
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2557 ครั้งท่ี 1 

วันท่ี  8  สิงหาคม  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 นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ 1 สุรพงษ์ ดื่มพุทรา 
4 นางสํารวย เลือดกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 1 สํารวย เลือดกระโทก 
5 นายธงชัย จําปาโพธ์ิ ส.อบต.หมู่ที่ 2 ธงชัย จําปาโพธ์ิ 
6 นายชาญชัย ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 2 ชาญชัย ดอนกระโทก 
7 นางรวยริน พิมพ์ปร ุ ส.อบต.หมู่ที่ 3 รวยริน พิมพ์ปร ุ
8 นายเอนก พวงพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ 4 เอนก พวงพิมาย 
9 นายพงษ์ศิร ิ ชิดดีนอก ส.อบต.หมู่ที่ 4 พงษ์ศิร ิ ชิดดีนอก 
10 นายรุ้ง เจือกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 5 รุ้ง เจือกระโทก 
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 นายอํานวย ทูลกลาง ส.อบต.หมู่ที่ 8 อํานวย 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 นายสุพรรณ เช้ือนนท ์ ส.อบต.หมู่ที่ 10 สุพรรณ เช้ือนนท์ 
20 นางชะม้าย อาสสุวรรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ 11 ชะม้าย อาสสุวรรณ์ 
21 นายอูน กรวยสวัสดิ ์ ส.อบต.หมู่ที่ 11 อูน กรวยสวัสดิ ์
22 นายมานิตย์ พิกุลทอง ส.อบต.หมู่ที่ 12 มานิตย ์ พิกุลทอง 
23 นายสุเมธ ทิศกลาง เลขานุการสภาฯ สุเมธ ทิศกลาง 

ผู้ลาการประชุม 

ลําดับที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง  
1 นางสาวมรกต ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 3   
2 นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน ส.อบต.หมู่ที่ 12   

ผู้เข้าร่วมประชุม    จํานวน   12   คน   

ลําดับที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 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 นางนารี ไชยนอก รองปลัด อบต. นารี ไชยนอก 
6 นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธ์ิ ผู้อํานวยการกองช่าง สุจิราภรณ์ บุญประสิทธ์ิ 
7 นางสาวภัทรวดี นาชัยลอง หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต. ภัทรวด ี นาชัยลอง 
8 นายพรพิชัย สิงหาท้าว นักวิชาการศึกษา 5 พรพิชัย สิงหาท้าว 
9 นางสาวจารุณีย์ เดชา จนท.บริหารงานทั่วไป 6 ว จารุณีย์ เดชา 
10 นางสาวรชยา บ่วงพิมาย จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ 6 ว รชยา บ่วงพิมาย 
11 นายเสกสรร ศรีสุระ นายช่างโยธา 5 เสกสรร ศรีสุระ 
12 นายคมสัน ห่างไธสง เจ้าพนักงานธุรการ 5 คมสัน ห่างไธสง 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 เชิญร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์ วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557  เริ่ม  

ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป  ณ  อ่างเก็บน้ําหนองตะไก้ 
1.2 เชิญร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 
สิงหาคม 2557  ณ  ที่ว่าการอําเภอหนองบุญมาก  
     - เวลา 07.00 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
     - เวลา 08.00 น. พิธีถวายราชสดุดีวันเฉลิมพระชนมพรรษา และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ 
1.3 เชิญร่วมโครงการ อบจ.เคลื่อนที่ วันที่ 13 สิงหาคม 2557ณ โรงเรียนหนองบุนนากพิทยาคม 
1.4 เชิญร่วมกิจกรรมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2557  บ้านยอกขาม หมู่ที่ 5  
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 

ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3/2557  เมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน  
2557 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: แจ้งการรับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2557  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน  
2557  ให้เลขานุการสภาฯ ดําเนินการต่อไป  

เลขานุการสภาฯ 
(นายสุเมธ ทิศกลาง) 

: แจ้งให้สมาชิกสภาฯ  ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2557  
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ให้ทุกท่านตรวจสอบทีละหน้า 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีท่านใดแก้ไข เพิ่มเติม ข้อความในรายงานการประชุมฯ หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ  
: สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2557  เมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม  2557 ยกมือครับ 

มติ : รับรอง 19 เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง  นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  นายสุรพงษ์    
ดื่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ 1 นายสุพรรณ เช้ือนนท์ ส.อบต.หมู่ที่ 10  ลาประชุม 2 คน            
น.ส.มรกต ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 3  นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน ส.อบต.หมู่ที่ 12 

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องด่วน 
 3.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2558 (วาระแรก) รับหลักการ 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณราย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เชิญนายก อบต.ช้ีแจง รายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ  
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นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: เรียน ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะไก้   ต่อไปนี้ ขอ
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองตะไก้  อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้  จึงขอแถลงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะไก้ ได้ประมาณการรายรับ
ไว้ จํานวน  28,213,000 บาท โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะไก้
จัดเก็บเอง จะได้มีการปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และในส่วนของงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ได้กําหนดไว้  จํานวน  28,213,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถไปจัดทําบริการสาธารณะ  ด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ซึ่งการจัดทํา
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะไก้  เป็นการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล      
( รายจ่ายเท่ากับรายได้ ) ซึ่งขณะนี้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะไก้ มีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 
12,996,873.28 บาท   ขอให้ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ได้โปรดพิจารณาใน 
รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ที่ได้แจกให้กับทุกท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ก่อนที่จะขอมติ ในวาระแรก (รับหลักการ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นประการใด เชิญ
อภิปราย 

ส.อบต.หมู่ที่ 1 
(นายสุรพงษ ดื่มพุทรา) 

: เรียน ประธานสภาฯ จากที่ได้ดูรายละเอียด ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล สรุปก็
เป็นรายจ่ายประจําที่มีความจําเป็นต้องจ่าย ซึ่งก็ไม่แตกต่างจากปีงบประมาณที่ผ่านๆมา แต่ขอ
ฝากให้ผู้บริหารได้พิจารณาในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปาของ อบต.หนอง  
ตะไก้  แต่ละรายการก็เป็นรายจ่ายประจําทั่วๆ ไป ซึ่งอยากจะฝากให้ผู้บริหารได้โปรดพิจารณา 
ซึ่งขณะนี้ปัญหานํ้าประปาในตําบลหนองตะไก้ มีปัญหาอย่างมาก ส่วนหนึ่งมาจากแหล่งน้ําดิบที่
นํามาผลิตไม่เพียงพอ น้ําผิวดินก็ไม่สะอาด และวัสดุอุปกรณ์ชํารุดบ่อย ซึ่งการแก้ปัญหาอยู่
ขณะนี้ผมมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่จบสิ้น ดังนั้นจึงขอฝากผู้บริหาร หากมีการร่าง
ข้อบัญญัติฉบับต่อไป โปรดพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาระบบประปาของ อบต.ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะได้ขอมติ 
: สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2558 โปรดยกมือครับ 

มติ : มติรับร่างฯ  21 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  นายสุชาติ ตรงกลาง  ประธานสภาฯ  ลาประชุม 
2 คน น.ส.มรกต ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 3  นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน ส.อบต.หมู่ที่ 12  ลงมติ
เวลา 11.30 น. 

ส.อบต.หมู่ที่ 1 
(นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา) 

: เรียน ประธานสภาฯ ขอหารือคณะกรรมการแปรญัตติใช้คณะกรรมชุดเดิมหรือเลือกใหม่ 

ส.อบต.หมู่ที่ 10 
(นายสุพรรณ เชื้อนนท์) 

: เรียน ประธานสภาฯ ขอเสนอให้ใช้คณะกรรมการชุดเดิม  นายอูน กรวยสวัสดิ์ ส.อบต.หมู่ที่ 
11  นายธงชัย จําปาโพธ์ิ ส.อบต.หมู่ที่ 2  รับรอง 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ 

มติ : เห็นชอบใช้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม  19 เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง  นายสุชาติ ตรง
กลาง  ประธานสภาฯ  นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก ส.อบต.หมู่ที่ 4  นายอาทิตย์ มากมูล ส.อบต.หมู่
ที่ 6  ลาประชุม 2 คน น.ส.มรกต ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 3  นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน ส.อบต.
หมู่ที่ 12 
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ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 

: เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติช้ีแจงการยื่นคําขอแปรญัตติ 

ส.อบต.หมู่ที่ 6 
(นายอาทิตย์ มากมูล) 

: เรียน ประธานสภาฯ ผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กําหนดให้ท่านสมาชิกที่มี
ความประสงค์ขอแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติฯ ให้ยื่นคําขอแปรญัตติได้ที่ผม ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 
2557 เวลา 14.00 น. ถึง วันที่ 11 สิงหาคม 2557  เวลา 13.00 น. 

 3.2 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2557 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: เชิญนายก อบต.ช้ีแจงรายละเอียดจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2 

นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: เรียน ประธานสภาฯ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะไก้ได้ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะไก้ รวมงบประมาณตั้งจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 2 6,859,000.-บาท 
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะไก้ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถ่ินของ
ตําบลหนองตะไก้ ในด้านการศึกษา  งานสาธารณสุข งานสังคมสงเคราะห์  การสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน งานด้านการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ การช่วยเหลือป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดถึงการดําเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และตามนโยบาย
การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะไก้   เพื่อให้การดําเนินงานด้านต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะไก้  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถ่ิน และสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน รวมตลอดถึงการดําเนินการต่างๆ 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะไก ้โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองตะไก ้ จึงขอเสนอรายละเอียดโครงการ และงบประมาณดําเนินงานจ่าย
ขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะไก้ ประจําปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2 เป็น
เงินจํานวน  4,566,300.- เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะไก้  จะได้ร่วมกันพิจารณา
อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ตามโครงการที่แจกให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว 

ปัจจุบัน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 ก.ย. 2556  จํานวน 20,078,773.28 บาท   
หัก   เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ต.ค 2556 ถึง วันที่ 30 มิ.ย. 2557 จํานวน 
2,797,000.00 บาท  

เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน  4,284,900.00 บาท  
คงเหลือเงินสะสมท่ีน าไปบริหารได้ ณ วันท่ี 30 ม.ิย. 2557 จ านวน 12,996,873.28 บาท 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: สมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือไม่ ก่อนจะขอมติแต่ละโครงการ เชิญได้  

ส.อบต.หมู่ที่ 6 
(นายชนะ แก้วดอนรี) 

: เรียน ประธานสภาฯ โครงการที่ 1 พื้นทางเดิมมีท่อระบายน้ําจํานวน 3 จุด แต่โครงการที่จะ
ดําเนินการมีท่อเพียงจุดเดียวเกรงว่าอาจจะระบายน้ําไม่ทัน 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: เชิญเจ้าหน้าที่กองช่างช้ีแจงรายละเอียดโครงการที่ 1  

ผอ.กองช่าง 
(นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์) 

: เรียน ประธานสภาฯ ทางเดิมนั้นมีท่อจํานวน 3 จุด แต่จากการสํารวจทางน้ําไหลแล้ว วางท่อ
เพียงจุดเดียวตามรายละเอียดโครงการฯก็เพียงพอแล้ว  

ส.อบต.หมู่ที่ 1 
(นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา) 

: เรียน ประธานสภาฯ บริเวณที่ดําเนินการตามโครงการที่ 2 นั้น ชํารุดบ่อยมากจะซ่อมแซม
อย่างไร ครั้งนี้คาดว่าคงจะทนกว่าเดิมนะครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 7 
(นายสิรภพ ดอนกระโทก) 

: เรียน ประธานสภาฯ โครงการที่ 3 วางท่อขนาด Ø 0.40 เมตร  จะเล็กเกินไปหรือไม่ เกรงว่า
น้ําจะระบายไม่ทัน 
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ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: เชิญเจ้าหน้าที่กองช่างช้ีแจงรายละเอียดโครงการที่ 3  

ผอ.กองช่าง 
(นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์) 

: เรียน ประธานสภาฯ ท่อระบายน้ําตามโครงการที่ 3 นั้น เป็นการบังคับด้วยพื้นทางเดิม ถ้า
หากใช้ท่อใหญ่กว่านํ้าก็จะตั้งฝังลึกทําให้ระบายน้ําไม่ได้ หากไม่ฝังลึกก็จะทําให้พื้นถนนยกสูง
เกินไป วางท่อขนาด Ø 0.40 เมตร เหมาะสมแล้ว 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติทีละโครงการฯ 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: : สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร          
แอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงตลาดน้อย –ถนนสาย 2309 หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์    งบประมาณ  
1,236,000 บาท ยกมือครับ 

มติ : : เห็นชอบ 21 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  ลาประชุม 2 คน 
น.ส.มรกต ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 3  นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน ส.อบต.หมู่ที่ 12 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: : สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร            
แอสฟัลติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง   งบประมาณ  2,080,000  บาท  ยก
มือครับ 

มติ : : เห็นชอบ 21 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  ลาประชุม 2 คน 
น.ส.มรกต ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 3  นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน ส.อบต.หมู่ที่ 12 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: : สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสง่า      
สุโขพันธ์ – บ้านนางขํา สีกะสังข์ หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง  งบประมาณ  109,900 บาท ยกมือครับ 

มติ : : เห็นชอบ 21 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  ลาประชุม 2 คน 
น.ส.มรกต ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 3  นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน ส.อบต.หมู่ที่ 12 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: : สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางเช้า   
เพ็ชรกลั่น – บ้านนายทศพล นอสูงเนิน หมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วารี   งบประมาณ  252,400  บาท 
ยกมือครับ 

มติ : : เห็นชอบ 21 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  ลาประชุม 2 คน 
น.ส.มรกต ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 3  นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน ส.อบต.หมู่ที่ 12 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: : สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยที่ดินของ       
นายบุญเชิด ชัยศิริ – บ้านนางทอง รงพิมาย หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิต  งบประมาณ  545,500 
บาท  ยกมือครับ 

มติ : : เห็นชอบ 21 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  ลาประชุม 2 คน 
น.ส.มรกต ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 3  นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน ส.อบต.หมู่ที่ 12 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: : สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเลียบคลองกลาง  
หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิตร  งบประมาณ  151,000 บาท  ยกมือครับ 

มติ : : เห็นชอบ 21 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  ลาประชุม 2 คน 
น.ส.มรกต ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 3  นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน ส.อบต.หมู่ที่ 12 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: : สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายสิ้นสุดทาง
ลาดยางหน้าโรงเรียนหนองบุนนากพิทยาคม – สายโอ่งแดง  หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้   
งบประมาณ  191,500 บาท  ยกมือครับ 

มติ : : เห็นชอบ 21 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  ลาประชุม 2 คน 
น.ส.มรกต ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 3  นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน ส.อบต.หมู่ที่ 12 
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 3.3 พิจารณาเลือกและเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการตีราคาปาน

กลางของที่ดินในเขต อบต. 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: เชิญกองคลังช้ีแจงรายละเอียด 

รองปลัด อบต. รักษา 
ราชการแทนการ 
ผอ.กองคลัง 
(นางนารี ไชยนอก) 

: เรียน ประธานสภาฯ ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบล ได้เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ด้าน
ประเมินทุนทรัพย์หรือนักประเมินทุนทรัพย์จากสํานักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 2 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินในเขต อบต.หนองตะไก้   คือ   
1 นายสมพร  เฟื่องกฤษฎา  ตําแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชํานาญการ  2 นางสาวเสาวลีย์  
คําประคอง ตําแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ  

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: : สมาชิกท่านใดรับรองผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของ
ที่ดินในเขต อบต. หนองตะไก้  ยกมือครับ 

มติ : : รับรอง 21 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  ลาประชุม 2 คน 
น.ส.มรกต ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 3  นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน ส.อบต.หมู่ที่ 12 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน :เรื่องท่ีค้างพิจารณา (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ 5 :เรื่องอ่ืนๆ (ไม่มี) 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีสมาชิกท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นสิ่งใดหรือไม่ 

ส.อบต.หมู่ที่ 11 
(นายอูน กรวยสวัสดิ์) 

: เรียน ประธานสภาฯ ขอสอบถามท่านผู้บริหาร อบต. ในเรื่องขอความอนุเคราะห์ขุดลอกทาง
ระบายน้ําในพื้นที่หมู่ที่ 11  

ส.อบต.หมู่ที่ 1 
(นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา) 

: เรียน ประธานสภาฯ ฝากให้ผู้บริหารพิจารณาใช้ยางมะตอยสําเร็จรูปซ่อมแซมถนนสายหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ด้วย 

ส.อบต.หมู่ที่ 4  
(นายอเนก พวงพิมาย) 

: เรียน ประธานสภาฯ ขอสอบถามเรื่องการขอขยายเขตประปาหมู่ที่ 4 ดําเนินการถึงไหนแล้ว  

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: เชิญท่านนายก อบต. ช้ีแจงครับ 

นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: เรียน ประธานสภาฯ และขอขอบคุณท่านสมาชิก ที่เสนอแนะ ขุดลอกทางระบายน้ําหมู่ที่ 11 
นั้น รถแบ็คโฮอยู่ระหว่างการซ่อมแซมคงอีกไม่นานน่าจะดําเนินการได้ ในส่วนของยางมะตอย
สําเร็จรูปเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดสักระยะแล้วจะขอแรงท่านสมาชิกมาช่วยกันซ่อมแซมในแต่ละหมู่  
และขยายเขตประปาหมู่ที่ 4 ได้มอบหมายให้กองช่างสํารวจพื้นที่เพื่อประมาณการแล้ว  ขอฝาก
ท่านสมาชิก เดี๋ยวจะให้กองช่างสําเนาแบบแปลนของแต่ละโครงการในแต่ละหมู่ให้กับสมาชิก
เพื่อจะได้ช่วยดูแลการก่อสร้างให้ได้ตามแบบแปลน 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วม
ประชุมในวันน้ี เชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 
09.30 น.  วันน้ีผมขอปิดประชุม  

 
ปิดประชุม เวลา 1 4.30 น. 
    

                         (ลงช่ือ)  สุเมธ  ทิศกลาง  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายสุเมธ  ทิศกลาง) 

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะไก ้
 

                 / (ลงช่ือ)...   
7 



 

 

 

 

                  (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) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะไก ้
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


