
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองตะไก� 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/2557 
วันท่ี  25  ธันวาคม  2557 

ณ  ห�องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลหนองตะไก� 
 
รายช่ือผู�มาประชุม 

ลําดับท่ี           ช่ือ – สกุล     ตําแหน�ง         ลายมือช่ือ 
1 นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ สุชาติ ตรงกลาง 
2 นายสมพงษ� ชัยโคตร รองประธานสภาฯ สมพงษ� ชัยโคตร 
3 นายสุรพงษ� ด่ืมพุทรา ส.อบต.หมู&ท่ี 1 สุรพงษ� ด่ืมพุทรา 
4 นางสํารวย เลือดกระโทก ส.อบต.หมู&ท่ี 1 สํารวย เลือดกระโทก 
5 นายธงชัย จําปาโพธิ์ ส.อบต.หมู&ท่ี 2 ธงชัย จําปาโพธิ์ 
6 นายชาญชัย ดอนกระโทก ส.อบต.หมู&ท่ี 2 ชาญชัย ดอนกระโทก 
7 นางรวยริน พิมพ�ปรุ ส.อบต.หมู&ท่ี 3 รวยริน พิมพ�ปรุ 
8 นางสาวมรกต ดอนกระโทก ส.อบต.หมู&ท่ี 3 มรกต ดอนกระโทก 
9 นายเอนก พวงพิมาย ส.อบต.หมู&ท่ี 4 เอนก พวงพิมาย 
10 นายพงษ�ศิริ ชิดดีนอก ส.อบต.หมู&ท่ี 4 พงษ�ศิริ ชิดดีนอก 
11 นายรุ6ง เจือกระโทก ส.อบต.หมู&ท่ี 5 รุ6ง เจือกระโทก 
12 นายทศพล ศิริวงค� ส.อบต.หมู&ท่ี 5 ทศพล ศิริวงค� 
13 นายชนะ แก6วดอนรี ส.อบต.หมู&ท่ี 6 ชนะ แก6วดอนรี 
14 นายอาทิตย� มากมูล ส.อบต.หมู&ท่ี 6 อาทิตย� มากมูล 
15 นายอํานวย ทูลกลาง ส.อบต.หมู&ท่ี 8 อํานวย ทูลกลาง 
16 นางสาวธนพร คูณกระโทก ส.อบต.หมู&ท่ี 8 ธนพร คูณกระโทก 
17 นายพัน หาญสงคราม ส.อบต.หมู&ท่ี 9 พัน หาญสงคราม 
18 นายวัชระ มูลกระโทก ส.อบต.หมู&ท่ี 9 วัชระ มูลกระโทก 
19 นายสุพรรณ เชื้อนนท� ส.อบต.หมู&ท่ี 10 สุพรรณ เชื้อนนท� 
20 นางชะม6าย อาสสุวรรณ� ส.อบต.หมู&ท่ี 11 ชะม6าย อาสสุวรรณ� 
21 นายอูน กรวยสวัสด์ิ ส.อบต.หมู&ท่ี 11 อูน กรวยสวัสด์ิ 
22 นายมานิตย� พิกุลทอง ส.อบต.หมู&ท่ี 12 มานิตย� พิกุลทอง 
23 นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน ส.อบต.หมู&ท่ี 12 สมเด็จ ชัยสูงเนิน 
24 นายสุเมธ ทิศกลาง เลขานุการสภาฯ สุเมธ ทิศกลาง 

ผู6ลาการประชุม 

ลําดับท่ี            ชื่อ-สกุล ตําแหน&ง  
1 นายสิรภพ ดอนกระโทก ส.อบต.หมู&ท่ี 7   

ผู6เข6าร&วมประชุม    จํานวน   10   คน   

ลําดับท่ี             ชื่อ-สกุล ตําแหน&ง ลายมือชื่อ 
1 นายสุรทิน วัชรประทีป นายก อบต. หนองตะไก6 สุรทิน วัชรประทีป 
2 นายวีระ แต6มกระโทก รองนายก อบต. หนองตะไก6 วีระ แต6มกระโทก 
3 นายนิยม กลิ่นค6างพลู รองนายก อบต. หนองตะไก6 นิยม กลิ่นค6างพลู 
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4 นายประกอบ เชดนอก เลขานุการนายกฯ ประกอบ เชดนอก 
5 นางนารี ไชยนอก รองปลัด อบต. นารี ไชยนอก 
6 นางสุจิราภรณ� บุญประสิทธิ์ ผู6อํานวยการกองช&าง สุจิราภรณ� บุญประสิทธิ์ 
7 นางสาวภัทรวดี นาชัยลอง หัวหน6าสํานักงานปลัด อบต. ภัทรวดี นาชัยลอง 
8 นางสาวจารุณีย� เดชา จนท.บริหารงานท่ัวไป 6 ว จารุณีย� เดชา 
9 นายเสกสรร ศรีสุระ นายช&างโยธา 5 เสกสรร ศรีสุระ 
10 นายคมสัน ห&างไธสง เจ6าพนักงานธุรการ 5 คมสัน ห&างไธสง 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
ก�อนระเบียบวาระ : ประธานอ�านประกาศอําเภอหนองบุญมาก  
 : ประกาศอําเภอหนองบุญมาก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค�การบริหารส&วนตําบลหนองตะไก6 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปA 2557 
: ด6วยนายกองค�การบริหารส&วนตําบลหนองตะไก6 ได6ร6องขอต&อนายอําเภอหนองบุญมาก ขอเปBด
ประชุมสภาองค�การบริหารส&วนตําบลหนองตะไก6 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปA 257 ด6วยมี
ความจําเปCนเร&งด&วนในการพิจารณาขออนุมัติจ&ายขาดเงินสะสม ประจําปAงบประมาณ 2557 
และรายงานผลการดําเนินงานประจําปAงบประมาณ 2557 ต&อสภาองค�การบริหารส&วนตําบล 
ระหว&างวันท่ี 15 – 29 ธันวาคม 2557  
: อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 แห&งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส&วน
ตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแก6ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552  นายอําเภอหนองบุญมาก จึงให6
เรียกประชุมสภาองค�การบริหารส&วนตําบลหนองตะไก6 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปA 2557 
ระหว&างวันท่ี 15 – 29 ธันวาคม 2557 ณ ห6องประชุมองค�การบริหารส&วนตําบลหนองตะไก6  
: จึงประกาศให6ทราบโดยท่ัวกัน 
: ประกาศ ณ วันท่ี 3 ธันวาคม 2557  
: ลงชื่อ นายนิวัตน� สุพจิตร  นายอําเภอหนองบุญมาก  

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องประธานแจ�งให�ทราบ 
 1.1 ขอบคุณสมาชิกทุกท&านท่ีร&วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ6าอยู&หัวฯ 

เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2557  ณ ท่ีว&าการอําเภอหนองบุญมาก   
1.2 เชิญร&วมกิจกรรมส&งท6ายปAเก&า พ.ศ. 2557 ต6อนรับปAใหม& พ.ศ.2558  วันท่ี 26 ธันวาคม  
2557  ณ บ6านท&านนายก สุรทิน วัชรประทีป  เริ่มเวลา 17.30 น.  

ระเบียบวาระท่ี 2 : รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยสมัยท่ี 4/2557 ครั้งท่ี 2  
วันพฤหัสบดี ท่ี 14  สิงหาคม 2557  

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: รับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4/2557 ครั้งท่ี 2  เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 
14 สิงหาคม  2557 เชิญเลขานุการสภาฯ ดําเนินการต&อไป  

เลขานุการสภาฯ 
(นายสุเมธ ทิศกลาง) 

:ให6สมาชิกสภาฯ  ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ  ให6ทุกท&านตรวจสอบทีละหน6า 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีท&านใดแก6ไข เพ่ิมเติม ข6อความในรายงานการประชุมฯ หรือไม& ถ6าไม&มีผมขอมติ  
: สมาชิกท&านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4/2557 ครั้ง
ท่ี 2  เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 14 สิงหาคม  2557 ยกมือครับ 

มติ : รับรอง 21 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง  นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  นายสุรพงษ�    
ด่ืมพุทรา ส.อบต.หมู&ท่ี 1 ลาประชุม 1 คน   
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ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องด�วน 
 3.1 พิจารณาร�างแผนพัฒนาสามป< (พ.ศ.2558-2560) แก�ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: เชิญนายกองค�การบริหารส&วนตําบล ชี้แจงให6ท่ีประชุมทราบ 

นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: ตามท่ีองค�การบริหารส&วนตําบล ได6ประกาศใช6แผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.2558-2560) เม่ือวันท่ี 9 
มิถุนายน 2557 ไปแล6ว นั้น แต&เนื่องจากมีความจําเปCนในการแก6ไขปMญหาความเดือดร6อนของ
ประชาชนให6ครอบคลุมสนองความต6องการของประชาชนมากยิ่งข้ึน จึงได6เสนอร&างแผนพัฒนา
สามปA (พ.ศ.2558-2560) แก6ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ข้ึน เพ่ือเสนอต&อสภาองค�การบริหารส&วน
ตําบล รายละเอียดตามเอกสารแนบระเบียบวาระ 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีสมาชิกฯ และผู6ร&วมประชุมท&านใด มีความเห็นอย&างอ่ืนหรือไม& ถ6าไม&มีจะขอมติ ร&าง
แผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.2558-2560) แก6ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
: สมาชิกท&านใดเห็นชอบ ร&างแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.2558-2560) แก6ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 โปรด
ยกมือครับ 

มติ : เห็นชอบ 21 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ นายสุรพงษ� ด่ืม
พุทรา ส.อบต.หมู&ท่ี 1 ลาประชุม 1 คน 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: แจ6งพักประชุม 10 นาที  (10.50 น. – 11.00 น.) 

 3.2 พิจารณาจ&ายขาดเงินสะสม ประจําปAงบประมาณ 2557 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: เชิญนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดจ&ายขาดเงินสะสม ประจําปAงบประมาณ 2558  

นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: เรียน ประธานสภาฯ ตามท่ีองค�การบริหารส&วนตําบลหนองตะไก6ได6ประกาศใช6ข6อบัญญัติ
งบประมาณรายจ&ายประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2558  เพ่ือใช6เปCนแนวทางในการบริหารงานของ
องค�การบริหารส&วนตําบลหนองตะไก6 รวมงบประมาณต้ังจ&ายเปCนเงินท้ังสิ้น 29,714,000.-บาท 
โดยองค�การบริหารส&วนตําบลหนองตะไก6 ได6พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาท6องถ่ินของ
ตําบลหนองตะไก6 ในด6านการศึกษา  งานสาธารณสุข งานสังคมสงเคราะห�  การสร6างความ
เข6มแข็งให6ชุมชน งานด6านการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ การช&วยเหลือปOองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดถึงการดําเนินงานด6านโครงสร6างพ้ืนฐานต&างๆ และตามนโยบาย
การบริหารราชการขององค�การบริหารส&วนตําบลหนองตะไก6 ได6บ6างพอสมควร 
: ท้ังนี้ ด6วยมีความจําเปCนเร&งด&วนท่ีต6องดําเนินการแก6ไขความเดือดร6อนให6กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
ด6านโครงสร6างพ้ืนฐาน การปOองกันและแก6ไขปMญหาภัยแล6ง และสร6างความกินดีอยู& ดีให6แก&
ประชาชน ก&อให6เกิดประโยชน�สูงสุดต&อประชาชน  องค�การบริหารส&วนตําบลหนองตะไก6 โดย
นายกองค�การบริหารส&วนตําบลหนองตะไก6  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว&าด6วย
การรับเงิน การเบิกจ&ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครอง
ส&วนท6องถ่ิน พ.ศ.2547 ข6อ 89 จึงขอเสนอรายละเอียดโครงการและงบประมาณ เพ่ือขออนุมัติจ&าย
ขาดเงินสะสมขององค�การบริหารส&วนตําบลหนองตะไก6 ประจําปAงบประมาณ 2558 จํานวน 17 
โครงการ  เปCนเงินจํานวน  4,880,200.-บาท เพ่ือสภาองค�การบริหารส&วนตําบลหนองตะไก6 จะได6
พิจารณาอนุมัติการจ&ายขาดเงินสะสมแก6ไขความเดือดร6อนของประชาชน รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ  
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 ปMจจุบัน ยอดเงินสะสม ณ วันท่ี 19 ธันวาคม 2557  จํานวน 23,504,686.18 บาท   
หัก   เงินยืม/จ&ายขาดเงินสะสม ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันท่ี 19 ธันวาคม  2557 จํานวน 
1,887,900.00 บาท  

เงินสะสมท่ีอนุมัติแล6วแต&ยังไม&ได6ดําเนินการ จํานวน  5,361,300.00 บาท  
คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปบริหารได� ณ วันท่ี 19 ธ.ค. 2557 จํานวน 16,255,486.18 บาท 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: สมาชิกท&านใดมีข6อคิดเห็นหรือข6อเสนอแนะหรือไม& ถ6าไม&มีจะขอมติทีละโครงการ  
: สมาชิกท&านใดอนุมัติให6จ&ายขาดเงินสะสมดําเนินโครงการก&อสร6างถนน คสล. สายบ6านนาย
สําเร็จ รัตน�ยงค� – บ6านนายพิทักษ� วัชรประทีป  หมู&ท่ี 3 บ6านหนองตะไก6 งบประมาณ  71,600 
บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.2558-2560)  หน6า 45 ข6อ 35 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) 

มติ : อนุมัติ 21 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ นายสมพงษ�      
ชัยโคตร รองประธานสภาฯ  ลาประชุม 1 คน 

 : สมาชิกท&านใดอนุมัติให6จ&ายขาดเงินสะสมดําเนินโครงการก&อสร6างถนน คสล. จากเส6นกลาง
หมู&บ6าน – บ6านนางขํา ลิ้นทะเล หมู&ท่ี 7 บ6านแสงทอง งบประมาณ  40,900 บาท   ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.2558-2560) หน6า 50 ข6อ 65 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

มติ : อนุมัติ 22 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  ลาประชุม 1 คน 
 : สมาชิกท&านใดอนุมัติให6จ&ายขาดเงินสะสมดําเนินโครงการก&อสร6างถนน คสล. สายบ6านนาย

สงวน วัชรประทีป หมู&ท่ี 6 บ6านมิตรสัมพันธ� งบประมาณ  67,400 บาท   ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปA (พ.ศ.2558-2560)  หน6า 48 ข6อ 52 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

มติ : อนุมัติ 20 เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ นางสํารวย เลือด
กระโทก ส.อบต.หมู&ท่ี 1  นายมานิตย� พิกุลทอง ส.อบต.หมู&ท่ี 12  ลาประชุม 1 คน 

 : สมาชิกท&านใดอนุมัติให6จ&ายขาดเงินสะสมดําเนินโครงการก&อสร6างถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟMลติกคอนกรีต ช&วงหน6าโรงเรียนบ6านยอกขาม หมู& ท่ี 5 บ6านยอกขาม – บ6านนายเช6า          
กกสันเทียะ  หมู&ท่ี 10 บ6านพูนทรัพย� งบประมาณ  1,877,200 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปA (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

มติ : อนุมัติ 20 เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ นางสํารวย เลือด
กระโทก ส.อบต. หมู&ท่ี 1 นายมานิตย� พิกุลทอง ส.อบต.หมู&ท่ี 12  ลาประชุม 1 คน 

 : สมาชิกท&านใดอนุมัติให6จ&ายขาดเงินสะสมดําเนินโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายศาลปูUตา 
– ทางแยกไปหนองสองห6อง หมู&ท่ี 5 บ6านยอกขาม งบประมาณ 348,400 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

มติ : อนุมัติ 20 เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  นางสาวมรกต 
ดอนกระโทก ส.อบต. หมู&ท่ี 3  นายมานิตย� พิกุลทอง ส.อบต.หมู&ท่ี 12  ลาประชุม 1 คน 

 : สมาชิกท&านใดอนุมัติให6จ&ายขาดเงินสะสมดําเนินโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกช&วงสามแยก
ดอนตูม - ปUายางยายมา หมู&ท่ี 3 บ6านหนองตะไก6 งบประมาณ 96,400  บาท  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

มติ : อนุมัติ 21 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  นางสาวมรกต 
ดอนกระโทก ส.อบต. หมู&ท่ี 3  ลาประชุม 1 คน 

 : สมาชิกท&านใดอนุมัติให6จ&ายขาดเงินสะสมดําเนินโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายดอนตา
แย6ม จากทางหลวง 2309 -คลองดินดํา หมู&ท่ี 12 บ6านภูมิพัฒนา งบประมาณ  368,000 บาท   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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มติ : อนุมัติ 20 เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  นางสาวมรกต 
ดอนกระโทก ส.อบต. หมู&ท่ี 3  นางรวยริน พิมพ�ปรุ ส.อบต.หมู&ท่ี 3  ลาประชุม 1 คน 

 : สมาชิกท&านใดอนุมัติให6จ&ายขาดเงินสะสมดําเนินโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายดอนตูม 
จากถนนลาดยาง - คลองดินดํา หมู&ท่ี 3 บ6านหนองตะไก6 งบประมาณ  329,100 บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

มติ : อนุมัติ 22 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  ลาประชุม 1 คน 
 : สมาชิกท&านใดอนุมัติให6จ&ายขาดเงินสะสมดําเนินโครงการปรับปรุงถนนดินพร6อมลงหินคลุกจาก

ไร&นายพร ควบพิมาย -ทางร&วมยอกขามไปลานตาจVอง หมู&ท่ี 8 บ6านเสริมสุข งบประมาณ  
230,400 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ) 

มติ : อนุมัติ 20 เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ      นายรุ6ง เจือ
กระโทก ส.อบต.หมู&ท่ี 5  นายอูน กรวยสวัสด์ิ ส.อบต.หมู&ท่ี 11  ลาประชุม 1 คน 

 : สมาชิกท&านใดอนุมัติให6จ&ายขาดเงินสะสมดําเนินโครงการปรับปรุงถนนดินพร6อมลงหินคลุกสาย
ไร&รองฯฉัตรชัย – ไร&นางละเอียด หมู&ท่ี 10 บ6านพูนทรัพย� งบประมาณ  136,300  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ) 

มติ : อนุมัติ 21 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  นายรุ6ง  เจือ   
กระโทก ส.อบต.หมู&ท่ี 5 ลาประชุม 1 คน 

 : สมาชิกท&านใดอนุมัติให6จ&ายขาดเงินสะสมดําเนินโครงการปรับปรุงถนนดินพร6อมลงหินคลุกสาย
ปUามะม&วงหิมพาน หมู&ท่ี 6 บ6านมิตรสัมพันธ� งบประมาณ  178,300  บาท  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

มติ : อนุมัติ 21 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ นายทศพล ศิริวงค� 
ส.อบต.หมู&ท่ี 5  ลาประชุม 1 คน 

 : สมาชิกท&านใดอนุมัติให6จ&ายขาดเงินสะสมดําเนินโครงการปรับปรุงถนนดินพร6อมลงหินคลุกสาย
หนองสีดอ หมู&ท่ี 2  บ6านหนองตะไก6 งบประมาณ  199,800  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA 
(พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

มติ : อนุมัติ 21 เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  นายอาทิตย�     
มากมูล ส.อบต.หมู&ท่ี 6  ลาประชุม 1 คน 

 : สมาชิกท&านใดอนุมัติให6จ&ายขาดเงินสะสมดําเนินโครงการขยายไหล&ทาง คสล.บริเวณมุม
โรงพยาบาลส&งเสริมสุขภาพตําบล หมู&ท่ี 2 บ6านหนองตะไก6 งบประมาณ  57,100   บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ) 

มติ : อนุมัติ 20 เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ นายอาทิตย�     
มากมูล ส.อบต.หมู&ท่ี 6 นายชนะ แก6วดอนรี ส.อบต.หมู&ท่ี 6  ลาประชุม 1 คน 

 : สมาชิกท&านใดอนุมัติให6จ&ายขาดเงินสะสมดําเนินโครงการซ&อมแซมถนนลงหินคลุกสายเลียบ
คลองดินดํา ช&วงทางหลวง 2309 – อ&างเก็บน้ําหนองตะไก6 หมู&ท่ี 2  งบประมาณ  44,400   
บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.2558-2560) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

มติ : อนุมัติ 19 เสียง  งดออกเสียง 4 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  นายสมพงษ�     
ชัยโคตร รองประธานสภาฯ  นายสุรพงษ� ด่ืมพุทรา ส.อบต. หมู&ท่ี 1  นายชาญชัย ดอนกระโทก 
ส.อบต. หมู&ท่ี 2   ลาประชุม 1 คน 
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 : สมาชิกท&านใดอนุมัติให6จ&ายขาดเงินสะสมดําเนินโครงการซ&อมแซมถนนลงหินคลุกสายบ6าน

สวรรค�วารี หมู&ท่ี 9 – บ6านหนองหิน  ต.หนองหัวแรต  งบประมาณ  99,100   บาท  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.2558-2560) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

มติ : อนุมัติ 18 เสียง  งดออกเสียง 5 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  นายสมพงษ�     
ชัยโคตร รองประธานสภาฯ  นายสุรพงษ� ด่ืมพุทรา ส.อบต. หมู&ท่ี 1  นายชาญชัย ดอนกระโทก 
ส.อบต. หมู&ท่ี 2  นายชนะ แก6วดอนรี ส.อบต.หมู&ท่ี 6  ลาประชุม 1 คน 

 : สมาชิกท&านใดอนุมัติให6จ&ายขาดเงินสะสมดําเนินโครงการปรับปรุงฝายน้ําล6น คลองลุงไซร� จุด
นานายสุพจน� คิดการ หมู&ท่ี 4 บ6านประชานิมิตร  งบประมาณ  413,100 บาท  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.2558-2560)  หน6า 87 ข6อ 10 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

มติ : อนุมัติ 22 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ ลาประชุม 1 คน 
 : สมาชิกท&านใดอนุมัติให6จ&ายขาดเงินสะสมดําเนิน โครงการปรับปรุงฝายน้ําล6น คลองสวายสอ 

จุดนานายสมอาจ มากมูล หมู&ท่ี 3  บ6านหนองตะไก6  งบประมาณ 322,700 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.2558-2560) หน6า 87 ข6อ 10 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

มติ : อนุมัติ 22 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  ลาประชุม 1 คน 
 3.3 พิจารณาโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป<งบประมาณ 2558  (กองช�าง) งบลงทุน        

ค�าครุภัณฑ�   ค�าซ�อมแซมบํารุงรักษาทรัพย�สิน 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: พิจารณาโอนงบประมาณรายจ&ายประจําปAงบประมาณ 2558  (กองช&าง) งบลงทุน ค&าครุภัณฑ�   
ค&าซ&อมแซมบํารุงรักษาทรัพย�สิน เชิญนายก อบต.ชี้แจง 

นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: ตามท่ีองค�การบริหารส&วนตําบล ได6ต้ังงบประมาณรายจ&ายประจําปAงบประมาณ 2558  (กอง
ช&าง) งบลงทุน ค&าท่ีดินและสิ่งก&อสร6าง  ค&าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก&อสร6าง ต้ังไว6 
100,000 บาท นั้น  แต&เนื่องจากองค�การบริหารส&วนตําบลได6รับเรื่องร6องเรียนจากประชาชนใน
การซ&อมแซม ท้ังไฟฟOา ถนน เปCนจํานวนมาก งบประมาณท่ีมีอยู&ไม&เพียงพอ  จึงมีความ
จําเปCนต6อง ขออนุมัติโอน แก6ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ประจําปAงบประมาณ 2558  
(กองช&าง) งบลงทุน ค&าครุภัณฑ� ค&าซ&อมแซมบํารุงรักษาทรัพย�สิน  มาต้ังจ&ายเพ่ิม  โดยอาศัย
อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว&าด6วยวิธีงบประมาณขององค�กรปกครองส&วนท6องถ่ิน 
พ.ศ.2541 ข6อ 27 และข6อ 29 มาเพ่ือสภาพิจารณาอนุมัติ  

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: สมาชิกท&านใดอนุมัติให6โอน แก6ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ประจําปAงบประมาณ 
2558  (กองช&าง) งบลงทุน ค&าครุภัณฑ� ค&าซ&อมแซมบํารุงรักษาทรัพย�สิน (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) 

มติ : อนุมัติ 21 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  นางสาวธนพร   
คูณกระโทก ส.อบต. หมู&ท่ี 8  ลาประชุม 1 คน 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน:เรื่องท่ีค�างพิจารณา (ไม�มี) 
ระเบียบวาระท่ี 5 :เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ประจําป< 2557 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 

: เชิญนายก อบต. ได6ชี้แจงการรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปAงบประมาณ 2557 

นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: ตามท่ีองค�การบริหารส&วนตําบลหนองตะไก6 ได6ปฏิบัติงานประจําปAงบประมาณ 2557 ท่ีผ&านมา
นั้น ได6ดําเนินการในการพัฒนาด6านโครงสร6างพ้ืนฐานต&างๆ แก6ไขปMญหาความเดือดร6อนให6กับ
ประชาชนในเขตตําบลหนองตะไก6 ซ่ึงแต&ละโครงการท่ีได6ปฏิบัติองค�การบริหารส&วนตําบลได6ยึด
ตามหลักกฎหมาย ระเบียบ อย&างเคร&งครัด  จึงได6นําเรียนท&านสมาชิกได6รับทราบ (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ) 

 



7 
 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 

: มีท&านใดมีความเห็นเปCนอย&างอ่ืน หรือไม& 

ท่ีประชุม : รับทราบ 
 5.2 รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจําป<งบประมาณ พ.ศ.2557 

 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: เชิญนายก อบต.นําเสนอรายงานสถานะการเงินการคลัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2557 ให6
สมาชิกได6รับทราบ 

นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: การรายงานสถานะการเงินการคลัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2557 ขออนุญาตให6 นางนารี 
ไชยนอก รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู6อํานวยการกองคลัง เปCนผู6ชี้แจง  

นางนารี ไชยนอก : เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท&าน ตามท่ีองค�การบริหารส&วนตําบลหนองตะไก6 ได6
ดําเนินการบริหารงบประมาณ ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2557 ต้ังแต&วันท่ี ๑ ตุลาคม 2556 ถึง 
วันท่ี 30 กันยายน 2557  องค�การบริหารส&วนตําบลมีรายรับรวมท้ังสิ้น 40,137,949.78 บาท 
และมีรายจ&ายรวมท้ังสิ้น 32,467,043.40 บาท รายละเอียดการใช6จ&ายเงินงบประมาณ ปรากฏ
ตามเอกสารแนบให6กับสมาชิกทุกท&านแล6ว 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 

: มีท&านใดมีความเห็นเปCนอย&างอ่ืน หรือไม& 

ท่ีประชุม : รับทราบ 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 

: มีสมาชิกท&านใดมีความเห็นอีกหรือไม& ถ6าไม&มีผมต6องขอขอบพระคุณทุกท&านท่ีได6เข6าร&วม
ประชุมในวันนี้  ขอปBดประชุม 

 
ปKดประชุม เวลา 14.00 น. 
    

                         (ลงชื่อ)  สุเมธ  ทิศกลาง  ผู6บันทึกรายงานการประชุม 
(นายสุเมธ  ทิศกลาง) 

      เลขานุการสภาองค�การบริหารส&วนตําบลหนองตะไก6 
 

 

                  (ลงชื่อ)  มรกต  ดอนกระโทก  ผู6ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวมรกต  ดอนกระโทก) 
สมาชิกสภาฯสภา อบต.หมู&ท่ี 3 

 
                         (ลงชื่อ)  รวยริน  พิมพ�ปรุ  ผู6ตรวจรายงานการประชุม 

(นางรวยริน  พิมพ�ปรุ) 
สมาชิกสภาฯสภา อบต.หมู&ท่ี 3 

 
                       (ลงชื่อ)  พงษ�ศิริ  ชิดดีนอก  ผู6ตรวจรายงานการประชุม 

(นายพงษ�ศิริ  ชิดดีนอก) 
สมาชิกสภาฯสภา อบต.หมู&ท่ี 4 

 
        (ลงชื่อ)  สุชาติ ตรงกลาง  ผู6รับรองรายงานการประชุม 
               (นายสุชาติ  ตรงกลาง) 
ประธานสภาองค�การบริหารส&วนตําบลหนองตะไก6                                                                                                   


