
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2557  
วันท่ี   6  มิถุนายน  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 นางส ารวย เลือดกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 1 ส ารวย เลือดกระโทก 
5 นายธงชัย จ าปาโพธ์ิ ส.อบต.หมู่ที่ 2 ธงชัย จ าปาโพธ์ิ 
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 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 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 นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน ส.อบต.หมู่ที่ 12 สมเด็จ ชัยสูงเนิน 

ผู้ลาการประชุม 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง  
1 นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ 1   
2 นางสาวมรกต ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 3   

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 นายจักรกริช เข็มแป้นพะเนา หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. จักรกริช เข็มแป้นพะเนา 
7 นายพรพิชัย สิงหาท้าว นักวิชาการศึกษา 5 พรพิชัย สิงหาท้าว 
8 น.ส.รชยา บ่วงพิมาย จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ 6 ว รชยา บ่วงพิมาย 
9 นายเสกสรร ศรีสุระ นายช่างโยธา 5 เสกสรร ศรีสุระ 
10 นายคมสัน ห่างไธสง เจ้าพนักงานธุรการ 5 คมสัน ห่างไธสง 
11 นายจิต ผางกระโทก ข้าราชการครูบ านาญ จิตต์ ผางกระโทก 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมปลูกป่า โครงการท้องถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์

พื้นที่สีเขียว  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ  อ่างเก็บน้ าหนองตะไก้ 
1.2 เลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านและแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ออกไปอย่างไม่มีก าหนด เนื่องจากถือปฏิบัติตามประกาศ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
1.3 เลื่อนการจัดแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2557 ของ อบต.ไทยเจริญ
ออกไปอย่างไม่มีก าหนด เนื่องจากถือปฏิบัติตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) 

ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2/2557  เมื่อวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์  2557 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: แจ้งการรับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2557  เมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ์  2557  ให้เลขานุการสภาฯ ด าเนินการต่อไป  

เลขานุการสภาฯ 
(นายสุเมธ ทิศกลาง) 

: แจ้งให้สมาชิกสภาฯ  ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2557 
ให้ทุกท่านตรวจสอบทีละหน้า 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีท่านใดแก้ไข เพิ่มเติม ข้อความในรายงานการประชุมฯ หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ  
: สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2557  เมื่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2557 ยกมือครับ 

มติ : รับรอง 19 เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง  นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ   นายชนะ    
แก้วดอนรี ส.อบต.หมู่ที่ 6 นายวัชระ มูลกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 9  ลาประชุม 2 คน            
นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ 1 น.ส.มรกต ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 3 

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องด่วน 
 3.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) 
รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์  ชัยโคตร) 

: เชิญนายก อบต.ช้ีแจง ตามระเบียบวาระต่อไป  

นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2548 ข้อ 17 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าแผนพัฒนาสามปีเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีนั้นจะมีการแก้ไขปรับปรุงทุกปี ซึ่ง
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องแล้วเสร็จและประกาศใช้ ภายใน 30 มิถุนายน  ในส่วน
ของแผนงานและแนวทางการพัฒนาปรากฏตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกทุกท่าน 
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รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์ ชัยโคตร) 

: มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 
: สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ยกมือครับ 

มติ : เห็นชอบ 21 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  นายสมพงษ์ ชัยโคตร  ประธานสภาฯ  ลา
ประชุม 2 คน นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ 1 น.ส.มรกต ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 
3 

 3.2 พิจารณาโอน – แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2557 งบประมาณเฉพาะกิจการ กิจการประปา ของ อบต.หนองตะไก้  

รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์  ชัยโคตร) 

: เชิญนายก อบต.ช้ีแจง ตามระเบียบวาระต่อไป  

นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: รายละเอียดการโอน – แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2557 งบประมาณเฉพาะกิจการ กิจการประปา ของ อบต.หนองตะไก้  ขอให้ 
นายคมสัน ห่างไธสง ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลกิจการประปาของ อบต. 

นายคมสัน ห่างไธสง : ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานกิจการประปาของ อบต. ขณะนี้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กิจการประปา ที่ตั้งไว้ มีบางรายการมีไม่เพียงพอ เนื่องจากระบบการผลิตน้ าประปาเกิด
ขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง เพื่อการบริหารงานที่ต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนต าบลจึงมีความ
จ าเป็นต้อง ขอ โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเพิ่มเติม  และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณ โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 ข้อ 27 และข้อ 29  ตามรายการดังนี้ 
1. รายการโอน 

รายการ 
งบประมาณ คงเหลือ 

 + เพิ่ม  
(บาท) คงเหลือ 

หมายเหตุ ตั้งไว้ 
(บาท) ก่อนโอน  - ลด  (บาท) หลังโอน 

  (บาท)   (บาท) 
โอนเพิ่ม             

ค่าวัสดุ       
 

    

     - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า      20,000  
    

20,000  
  
+     68,000  

     
88,000  ตั้งจ่ายเพิ่ม 

และวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เป็นต้น             
    - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์      10,000  10,000  +     20,000  30,000  ตั้งจ่ายเพิ่ม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์              
สารเคมี เช่น สารส้ม คลอรีน ปูนขาว น้ ายาต่างๆ 
ฯลฯ             
ค่าครุภัณฑ ์             
  ครุภัณฑ์การเกษตร             
     - เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ 
ไฟฟ้า ขนาด3 แรงม้า ใช้ไฟฟ้า 3 เฟส 

            -              -    +     22,000  22,000  ตั้งจ่ายใหม่ 
เน่ืองจากไม่ได้ 

ท่อน้ าออกไม่น้อยกว่า 2 น้ิว           ตั้งงบประมาณ 
จ านวน 2 ตัว           รายจ่ายไว้  

/ค่าบ ารุงรักษา... 
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   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  รายจ่ายเพื่อ 35,000  35,000  +  60,000  95,000  ตั้งจ่ายเพิ่ม 
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้              
ตามปกติ             

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

   - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    

150,000  
  

150,000  
  

+   200,000  
   

350,000  ตั้งจ่ายเพิ่ม 
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์             
ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบ ารุงตามปกติ              

    - ค่าเจาะบ่อบาดาล เพื่อเจาะบ่อบาดาลส าหรับ              -              -    
  

+     25,000  
     

25,000  
ตั้งจ่ายใหม่ 
เน่ืองจาก 

ผลิตน้ าประปาให้บริการประชาชน จ านวน 1 บ่อ           ไม่ได้ตั้งงบประมาณ 
            รายจ่ายไว้ 

โอนลด             
ค่าครุภัณฑ ์             
   ครุภัณฑ์การเกษตร              

     - เครื่องสูบน้ า แบบจมน้ า (Submersible Pump) 
     

30,000  
    

30,000  
  

-     10,000  
     

20,000    
ขนาด 3 แรงม้า ใช้ไฟฟ้า 3 เฟส ท่อน้ าออกขนาด 2 
น้ิว             
จ านวน 1 ตัว             
              
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เครื่อง 

    
385,000  

  
385,000  

  
-  

         
385,000               -      

ก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 25 กิโลวัตต์             
               

  

2. รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

รายการ 
ตั้งไว้ 
(บาท) รายการ 

ตั้งไว้ 
(บาท) 

ค่าครุภัณฑ ์   ค่าครุภัณฑ ์   
ครุภัณฑ์การเกษตร   ครุภัณฑ์การเกษตร   
     - เครื่องสูบน้ า แบบจมน้ า (Submersible 
Pump) ขนาด 3 แรงม้าใช้ไฟฟ้า 3 เฟส 

 30,000       - เครื่องสูบน้ า แบบจมน้ า (Submersible 
 Pump)ขนาด 2 แรงม้า ใช้ไฟฟ้า 220 โวลล์ 

20,000  

ท่อน้ าออกขนาด 2 น้ิว จ านวน 1 ตัว   ท่อน้ าออกขนาด 2 น้ิว จ านวน 1 ตัว   
เน่ืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ถูก    เน่ืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ถูก    
ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์    ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์    
จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาท้องถิ่น    จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาท้องถิ่น     

 
 

/รองประธาน... 
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รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์ ชัยโคตร) 

: มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 
: สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติให้ โอน – แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2557 งบประมาณเฉพาะกิจการ กิจการประปา ของ อบต.หนองตะไก้  ยกมือครับ 

มติ : เห็นชอบ 21 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  นายสมพงษ์ ชัยโคตร  ประธานสภาฯ  ลาประชุม 2 
คน นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ 1 น.ส.มรกต ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 3 

ระเบียบวาระที่ 4  : เรื่องท่ีค้างพิจารณา  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 
รองประธานสภาฯ 
(นายสมพงษ์  ชัยโคตร) 

: ด้วย ท่าน ผอ.จิตต์ ผางกระโทก อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ มีเรื่องขอ
ปรึกษาหารือกับท่านสมาชิก ขอเรียนเชิญครับ  

นายจิต ผางกระโทก : ขอขอบคุณ ประธานสภาฯ นายก อบต. สมาชิกสภาฯ และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน วันน้ีขอ
อนุญาตเข้าร่วมประชุม คือว่า มีเรื่องที่จะปรึกษาหารือกับทุกท่านสักเล็กน้อย เพราะทุกท่านน้ัน
เป็นผู้น าในพื้นที่ ด้วยผมในขณะที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ ได้มี
นโยบายในการจัดสร้างห้องสมุดโรงเรียนข้ึน โดยได้จัดต้ังกองทุนไว้ก้อนหนึ่งแล้ว ประมาณ 
700,000 กว่าบาท  บัดน้ีก็ล่วงเลยมากว่า 17 ปี ยังไม่ได้มีการด าเนินการซึ่งเงินจ านวนดังกล่าวก็
ยังอยู่ จึงขอหารือว่าจะด าเนินโครงการต่อหรือไม่  ประกอบกับขณะนี้โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 
ได้ก่อตั้งมาแล้ว 75 ปี จึงคิดว่าหากเราจัดงานฉลองครบรอบ 75 ปี โดยจัดท าเป็นผ้าป่าร่วม
สมทบทุนในการก่อสร้างฯ ทุกท่านจะมีความเห็นอย่างไร 

นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

 

: แจ้ง ก็เป็นเรื่องที่ดีหากจะมีการจัดกิจกรรม เพื่อจะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมร าลึก แต่ต้องมีการ
ตรวจสอบงบประมาณให้แน่ชัดก่อนว่าขณะนี้มีงบประมาณอยู่เท่าไร และแบบแปลนส าหรับการ
ก่อสร้างนั้นจะใช้งบประมาณเท่าไร  

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 

: แจ้ง ขอขอบคุณท่าน ผอ.จิต ผางกระโทก ถือว่าท่านก็เป็นปูชนียบุคคล ความคิดเห็นของท่านก็
เป็นประโยชน์ต่อลูกหลานของเรา โอกาสหน้าจะขอเชิญท่านได้หารือร่วมกับทาง ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อีกสักครั้งหนึ่ง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภาฯ 
(นายสุเมธ  ทุศกลาง) 

: ด้วย อ าเภอหนองบุญมาก ได้จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2557 
ก าหนดการด าเนินกิจกรรม ก็จะประมาณเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งต าบลหนองตะไก้ ได้คัดเลือก
ให้บ้านยอกขาม หมู่ที่ 5 เข้าร่วมประกวด  

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 

: ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมกับทางหมู่บ้าน ได้มีการขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านไปช่วยกันจัด
ซุ้มเศรษฐกิจพอเพียง  

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีท่านใดมีความเห็นอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านเสียสละเวลาส าหรับเข้าร่วม
ประชุมในวันน้ี  ขอปิดประชุม 

 
ปิดประชุม เวลา 1 4.00 น. 
    

                         (ลงช่ือ)  สุเมธ  ทิศกลาง  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายสุเมธ  ทิศกลาง) 

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
 

 

/(ลงช่ือ)... 
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                  (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 ้
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


