
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2557  
วันท่ี   12  กุมภาพันธ์  2557 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 
รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับท่ี           ชื่อ – สกุล     ต าแหน่ง         ลายมือช่ือ 
1 นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ สุชาติ ตรงกลาง 
2 นายสมพงษ์ ชัยโคตร รองประธานสภาฯ สมพงษ์ ชัยโคตร 
3 นายสุเมธ ทิศกลาง เลขานุการสภาฯ สุเมธ ทิศกลาง 
4 นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ 1 สุรพงษ์ ดื่มพุทรา 
5 นางส ารวย เลือดกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 1 ส ารวย เลือดกระโทก 
6 นายธงชัย จ าปาโพธ์ิ ส.อบต.หมู่ที่ 2 ธงชัย จ าปาโพธ์ิ 
7 นายชาญชัย ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 2 ชาญชัย ดอนกระโทก 
8 นางรวยริน พิมพ์ปร ุ ส.อบต.หมู่ที่ 3 รวยริน พิมพ์ปร ุ
9 นางสาวมรกต ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 3 มรกต ดอนกระโทก 
10 นายพงษ์ศิร ิ ชิดดีนอก ส.อบต.หมู่ที่ 4 พงษ์ศิร ิ ชิดดีนอก 
11 นายทศพล ศิริวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 5 ทศพล ศิริวงค์ 
12 นายชนะ แก้วดอนรี ส.อบต.หมู่ที่ 6 ชนะ แก้วดอนรี 
13 นายอาทิตย์ มากมูล ส.อบต.หมู่ที่ 6 อาทิตย์ มากมูล 
14 นายสิรภพ ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 7 สิรภพ ดอนกระโทก 
15 นายอ านวย ทูลกลาง ส.อบต.หมู่ที่ 8 อ านวย ทูลกลาง 
16 นางสาวธนพร คูณกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 8 ธนพร คูณกระโทก 
17 นายพัน หาญสงคราม ส.อบต.หมู่ที่ 9 พัน หาญสงคราม 
18 นายวัชระ มูลกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 9 วัชระ มูลกระโทก 
19 นางชะม้าย อาสสุวรรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ 11 ชะม้าย อาสสุวรรณ์ 
20 นายอูน กรวยสวัสดิ ์ ส.อบต.หมู่ที่ 11 อูน กรวยสวัสดิ ์
21 นายมานิตย์ พิกุลทอง ส.อบต.หมู่ที่ 12 มานิตย ์ พิกุลทอง 
22 นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน ส.อบต.หมู่ที่ 12 สมเด็จ ชัยสูงเนิน 

ผู้ลาการประชุม 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง  
1 นายเอนก พวงพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๔   
2 นายรุ้ง เจือกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๕   
3 นายสุพรรณ เช้ือนนท ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐   

ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน   6   คน   

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายสุรทิน วัชรประทีป นายก อบต. หนองตะไก้ สุรทิน วัชรประทีป 
2 นายวีระ แต้มกระโทก รองนายก อบต. หนองตะไก้ วีระ แต้มกระโทก 
3 นายนิยม กลิ่นค้างพล ู รองนายก อบต. หนองตะไก ้ นิยม กลิ่นค้างพล ู
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4 นายประกอบ เชดนอก เลขานุการนายกฯ ประกอบ เชดนอก 
5 นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธ์ิ ผู้อ านวยการกองช่าง สุจิราภรณ์ บุญประสิทธ์ิ 
6 นางนาร ี ไชยนอก ผู้อ านวยการกองคลัง นารี ไชยนอก 
7 นายจักรกริช เข็มแป้นพะเนา หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. จักรกริช เข็มแป้นพะเนา 
8 นายพรพิชัย สิงหาท้าว นักวิชาการศึกษา 5 พรพิชัย สิงหาท้าว 
9 น.ส.รชยา บ่วงพิมาย จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ 6 ว รชยา บ่วงพิมาย 
10 นายเสกสรร ศรีสุระ นายช่างโยธา 5 เสกสรร ศรีสุระ 
11 นายคมสัน ห่างไธสง เจ้าพนักงานธุรการ 5 คมสัน ห่างไธสง 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 เชิญร่วมโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม

ให้ประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่)  วันพฤหัสบดีที่ 13  กุมภาพันธ์ 2557  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวท านบยุบใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองบุนนาก อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่
เวลา 08.30 น.  (แต่งกายเครื่องแบบสีกากี)  
1.2 เชิญร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้  วันศุกร์                
ที่ 21 กุมภาพันธ์  2557  ณ หอประชุมโรงเรียนหนองบุนนากพิทยาคม เวลา 08.30 น. 

 
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 1/2557  เมื่อวันท่ี 8 มกราคม  

2557 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: แจ้งการรับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 8 มกราคม  
2557  ให้เลขานุการสภาด าเนินการต่อไป  

เลขานุการสภาฯ 
(นายสุเมธ ทิศกลาง) 

: แจ้งให้สมาชิกสภาฯ  ตรวจสอบรายงานการประชุม ตามเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2557 ระเบียบวาระที่ 2 มีสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมจะแก้ไข
ข้อความหรือไม่ ให้ทุกท่านตรวจสอบทีละหน้า 

ส.อบต.หมู่ที่ 1 
(นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา) 

: ขอแก้ไข หน้าที่ 12 และหน้าที่ 13 แก้ไขจากค าว่า “นาปลัง” แก้ไขเป็น “นาปรัง” 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีท่านใดแก้ไข เพิ่มเติม ข้อความในรายงานการประชุมฯ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ รับรอง
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2557  เมื่อวันที่  8 มกราคม  2557 

มติ : รับรอง 22 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง  นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ   นายสมพงษ์   
ชัยโคตร รองประธานสภาฯ  ลาประชุม 3 คน  นายเอนก พวงพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ 4  นายรุ้ง 
เจือกระโทก  ส.อบต.หมู่ที่ 5  นายสุพรรณ  เช้ือนนท์  ส.อบต.หมู่ที่ 10 

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องด่วนพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง งบประมาณรายจ่ายประจ าประจ าปี ๒๕๕๗  
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (กองคลัง) 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: เชิญนายก อบต.ช้ีแจง ตามระเบียบวาระต่อไป  

นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: แจ้งว่า ในรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง ขอมอบหมายให้ นางนารี ไชยนอก  
ผู้อ านวยการกองคลัง  ได้ช้ีแจงให้ท่านสมาชิกสภาฯในที่ประชุมได้รับทราบ  
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ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นางนารี ไชยนอก) 

: ช้ีแจง ตามขอเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จากแบบ พีซี  มาเป็นแบบโน้ตบุ๊ค นั้น 
เนื่องจากคอมพิวเตอร์แบบ พีซี มีข้อจ ากัดในการใช้เพราะเป็นแบบตั้งโต๊ะ ไม่สะดวกต่อการ
เคลื่อนย้าย ซึ่งบางครั้งมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่ส านักงาน ก็สามารถใช้
โน้ตบุ๊คปฏิบัติงานที่บ้านพักได้  ในส่วนของรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายระเบียบ
วาระให้กับสมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว  

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีสมาชิกสภาฯสภาฯท่านใดมีความเห็นอย่างอื่น 

ส.อบต.หมู่ที่ 6 
(นายชนะ แก้วดอนรี) 

: ขอหารือ การที่จะขอเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จากแบบ พีซี มาเป็น
เครื่องแบบโน้ตบุ๊คนั้น เนื่องจากโน้ตบุ๊คแต่ละท่านน่าจะมีใช้เป็นของส่วนตัวอยู่แล้ว ท าไม่ไม่น า
ของส่วนตัวมาใช้เลย 

ส.อบต.หมู่ที่ 1 
(นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา) 

: ขอช้ีแจ้ง ของส่วนตัวก็ต้องใช้เป็นส่วนตัว แต่การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการกองคลัง เป็นการ
ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมสมควรที่จะใช้ของส่วนรวมดีแล้ว 

ส.อบต.หมู่ที่ 3 
(นางรวยริน พิมพ์ปรุ) 

: ขอเสนอว่า จากที่ดูรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะด าเนินการ
จัดซื้อแล้ว ท าไมไม่ซื้อให้คุณลักษณะพื้นฐานให้ทันกับปัจจุบันไปเลย 

เลขานุการสภาฯ 
(นายสุเมธ ทิศกลาง) 

: ช้ีแจงว่า ในการตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการนั้น จะต้องตั้ง
งบประมาณตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เท่านั้น 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีผมขอมติ 

มติ : เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  ลาประชุม 3 คน  
นายเอนก พวงพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ 4  นายรุ้ง เจือกระโทก  ส.อบต.หมู่ที่ 5  นายสุพรรณ     
เช้ือนนท์  ส.อบต.หมู่ที่ 10 

ระเบียบวาระที่ 4  : เรื่องท่ีค้างพิจารณา  (ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2556 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 

: เชิญนายก อบต. ได้ช้ีแจงการรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2556 

นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

:ช้ีแจง ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ได้ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2556 ที่
ผ่านมานั้น ได้ด าเนินการในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในเขตต าบลหนองตะไก้ ซึ่งแต่ละโครงการที่ได้ปฏิบัติ ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระให้กับสมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 

: มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น หรือไม่ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 5.2 เตรียมการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี อ าเภอหนองบุญมาก วันที่ 4 มีนาคม 

2557  ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอหนองบุญมาก  
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 

: การเตรียมการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี อ าเภอหนองบุญมาก วันที่ 4 มีนาคม 
2557  ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอหนองบุญมาก ขอให้นายก อบต. ช้ีแจง 

นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: ช้ีแจง ในส่วนของการเตรียมการจัดงานนั้น ขอมอบหมายให้ นายพรพิชัย สิงหาท้าว  
นักวิชาการศึกษา  ได้เป็นผู้ช้ีแจง 

 
/นักวิชาการ... 
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นักวิชาการศึกษา 
(นายพรพิชัย สิงหาท้าว) 

: ช้ีแจง การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี อ าเภอหนองบุญมาก วันที่ 4 มีนาคม 2557 
ทางอ าเภอหนองบุญมาก ได้ก าหนดการจัดงานไว้เหมือนเดิมกับทุกครั้งที่ผ่านมา คือ จะมีการจัด
ซุ้มเศรษฐกิจพอเพียง จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  มีการ
ประกวดส้มต าลีลา ประกวดนวัตกรรมทางด้านการเกษตร เป็นต้น ในการเตรียมจัดซุ้มเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ประชุมวางรูปแบบและแบ่งงานให้กับเจ้าหน้าที่ อบต.ไปแล้ว  และในส่วนของการหา
คนเข้าร่วมประกวดส้มต าลีลาขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาหาผู้ที่เหมาะสมกล้า
แสดงออกร่วมกิจกรรม  

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 

: แจ้ง ในการส่งคนเข้าร่วมประกวดส้มต าลีลา ขอความร่วมมือ นางธนพร คูณกระโทก ส.อบต.
หมู่ที่ 8 เป็นผู้รับผิดชอบในการหาผู้เข้าร่วมประกวด  

ส.อบต.หมู่ที ่8 
(นางธนพร คูณกระโทก) 

: แจ้ง ยินดีให้ความร่วมมือ  

เลขานุการสภาฯ 
(นายสุเมธ ทิศกลาง) 

: แจ้ง ขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ไปร่วมจัดซุ้ม ในระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 
2557 ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอหนองบุญมาก ขอขอบคุณล่วงหน้า 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีท่านใดมีความเห็นอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านเสียสละเวลาส าหรับเข้าร่วม
ประชุมในวันน้ี  ขอปิดประชุม 

 
ปิดประชุม เวลา 13. 00 น. 
    

                         (ลงช่ือ)  สุเมธ  ทิศกลาง  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายสุเมธ  ทิศกลาง) 

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
 

                  (ลงช่ือ)  มรกต  ดอนกระโทก  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวมรกต  ดอนกระโทก) 
สมาชิกสภาฯสภา อบต.หมู่ที่ 3 

 
                         (ลงช่ือ)  รวยริน  พิมพ์ปรุ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

(นางรวยริน  พิมพ์ปรุ) 
สมาชิกสภาฯสภา อบต.หมู่ที่ 3 

 
                       (ลงช่ือ)  พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
สมาชิกสภาฯสภา อบต.หมู่ที่ 4 

 
 

        (ลงช่ือ)  สุชาติ ตรงกลาง  ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
               (นายสุชาติ  ตรงกลาง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


