พระชนมพรรษำของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 

5,000 - 5,000 

2. โครงกำรประชุมผู้ปกครอง 5,000 - 5,000 
3. โครงกำรพัฒนำครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก

ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
5,000 - 5,000 

4. โครงกำรส่งเสริมกำรศึกษำ 
เพื่อเพ่ิมพัฒนำกำรของเด็ก 
 
 

30,000                                  
โอนลดงบประมำณ  จ ำนวน 

20,000 บำท คงเหลือ
งบประมำณ จ ำนวน                  

10,000 บำท 

- 10,000 

5. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
คณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก ้

30,000 - 30,000 

6. โครงกำรจดักิจกรรมพัฒนำผูเ้รียนภำยใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

10,000 3,680 6,320 

7. โครงกำรศึกษำแหล่งเรยีนรู ้
นอกสถำนท่ีภำยในชุมชน 

5,000 - 5,000 

8. โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ  
(อำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเลก็ อบต.
หนองตะไก้) 

1,249,500 
 

1,149,320 100,180 

9. โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ (โครงกำรจัดกำรเรยีนกำร
สอน (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) 

433,500 401,200 32,300 

10. โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำร        ส่วน
ต ำบลหนองตะไก ้

156,000 
โอนเพิ่มงบประมำณ  

จ ำนวน 48,240 บำท 
รวมเป็นงบประมำณ 

ทั้งสิ้น จ ำนวน                      
204,240 บำท 

204,240 - 

11. โครงกำรอำหำรเสริม (นม)  
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
อบต.หนองตะไก้ และเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้ำนหนองตะไก้ และ
โรงเรียนบ้ำนยอกขำม 
 

1,584,960 เบิกจ่ำย  
742,828.02 

บำท 
ก่อหน้ีผูกพัน  

462,334.04 
บำท 

379,797.94 

 
 



 
 

25 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

12. เงินอุดหนุนอำหำรกลำงวัน 
โรงเรียนบ้ำนยอกขำม 
 

288,000 265,000 23,000 

13. เงินอุดหนุนอำหำรกลำงวัน                  
โรงเรียนบ้ำนหนองตะไก้ 
 

1,740,000   1,679,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       61,000 

14. โครงกำรหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 
 

10,000 - 10,000 

15. โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด 
 

10,000 - 10,000 

16. โครงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน  
สภำเด็กและเยำวชนระดับต ำบล  
หนองตะไก้ 

10,000 - 10,000 

17. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก 
และเยำวชนต ำบลหนองตะไก้ 
 

50,000 - 50,000 

18. โครงกำรส่งเสริมและช่วยเหลือ 
ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. 
 

10,000 - 10,000 

19. โครงกำรส่งเสริมอำชีพประชำชน             
และกลุ่มอำชีพ 
 

40,000 27,555 12,445 

20. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ
ต ำบลหนองตะไก้ 
 

60,000 
 

- 60,000 

21. โครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
ผู้พิกำรต ำบลหนองตะไก้ 
 

20,000 13,580 6,420 

22. เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
 
 

11,500,000 10,296,600 1,203,400 

23. เบี้ยยังชีพคนพิกำร 
 

3,200,000 2,494,800 705,200 

24. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

90,000 84,000 6,000 

25. โครงกำรสนับสนุนกองทุนสวัสดิกำร
ชุมชน (ออมวันละบำท) 
 

50,000 50,000 - 

26. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
 

200,000 200,000 - 

27. โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำรสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ                  
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครกุมำรี                 
กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติย                
รำชนำรี 

10,000 4,437 5,563 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

28. เงินอุดหนุนโครงกำรพระรำชด ำริ 
ด้ำนสำธำรณสุข จ ำนวน  
12 หมู่บ้ำนๆ ละ 20,000 บำท 
 

240,000 - 240,000 

29. โครงกำรป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

20,000 
 
 

- 20,000 

30. โครงกำรป้องกันและควบคุมโรค
ระบำด โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ 
 

30,000 - 30,000 

31. โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำ              
น้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ 
วลัยลักษณ์อัครกุมำรี กรมพระศรี
สวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี 
 

20,000 
 

- 20,000 

32. โครงกำรอำหำรปลอดภัยและตลำดสด
น่ำซื้อและกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 

20,000 
 

- 20,000 

33. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.                      
สำย รพ.สต. – หน้ำ รร.หนองบุญมำก
พิทยำคม หมู่ที่ 2 บ้ำนหนองตะไก้ 
 

864,000                  
 

ก่อหนี้ผูกพัน               
จ ำนวน                

864,000 บำท 

- 

34. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยหน้ำ 
รร.หนองตะไก้ – ศำลำ SML หมู่ที่ 7 
บ้ำนแสงทอง 
 

801,000                  
 

ก่อหนี้ผูกพัน               
จ ำนวน                

801,000 บำท 

- 

35. โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลคอนกรีต 
(Asphalt Concrete) สำยสี่แยกตลำด
พูนทรัพย์ – หนองสนวน หมู่ที่ 6   
บ้ำนมิตรสัมพันธ์ 
 

1,026,000 830,000 196,000 

36. โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลคอนกรีต 
(Asphalt Concrete) ระหว่ำง หมู่ 7 
บ้ำนแสงทอง และหมู่ 2 บ้ำนหนอง   
ตะไก้ สำยสี่แยกตลำด - บ้ำนตำเนย                 
หมู่ที่ 7 บ้ำนแสงทอง 
 

1,324,000 ก่อหนี้ผูกพัน               
จ ำนวน                

1,324,000 บำท 

- 

37. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 5,000 
 

- 5,000 

38. โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต ำบล 
 

80,000 - 80,000 

39. โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์กีฬำ  
อบต.หนองตะไก้ 
 

10,000 - 10,000 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

40. โครงกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วม 
กำรแข่งขันกีฬำ 
 
 

20,000 - 20,000 

41. โครงกำรจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
 

5,000 
 

- 5,000 

42. โครงกำรจัดกิจกรรมแห่เทียน 
วันเข้ำพรรษำ 
 

5,000 
 

- 5,000 

43. โครงกำรจัดงำนฉลองวันแห่งชัยชนะ
ท้ำวสุรนำรี 
 

5,000 
 

- 5,000 

44. โครงกำรสืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์ 
 

5,000 - 5,000 

45. โครงกำรกิจกรรม 5ส 
 

5,000 - 5,000 

46. โครงกำรบริหำรจัดกำรเลือกตั้งผู้บริหำร
ท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น 
 

200,000 
 

- 200,000 

47. โครงกำรออกรำงวัดที่ดินสำธำรณะ 
และออกเอกสำรสิทธิ์ 

20,000 
โอนเพ่ิมงบประมำณ  

จ ำนวน 25,000 บำท            
รวมเป็นงบประมำณ   

ทั้งสิ้น จ ำนวน                
45,000 บำท 

 

42,890 2,110 

48. 
 

โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ) 

30,000 
 

ก่อหนี้ผูกพัน               
จ ำนวน                

20,000 บำท 
 

10,000 

 
 

ที่ประชุม 
 

รับทราบ 
 5.3 รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ได้เสนอกำรรำยงำนสถำนะ
กำรเงินกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  เพ่ือให้สภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล   หนองตะไก ้รับทรำบ 
: ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ชี้แจงรำยงำนสถำนะกำรเงินกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 ต่อไป ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ครับ 

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 

: เรียน ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  
      เพ่ือให้กำรบริหำรงำนเป็นไปตำมหลักพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ด้ำนควำมโปร่งใส กระผม                   
นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ ต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้                     
จึงขอรำยงำนสถำนะกำรเงินกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้
ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลถึงสถำนะทำงกำรเงินกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ซึ่งมีรำยละเอียดโดยสรุป
ดังนี้ 
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 1. รำยรับจริงทั้งสิ้น  จ ำนวน    54,054,574.06    บำท 
 2. รำยจ่ำยจริงทั้งสิ้น  จ ำนวน    45,397,344.60    บำท 
 3. รำยรับจริงสูงกว่ำรำยจ่ำยจริง จ ำนวน      8,657,229.46    บำท 
 4. เงินทุนส ำรองเงินสะสม  จ ำนวน    29,847,157.84    บำท 
 5. เงินสะสม   จ ำนวน    71,689,454.92    บำท  

        - เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่สามารถน าไปใช้ได้ตามงบแสดง
ฐานะการเงิน (ระหว่างปี) จ านวน  33,137,526.99  บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

พักประชุมเวลา  12.10 น  รับประทานอาหารเที่ยง 
เริ่มประชุมต่อเวลา  13.00 น. 

  5.7 พิจารณายกเลิกจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                    
ครั้งที่ 2 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
(โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายนานางสวอง กรุงละ – นานางน้ าค้าง       
เชื้อนนท์ หมู่ที่ 10 บ้านพูนทรัพย์) (เอกสารแนบทา้ย)  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

:  ตำมท่ีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ได้เสนอกำรพิจำรณำยกเลิกจ่ำย
ขำดเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่  2 สมัยสำมัญ สมัยที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564 (โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำย
นำนำงสวอง กรุงละ – นำนำงน้ ำค้ำง เชื้อนนท์ หมู่ที่ 10 บ้ำนพูนทรัพย์)  ส ำหรับ
กำรพิจำรณำของสมำชิกสภำ อบต. ขอให้ท่ำนนำยก อบต.ฯ ชี้แจงรำยละเอียด 
ต่อจำกนั้นจะเปิดโอกำสให้ท่ำนสมำชิกสภำ อบต. ได้สอบถำม  
:  ต่อไป ขอเชิญท่ำนนำยก อบต. ได้ชี้แจงรำยละเอียดกำรพิจำรณำยกเลิกจ่ำยขำด
เงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 สมัยสำมัญ สมัยที่ 1/2564 
ต่อสภำ อบต. หนองตะไก ้

นำยก อบต. 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 

:  เรียน ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ 
     ตำมท่ีสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ได้พิจำรณำด ำเนินกำรจ่ำยขำด
เงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ครั้งที่ 2  ในกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 
1/2564  เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564 เพ่ือด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก สำยนำนำงสวอง กรุงละ – นำนำงน้ ำค้ำง เชื้อนนท์ หมู่ที่ 10 บ้ำนพูน
ทรัพย์ งบประมำณ 211,000.-บำท (-สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน-)   

เนื่องจำกถนนสำยสำยนำนำงสวอง กรุงละ – นำนำงน้ ำค้ำง เชื้อนนท์        
หมู่ที่ 10 บ้ำนพูนทรัพย์ ได้แจ้งให้ผู้มีอำชีพงำนก่อสร้ำงได้เข้ำดูสถำนที่ก่อสร้ำง 
จ ำนวน 2 รำย  ปรำกฏว่ำไม่มีผู้รับจ้ำงรำยใดสำมำรถเข้ำท ำงำนได้ โดยทุกรำยให้
เหตุผลว่ำ ถนนสำยดังกล่ำวมีลักษณะคับแคบและเป็นทำงตัน ไม่มีที่กลับรถ  
เครื่องจักรที่ใช้ท ำงำนเป็นรถบรรทุกหนัก ประกอบกับ 2 ข้ำงทำงมีพืชผลทำง
กำรเกษตรของของประชำชน เกรงว่ำถ้ำเข้ำท ำงำนแล้ว จะได้รับควำมเสียหำยและ
เกิดกรณีพิพำทได ้
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ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดมีควำมเห็นอย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมจะขอมต ิ
: สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดอนุมัติให้ยกเลิกจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 สมัยสำมัญ สมัยที่ 1/2564  โครงกำรปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก สำยนำนำงสวอง กรุงละ – นำนำงน้ ำค้ำง เชื้อนนท์ หมู่ที่ 10 บ้ำนพูนทรัพย์ 
โปรดยกมือครับ 

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

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ในระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ มีสมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดจะสอบถำมเรื่องอ่ืนๆ
เพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 

นำยก อบต 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ผมขอแนะน ำคณะ
ผู้ช่วยผู้บริหำรให้แก่ท่ำนสมำชิกสภำ อบต. ได้รับทรำบดังนี้ 1.นำยนิติเศรษฐ์  สงมะเริง 
รองนำยก คนที่ 1 ดูแล กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม และกองสวัสดิกำรสังคม  
2. นำยพิศณุ  นิดกระโทก  รองนำยก  คนที่ 2 ดูแลกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  
3. นำยสุพรรณ  เชื้อนนท์  จะให้ดูแลติดตำมงำนทุกเรื่องที่ได้รับมอบหมำย  ส่วนผมจะ
ดูแล  ส ำนักปลัด  กองคลัง  และกองช่ำง  

สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 6 
(นำยธนเดช  คงหนองบัว) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ผมขอสอบถำมเกี่ยวกับ
ถนนแอสฟัลคอนกรีตสำยสี่แยกตลำดพูนทรัพย์ – หนองสนวน หมู่ที่ 6 บ้ำนมิตร
สัมพันธ์ ได้เกิดกำรช ำรุดเสียหำย ท ำให้ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนในกำรใช้ถนน
เส้นนี้  

นำยก อบต 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ตำมท่ีสมำชิกสภำ อบต.
หมู่ที่ 6 นำยธนเดช  คงหนองบัว  ได้สอบถำมมำ ผมใช้อ ำนำจพระรำชบัญญัติสภำ
ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 
ข้อ 58/6 ขออนุญำตให้ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง และผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เป็นผู้ชี้แจง
รำยละเอียดเกี่ยวกับถนนเส้นนี้ครับ 

ผอ.กองช่ำง 
(นำงสุจิรำภรณ์ บญุประสิทธิ์) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  และผู้มีเกียรติขอ
อนุญำตน ำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับถนนแอสฟัลคอนกรีตสำยสี่แยกตลำดพูนทรัพย์ – หนอง
สนวน หมู่ที่ 6 บ้ำนมิตรสัมพันธ์ เรำได้รับกำรส่งมอบจำกผู้รับจ้ำงมำได้ไม่นำน ปรำกฏ
ว่ำทำงผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 6 และประชำชนในหมู่ที่ 6 ได้ท ำหนังสือพร้อมรูปถ่ำยว่ำถนนที่
เพ่ิงสร้ำงใหม่ได้เกิดกำรช ำรุดเสียหำย ซึ่งทำงกองช่ำงก็ได้ออกไปส ำรวจทันที  ปรำกฏ
ว่ำบริเวณที่ช ำรุดเสียหำยจะเริ่มจำกถนนคอนกรีตเดิมมำจนถึงบริเวณช่วงกลำง ส่วน
ใหญ่จุดที่ช ำรุดเสียหำยจะเป็นบริเวณกลำงผิวจรำจร  ทำงกองช่ำงได้สันนิษฐำนว่ำ เกิด
จำกถนนที่ท ำเสร็จใหม่ๆ อำจจะมีรถบรรทุกหนักเกินมำตรฐำนวิ่ง จำกกำรสังเกตแล้ว
พบว่ำ ถนนแตกบริเวณกลำงผิวจรำจรที่เรำตีเส้นแบ่งกำรจรำจร  พื้นทำงเดิมถนนเส้น
นี้เรำยังไม่มีกำรบูรณ ท ำถนนใหม่ อำจจะเป็นไปได้ว่ำพ้ืนอำจจะมีกำรซอฟได้ ถนนเส้น
นี้มีระยะเวลำประกัน 1 ปี  ซึ่งทำงกองช่ำงก็ได้ท ำบันทึกแจ้งไปที่กองคลังแล้ว  ต่อไป
ทำงเจ้ำหน้ำที่พัสดุที่จะต้องท ำหนังสือแจ้งไปที่ผู้รับจ้ำงให้มำด ำเนินกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมแต่เม่ือครบก ำหนดกำรค้ ำประกันสัญญำถ้ำเกิดผู้รับจ้ำงไม่เข้ำมำด ำเนินกำร 
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ซ่อมแซมแล้วเรำสำมำรถริบเงินค้ ำประกันสัญญำ ไว้กับเรำจ ำนวน 5 % ของ
งบประมำณ  แต่ถ้ำงบประมำณไม่พียงพอเรำสำมำรถเรียกเก็บกับผู้รับจ้ำงเพ่ิมได้ตำม
ระเบียบ 

ผอ.กองคลัง 
(นำงสุกัญญำ  ทองเหลือง) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ขออนุญำตน ำเรียน
ชี้แจงเกี่ยวกับงำนพัสดุ เรำได้ท ำหนังสือแจ้งไปทำงผู้รับจ้ำงแล้ว แต่ทำงผู้รับจ้ำงยัง
ไม่ได้ท ำหนังสือตอบกลับมำ  ซึ่งยอดเงินค้ ำประกันจ ำนวน 46,000 บำท  
 

สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 10 
(นำยสุชำติ  ตรงกลำง) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ผมขอสอบถำมเกี่ยวกับ
กำรจัดซื้อรถบรรทุกน้ ำ ตอนนี้ไม่ทรำบว่ำถึงขั้นตอนไหนแล้ว 

นำยก อบต 
(นำยสุรพงษ์  ดื่มพุทรำ) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ตำมท่ีสมำชิกสภำ อบต.
หมู่ที่ 10 นำยสุชำติ  ตรงกลำง  ได้สอบถำมมำ ผมใช้อ ำนำจพระรำชบัญญัติสภำต ำบล
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546                 
ข้อ 58/6 ขออนุญำตให้ รองปลัด อบต. เป็นผู้ชี้แจงรำยละเอียดครับ 

รองปลัด อบต. 
(นำงภัฒน์พิมล เกียรติภัชรสกุล) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน  ขอน ำเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อรถบรรทุกน้ ำ ดังนี้  
ดิฉันเป็นกรรมกำรชุดที่ 1 คือคณะกรรมกำรร่ำงขอบเขตงำน (TOR) จะเป็นกำร
ก ำหนดคุณลักษณะของรถบรรทุกน้ ำจะต้องเป็นอย่ำงไรบ้ำง ซึ่งทำงเรำไม่มีควำมรู้
ทำงด้ำนนี้ ตำมระเบียบแล้วในคณะกรรมกำรจะต้องมี 1 ท่ำนที่มีองค์ควำมรู้ เรำจึงได้
ท ำหนังสือไปขอควำมอนุเครำะห์คณะกรรมกำรจำกป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัดมำร่วมเป็นกรรมกำรด้วย โดยทำงเจ้ำหน้ำที่ป้องกันฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีควำมรู้
เฉพำะในเรื่องนี้มำเป็นคณะกรรมกำรร่ำงขอบเขตงำน (TOR) คือเจ้ำหน้ำที่ป้องกันภัย
ฯจะเป็นหลักในกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตงำน เรำได้ประชุมกันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือน
สิงหำคม 2564 ต่อมำก็จะเป็นคณะกรรมกำรชุดที่ 2 คือ คณะกรรมกำรพิจำรณำผล
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์   ในคณะกรรมกำรชุดนี้ก็ได้มีเจ้ำหน้ำที่ของป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดมำร่วมเป็นกรรมกำรด้วย ซึ่งเป็นผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะในเรื่องนี้  คณะกรรมกำรชุดนี้จะมีหน้ำที่ดูในเรื่องของรำคำ และ
ให้เป็นไปตำมร่ำงขอบเขตงำน (TOR)  ที่เป็นปัญหำอยู่ตอนนี้ก็คือ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลฯ ได้พิจำรณำให้เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุดเป็นผู้ชนะกำรประกวดรำคำ เพ่ือ
ประโยชน์ของหน่วยงำนรำชกำร ต่อมำได้มีห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที.พี.แอล.ธำนี เอ็นจิ
เนียริ่ง ได้ส่งหนังสือขออุทธรณ์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ว่ำบริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จ ำกัด 
ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ ไม่ได้ยื่นเอกสำร ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยร่ำงขอบเขตของงำน
(TOR)  ไม่เป็นไปตำมร่ำงขอบเขตงำน (TOR) ซึ่งคณะกรรมกำรชุดที่ 2 ได้มีกำร
ประชุมครั้งที่ 2 อีกครั้ง  หลังจำกที่ได้รับหนังสือขออุทธรณ์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  มติที่
ประชุมของคณะกรรมกำรยังคงยืนยันตำมมติที่ประชุมครั้งที่ 1 ท ำให้เรำตัดสินไม่ได้
ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  จึงได้ท ำหนังสือไปถึงกรมบัญชีกลำงเพ่ือ
พิจำรณำผลกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

ผอ.กองกำรศึกษำ 
(นำยพรพิชัย  สิงหำท้ำว) 

: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน  ผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่ได้ร่วมกันท ำควำมสะอำดที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ครับ 
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สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 7 
(นำยสิรภพ  ดอนกระโทก) 

 
: เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  ผมมีเรื่องจะสอบถำม
อยู่ด้วยกัน 3 เรื่อง ดังนี้ เรื่องที่ 1 ขอสอบถำมเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ ำที่ท ำกำร อบต. 
ตอนนี้ เกิดกำรช ำรุด ไม่ทรำบว่ำจะซ่อมแซมเมื่อไรครับ  เรื่องที่ 2 ในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ได้เขียนค ำอธิบำยผิดขอให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องช่วยแก้ไขให้ถูกต้องด้วย  เรื่องที่ 3 ได้มีประชำชนได้ร้องเรียนเกี่ยวกับ
ถนนที่ใช้ในกำรขนพืชผลทำงกำรเกษตรเพ่ือไปจ ำหน่ำยได้ช ำรุดหลำยสำยขอฝำกท่ำน
ผู้บริหำรได้ออกไปส ำรวจทุกเส้นด้วยด้วยครับ  เรื่องที่ 4 ช่วงปีใหม่ที่ผ่ำนมำผมได้น ำถัง
ดับเพลิงไปใช้ที่จุดบริกำรประชำชนแต่ในถังดับเพลิงบำงถังไม่มีน้ ำยำดับเพลิงเลย  
ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น ำไปเติมไว้ให้ครบทุกถังด้วยเพ่ือเป็นกำรเตรียมพร้อมรับมือต่อ
สถำนกำรณ์ที่จะเกิดขึ้น ส่วนกรวยจรำจรของเรำก็ไม่ได้มำตรฐำน และเสื้อสะท้อนแสง 
กระบองไฟ แผงกั้น จรำจร ของเรำที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ขอให้ด ำเนินกำรจัดซื้อให้ด้วย
ครับ  

ประธำนสภำฯ 
(นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: มีท่ำนใดจะสอบถำมเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญครับ  ถ้ำไม่มีผมขอขอบคุณท่ำน
สมำชิกสภำ อบต. ท่ำนนำยก อบต. พร้อมทั้งคณะผู้บริหำร  หัวหน้ำส่วนรำชกำรและ
ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ที่เสียสละเวลำอันมีค่ำของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุมสภำ อบต.   
หนองตะไก้  จนกำรประชุมส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอขอบคุณครับ 

เลิกประชุม เวลา 14.30 น. 
 

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

                           (ลงชื่อ)        สุชาติ  ตรงกลาง     ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                       (นำยสุชำติ  ตรงกลำง) 

   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 10 
 

                         (ลงชื่อ)      ธนพร  คูณกระโทก     ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                  (นำงสำวธนพร  คูณกระโทก) 

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 8 
 

(ลงชื่อ)      นิกร  พะยอมใหม่     ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
           (นำยนิกร  พะยอมใหม่) 

   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 9 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับรองรายงานการประชุม 
 

- สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ  สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เม่ือการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 
 
 

 (ลงชื่อ)      สุชาติ  ตรงกลาง 
       (นำยพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ 
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