
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี  ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๒๕  มิถุนายน  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  นายธนสิทธ์ิ  ริค าแง   สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๖ ธนสิทธ์ิ  ริค าแง    
๑๔  นางนิพล  โคตะมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๓ นิพล  โคตะมา  
๑๕  นางตองอ่อน  โยธายุทธ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๗ ตองอ่อน  โยธายุทธ  
๑๖ 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  
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ นายวิเชียร  ธรรมรักษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล วิเชียร  ธรรมรักษา  
๒ นายนอม  โคตะมา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นอม  โคตะมา  
๓ นายจ านงค์     ไพค านาม เลขานุการนายก อบต. จ านงค์    ไพค านาม  
๔ นางสาวนิรมล  นามฮุง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นิรมล   นามฮุง  
๕ นายบุญชู   โฮมวงศ์ นักบริหารงานช่าง บุญชู   โฮมวงศ์  



ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

๖ นายเต็มชัย  ผลาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เต็มชัย  ผลาจันทร์  
๗ น.ส.พรรณภา  หินสอ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พรรณภา  หินสอ  
๘ นางสาววัทนพร  เกตุสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ วัทนพร  เกตุสุวรรณ  
๙ นางงามตา  โยธายุทธ แม่บ้าน งามตา  โยธายุทธ  
๑๐ นายพาณิชย์  บุญยู หัวหน้าส านักปลัด พาณิชย์  บุญยู  
๑๑ นางสุวรรณา ถันชมนาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุวรรณา ถันชมนาง  
๑๒ นางรุ่งนะภา  ตุพิลา นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่งนะภา  ตุพิลา  
๑๓ นายกฤษณะ  ฐานลุน นักวิชาการศึกษา กฤษณะ  ฐานลุน  
๑๔ นายชัทชัย  เวียงศรี นายช่างโยธา ชัทชัย  เวียงศรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บันทึกการประชุม... 
 



-๓- 
  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี  ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
วันท่ี  ๒๕  มิถุนายน  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 าบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ และได้ด าเนินการ
ประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  สวัสดีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงทุกท่าน  ในการประชุมใน 
(นายทองใบ  ไตรยราช) วันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ซ่ึงเป็นไปตาม 

การก าหนดสมัยประชุม ที่ได้ก าหนดสมัยประชุมไว้ต้ังแต่สมัยแรกของปี ๒๕๖๒  

ท่ีประชุม  รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  
ประธานสภาฯ  ขอมอบให้ทางเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

เลขานุการสภาฯ  ตามที่ได้ส าเนารายงานการประชุมฯสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒     
(นายก าพล ประดับศิลป์) เม่ือวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสภาฯ เพ่ือมอบให้

สมาชิกสภาฯตรวจดู และท่านสมาชิกทุกท่านได้น าเอกสารมาในวันนี้ ขอให้ทุกท่านได้
ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒ เม่ือวันที่  
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ว่ามีรายละเอียดตรงตามระเบียบวาระ หรือมติที่ประชุม หรือไม่
อย่างไร หากท่านใดเห็นควรให้มีการแก้ไข ถ้อยค าใดๆในรายงานการประชุม ขอให้เสนอ
ต่อที่ประชุมได้พิจารณา 

ท่ีประชุม  ได้ตรวจดูรายงานการประชุม 

ส.อบต. หมูท่ี ๘  ขอแก้ไขหน้าที่ ๑๕๔ บรรทัดที่ ๓ นับจากด้านล่างสุดขึ้นมา จาก “ยายสิงห์” ขอแก้ไข
(นายไพรัตน์ ศรีส าราญ) เป็น “ยายสิม” 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 
 

/ท่ีประชุม ... 



-๔- 

ท่ีประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่มีผู้ใดแสดงความคิด
(นายทองใบ ไตรยราช) เห็นเพ่ิมเติมอีก ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามที่ ส.อบต. หมู่ที่ ๘ ขอแก้ไขร่างรายงาน 

การประชุมสภาฯ หน้าที่ ๑๕๔ บรรทัดที่ ๓ นับจากด้านล่างขึ้นมา จากข้อความเดิม 
“ยายสิงห์” ขอแก้ไขเป็น “ยายสิม” หรือไม่ อย่างไร  

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบให้แก้ไขตามที่เสนอ ๑๔  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
- งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๔  ขอแก้ไขหน้าที่ ๘๘ จากเดิม “บ้านนางค าปัน ไชยมาตร – นายสิทธ์ิ รัตนพูม” ขอแก้ไข
(นายสมพร สุรินทะ) เป็น “บ้านนางค าปัน ไชยมาตร – นายสนิท รัตนภูมิ” 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่มีผู้ใดแสดงความคิด
(นายทองใบ ไตรยราช) เห็นเพ่ิมเติมอีก ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามที่ ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ขอแก้ไขร่างรายงาน 

การประชุมสภาฯ หน้าที่ ๘๘ จากเดิม “บ้านนางค าปัน ไชยมาตร – นายสิทธิ์ รัตนพูม” 
ขอแก้ไขเป็น “บ้านนางค าปัน ไชยมาตร – นายสนิท รัตนภูมิ” หรือไม่ อย่างไร  

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบให้แก้ไขตามที่เสนอ ๑๔  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
- งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่มีการเปลี่ยนแปลง
(นายทองใบ ไตรยราช) แก้ไขใดๆเพ่ิมเติมอีก ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓  

ประจ าปี ๒๕๖๒ เม่ือวันที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ หรือไม่ อย่างไร  
 

/มติท่ีประชุม ... 



-๕- 

มติท่ีประชุม  -  รับรองรายงานการประชุม ๑๔  เสียง 
- ไม่รับรองรายงานการประชุม - เสียง 
- งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๓.๑ การด าเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ าเพ่ือป้องกันและ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

ประธานสภาฯ ขอมอบให้ทางท่านนายกฯได้ชี้แจงรายละเอียด 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

นายก อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงได้เขียนโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบ 
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) ประมาณตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ าเพ่ือป้องกันและบรรเทา  

ปัญหาภัยแล้ง จ านวน ๒ แห่ง ภายใต้หลักเกณฑ์การขอรับสนับสนุนงบประมาณจะต้อง
มีความพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที งบประมาณการก่อสร้างหรือซ่อมแซมฝายแห่ง
ละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ลักษณะโครงการให้มีค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานในพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินก่อสร้างหรือซ่อมแซมแต่ละแห่ง เม่ือรวมกับค่าก่อสร้าง
หรือค่าซ่อมแซมแล้วต้องไม่เกินแห่งละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิงของเราจะด าเนินการบริเวณล าห้วยแคน หมู่ ๖ และห้วยหวาย หมู่ ๔  
 งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาทนั้น อาจจะใช้ไม่หมดทั้งจ านวน เนื่องจากขึ้นกับ
สภาพพ้ืนที่ ของแต่ละแห่ง แต่ละพ้ืนที่ ช่วงนี้รอความชัดเจนจากทางจังหวัดก่อน 
เนื่องจากช่วงนี้จะเข้าช่วงฤดูฝนแล้ว หากจะขอชะลอเอาไว้ก่อน จะสามารถด าเนินการ
ได้หรือไม่อย่างไร และขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบถึงข้อมูลโครงการ
ดังกล่าว 

ผอ.กองช่าง  โครงการทั้งสองแห่งไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากเข้าช่วงฤดูฝน โดยหลักการจะใช้
(นายบุญชู  โฮมวงศ์) แรงงานคน รายละเอียดงบประมาณขึ้นกับสภาพแต่ละพ้ืนที่ ส่วนรายละเอียดที่เก่ียวข้อง 

รอความชัดเจนจากจังหวัดสกลนคร พ้ืนที่แต่ละต าบลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก็ยัง
ไม่ได้ด าเนินการส่งโครงการแต่อย่างใด 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม เสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี 

 

/๓.๒ การบริหาร ... 
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๓.๒ การบริหารจัดการตลาดนัด วันท่ี ๓ และวันท่ี ๑๗ ของทุกเดือน  

ประธานสภาฯ ขอมอบให้ทางท่านนายกฯได้ชี้แจงรายละเอียด 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

นายก อบต. เนื่องจากทางอ าเภอนิคมน้ าอูน จะด าเนินกิจกรรมตามโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ 
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) รัชการที่ ๑๐ ตรงบริเวณถนนทางเข้านิคมสร้างตนเองล าน้ าอูน ซ่ึงจะด าเนินการติดต้ัง 
 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นลีลาวดี ตัดแต่งต้นไม้ ต้นสนให้สวยงาม เนื่องจากบริเวณ 

ทีต้ั่งของตลาดนัดเรานั้น บางส่วนจะทับกับพ้ืนที่ท่ีจะด าเนินกิจกรรม และมีการจอดรถ
ของผู้มาซ้ือสินค้ายื่นล้ าเข้าในพ้ืนที่ เกิดความไม่สวยงาม อาจจะส่งผลท าให้ต้นไม้ที่จะ
ปลูกได้รับความเสียหาย การบ ารุงรักษาจะท าได้ยาก ประชาชนจะเหยียบย่ าท าลาย 
 นายอ าเภอนิคมน้ าอูนได้เชิญตัวแทนจากสถานีต ารวจภูธรนิคมน้ า อูน นิคมสร้าง
ตนเองล าน้ าอูน อบต.หนองปลิง ตัวแทนของผู้ประกอบการ ท้องถิ่นอ าเภอนิคมน้ าอูน 
โดยท่านนายอ าเภอนิคมน้ าอูนขอคืนพ้ืนที่ จากบริเวณหน้าที่ท าการนิคมสร้างตนเองล า
น้ าอูน ถึง กศน. ห้ามจ าหน่ายสินค้าทั้งสองฝั่งข้างถนนบริเวณดังกล่าว โดยให้ตัวแทน
ผู้ประกอบการไปยื่นขออนุญาตใช้พ้ืนที่ เช่าพ้ืนที่ส าหรับด าเนินการกิจการตลาดนัดกับ
ทางนิคมสร้างตนเองล าน้ าอูนตรงบริเวณโรงยาง และจะด าเนินการปิดถนนเรียบคลอง
ทางเข้าปั้มน้ ามันบางจาก ถึง สี่แยกตลาดสดต าบลหนองปลิง โดยในวันที่ ๓ ที่จะถึงนี้ 
จะผ่อนผันให้ด าเนินการขายสินค้าบริเวณหน้าสถานีต ารวจฯได้ ผ่อนผันให้เฉพาะวันที่ ๓ 
ที่จะถึงนี้เท่านั้น 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๔ เห็นด้วยกับการย้ายตลาดไปโรงยาง แต่อยากให้ย้ายไปแบบถาวร ไม่ใช่ท าแล้วกลับมาที่ 
(นายจักรพงษ์  ดอนคง) เดิมอีก 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม เสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี 

๓.๓ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
(โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 

-โครงการจัดซ้ือล าโพง (ฮอร์น) ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ วัตต์ ราคาตัวละ 
๖,๙๙๐ บาท จ านวน ๒ ตัว รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๑๓,๙๘๐ บาท 

ประธานสภาฯ ขอมอบให้ทางท่านนายกฯได้ชี้แจงรายละเอียด 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

/นายก อบต. ... 
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นายก อบต. เนื่องจากระบบเสียงตามสายของหมู่ที่ ๖ ใช้งานไม่ได้ สร้างผลกระทบต่อการบริการ 
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) สาธารณะส าหรับการประชาสัมพันธ์ ติดต่อ สื่อสาร จากหน่วยงานภาครัฐสู่ประชาชนใน 
 ชุมชน การมอบนโยบาย การถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติ การจัดกิจกรรมที่ต้องให้ 

ประชาชนเข้าร่วมงานเป็นไปได้ยาก ขาดความร่วมมือ ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 
เนื่องจากไม่มีสื่อกลางที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดไปยังประชาชนในพ้ืนที่ จึง
จ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมระบบเสียงตามสายให้ใช้งานได้ดังเดิม และในการ
ด าเนิน การซ่อมแซมนั้น จากการส ารวจของผู้อ านวยการกองช่างนั้น  จ าเป็นต้อง
ด าเนินการจัดซ้ือล าโพง แบบฮอร์นมาเปลี่ยนตัวเดิมที่เสียหายใช้งานไม่ได้ จ านวน ๒ ตัว 
เนื่องจากล าโพง (ฮอร์น) เป็นครุภัณฑ์ และไม่ได้ต้ังเอาไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงต้องโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ซ่ึงอ านาจการโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอ านาจของ
สภา ท้องถิ่น  ในส่ วนของรา ยละเอียดนั้น ขอ มอบให้ ผู้อ า นวยการกองช่างชี้ แจ ง
รายละเอียดในส่วนของตัวล าโพง 

ผอ.กองช่าง จากการส ารวจนั้นพบว่า ระบบเสียงตามสายของหมู่ที่ ๖ เครื่องเสียงใช้งานได้ดี แต่ตัว 
(นายบุญชู โฮมวงศ์) ระบบการส่งเครื่องเสียงมีการช ารุดเสียหาย เสียงไม่ออก เนื่องจากล าโพงเดิมใช้งานไม่ได้

สึกหรอตามอายุการใช้งาน จึงจ าเป็นต้องจัดซ้ือล าโพง (ฮอร์น) ตัวใหม่มาเปลี่ยนจ านวน 
๒ ตัว เพ่ิมเป็น ๖๐๐ วัตต์ ติดต้ังตรงบริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ราคาตัวละ
๖,๙๙๐ บาท จ านวน ๒ ตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๙๘๐ บาท 

เลขานุการสภาฯ  เนื่องจากตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไม่ได้ต้ัง 
(นายก าพล ประดับศิลป์) งบประมาณเอาไว้ ดังนั้น หากจะด าเนินการจัดซ้ือจะต้องด าเนินการโอนงบประมาณตาม 

ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือให้มีงบประมาณในการจัดซ้ือ ซ่ึงการ
ที่จะโอนงบประมาณในหมวด ค่าครุภัณฑ์ นั้น กฎหมายให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น
เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาการโอน ตามข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ท าใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายเปนราย
การใหม่ ใหเปนอ านาจอนุมัติของสภาทองถิ่น” โดยการโอนงบประมาณในครั้งนี้  เสนอ
ให้พิจารณาโอนดังนี้ 

โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน    เคหะและชุมชน 
งาน         บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบ           ลงทุน    
หมวด       ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท     ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

/ รายการ ... 
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รายการ     โครงการจัดซ้ือล าโพง (ฮอร์น) ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ วัตต์ จ านวน ๒  
              ตัวๆละ ๖,๙๙๐ บาท ต้ังไว้รวม ๑๓,๙๘๐ บาท  

โอนลดจาก         
แผนงาน    เคหะและชุมชน 
งาน         บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบ           ด าเนินงาน 
ประเภท     ค่าใช้สอย 
รายการ     รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
              ๒.๒ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๖ สืบเนื่องจากเสียงตามสายมีฟ้าฝ่าลงมาท าให้ระบบเสียงตามสายได้รับความเสียหาย ใช้ 
(นายไวพจน์ สุรินทะ) งานไม่ได้มาหลายเดือนแล้ว 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๘ ฮอร์นเป็นแบบไหน อยากให้ซื้อแบบมีคุณภาพจะได้ไม่ต้องซ่อมแซมบ่อย 
(นายไพรัตน์ ศรีส าราญ) 

ผอ.กองช่าง เป็นแบบโมโนคับ 
(นายบุญชู โฮมวงศ์) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม เสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่สมาชิกอภิปราย  
(นายทองใบ ไตรยราช) หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ขอมติที่ประชุมว่า จะอนุมัติให้โอนงบประมาณตามที่เสนอ  

หรือไม่ อย่างไร  

มติท่ีประชุม  -  อนุมัติให้โอนงบประมาณ ๑๔  เสียง 
- ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ - เสียง 
-  งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายก อบต. 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

นายก อบต. วันพรุ่งนี้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอ าเภอนิคมน้ า อูน ขอความ 
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) ร่วมมือร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก การแต่งกายชุดสีเหลือง รองเท้าหุ้มส้น เริ่ม 

/เวลา ๐๘.๐๐ น. ... 
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เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอ าเภอนิคมน้ าอูน 
เม่ือวันศุกร์ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปราชการอบรมเก่ียวกับการเลือกต้ังท้องถิ่น 

ทางวิทยากรแจ้งว่า  เม่ือ คสช. หมดวาระลง การเลือกต้ังจะเป็นไปตาม ครม. ว่าจะ
ก าหนดให้มีการเลือกต้ังท้องถิ่นห้วงไหน โดยเลขาธิการ กกต. เกริ่นเอาไว้อย่างไม่เป็น
ทางการว่า อย่างให้ อปท. จัดท าร่างงบประมาณแล้วเสร็จเสียก่อน ซ่ึง อบจ. ให้หยุด
ปฏิบัติหน้าที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เลือกต้ังภายใน ตุลาคม ๒๕๖๒ เทศบาลให้หยุด
ปฏิบัติหน้าที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เลือกต้ังภายใน ธันวาคม ๒๕๖๒ และ อบต. หยุด
ปฏิบัติหน้าที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เลือกต้ังภายใน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.อบต. เขตละ 
๑ คน ถือหมู่บ้านเป็นเขตเลือกต้ัง 

ส่วนการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ประสานกับกองช่างให้
เรียบร้อย เนื่องจากต้องเสนอร่างภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

เลขานุการสภาฯ  การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะช้าที่รายละเอียดของโครงการของโครงสร้างพ้ืน 
(นายก าพล ประดับศิลป์) ฐาน  หากมีการปรับเปลี่ยนระหว่างการจัดท าอย่างทันที ทันใด กองช่างจะจัดท า

รายละเอียดของโครงการไม่ทัน ขอให้ทุกท่านเตรียมข้อมูลโครงการเอาไว้ 
  และเหตุที่ ต้องน าโครงการอันดับหนึ่งมาพิจารณาก่อน เนื่องจากให้รู้ข้อมูลใน

ภาพรวมก่อนว่า งบประมาณของแต่ละหมู่บ้านมีวงเงินงบประมาณเท่าไหร่ เม่ือเห็น
ภาพรวมแล้วค่อยขยับเพ่ิมเติมให้แต่ละหมู่บ้าน ตามความจ าเป็น ความเดือดร้อน และ
งบประมาณที่จะท าได้ ในส่วนของการอุคหนุนไฟฟ้านั้น ทางการไฟฟ้าจะแจ้งประมาณ
การมาให้แล้วน ามาต้ังเป็นร่างข้อบัญญัติ แต่หากแจ้งมาช้าหากจะรอคงไม่ทันในการ
จัดท าร่างข้อบัญญัติแน่นอน ทางกองช่างจึงต้องจัดท าประมาณการเผื่อเอาไว้เป็นวงเงิน
งบประมาณตัวเลขกลมๆ เพ่ือให้ทันกับขั้นตอนการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๘ อยากให้แนบแบบและประมาณราคาในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติด้วย 
(นายไพรัตน์ ศรีส าราญ) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๑ แจ้งตะแกรงร่องระบายน้ าช ารุด 
(นายสมเพศ ผลาจันทร์) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๒ แจ้งซ่อมไฟฟ้าบ้านนายสว่าง ศรีประภา และนายปริญญา โคตะมา 
(นางอภัยวรรณ เจริญสุทธินันท์) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๓ แจ้งซ่อมไฟฟ้าบ้านนายประมูล และนายจันทร์ 
(นายประภาส โพธ์ิศรี) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๔ ค่าน้ าประปา หมู่ที่ ๔ สามเดือนแล้วยังไม่ไปเก็บค่าน้ าประปา 
(นายจักรพงศ์ ดอนคง) 

/ส.อบต. หมู่ท่ี ๔ ... 
 



-๑๐- 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๔ ขอเสริมเรื่องค่าน้ าประปา หมู่ที่ ๔ เดือน มีนาคม – พฤษภาคม ยังไม่ไปเก็บค่าน้ า 
(นายสมพร สุรินทะ) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๕ การจัดเก็บค่าน้ าประปายายแหวบอกว่าทาง อบต.จัดท าล่าช้าเอง 
(นางวิไลวรรณ ค าภูแสน) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๖ เรื่องการเก็บขยะตลาดนัดทาง อบต.จะด าเนินการอย่างไร 
(นายธนสิทธ์ิ ริค าแง) 

เลขานุการสภาฯ  ทาง อบต.มีข้อบัญญัติเก่ียวกับการจัดการขยะที่ประกาศใช้อยู่แล้ว หากมีปริมาณขยะ 
(นายก าพล ประดับศิลป์) ตามเง่ือนไขที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียม ก็ต้องมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ขณะนี้รอให้ทาง

กลุ่มผู้ประกอบการย้ายสถานที่ด าเนินการไปก่อน 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๗ ขอขอบคุณทาง อบต.ที่ด าเนินการซ่อมไฟฟ้าให้กับทางชุมชน 
(นางตองอ่อน โยธายุทธ) 

รองประธานสภาฯ ฝากเรื่องถนนเส้น โรงเรียนชุมชนหนองปลิง แม้ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.  
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) แต่อยากให้ อบต.ช่วยดูแลบ้าง เนื่องจากการสัญจรไปมายากล าบาก 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๘ แจ้งซ่อมไฟฟ้าหน้าศาลาประชาคม และขอขอบคุณท่านนายกที่ให้เดินทางไปราชการที่ 
(นายไพรัตน์ ศรีส าราญ) จังหวัดขอนแก่นด้วย      

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  
 

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

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๑๕ น. 
 
  
   (ลงชื่อ)               ผู้บันทึกการประชุม 
    (นายก าพล  ประดับศิลป์) 
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
ii 

   (ลงชื่อ)                        ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
     (นายทองใบ   ไตรยราช) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 



 
การตรวจรายงานการประชุม 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวัดสกลนคร 

วันท่ี  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

................................................................................................. 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้อ่านและตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๒๕ มิถุนายน 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


