
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี  ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  
ณ.  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายทองใบ   ไตรยราช ประธานสภา อบต.หนองปลิง ทองใบ  ไตรยราช  
๒ นายวัชระพงษ์   พิมเสน รองประธานสภา อบต.หนองปลิง วัชระพงษ์   พิมเสน  
๓ นายประภาส    โพธิ์ศรี สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๓  ประภาส   โพธิ์ศรี  
๔ นายไพรัตน์    ศรีส าราญ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๘ ไพรัตน์   ศรีส าราญ  
๕ นายไวพจน์   สุรินทะ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๖ ไวพจน์   สุรินทะ  
๖ นางวิไลวรรณ  ค าภูแสน สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๕ วิไลวรรณ   ค าภูแสน  
๗ นายจันทร์ศรี  พัฒคาต สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๕ จันทร์ศรี  พัฒคาต  
๘ นางอภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๒ อภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์  
๙ นายสมเพศ   ผลาจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๑ สมเพศ   ผลาจันทร์  
๑๐ นายจักรพงศ์  ดอนคง สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๔ จักรพงศ์  ดอนคง  
๑๑ นายโชคชัย   โคตะมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๑ โชคชัย   โคตะมา  
๑๒ นายสมพร   สุรินทะ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๔ สมพร   สุรินทะ  
๑๓ นางตองอ่อน   โยธายุทธ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๗ ตองอ่อน   โยธายุทธ  
๑๔  นางนิพล  โคตะมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๓ นิพล  โคตะมา  
๑๕ นายก าพล  ประดับศิลป์ เลขานุการสภา อบต.หนองปลิง  ก าพล  ประดับศิลป์  

 
ผู้ไม่มาประชุม   
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายปริญญา  โคตมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๒  
๒ นายธนสิทธ์ิ  ริค าแง สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๖  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ นายวิเชียร    ธรรมรักษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล วิเชียร    ธรรมรักษา  
๒ นายเต็มชัย     ผลาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เต็มชัย    ผลาจันทร์  
๓ นายนอม     โคตะมา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นอม     โคตะมา  
๔ นายจ านงค์     ไพค านาม เลขานุการนายก อบต. จ านงค์    ไพค านาม  
๕ นางสาวนิรมล  นามฮุง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นิรมล   นามฮุง  
๖ นายบุญชู   โฮมวงศ์ นักบริหารงานช่าง บุญชู   โฮมวงศ์  
๗ นายอนุทิน  ลามค า นักพัฒนาชุมชน อนุทิน  ลามค า  



ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

๘ น.ส.พรรณภา  หินสอ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พรรณภา  หินสอ  
๙ นางทัศนีย์  เจริญไชย นักบริหารงานการคลัง ทัศนีย์  เจริญไชย  
๑๐ นางสาววัทนพร  เกตุสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ วัทนพร  เกตุสุวรรณ  
๑๑ นางงามตา  โยธายุทธ แม่บ้าน งามตา  โยธายุทธ  
๑๒ นายพาณิชย์  บุญยู หัวหน้าส านักปลัด พาณิชย์  บุญยู  
๑๓ นางสุวรรณา ถันชมนาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุวรรณา ถันชมนาง  
๑๔ นางรุ่งนะภา  ตุพิลา นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่งนะภา  ตุพิลา  
๑๕ นายกฤษณะ  ฐานลุน นักวิชาการศึกษา กฤษณะ  ฐานลุน  
๑๖ นายชัทชัย  เวียงศรี นายช่างโยธา ชัทชัย  เวียงศรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บันทึกการประชุม... 
 



-๓- 
 

  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี  ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  
ณ.  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

............................................................................................................... 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

  เม่ือถึงก าหนดเวลาการประชุม  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ( นายก าพล  
ประดับศิลป์)  ได้เชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  เข้าห้องประชุมและได้ส ารวจดูว่ามีสมาชิกครบ
องค์ประชุม  จึงได้เชิญให้สมาชิกนั่ง  และได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (นายทองใบ ไตรย
ราช)  กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ และได้ด าเนินการ
ประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  สวัสดีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงทุกท่าน ในการประชุมใน 
(นายทองใบ  ไตรยราช) วันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยท่านนาย 

อ าเภอนิคมน้ า อูนได้เรียกประชุมสภาฯสมัยประชุมวิสามัญในครั้งนี้  ซ่ึงตามประกาศเรียก
ประชุมระบุว่า ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง มีความประสงค์
ขอให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปลิง เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔ 
อ าเภอนิคมน้ า อูนพิจารณาแล้วจึงให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลิง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้ังแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็น
ต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง   

ท่ีประชุม  รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  
ประธานสภาฯ  ขอมอบให้ทางเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

เลขานุการสภาฯ  ตามที่ได้ส าเนารายงานการประชุมฯสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒     
(นายก าพล ประดับศิลป์) เม่ือวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสภาฯ เพ่ือมอบให้

สมาชิกสภาฯตรวจดู และท่านสมาชิกทุกท่านได้น าเอกสารมาในวันนี้ ขอให้ทุกท่านได้
ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ เม่ือวันที่  
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ว่ามีรายละเอียดตรงตามระเบียบวาระ หรือมติที่ประชุม หรือไม่ 

/อย่างไร ... 
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อย่างไร หากท่านใดเห็นควรให้มีการแก้ไข ถ้อยค าใดๆในรายงานการประชุม ขอให้เสนอ
ต่อที่ประชุมได้พิจารณา 

ท่ีประชุม  ได้ตรวจดูรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่มีการเปลี่ยนแปลง
(นายทองใบ ไตรยราช) แก้ไขใดๆเพ่ิมเติมอีก ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑  

ประจ าปี ๒๕๖๒ เม่ือวันที่  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หรือไม่ อย่างไร  

มติท่ีประชุม  -  รับรองรายงานการประชุม ๑๓  เสียง 
- ไม่รับรองรายงานการประชุม - เสียง 
- งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๓.๑ ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาการขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ขอให้  
(นายทองใบ  ไตรยราช) นายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต.  ขอมอบให้ทางท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ได้ชี้แจงรายละเอียด  
(นายวิเชียร  ธรรมรักษา) 

เลขานุการสภาฯ  แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ประกาศใช้แล้วนั้น  หากมีโครงการ/แผนงานที่ไม่ได้บรรจุเอา
(นายก าพล ประดับศิลป์) ไวใ้นแผน โดยหลักการแล้วสามารถที่จะด าเนินการเพ่ิมเติมแผนได้ ซ่ึงมีขั้นตอนพอสรุป 

พอสังเขป คือ  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่ นจัดท า ร่า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดประชุมเพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ 
ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เก่ียวข้อง รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์ 
เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาฉบับเพ่ิมเติม และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิง เพ่ือพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติม และประกาศใช้บังคับ
ต่อไป แต่ก่อนที่จะอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติมและประกาศใช้บังคับ นายก
ฯจะต้องเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติมนั้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

/หนองปลิง ... 
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หนองปลิงให้ความเห็นชอบก่อน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง จึงจะอนุมัติ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติม และประกาศใช้บังคับต่อไป โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
ที่นายกฯเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติมต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิงเพ่ือให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารที่ส าเนาแก่ทุกท่านแล้ว ในส่วน
ของรายละเอียดขอมอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา  

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติมนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(นางสุวรรณา ถันชมนาง)ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 

ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ก าหนดว่า  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 

เม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่นายกฯเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติมต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงเพ่ือให้ความเห็นชอบ หากเม่ือ สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิงให้ความเห็นชอบ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง
จึงจะพิจารณาประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 

โครงการที่จะขอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบในการด าเนินการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับที่ ๔ ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
ท่ีประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

นายก อบต.  เหตุผลที่ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ เนื่องจากว่าการบริการสาธารณะในบาง
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) บางด้านนั้นได้ประสบปัญหาในการด าเนินงานอย่างฉับพลัน และไม่ปรากฏโครงการ  

กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเรา ดังนั้น จึงต้องมีการเพ่ิมเติมโครงการ กิจกรรมเข้า
ไปบรรจุไว้เพ่ือให้สามารถที่จะน างบประมาณมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เผชิญอยู่
ได้ 
 ๑. โครงการขุดบ่อขยะ บ้านทันสมัย หมู่ที่ ๓ ต าบลหนองปลิง ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าบริเวณพ้ืนที่ท่ีจะรองรับขยะมูลฝอย ณ บ่อขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิง มีพ้ืนที่หลุมส าหรับฝังกลบขยะไม่เพียงพอที่จะรองรับขยะ เนื่องจากหลุมเดิม
นั้นได้ด าเนินการฝังกลบขยะเต็มพ้ืนที่หลุมหมดแล้ว ท าให้ขยะเกิดเป็นกองขยะขนาด
ใหญ่ เกิดเป็นขยะมูลฝอยตกค้าง ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนที่อาศัยโดยรอบและผู้ที่
สัญจรไปมา เกิดปัญหาเหตุร าคาญ เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค การปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า  และพ้ืนที่เกษตรกรรม และหากเข้าสู่ช่วงฤดูฝน น้ าฝนจะชะล้าง
กองขยะมูลฝอยและน าพาเชื้อโรค สารพิษต่างๆไหลตามกระแสน้ าลงสู่พ้ืนที่การเกษตร 
ที่อยู่อาศัย บ่อน้ าสาธารณะ เขื่อนน้ าอูน ดังนั้น จึงบรรจุโครงการเอาไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือที่จะสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  

๒. โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายล้อมพ้ืนที่ขยะมูลฝอย การที่บ่อขยะองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิงไม่มีรั้วก าแพงที่ปิดมิดชิด เป็นเพียงเสาปูนล้อมด้วยรวด
หนามจึงท าให้ขยะมูลฝอยฟุ้งกระจายไปยังนอกพ้ืนที่ของบ่อขยะ ไม่ว่าจะเป็นทาง
สาธารณะ พ้ืนที่สวนยางพารา พ้ืนที่การเกษตรข้างเคียง เป็นภาพบรรยากาศที่ไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย สกปรก ไม่สวยงาม สุ่มเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน เกิดการคุ้ยเขี่ยของ
สัตว์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะน าโรคต่างๆ และมีบุคคลมักง่ายลักลอบเผาขยะ
มูลฝอย ณ บ่อขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ท าให้เกิดการลุกลามเผา
ไหม้พ้ืนที่สวนยางพาราข้างเคียง ต้นยางพาราได้รับความเสียหาย บางต้นยืนต้นตาย ไฟ
ไหม้ที่อยู่อาศัย เป็นสาธารณภัยที่สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างยากแก่การควบคุม และที่
ส าคัญเกิดหมอกควันพิษอันตราย เป็นมลพิษทางอากาศ pm ๒.๕ 

๓. โครงการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแนวพระราชด าริต่างๆ ของรัชกาลที่ ๙ ในการ
บ าบัดทุกข์และบ ารุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดังนั้น จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการ
ต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ มีจิตอาสา บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่ต่างๆ 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ าท่วม
ในเขตชุมชน ปัญหาการจราจร และอ่ืนๆ กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ”  

/ดังนั้น เพ่ือถือ ... 



-๑๒- 

ดังนั้น เพ่ือถือเป็นการสนองพระราชด าริ พระราชด ารัส พระราโชบายของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ในการขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นการให้ความส าคัญ ปกป้องปกปักษ์รักษาสถาบันส าคัญ
ของชาติ จึงบรรจุโครงการเอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือรองรับกิจกรรม โครงการที่
ด าเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน    

ส.อบต. หมู่ท่ี ๒  ขอสนับสนุนในการด าเนินการจัดท าแผนฉบับเพ่ิมเติมในครั้งนี้ เพ่ือให้มีความครอบคลุม
(นางอภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์) ปัญหาความเดือดร้อนภายในชุมชน 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

เลขานุการสภาฯ  ปัญหาเรื่องขยะนั้นยิ่งนับวันยิ่งจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ การบริหารจัดการขยะของเรานั้น
(นายก าพล ประดับศิลป์) ทาง อบต.มีการจัดซ้ือถังขยะ การเก็บขนขยะวันละ ๒-๓ เที่ยวต่อวัน อันมีสาเหตุมาจาก 

ขยะนอกพ้ืนที่ท่ีมีบุคคลน าขยะเข้ามาทิ้งในพ้ืนที่ต าบลของเรา แต่ภาระในการบริหาร
จัดการ อบต.ของเราเป็นผู้แบกภาระเอาไว้ ปีงบประมาณละไม่ต่ ากว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท/
ปี อยากให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อย่างเช่นโรงเรียน
อนุบาลนิคมน้ าอูน จ่ายปีละประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าบาท แล้วก็จบเลย ให้เราเก็บขยะ
อย่างน้อย ๒-๓ เที่ยวต่อวัน ขยะเยอะมาก 

นายก อบต.  ทางรัฐบาลมีนโยบายในการคัดแยกขยะในครัวเรือนเป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยลดขยะ
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) ได้ และน่าจะมาด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลของเรา 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๒  เห็นด้วยกับการด าเนินการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
(นางอภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๓  เห็นด้วยในการที่จะด าเนินการท ารั้วบ่อขยะ 
(นายประภาส โพธ์ิศรี) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๓  เห็นด้วยอย่างยิ่งส าหรับการด าเนินการขุดบ่อขยะและการท ารั้วบ่อขยะ 
(นางนิพล  โคตะมา) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๔  หากปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น จะมีแนวทางการด าเนินการแก้ไขอย่างไร 
(นายจักรพงศ์ ดอนคง) 

เลขานุการสภาฯ  ขยะที่เพ่ิมมากขึ้นเป็นขยะที่มาจากนอกพ้ืนที่ อบต.ของเรา เราต้องไม่ซ้ือถังขยะเพ่ิม
(นายก าพล ประดับศิลป์) เพ่ือให้มีการด าเนินการคัดแยกขยะก่อนน ามาทิ้ง และเพ่ือให้ด าเนินการก าจัดขยะที่ 
   สามารถก าจัดได้เอง ส่วนขยะนอกพ้ืนที่นั้นต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ห้ามน าขยะนอก 

พ้ืนที่มาทิ้ง ท ารั้วบ่อขยะ ท าประตูเปิด-ปิด ไม่ให้บุคคลภายนอกน าพาหนะขนขยะมาทิ้ง
ที่บ่อขยะของเรา 

/ส.อบต. หมู่ท่ี ๔ ... 



-๑๓- 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๔  เห็นด้วยกับแนวความคิดของนายกฯที่ไม่ให้มีถังขยะ 
(นายสมพร สุรินทะ) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๕  ขยะในพ้ืนที่ของเรา เราน่าจะบริหารจัดการเองได้ เสนอให้ปิดถนนเส้นที่จะเข้าบ่อขยะ 
(นายจันทร์ศรี พัฒคาต) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๕  อยากให้เขียนป้ายปิดประกาศว่าห้ามน าขยะนอกพ้ืนที่มาทิ้ง ฝ่าฝืนจะด าเนินคดี 
(นางวิไลวรรณ ค าภูแสน) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๖  น่าจะด าเนินการธนาคารขยะในการคัดแยกขยะ และเห็นควรกับท่านวิไลวรรณ 
(นายไวพจน์ สุรินทะ) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๗  อยากให้แต่ละบ้านน าขยะใส่ถุงด า วันไหนจะไปเก็บก็ให้ขนออกมาหน้าบ้าน และให้รถ 
(นางตองอ่อน โยธายุทธ) ขยะตระเวนออกไปเก็บ 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๘  เห็นด้วยกับการเก็บขยะไว้ภายในบ้าน แต่ต้องก าหนดเวลาในการเก็บให้ชัดเจน รถขยะ 
(นายไพรัตน์ ศรีส าราญ) รักษาเวลา ต้องตรงเวลา 

รองประธานสภาฯ โครงการที่เสนอมาเป็นโครงการที่ดี และข้อเสนอที่เสนอมาของแต่ละท่านเป็นปัญหาที่ 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) ปลายเหตุ จึงอยากให้แก้ไขที่ต้นเหตุ คือ ครัวเรือน การปลูกจิตส านึก การอบรมให้ 

ความรู้ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่สมาชิกอภิปราย  
(นายทองใบ ไตรยราช) หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) ตามที่เสนอ หรือไม่ อย่างไร  

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบ   ๑๓  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
-  งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ ท่านใดมีอะไรที่จะชี้แจง สอบถามขอได้น าเรียนต่อที่ประชุมสภา 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 
 
 
 



-๑๔- 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๑  สอบถามความคืบหน้าของการด าเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
(นายโชคชัย โคตะมา)  

ส.อบต. หมู่ท่ี ๒  ขอแจ้งซ่อมไฟฟ้าทางขึ้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(นางอภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๓  แจ้งซ่อมไฟฟ้าบริหารจ านวน ๒ จุด และขอขอบคุณ อบต.ที่ไปด าเนินการซ่อมแซมประ 
(นางนิพล  โคตะมา) ปาหมู่บ้าน 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๔  ไฟฟ้าที่ไปด าเนินการซ่อมนั้น ใช้งานไม่ได้อีกแล้ว 
(นายสมพร สุรินทะ) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๔  เรื่องเศษปูนที่น ามาทิ้งจากการท าร่องระบายน้ า หมู่ที่ ๔ ให้ด าเนินการแก้ไขให้หน่อย 
(นายจักรพงศ์ ดอนคง) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๕  อยากให้ติดต้ังไฟฟ้าบริเวณวงเวียน หรือไฟเตือนก็ได้ 
(นายจันทร์ศรี พัฒคาต) 

รองประธานสภาฯ ฝากเรื่องโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามข้อบัญญัติฯ อยากให้เร่งด าเนินการ 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๘  อยากให้เร่งด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติ ๖๒ และให้พิจารณาด าเนินการตีเส้นแบ่ง 
(นายไพรัตน์ ศรีส าราญ) ช่องจราจรให้รถชะลอ ป้ายให้ทางขวาไปก่อน 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี 
ประธานสภา ฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านที่มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน  เม่ือไม่มี 
(นายทองใบ ไตรยราช)  อะไรสงสัยหรืออภิปรายอีก  กระผมขอปิดการประชุม      

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
  
   (ลงชื่อ)                                    ผู้บันทึกการประชุม 
    (นายก าพล  ประดับศิลป์) 
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
ii 

   (ลงชื่อ)                                    ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
     (นายทองใบ   ไตรยราช) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 



 
     
 

การตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวัดสกลนคร 
วันท่ี  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
................................................................................................. 

 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้อ่านและตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า การบันทึกการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบวาระและ
มติที่ประชุมสภาฯทุกประการ 

 ดังนั้น จึงได้ลงลายมือชื่อก ากับไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      
            (ลงชื่อ)                                       ประธานกรรมการ                
                                                       (นายไพรัตน์  ศรีส าราญ) 
 
  (ลงชื่อ)                         กรรมการ 
       (นายธนสิทธ์ิ  ริค าแง) 
 
  (ลงชื่อ)                                        กรรมการ 
      (นายไวพจน์    สุรินทะ) 
 
   (ลงชื่อ)                                         กรรมการ 
       (นายสมพร  สุรินทะ) 
 
  (ลงชื่อ)                                         กรรมการ 
      (นายปริญญา  โคตมา) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


