
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2557  
วันท่ี  8  มกราคม  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 นายสิรภพ ดอนกระโทก เลขานุการสภาฯ สิรภพ ดอนกระโทก 
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 นายเอนก พวงพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ 4 เอนก พวงพิมาย 
11 นายพงษ์ศิร ิ ชิดดีนอก ส.อบต.หมู่ที่ 4 พงษ์ศิร ิ ชิดดีนอก 
12 นายรุ้ง เจือกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 5 นายรุ้ง เจือกระโทก 
13 นายทศพล ศิริวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 5 ทศพล ศิริวงค์ 
14 นายชนะ แก้วดอนรี ส.อบต.หมู่ที่ 6 ชนะ แก้วดอนรี 
15 นายอาทิตย์ มากมูล ส.อบต.หมู่ที่ 6 อาทิตย์ มากมูล 
16 นายอ านวย ทูลกลาง ส.อบต.หมู่ที่ 8 อ านวย ทูลกลาง 
17 นางสาวธนพร คูณกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 8 ธนพร คูณกระโทก 
18 นายพัน หาญสงคราม ส.อบต.หมู่ที่ 9 พัน หาญสงคราม 
19 นายวัชระ มูลกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 9 วัชระ มูลกระโทก 
20 นายสุพรรณ เช้ือนนท ์ ส.อบต.หมู่ที่ 10 สุพรรณ เช้ือนนท ์
21 นางชะม้าย อาสสุวรรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ 11 ชะม้าย อาสสุวรรณ์ 
22 นายอูน กรวยสวัสดิ ์ ส.อบต.หมู่ที่ 11 อูน กรวยสวัสดิ ์
23 นายมานิตย์ พิกุลทอง ส.อบต.หมู่ที่ 12 มานิตย ์ พิกุลทอง 
24 นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน ส.อบต.หมู่ที่ 12 สมเด็จ ชัยสูงเนิน 

 
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 ู
4 นายประกอบ เชดนอก เลขานุการนายกฯ ประกอบ เชดนอก 
5 นายสุเมธ ทิศกลาง ปลัด อบต. สุเมธ ทิศกลาง 
6 นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธ์ิ ผู้อ านวยการกองช่าง สุจิราภรณ์ บุญประสิทธ์ิ 
7 นางนาร ี ไชยนอก ผู้อ านวยการกองคลัง นารี ไชยนอก 



2 
8 นายจักรกริช เข็มแป้นพะเนา หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. จักรกริช เข็มแป้นพะเนา 
9 นายพรพิชัย สิงหาท้าว นักวิชาการศึกษา 5 พรพิชัย สิงหาท้าว 
10 น.ส.รชยา 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 นางนารี ไชยนอก ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  โอน(ย้าย) มาจากองค์การบริหาร       

ส่วนต าบลหมื่นไวย อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 
1.2 เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้  วันพฤหัสบดี                

ที่ 9 มกราคม 2557  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ 
1.3 นายชัยชาญ พูลผล นายอ าเภอหนองบุญมาก ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ารงต าแหน่ง 

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง) นายอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยก าหนดเดินทางไปรับต าแหน่ง
ใหม่ในวันที่ 13 มกราคม 2557 

1.4 เชิญร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต าบลหนองตะไก้  ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2557 
1.5 เชิญร่วมแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2557  อบต.ไทย

เจริญ เป็นเจ้าภาพ 
1.6 เชิญร่วมโครงการ การออกหน่วยบริการอ าเภอยิ้ม..เคลื่อนที่  ณ บ้านเสริมสุข หมู่ที่ 8  

วันที่ 17 มกราคม 2557  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4/2556 ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 14 

สิงหาคม 2556 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: แจ้งการรับรองรายงานประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2556 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม 2556 ให้เลขานุการสภาด าเนินการต่อไป  

เลขานุการสภาฯ 
(นายสิรภพ ดอนกระโทก) 

: แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ตรวจสอบรายงานการประชุม ตาม
เอกสารประกอบการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1/2557 ระเบียบวาระที่ 2 มีสมาชิกและ
ผู้เข้าร่วมประชุม จะแก้ไขข้อความหรือไม่ ให้ทุกท่านตรวจสอบทีละหน้า 

หน.ส านักงานปลัด อบต 
(นายจักรกริช เข็มแป้นพะเนา) 

: ขอแก้ไข หน้าที่ 4 “ค่าธรรมเนียมแบบวงจร” แก้ไขเป็น “ค่าธรรมเนียมกรณีทั่วไป”  และ 
“แบบช่ัวคราว” แก้ไขเป็น “กรณีขอใช้ช่ัวคราว” 
ขอแก้ไข “เราเอาตัวตั้งจากกิจการประปาส่วนภูมิภาคมาเป็นต้นแบบ” แก้ไขเป็น “เราน า
รูปแบบการบริหารกิจการประปา จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ประสบผลส าเร็จอย่างน้อย 
4 แห่ง มาประยุกต์ใช้ โดยใช้แบบเอกสารแบบฟอร์มต่างๆของการประปาส่วนภูมิภาคมาเป็น
ต้นแบบ” 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีท่านใดแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมฯ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ สมาชิกรับรอง
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2556 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 
2556 ยกมือครับ 

มติ : รับรอง 22 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง  นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ   นายสิรภพ  
ดอนกระโทก  เลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 ได้รับแจ้งจาก นายสิรภพ ดอนกระโทก 
เลขานุการสภาฯ ว่า ลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภาฯ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป เนื่องจากมี
ภารกิจและเหตุผลส่วนตัว  จึงขอมติที่ประชุมสภาฯว่าเห็นชอบให้ นายสิรภพ  ดอนกระโทก 
ลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภาฯ 



 
3 

 
มติ : เห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: แจ้งว่า เมื่อการประชุมไม่มีเลขานุการสภาฯ อาศัยอ านาจตามข้อ 10 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ดังนั้น ให้
สมาชิกสภาฯเลือกสมาชิกสภาฯหรือพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาฯช่ัวคราว เชิญเสนอช่ือครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 5 
(นายรุ้ง  เจือกระโทก) 

: เสนอ นายสิรภพ ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 7 เป็นเลขานุการสภาฯช่ัวคราว  นายพงษ์ศิริ   
ชิดดีนอก ส.อบต.หมู่ที่ 4  นายทศพล ศิริวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 5  รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 3.1 เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: เชิญนายสิรภพ ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 7 เป็นเลขานุการสภาฯช่ัวคราว และด าเนินการตาม
ระเบียบวาระ ต่อไป  

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: อ่านระเบียบและวิธีการเลือกเลขานุการสภา และให้สมาชิกฯเสนอช่ือผู้สมควรเป็นเลขานุการ
สภา  

ส.อบต.หมู่ที่ 4 
(นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก) 

: เสนอ นายสุเมธ ทิศกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเลขานุการสภาฯ  นายชนะ      
แก้วดอนรี ส.อบต.หมู่ที่ 6 และ นายวัชระ มูลกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 9 รับรอง 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีสมาชิกฯท่านใดเสนอช่ือคนอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติ 

มติ : เห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: เชิญ นายสุเมธ ทิศกลาง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  

เลขานุการสภาฯ 
(นายสุเมธ ทิศกลาง 

 : กล่าวขอบคุณสมาชิกฯทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ และจะ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านสมาชิกฯจะปรึกษาหารือหรือขอความ
ร่วมมือโปรดได้บอกพร้อมจะให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ 

 3.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี  2556 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้แถลงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ประจ าปี 2556 

นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: ช้ีแจงรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 
1/2557 ระเบียบวาระที่ 3.2  

ที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4  : เรื่องด่วน 
 4.1 ก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจ าปี 2557  และก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญสมัย

แรก ประจ าปี 2558 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 53   เชิญท่านสมาชิกฯได้เสนอก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ว่า
จะก าหนดกี่สมัย 

ส.อบต.หมู่ที่ 5 
(นายรุ้ง เจือกระโทก) 

: เสนอก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจ าปี 2557 จ านวน 4 สมัย  รวมสมัยแรก          
นายอาทิตย์ มากมูล ส.อบต.หมู่ที่ 6 และ นายอูน กรวยสวัสดิ์ ส.อบต.หมู่ที่ 11  รับรอง 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีสมาชิกฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ 

มติ  : เห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: การประชุมสภาฯ สามัญ ประจ าปี 2557 ทุกท่านเห็นชอบก าหนด 4 สมัย ล าดับต่อไปเชิญท่าน
สมาชิกฯ ก าหนดสมัยประชุมสภาฯสามัญ สมัยที่ 2/2557 เป็นวันที่เท่าไร เดือนอะไร เชิญเสนอ 

ส.อบต.หมู่ที่ 12 
(นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน) 

: เสนอสมัยประชุมสภาฯสามัญ สมัยที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2557  นาย
พงษ์ศิริ ชิดดีนอก ส.อบต.หมู่ที่ 4 และ นางชะม้าย อาสสุวรรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ 11 รับรอง 

ส.อบต.หมู่ที่ 2 
(นายชาญชัย ดอนกระโทก) 

: เสนอสมัยประชุมสภาฯสามัญ สมัยที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 11 – 25 กุมภาพันธ์ 2557   
นางสาวมรกต ดอนกระโทก และ นางรวยริน พิมพ์ปรุ ส.อบต.หมู่ที่ 3 รับรอง  

ส.อบต.หมู่ที่ 5 
(นายรุ้ง เจือกระโทก) 

: เสนอสมัยประชุมสภาฯสามัญ สมัยที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 3 – 17 กุมภาพันธ์ 2557   นาย
ทศพล ศิริวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 5 และ นายอาทิตย์ มากมูล ส.อบต.หมู่ที่ 6  รับรอง 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีสมาชิกฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติ 

มติ : สมัยประชุมสภาฯสามัญ สมัยที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2557  เห็นชอบ 14 
เสียง   ระหว่างวันที่ 11 – 25 กุมภาพันธ์ 2557 เห็นชอบ 4 เสียง  ระหว่างวันที่ 3 – 17 
กุมภาพันธ์ 2557  เห็นชอบ 3 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง  นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ 
นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ 1 นายเอนก พวงพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ 4 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ต่อไปเชิญท่านสมาชิกฯ ก าหนดสมัยประชุมสภาฯสามัญ สมัยที่ 3/2557  เป็นวันที่เท่าไร 
เดือนอะไร เชิญเสนอ 

ส.อบต.หมู่ที่ 4 
(นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก) 

: เสนอสมัยประชุมสภาฯสามัญ สมัยที่ 3/2557 ระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2557   นายอูน 
กรวยสวัสดิ์ ส.อบต.หมู่ที่ 11  นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน ส.อบต.หมู่ที่ 12  

ส.อบต.หมู่ที่ 7 
(นายสิรภพ ดอนกระโทก) 

: เสนอสมัยประชุมสภาฯสามัญ สมัยที่ 3/2557 ระหว่างวันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2557  นายรุ้ง 
เจือกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 5  นายชาญชัย ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 2  รับรอง 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีสมาชิกฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติ 

มติ : สมัยประชุมสภาฯสามัญ สมัยที่ 3/2557 ระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2557  เห็นชอบ 14 
เสียง ระหว่างวันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2557 เห็นชอบ 4 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง  นายสุชาติ  
ตรงกลาง ประธานสภาฯ  นายสมพงษ์  ชัยโคตร รองประธานสภาฯ  นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา    
ส.อบต.หมู่ที่ 1  นายเอนก พวงพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ 4 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ต่อไปเชิญท่านสมาชิกฯ ก าหนดสมัยประชุมสภาฯสามัญ สมัยที่ 4/2557  เป็นวันที่เท่าไร 
เดือนอะไร เชิญเสนอ 

ส.อบต.หมู่ที่ 4 
(นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก) 

: เสนอสมัยประชุมสภาฯสามัญ สมัยที่ 4/2557 ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2557    นาย
ธงชัย จ าปาโพธ์ิ ส.อบต.หมู่ที่ 2  นายเอนก พวงพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ 4  รับรอง 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีสมาชิกฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติ 

มติ : สมัยประชุมสภาฯสามัญ สมัยที่ 4/2557 ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2557   เห็นชอบ 23 
เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง  ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: ต่อไปจะก าหนดสมัยประชุมสภาฯสามัญ สมัยแรก สมัยที่ 1/2558  เป็นวันที่เท่าไร เดือนอะไร 
เชิญท่านสมาชิกเสนอ 
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ส.อบต.หมู่ที่ 4 
(นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก) 

: เสนอสมัยประชุมสภาฯสามัญ สมัยแรก สมัยที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 
2558  นายธงชัย จ าปาโพธ์ิ ส.อบต.หมู่ที่ 2  นายเอนก พวงพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ 4  รับรอง 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีสมาชิกฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติ 

มติ : สมัยประชุมสภาฯสามัญ สมัยแรก สมัยที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2558  
เห็นชอบ 23 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง  ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: แจ้งพักประชุม 10 นาที  (11.00 น. – 11.10 น.) 

 4.2 พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ 

นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: ช้ีแจงรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 
1/2557 ระเบียบวาระที่ 4.2  

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีสมาชิกฯ และผู้ร่วมประชุมท่านใด มีความเห็นอย่างอื่นหรือไม่ 

จนท.วิเคราะห์ฯ 
(นางสาวรชยา บ่วงพิมาย) 

: ขอแก้ไขในเอกสารร่างแผนฯ ช่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบ จาก “ส่วนโยธา” แก้ไขเป็น “กอง
ช่าง”  

ที่ประชุม : รับทราบ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 
(นายเอนก พวงพิมาย) 

: น าเรียนถึงผู้บริหาร อบต. โครงการที่เคยเสนอไว้ได้บรรจุในแผนพัฒนาฯ (พ.ศ. 2557-2559) 
ครบหรือไม่ เกรงว่ากลัวตกหล่น 

นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: ช้ีแจง ทุกโครงการที่ท่านสมาชิกได้พิจารณาบรรจุไว้ในแผนน้ัน อยู่ครบทุกโครงการ เพียงแต่
พิจารณาถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของโครงการว่าสมควรด าเนินโครงการใดก่อน สมาชิกทุกท่าน
ไม่ต้องกังวล 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีสมาชิกฯ และผู้ร่วมประชุมท่านใด มีความเห็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติ ร่าง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

มติ : เห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ 
 4.3 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2557 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ช้ีแจงรายละเอียดจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
2557  

นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: การจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2557 ส าหรับด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน มีรายละเอียดและระเบียบดังนี้ 
ข้อเท็จจริง 

1. ด้วย อบต. หนองตะไก้ ได้เสนอการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
2557   จ านวน 14 รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 4 ,706,700 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกพันเจ็ด
ร้อยบาทถ้วน) 

2. สถานะทางการคลัง ปัจจุบัน อบต.หนองตะไก้ มียอดเงินสะสมคงเหลือ จ านวน
17,680,989.28. (สิบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) โดยกัน
ไว้เพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ า และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนแล้ว โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
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 ระเบียบ/กฎหมาย 

1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 283 
2.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16  
3. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 “มาตรา 67 มาตรา 68 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการ  
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป” 

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808 .4/ว 3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
2553 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถ่ิน ทั้งนี้ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน และให้ค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและท้องถ่ินที่จะได้รับเป็นส าคัญ 

2. ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และเป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ท าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้ หรือท้องถ่ินอาจขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา 

3. เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ หรือ
กิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน  หรือเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งหากเป็นโครงการเพื่อการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินหรือ
โครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง ให้พิจารณาด าเนินการ ดังนี้  

3.1 จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายก่อนเป็นล าดับแรก 

3.2 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ต้ังงบประมาณ หรือโอนงบประมาณ
รายจ่ายมาตั้งจ่ายไว้แล้วแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมสมทบเพื่อการนั้น
ได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
บ าบัดความเดือนร้อนของประชาชนหรือการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่  และ
ไม่อาจรอจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีต่อไปได้ก็อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดย
จะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  มีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับฐานะการคลัง         
ในระยะยาว 
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 3.3 กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัด

จ้างเป็นส่วนๆ  และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียวให้  ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในปีปัจจุบันและปีถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 

4. ให้จัดท าประมาณการรายละเอียดโครงการที่จะใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยระบุให้
ชัดเจนว่าด าเนินการเรื่องใด สถานที่ด าเนินการที่ใด วงเงินที่จะใช้เท่าใด รวมทั้งรายละเอียดของ
โครงการเช่นเดียวกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่
อาจจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติของ
สภาท้องถ่ิน และเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ 

ข้อพิจารณา 
อบต. หนองตะไก้ได้ตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว เป็นไปตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.4/ว3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เรื่อง 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ 4 และ
เหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้  เนื่องจากราษฎรมีความ
เดือดร้อนในการเดินทางสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน  ปัญหาการขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรสู่
ตลาด   การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ประกอบกับ อบต.หนองตะไก้     มีรายได้น้อย ไม่
เพียงพอที่จะสามารถพัฒนาได้ครอบคลุมตามแผนพัฒนาและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้ทั้งหมด หากรองบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   จะท าให้
ราษฎรได้รับความเดือดร้อน  และได้รับผลกระทบ    ในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร อาจ
เกิดความเสียหายและเสียโอกาสในด้านรายได้ หากไม่ด าเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป 

ข้อเสนอ 
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว อบต. หนองตะไก้ จึง

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 255 7  จ านวน 14 รายการ เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 4 ,706 ,700 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  จึงน าเสนอที่ประชุมสภา 
อบต. หนองตะไก้ เพื่อโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีจะพิจารณาและขอมติเป็นรายโครงการ 
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอโครงการ 

นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: 1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองนานายฉัตร หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา 
ปริมาณงาน  

1. เกรดเกลี่ยถากถางพื้นทางเดิม กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 8 20 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร 

2. ลงลูกรังเสริมผิวทางพร้อมเกรดเกลี่ยบดทับเป็นบางช่วง กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางรวม 465 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 209.25 ลบ.
ม.(หลวม) ตามแบบที่ อบต.หนองตะไก้ ก าหนด 
งบประมาณ  38,400 บาท   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)  หน้า 40 ข้อ 3 

มติ : เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ นายรุ้ง เจือกระ
โทก ส.อบต.หมู่ที่ 5  นายวัชระ มูลกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ 9  นายมานิตย์ พิกุลทอง ส.อบต.หมู่ที่ 
12 
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 2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางเช่ือมดอนตาแย้ม - ดอนตูม หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา 

ปริมาณงาน  
1. เกรดเกลี่ยถากถางพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 660 

เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,980 ตารางเมตร 
2. ลงลูกรังเสริมผิวทางพร้อมเกรดเกลี่ยบดทับเป็นบางช่วง กว้าง 3.00 เมตร 

ระยะทางรวม 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม.
(หลวม)  ตามแบบที่ อบต.หนองตะไก้ ก าหนด 

งบประมาณ  27,900 บาท   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)  หน้า 40 ข้อ 3 
มติ : เห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  
 3.โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังสายเลียบคลองดินด า หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา 

ปริมาณงาน  
1. เกรดเกลี่ยถากถางพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 3,380 

เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 10,140 ตารางเมตร 
2. ลงลูกรังเสริมผิวทางพร้อมเกรดเกลี่ยบดทับเป็นบางช่วง กว้าง 3.00 เมตร 

ระยะทางรวม 420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 189 ลบ.ม.
(หลวม) ตามแบบที่ อบต.หนองตะไก้ ก าหนด 

งบประมาณ  99,300 บาท   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)  หน้า 59 ข้อ 105 
มติ : เห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  
 4.โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังสายโปร่งกระท่อม - หนองหวาย หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ 

ปริมาณงาน  
1. เกรดเกลี่ยถากถางพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 2,083 

เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 6,249 ตารางเมตร 
2. วางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ช้ัน 3 Ø 1.00 เมตร จ านวน 7 ท่อน พร้อมยาแนว

รอยต่อท่อ ตามแบบที่ อบต.หนองตะไก้ ก าหนด 
3. ลงลูกรังเสริมผิวทางพร้อมเกรดเกลี่ยบดทับเป็นบางช่วง กว้าง 3.00 เมตร 

ระยะทางรวม 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 112.50 ลบ.
ม.(หลวม) ตามแบบที่ อบต.หนองตะไก้ ก าหนด 
งบประมาณ  81,000 บาท   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)  หน้า 51 ข้อ 61 

มติ : เห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  
 5.โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังสายไร่นายขาว ดอกทุเรียน - สามแยกมอตาแป๋ว หมู่ที่ 7 บ้าน

แสงทอง 
ปริมาณงาน  

1. เกรดเกลี่ยถากถางพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,570 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 4,710 ตารางเมตร 

2. ลงลูกรังเสริมผิวทางพร้อมเกรดเกลี่ยบดทับเป็นบางช่วง กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางรวม 575 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 258.75 ลบ.ม.
(หลวม) ตามแบบที่ อบต.หนองตะไก้ ก าหนด 
งบประมาณ  73,600 บาท   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)  หน้า 40 ข้อ 3 

มติ : เห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  
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 6.โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังสายโรงไก่ – นานางสวอง  หมู่ที่ 10 บ้านพูนทรัพย์ 

ปริมาณงาน  
1. เกรดเกลี่ยถากถางพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 526 

เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,578 ตารางเมตร 
2. ลงลูกรังเสริมผิวทางพร้อมเกรดเกลี่ยบดทับเป็นบางช่วง กว้าง 3.00 เมตร 

ระยะทางรวม 175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 78.75 ลบ.ม.
(หลวม) ตามแบบที่ อบต.   หนองตะไก้ ก าหนด 
งบประมาณ  23,400 บาท   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)  หน้า 55 ข้อ 86 

มติ : เห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  
 7.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านครูสมชาย-ไร่ร้อยเอ็ด หมู่ที่ 8 บ้านเสริมสุข 

ปริมาณงาน  
1. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการช่ัวคราว จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.

หนองตะไก้ ก าหนด 
2. ถากถางข้างทาง กว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่

ด าเนินการไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองตะไก้ ก าหนด 
3.เสริมดินถมพร้อมบดทับ กว้าง 2.00-4.00 เมตร ระยะทางรวม 865 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.35-0.85 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,463 ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต.
หนองตะไก้ ก าหนด 

4. ลงลูกรังพร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 865 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 648.75 ลบ.ม.(แน่น) ตามแบบที่ อบต. 
หนองตะไก้ ก าหนด 

5. ติดตั้งป้ายโครงการ   จ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ  390,700 บาท   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)  หน้า 52 ข้อ 71 

มติ : เห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  
 8.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงสี่แยกบ้านนายเลียบ ตอบกลาง-บ้านนางเสงี่ยม โพธ์ิแก้ว  

     หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ 
ปริมาณงาน  

1. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการช่ัวคราว จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.
หนองตะไก้ ก าหนด 

2. เกรดเกลี่ยถากถางพื้นทางเดิม กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 209 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 836 ตารางเมตร 

3. ผิวทางจราจรคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 209 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 836 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองตะไก้ 
ก าหนด 

4. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
5. ติดตั้งป้ายโครงการ   จ านวน 1 ป้าย 

งบประมาณ  454,200 บาท   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)  หน้า 41 ข้อ 11 
มติ : เห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  
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 9.โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้น คลองลุงไซร์ จุดนานายสุพจน์ คิดการ หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิตร 

  ปริมาณงาน  
                  1. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการช่ัวคราว จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.
หนองตะไก้ ก าหนด 
                  2. ปรับแต่งดินสันฝายพร้อมบดทับ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 26 เมตร รวมบริเวณ
ลาดเอียงหน้า –หลังฝายและผนังกันดินพังตามแนวลาดเอียงของคลอง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
425 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองตะไก้ก าหนด 
                  3. เทคอนกรีตเสริมเหล็กสันฝาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 26 เมตร รวมบริเวณ
ลาดเอียงหน้า-หลังฝายและผนังกันดินพังตามแนวลาดเอียงของคลอง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 425 
ตารางเมตร หนาเฉลี่ย0.15 เมตร ตามแบบที่ อบต.หนองตะไก้ก าหนด 

  4. ติดตั้งป้ายโครงการ   จ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ   430,000  บาท   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)  หน้า 96 ข้อ 9 

มติ : เห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  
 10.โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้นคลองสวายสอ จุดนานายสมอาจ มากมูล หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะ

ไก้ 
  ปริมาณงาน  
                  1. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการช่ัวคราว จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.
หนองตะไก้ ก าหนด 
         2. ถมดินซ่อมแซมบริเวณที่ฝายช ารุด คิดเป็นดินถมไม่น้อยกว่า 120    ลบ.ม. 
                  3. ปรับแต่งดินสันฝายพร้อมบดทับ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20 เมตร รวมบริเวณ
ลาดเอียงหน้า –   หลังฝาย และผนังกันดินพังตามแนวลาดเอียงของคลอง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
321 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองตะไก้ก าหนด 
                  4. เทคอนกรีตเสริมเหล็กสันฝาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20 เมตร รวมบริเวณ
ลาดเอียงหน้า-หลังฝายและผนังกันดินพังตามแนวลาดเอียงของคลอง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 321 
ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบต.หนองตะไก้ก าหนด 

  5. ติดตั้งป้ายโครงการ   จ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ  336,000  บาท   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)  หน้า 96 ข้อ 9 

มติ : เห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  
 11.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายสามแยกไร่นายสมาน ฟอกสันเทียะ - คลองสวายสอ หมู่ที่ 3 

บ้านหนองตะไก้ 
ปริมาณงาน  

1. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการช่ัวคราว จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.
หนองตะไก้ ก าหนด 

2. เกรดเกลี่ยถากถางพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,339 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 5,356 ตารางเมตร 

3.วางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 Ø 0.40 เมตร จ านวน 3 จุด รวม 21 ท่อน  พร้อมยา
แนวรอยต่อท่อ ตามแบบที่ อบต.หนองตะไก้ ก าหนด 

4. ลงลูกรังพร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 1,339 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 803.40 ลบ.ม.(แน่น) ตามแบบที่ 
อบต. หนองตะไก้ ก าหนด 
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 5. ติดตั้งป้ายโครงการ   จ านวน 1 ป้าย 

งบประมาณ   284,200 บาท   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25 57-2559) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
หน้า 2 

มติ : เห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  
 12.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองตะโก - โรงไก่ หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ 

ปริมาณงาน  
1. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการช่ัวคราว จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.

หนองตะไก้ ก าหนด 
2. เกรดเกลี่ยถากถางพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,176 

เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 13,056 ตารางเมตร 
3.วางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 Ø 0.60 เมตร จ านวน 6 จุด รวม 49 ท่อน  พร้อมยา

แนวรอยต่อท่อ ตามแบบที่ อบต.หนองตะไก้ ก าหนด 
4.เสริมดินถมพร้อมบดทับ กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางรวม 110 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.30 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 99 ลบ.ม.(หลวม) ตามแบบที่ อบต.หนองตะ
ไก้ ก าหนด 

5. ลงลูกรังพร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 2,176 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,958.40 ลบ.ม.(แน่น) ตามแบบ
ที่ อบต. หนองตะไก้ ก าหนด 

6. ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 2,176 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,958.40 ลบ.ม.(แน่น) ตามแบบ
ที่ อบต. หนองตะไก้ ก าหนด 

7. ติดตั้งป้ายโครงการ   จ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ   1,937,900 บาท  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25 57-2559) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
หน้า 3 

มติ : เห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  
 13.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าอ้อยนายเที่ยง อ่องพิมาย หมู่ที่ 8 บ้านเสริมสุข 

ปริมาณงาน  
1. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการช่ัวคราว จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.

หนองตะไก้ ก าหนด 
2. ถมดินขยายไหล่ทาง คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร 
3. เกรดเกลี่ยถากถางพื้นทางเดิม กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 130 เมตร พร้อม

ขยายปากทาง 18 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 668 ตารางเมตร 
4. ผิวทางจราจรคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร พร้อมขยายปากทาง 18 ตารางเมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 668 
ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หนองตะไก้ ก าหนด 

5. ติดตั้งป้ายโครงการ   จ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ   384,200 บาท  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25 57-2559) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
หน้า 5 

มติ : เห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  
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 14.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนานายสุชิน - นานางน้ าค้าง หมู่ที่ 10 บ้านพูนทรัพย์ 

ปริมาณงาน  
ช่วงที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 175 เมตร คิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 

437.50 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 418 เมตร คิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 

1.672 ตารางเมตร  
1. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการช่ัวคราว จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.

หนองตะไก้ ก าหนด 
2. เกรดเกลี่ยถากถางพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ กว้าง 2.50 - 4.00 เมตร ระยะทาง

รวม 593 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,109.50 ตารางเมตร 
3.วางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 Ø 0.40 เมตร จ านวน 7 จุด รวม 32 ท่อน  พร้อมยา

แนวรอยต่อท่อ ตามแบบที่ อบต.หนองตะไก้ ก าหนด 
4. ลงลูกรังพร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น กว้าง 2.50 - 4.00 เมตร ระยะทางรวม 

593 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 316 ลบ.ม.(แน่น) ตาม
แบบที่ อบต. หนองตะไก้ ก าหนด 

5. ติดตั้งป้ายโครงการ   จ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ  145,900 บาท  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 
5 

มติ : เห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  
 4.4 พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2557   
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ช้ีแจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2557  

นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: ช้ีแจงรายละเอียดประการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2557 ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมสภาฯสามัญ สมัยที่ 1/2557 ระเบียบวาระที่ 4.4  

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติ 
 

มติ : เห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ  
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีสมาชิกฯและผู้ร่วมประชุมท่านใดมีข้อเสนอแนะสิ่งใดหรือไม่  

หน.ส านักงานปลัด อบต. 
(นายจักรกริช เข็มแป้นพะเนา) 

: ช้ีแจงเอกสารซักซ้อมการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2559) เพื่อจะได้ด าเนินการแต่
เนิ่นๆ  

ส.อบต.หมู่ที่ 1 
(นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา) 

: ฝากผู้บริหารดูแลเรื่องน้ าประปา เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งแล้วเกรงว่าประชาชนจะได้รับ
ผลกระทบ เนื่องจากอ่างเก็บน้ าก็มีการใช้น้ าส าหรับท านาปลังของประชาชนด้วย 

ส.อบต.หมู่ที่ 12 
(นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน) 

: สอบถามการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล ประจ าปี 2557 

ส.อบต.หมู่ที่ 11 
(นายอูน กรวยสวัสดิ์) 

: ฝากเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะช่วยด าเนินการอย่างเร่งด่วนเนื่องจากประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน 

ส.อบต.หมู่ที่ 4 
(นายเอนก พวงพิมาย) 

: สอบถามเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯอาหารกลางวันโรงเรียน 
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นายก อบต. 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 

: ขอช้ีแจงโดยรวม น้ าประปาขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กคาดว่าจะสามารถให้บริการประชาชนได้เพิ่มมากขึ้น ในส่วนการใช้น้ าส าหรับท า
นาปลังก็จะประสานขอความร่วมมือกับเกษตรกร  การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะอุปกรณ์เพิ่งเข้า
มาจะเร่งด าเนินการต่อไป  เงินอุดหนุนอาหารกลางวันก็เตรียมเบิกจ่ายให้กับทางโรงเรียนแล้ว  
และในส่วนของการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล จะเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง  

ประธานสภาฯ 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: มีท่านใดมีความเห็นอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านเสียสละเวลาส าหรับเข้าร่วม
ประชุมในวันน้ี และเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร และเชิญร่วมเลี้ยงส่งนายอ าเภอ ณ 
สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอหนองบุญมาก ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 22.00 น. 

 
ปิดประชุม เวลา 13.30 น. 
    
 

                         (ลงช่ือ)  สุเมธ  ทิศกลาง  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายสุเมธ  ทิศกลาง) 

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
 

                  (ลงช่ือ)  มรกต  ดอนกระโทก  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวมรกต  ดอนกระโทก) 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
 

                         (ลงช่ือ)  รวยริน  พิมพ์ปรุ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางรวยริน  พิมพ์ปรุ) 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
 

                       (ลงช่ือ)  พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

 
 

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

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


