
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๕๖ ประจ าปี ๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

 
รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับท่ี           ชื่อ – สกุล     ต าแหน่ง         ลายมือช่ือ 
๑ นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ สุชาติ ตรงกลาง 
๒ นายสิรภพ ดอนกระโทก เลขานุการสภาฯ สิรภพ ดอนกระโทก 
๓ นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ ๑ สุรพงษ์ ดื่มพุทรา 
๔ นางส ารวย เลือดกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ส ารวย เลือดกระโทก 
๕ นายธงชัย จ าปาโพธ์ิ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ธงชัย จ าปาโพธ์ิ 
๖ นายชาญชัย ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ชาญชัย ดอนกระโทก 
๗ นางสาวมรกต ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๓ มรกต ดอนกระโทก 
๘ นางรวยริน พิมพ์ปรุ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ รวยริน พิมพ์ปรุ 
๙ นายอเนก พวงพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เอนก พวงพิมาย 

๑๐ นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก ส.อบต.หมู่ที่ ๔ พงษ์ศิริ ชิดดีนอก 
๑๑ นายรุ้ง เจือกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๖ รุ้ง เจือกระโทก 
๑๒ นายชนะ แก้วดอนรี ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ชนะ แก้วดอนรี 
๑๓ นายอาทิตย์ มากมูล ส.อบต.หมู่ที่ ๖ อาทิตย์ มากมูล 
๑๔ นายอ านวย ทูลกลาง ส.อบต.หมู่ที่ ๘ อ านวย ทูลกลาง 
๑๕ นางสาวธนพร คูณกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ธนพร คูณกระโทก 
๑๖ นายพัน หาญสงคราม ส.อบต.หมู่ที่ ๙ พัน หาญสงคราม 
๑๗ นายวัชระ มูลกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๙ วัชระ มูลกระโทก 
๑๘ นายสุพรรณ เช้ือนนท์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ สุพรรณ เช้ือนนท์ 
๑๙ นางชะม้าย อาสสุวรรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ชะม้าย อาสสุวรรณ์ 
๒๐ นายอูน กรวยสวัสดิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ อูน กรวยสวัสดิ์ 
๒๑ นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ สมเด็จ ชัยสูงเนิน 

 
ผู้ลาการประชุม  จ านวน  ๔  คน 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
๑ นายสมพงษ์ ชัยโคตร รองประธานสภาฯ 
๒ นายทศพล ศิริวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 
๓ นายมานิตย์ พิกุลทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ 

ผู้ขาดประชุม      จ านวน  -  คน 
 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม... 



 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน   ๑๐   คน   

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๑ นายสุรทิน วัชรประทีป นายก อบต. หนองตะไก้ สุรทิน วัชรประทีป 
๒ นายวีระ แต้มกระโทก รองนายก อบต. หนองตะไก้ วีระ แต้มกระโทก 
๓ นายนิยม กลิ่นค้างพล ู รองนายก อบต. หนองตะไก ้ นิยม กลิ่นค้างพล ู
๔ นายประกอบ เชดนอก เลขานุการนายกฯ ประกอบ เชดนอก 
๕ นางอุดมลักษณ์ ขันพลกรัง ผู้อ านวยการกองคลัง อุดมลักษณ์ ขันพลกรัง 
๖ นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธ์ิ ผู้อ านวยการกองช่าง สุจิราภรณ์ บุญประสิทธ์ิ 
๗ นายจักรกริช เข็มแป้นพะเนา หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. จักรกริช เข็มแป้นพะเนา 
๘ นางขวัญเรือน แก้วพิทักษ์ นักวิชาการศึกษา ขวัญเรือน แก้วพิทักษ์ 
๙ นายคมสัน ห่างไธสง เจ้าพนักงานธุรการ คมสัน ห่างไธสง 

๑๐ นางสาวสุกัลยา เดชา นักวิชาการเงินและบัญชี สุกัลยา เดชา 
๑๑ นางสาวรชยา บ่วงพิมาย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ รชยา บ่วงพิมาย 
๑๒ นางสาวอารีย ์ ชัยชนะ บุคลากร อารีย ์ ชัยชนะ 
๑๓ นางหทัยรัตน์ จันทร์พุทรา นักพัฒนาชุมชน หทัยรัตน์ จันทร์พุทรา 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อสมาชิกสภา อบต.หนองตะไก้ มาถึงที่ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันแล้ว เลขานุการสภา อบต. จึงเรียกให้
สมาชิกสภา อบต. หนองตะไก้ เข้าห้องประชุมและเชิญประธานจุดธูปเทียนสวดมนต์และเปิดการประชุมสภา อบต. สมัย
สามัญสมัย สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๖ 

   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
        เรือ่ง ก าหนดสมยัประชุมสามญัประจ าป ี๒๕๕๖  

    อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๓ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมะหาด
ไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีนั้น 
     สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้มีมติ
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดังนี้ 
 ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๕๖ ดังนี ้
สมัยที่ ๒/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 
สมัยที่ ๓/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
สมัยที่ ๔/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๕๗ สมัยแรก 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่ว
กัน 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
 
 
 



 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
เรื่อง เรียกประชุมสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๖ ประจ าปี ๒๕๕๖  
 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ก าหนดให้มีการประชุม สมัยสามัญที่ ๒/
๒๕๕๖ ประจ าปี ๒๕๕๖ ระหว่าง วันที่ ๑๖-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ นั้น 
 เพื่อให้การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้เป็นด้วยความเรียบร้อย 
อาศัยอ านาจมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมะหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจึงเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๖ 
ประจ าปี ๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ : แจ้ง ขอขอบคุณสมาชิกทุกหมู่ที่มาร่วมงานรับอนุบัตรที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และขอบคุณ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) สมาชิกทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในต าบลของเรา 

ระเบียบวาระที่ ๒  : รับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ 

ประธานสภาฯ : แจ้ง การรับรองรายงานการประชุมในวันน้ีจะรองรับรายงานการประชุมสภาเมื่อวันที่ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกการประชุม 
เลขานุการ  : นาย สิรภพ ดอนกระโทก ได้อ่านรายงานการประชุมสภาฯ 
(นายสิรภพ ดอนกระโทก) 

ประธานสภาฯ : แจ้งตามวันที่เลขานุการสภาฯ ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น 
 (นายสุชาติ ตรงกลาง) มีสมาชิก ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยค าที่บันทึกว่ามีตกหล่นหรือไม่หรือบันทึกผิด ถ้าในที่ประชุม ไม่มี

ใครขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นสมควรให้บันทึกรายงานการประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ขอให้ท่านยกมือ 

มติที่ประชุม : มติเห็นชอบ ๒๐ เสียง งดออกเสียง ๑ นาย สุรพงษ์ ดื่มพุทรา ส. อบต หมู่ที่ ๑ ลา ๓  
ประธานสภาฯ : นายสุรชาติ ตรงกลาง แจ้งต่อเป็นระเบียบวาระที่ ๓  
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 
ระเบียบวาระที่ ๓  : เรื่องด่วน 
 ๓.๑ พิจารณาแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)  
 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑  
ประธานสภาฯ : แจ้งให้นายก ช้ีแจงเกี่ยวกับรายละเอียดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง)  
นายก อบต : ได้ช้ีแจงสรุปบัญชีโครงการแผนพัฒนา ๓ ปี เพิ่มเติม(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑  
(นายสุรทิน วัชรประทีป) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  
 ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 แนวทางที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานทางน้ า และท่อระบายน้ า ให้เป็นไปด้วย

ความสะดวก จ านวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๔, ๑๑๔,๑๐๐ บาท  
 ๑ โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมขยายไหล่ทาง คสล ถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ 

บ้านหนองตะไก้ งบประมาณ ๕๘๖, ๖๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้สมาชิก 



 ๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยบ้านนายช่วย หวังร่วมกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเสริมสุข 
งบประมาณ ๒๔๖, ๘๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้สมาชิก 

 ๓ จากโครงการเดิม  
 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนายเลียบ ตอบกลาง – สามแยกบ้านนางสาย เหล็กทอง  
 เปลี่ยนรายระเอียดเป็น 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนายเลียบ ตอบกลาง – สามแยกบ้านนางสาย เหล็กทอง 

บ้านหนองตะไก้ งบประมาณ ๑๓๕๗, ๘๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้สมาชิก 
 ๔ โครงการจากเดิม 
 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองตะโกช่วงที่นา สายสุพิศ –บ้านนายด า(คลองสวายสอ)งบประมาณ

๑๕๐, ๐๐๐ บาท  
 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น 

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองตะโก ช่วงไร่นายสุพิศ คูนอก เช่ือทางสายหนองตะไก้-
หนองบุนนาก หมู่ที่ ๔ บ้านประชานิมิต งบประมาณ ๑๘๒,๖๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่
แจกให้สมาชิก   
๕ จากโครงการเดิม 
ก่อสร้างถนน คสล สายหนองสนวน-ถนนสาย ๒๓๐๙ งบประมาณ ๕๕๑, ๐๐๐ บาท  
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal พร้อมปรับปรุงถนนหินคลุก จากทางหลวง 
๒๓๐๙ เช่ือมสามแยกดอนตาแย้ม หมู่ที่ ๑๒ บ้านภูมิพัฒนา งบประมาณ ๘๕๘ ,๔๐๐ บาท 
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้สมาชิก 
๑.๔ แนวทางการพัฒนาบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 
๑. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ อ านวยความสะดวก  
งบประมาณ  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิก 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
๓.๑ แนวทางการพัฒนา จัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ให้แก่เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และ
เด็กด้อยโอกาสทางสังคม 
๑ โครงการก่อสร้างทางลาดยาง เพื่อคนพิการบริเวณห้องน้ า อบต หนองตะไก้งบประมาณ ๕๐ , 
๐๐๐ บาท รายละเอียดตามที่เอกสารที่แจกให้สมาชิก 
๓.๖ แนวทางการพัฒนา รณรงค์ ป้องกัน การเฝ้าระวังและการด าเนินมาตรการในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
๑. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV) ภายในต าบล งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิก 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๕.๔ ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและการพัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า และการกระจายการใช้
ประโยชน์ 
โครงการจากเดิม 
ปรับปรุงซ่อมแซม ฝายทดน้ า/น้ าล้น งบประมาณ ๕๐, ๐๐๐ บาท  
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น 
โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้น คลองลุงไชร์ จุดนานายสุพจน์ คิดการ หมู่ที่ ๔ บ้านประชานิมิต 
งบประมาณ ๔๔๕, ๓๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้สมาชิก 
๖ ยุทธศาสตร์การบริหารราชงานราชการ อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 



๖.๒ แนวทางการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน 
๑ โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถ 
  งบประมาณ ๑๐๐, ๐๐๐ บาท 
๒ โครงการถมดินบริเวณหลังอาคาร ศ พ.ด. อบต หนองตะไก้ 
  งบประมาณ ๙๖ , ๐๐๐ บาท 
๓ โครงการก่อสร้างลานเอกนประสงค์ แบบมีหลังคา อบต หนองตะไก้ 
  งบประมาณ ๗๐๐ , ๐๐๐ บาท 
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้สมาชิก 
๖.๔ แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสงเสริมการบริหารงานราชการโดยยึดหลักธรรมภิบาล และ
การพัฒนาคุณภาพ การบริการจัดการโดยระบบ PMQA 
๑. โครงการจ้างออกแบบ รับรองแบบ งานก่อสร้าง 
  งบประมาณ ๕๐ , ๐๐๐ บาท 
๒. โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 
  งบประมาณ ๕๐ , ๐๐๐ บาท  
โครงการที่จะปรับในแผนพัฒนา อบต.สามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) 
๗. โครงการขุดลอกคลองระบายน้ าภายในต าบลเพื่อระบายน้ าจากบ้านเรือนราษฎรภายใน
หมู่บ้าน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท  
๘. โครงการขุดลอกเหมืองดินส่งน้ าภายในต าบล เพื่อให้การส่งน้ าท าการเกษตรได้สะดวกมากข้ึน 
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ : แจ้งตามที่นายกได้ช้ีแจงตามที่นายกได้ช้ีแจงไปแล้วนั้นมสีมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่  
(นายสุชาติ ตรงกลาง) ถ้าไม่มีสมาชิกท่านสงสัย ก็จะไปวาระที่ ๓.๓.๒  
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ : แจ้งขอให้พิจารณาข้อ ๓.๑ ก่อน 
(นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา) 

ส.อบต.หมู่ที่ ๖ : แจ้งยุทธศาสตร์สายบ้านนายเลียบ ตอบกลาง พื้นที่ลาดเอียงเวลาฝนตกหนัก น้ าไหลลง 
(นายชนะ แก้วดอนรี) สู่คอกหมูและทะลักลงอ่างเราจะแก้ไขได้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ : แจ้งขอให้นายกช้ีแจง 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 
นายก อบต. : แจ้งจะรับไว้พิจารณา  
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑ : แจ้งเอกสารมันผิดที่ช่ือปลายทาง และช้ีแจงเรื่องน้ า บอกว่าเวลาฝนตกน้ ามาหลายสาย จึงท าให ้
(นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา) น้ าทะลักลงอ่าง 
ประธานสภาฯ : แจ้งปัญหาตรงนี้มีมานานแล้วมันแก้ไขไม่ตก ก็คงจะต้องแก้ไขร่วมกันต่อไป 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ : แจ้ง ขอตรวจดูเอกสารก่อน มันไม่ครบ ผมดูไม่ทัน 
(นายอาทิตย์ มากมูล) 

ประธานสภาฯ : นายสุชาติ ตรงกลาง แจ้ง หัวหน้าส่วนกองช่าง มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 
ผู้อ านวยการกองช่าง : แจ้งจากโครงการเดิม ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนายเลียบ ตอบกลาง-สามแยกบ้าน 
(นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์) นางสาย เหล็กทอง 
 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนายเลียบ ตอบกลาง-สามแยกบ้านนางสาย เหล็กทอง  
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ : แจ้งเอกสารอันเก่ามันผิดแต่อันใหม่ถูกขอให้สมาชิกเข้าใจตรงตามนี้ด้วย 
(นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา) 
 



 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ : แจ้งผมไม่มีเจตนาก้าวก่ายหมู่อื่น และขอให้เปลี่ยนคลองลุงไซร์เป็นคลองหนองไซร์แทน 
(นายชนะ แก้วดอนรี) 
ประธานสภาฯ : แจ้ง ก็ขอให้ขอให้สมาชิกทุกหมู่ช่วยกัน ในฐานะคนบ้านเดียวกัน 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 
ส.อบต.หมู่ที่ ๔ : แจ้งขอถามโครงการก่อสร้างพื้นฐาน ๑-๕ จะท าปีไหน 
(นายเอนก พวงพิมาย) 

นายก อบต : แจ้ง เมื่อมีในแผนก็สามารถท างานได้เลยถ้าสมาชิกอนุมัติ 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

ประธานสภาฯ : แจ้งมีสมาชิกท่านใดสงสัยข้อ ๓.๑ หรือไม่ ถ้ามีผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นสมควร 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) ให้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองตะไก้ ขอให้ยกมือ 
มติที่ประชุม :  มติเห็นชอบ ๒๑ เสียง ลา ๓ 
ประธานสภาฯ : เชิญ ผ.อ. กองช่างช้ีแจงข้อ ๓.๓.๑ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 
ผู้อ านวยการกองช่าง : แจ้ง ขอให้เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิมประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
(นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์)  (ปริ้นเตอร์) ตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ Mulitunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 

ชนิดหมึกด าและหมึกสีมีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๔๘๐๐*๑๒๐๐ dpi รับรองการ
พิมพ์ขนาด A๓ ตั้งตามแบบมาตรฐาน let ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

  ข้อความใหม่ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์) ตั้งไว้ 
๙, ๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet Printer) ชนิดหมึกด าและหมึกสีมี
ความละเอียดในการพิมพ์ขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๔๘๐๐*๑๒๐๐ dpi พร้อมรองรับการพิมพ์
ขนาด A๓ ตั้งราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

 ระเบียบ/กฎหมาย 
   ๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๓  

๒. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ๑๗  
๓. พระราชบัญญัติและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖ ) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗(๓)  
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิดจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๒) 
พ.ศ.๒๕๔๘ 
๕. ระเบียบกระทรวงมะหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าในลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจ อนุมัติของสถานท้องถ่ิน 
๖. ระเบียบกระทรวงมะหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการท้องถ่ิน ๒๕๓๕ 
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ 
๗.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ประธานสภาฯ  : แจ้งท่านใดเห็นสมควรให้ ข้อ ๓.๓.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์  
(นายสุชาติ ตรงกลาง)  (ปริ้นเตอร์) ตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาท ขอให้ท่านยกมือ 
มติที่ประชุม : มติเห็นชอบ ๒๑ เสียง ลา ๓  
นายก อบต :  แจ้ง ผมขอถอนข้อ ๓.๓.๒ เนื่องด้วย ข้อ ๓.๓.๒ เป็นอ านาจของนายก อบต  
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 
 



 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑ : แจ้งเราน่าจะเลื่อนการประชุมไปวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖  
(นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา) 
นายก อบต  :  ส าหรับจุดที่ ๔ เราท าเผื่อไว้ 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

ประธานสภาฯ :  แจ้งท่านหัวหน้าส านักงานปลัด มีอะไรจะช้ีแจงหรือไม่ครับ ถ้ามีขอเชิญครับ 
หัวหน้าส านักงานปลัด : แจ้งตามระเบียบกระทรวงมะหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
(นายจักรกริช เข็มแป้นพะเนา) ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่ได้ก าหนดถึงความต่อเนื่องหรือระยะเวลาที่แน่นอนไว้ในวาระการ

ประชุมที่ ๓.๓.๑ และ ๓.๓.๒ แต่เมื่อด าเนินการให้ความเห็นชอบตามวาระข้อ ๓.๓.๒ ได้ 
ประธานสภาฯ : แจ้ง ผ.อ. กองคลังมีอะไรช้ีแจงหรือไม่ครับ ถ้ามีก็เชิญครับ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 
ผู้อ านวยการกองคลัง : แจ้งวันที่ ๔ จะไปรับต าแหน่งที่ใหม่ ถ้าสมาชิกท่านใดว่างขอเชิญ  
(นางอุดมลักษณ์ ขันพลกรัง) 

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง อ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ : แจ้ง โรงเรียนหนองบุนนากพิทยาคม จัดงานครบรอบ ๓๐ ปีข้ึน จึงขอความอนุเคราะห์ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) มายัง อบต ของเรา ก็ขอให้ศิษย์เก่าช้ีแจง  
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ : แจ้ง ในตอนเช้าทอดผ้าป่า และตอนเย็นกินเลี้ยงโต๊ะจีนในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
(นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา) 
นายก อบต : แจ้งทางผู้บริหารขอจอง ๑ โต๊ะ 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ : แจ้ง ท่อระบายน้ า หมู่ที่ ๑๒ ขอให้นายกช่วยดูแล และด าเนินการด้วย 
(นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน) 

เลขานุการสภาฯ : แจ้ง เรื่อง เงินกองฌาปนกิจศพของต าบลหนองตะไก้ เหลือ ๔๒๐๐ บาทครับ 
(นายสิรภพ ดอนกระโทก) 

 ประธานสภาฯ : แจ้ง มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 
 (นายสุชาติ ตรงกลาง) และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น. 
    
 

                         (ลงช่ือ)  สิรภพ  ดอนกระโทก  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายสิรภพ ดอนกระโทก) 

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
 

                  (ลงช่ือ)  มรกต  ดอนกระโทก  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวมรกต  ดอนกระโทก) 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ 
 

                         (ลงช่ือ)  รวยริน  พิมพ์ปรุ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางรวยริน  พิมพ์ปรุ) 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ 
 
 
 
 
 



 
 

                       (ลงช่ือ)  พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 

 
 

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

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


