
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี 25๖๒ 

เมื่อวันท่ี  ๑๘  ธันวาคม   25๖๒   
ณ.  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

....................................................................................................................... 
๑. 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 นางอภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๒ อภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์  
๘ นายสมเพศ   ผลาจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๑ สมเพศ   ผลาจันทร์  
๙ นายจักรพงศ์   ดอนคง สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๔ จักรพงศ์  ดอนคง  
๑๐ นายโชคชัย   โคตะมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๑ โชคชัย   โคตะมา  
๑๑ นายสมพร   สุรินทะ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๔ สมพร   สุรินทะ  
๑๒ นางตองอ่อน   โยธายุทธ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๗ ตองอ่อน   โยธายุทธ  
๑๓  นางนิพล  โคตะมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๓ นิพล  โคตะมา  
๑๔  นายจันทร์ศรี  พัฒคาต สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๕ จันทร์ศรี  พัฒคาต  
๑๕  นายก าพล  ประดับศิลป์ เลขานุการสภา อบต.หนองปลิง   ก าพล  ประดับศิลป์  

 
๒. ผู้ไม่มาประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

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

      
 
 
 
 

/๓. ผู้เข้าร่วมประชุม ... 
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๓. ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายวิเชียร    ธรรมรักษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล วิเชียร    ธรรมรักษา  
2 นายเต็มชัย     ผลาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เต็มชัย    ผลาจันทร์  
3 นายนอม     โคตะมา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นอม     โคตะมา  
4 นายจ านงค์     ไพค านาม เลขานุการนายก อบต. จ านงค์    ไพค านาม  
5 นางสาวนิรมล  นามฮุง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นิรมล   นามฮุง  
๖ นายพาณิชย์  บุญยู หัวหน้าส านักปลัด พาณิชย์  บุญยู  
7 นายอนุทิน  ลามค า นักพัฒนาชุมชน อนุทิน  ลามค า  
8 นายชัทชัย  เวียงศรี นายช่างโยธา ชัทชัย  เวียงศรี  
9 นายกฤษณะ  ฐานลุน นักวิชาการศึกษา กฤษณะ  ฐานลุน  
10 น.ส.พรรณภา  หินสอ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พรรณภา  หินสอ  
11 นางทัศนีย์  เจริญไชย ผู้อ านวยการกองคลัง ทัศนีย์  เจริญไชย  
12 นางสุปราณี  มหาโคตร นักวิชาการเงินและบัญชี สุปราณี  มหาโคตร  
13 นางรุ่งนะภา  ตุพิลา นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่งนะภา  ตุพิลา  
14 นางก่ิงดาว  ศรีวิเศษ เจ้าพนักงานพัสดุ ก่ิงดาว  ศรีวิเศษ  
15 นายอาทิตย์   สุริยมาตย์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อาทิตย์   สุริยมาตย์  
16 นางสาวสุมาลี  ดาบลาอ า เจ้าพนักงานธุรการ สุมาลี    ดาบลาอ า  
17 นางสาววัทนพร  เกตุสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ วัทนพร  เกตุสุวรรณ  
1๘ นางงามตา  โยธายุทธ แม่บ้าน งามตา  โยธายุทธ  
๑๙ นางสุวรรณา  ถันชมนาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุวรรณา  ถันชมนาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บันทึกรายงานการประชุม ... 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี 25๖๒ 
เมื่อวันท่ี  ๑๘  ธันวาคม   25๖๒   

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

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
  เม่ือถึงก าหนดเวลาการประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงได้ตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ เม่ือมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง
เข้าห้องประชุม  และได้เชิญให้สมาชิกฯนั่งตามที่ซ่ึงจัดไว้ให้เป็นสัดส่วนแยกต่างหากจากผู้ เข้าร่วมประชุม  และ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง สมัย
สามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี 25๖๒ และได้ด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ        ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง โดยประธานสภาฯ ได้มีหนังสือนัด
(นายทองใบ ไตรยราช) ประชุมถึงสมาชิกทุกท่านให้มาประชุมในวันนี้ เนื่องจากว่าได้มีการเสนอญัตติเพ่ือเสนอให้ที่ 

ประชุมได้ทราบและพิจารณา จึงได้มีการนัดประชุมสมัยประชุม สมัยสามัญที่ ๔ ประจ าปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ และเนื่องจากว่าท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ในฐานะผู้
เสนอญัตติติดราชการจ าเป็นเร่งด่วน จึงได้ท าหนังสือมอบหมายให้นายเต็มชัย ผลาจันทร์ 
ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เป็นผู้อภิปราย ชี้แจง หรือแถลง
แทน 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือมีประเด็นเพ่ิมเติม หรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือมีประเด็นเพ่ิมเติม หรืออภิปรายต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  
เลขานุการสภาฯ  ตามที่ได้ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจ าปี ๒๕๖๒  
(นายก าพล  ประดับศิลป์)เม่ือวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยได้ส าเนาส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสภา

ฯ เพ่ือมอบให้สมาชิกสภาฯตรวจดู และท่านสมาชิกทุกท่านได้น าเอกสารมาในวันนี้ ขอให้
ทุกท่านได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่  ๒) 
ประจ าปี ๒๕๖๒  เม่ือวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ว่ามีรายละเอียดตรงตาม
ระเบียบวาระ หรือมติที่ประชุม หรือไม่อย่างไร หากท่านใดเห็นควรให้มีการแก้ไข ถ้อยค า
ใดๆในรายงานการประชุม ขอให้เสนอต่อที่ประชุมได้พิจารณา 

 
 

/ท่ีประชุม... 
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ท่ีประชุม  รับทราบและได้ตรวจดูรายงานการประชุม   

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอ อภิปราย แก้ไข เพ่ิมเติมถ้อยค า เนื้อหาหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
(นายทองใบ ไตรยราช) แก้ไขใดๆ ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 

(ครั้งที่ ๒) ประจ าปี ๒๕๖๒  เม่ือวันที่ ๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๒ หรือไม่ อย่างไร  

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

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๓.๑ รายงานสถานะการเงินการคลังประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ ต่อไป เป็ นการราย งานสถา นะการเงินการคลั ง ของ อบต . หนองปลิ ง  หลังสิ้ นสุ ด              
(นายทองใบ  ไตรยราช)  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ ขอให้ท่านรองนายกฯได้ชี้แจงรายละเอียด 

รองนายกฯ อบต. ตามที่การด าเนินงานตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านพ้นไปแล้ว และเป็นไปด้วยความ
(นายเต็มชัย ผลาจันทร์) ราบรื่น ดังนั้น จึงขอรายงานสถานะทางการเงิน การคลังให้กับทางสมาชิกสภาฯได้ 

รับทราบ โดยขออนุญาตมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นักวิชาการเงินและบัญชีได้
ชี้แจงรายละเอียดที่เก่ียวข้อง 

นักวิชาการเงินฯ ขอชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับสถานะการเงินการคลังให้สภาฯได้รับทราบดังต่อไปนี้ ด้านบัญชี 
(นางสุปราณี มหาโคตร) รายละเอียดรายรับ-รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ส าเนาแก่ทุกท่านไปพร้อมกับ

หนังสือนัดประชุมแล้ว และทุกท่านได้น ามา ดังนี้  

รายการ ประมาณการ รวม 

รายจ่าย     
งบกลาง ๕,๒๙๘,๑๐๐ ๕,๑๗๔,๔๕๙ 
เงินเดือนฝ่ายการเมือง ๒,๑๔๑,๓๘๐ ๒,๑๓๙,๑๒๐ 
เงินเดือนฝ่ายประจ า ๗,๖๖๐,๕๔๐ ๗,๖๐๐,๗๔๕ 
ค่าตอบแทน ๑,๒๒๕,๗๖๕ ๑,๑๓๐,๗๖๙.๗๕ 
ค่าใช้สอย ๒,๘๑๐,๔๒๐ ๒,๖๙๖,๓๐๙.๐๖ 
ค่าวัสดุ ๑,๘๐๕,๗๑๕ ๑,๗๔๘,๕๐๘.๕๒ 
ค่าสาธารณูปโภค ๕๗๘,๐๐๐ ๕๖๘,๘๑๑.๗๙ 
ค่าครุภัณฑ์   ๓๗๘,๐๘๐ ๓๖๖,๖๕๐ 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ๒,๙๒๑,๐๐๐ ๒,๔๕๒,๓๗๙.๙๒ 



 

เงินอุดหนุน ๒,๖๗๑,๐๐๐ ๒,๓๕๒,๓๑๐.๙๘ 
รายจ่ายอ่ืน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

รวมรายจ่าย ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ ๒๖,๒๔๐,๐๖๔.๐๒ 
รายรับ     

ภาษีอากร ๑๙๐,๐๐๐ ๑๗๓,๔๓๑.๗๕ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ ๑๑๔,๑๐๐ ๗๓,๓๙๖ 
รายได้จากทรัพย์สิน ๒๙๖,๐๐๐ ๒๔๖,๙๘๒.๓๒ 
รายได้จากสาธารณูปโภค ๔๗๐,๐๐๐ ๔๕๐,๒๑๗ 
รายได้เบ็ดเตล็ด ๓๕,๐๐๐ ๑๑,๖๓๐ 
รายได้จากทุน ๓,๙๐๐ ๑,๖๕๕ 
รัฐบาลจัดสรรให้ ๑๔,๑๙๑,๐๐๐ ๑๔,๗๕๙,๕๒๔.๕๗ 
เงินอุดหนุนท่ัวไป ๑๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑๑,๔๓๒,๔๗๘ 

รวม ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ ๒๗,๑๔๙,๓๑๔.๖๔ 
รวมรายรับ ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ ๒๗,๑๔๙,๓๑๔.๖๔ 

รายรับสูงกว่ารายจ่าย  ๙๑๙,๖๘๐.๖๒ 
 

 ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จ านวน ๙,๒๔๗,๓๑๕.๗๒ บาท 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม ชี้แจง หรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม ไม่มี 

 ๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ ขอให้ท่านรองนายกฯ 
(นายทองใบ  ไตรยราช) ได้ชี้แจงรายละเอียด 

รองนายก อบต.  ตามที่ก่อนเข้ารับหน้าที่ คณะผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนหนอง 
(นายเต็มชัย ผลาจันทร์) ปลิงเอาไว้ ซ่ึงตามกฎหมายได้ก าหนดให้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้ 

แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ในรายละเอียดขอมอบให้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องได้ชี้แจงรายละเอียด 

รองปลัด อบต.  เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง พ.ศ.  
(นางสาวนิรมล นามฮุง) ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้าก าหนดว่า  

“ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี” ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ 

/เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ... 
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เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง โดยนายกองค์การ  
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง ได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้ 

   รายละเอียด  ดังเอกสารที่แจกไปให้แล้วนั้น 
1. ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  ปีงบประมาณ  2562 
1.๑ การน าแผนพัฒนาต าบลไปใช้เชิงปริมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

                            ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 
                        - 
           ๑.๒ แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน         
      ๑.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชด าริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง      

   เป็นเงิน ๓๒,๙๗๕ บาท 
    ๑.๓ แผนงาน  การเกษตร 
          ๑. โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต เป็นเงิน  ๓๕,๕๙๐ บาท 

   ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียว 
    ๒.๑ แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   ๑. โครงการเก่ียวกับการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เป็นเงิน ๕๑,๖๒๐ บาท 
   ๒. โครงการจัดเตรียมการรับเสด็จ เป็นเงิน ๓,๑๘๐ บาท 
   ๓. โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ เป็นเงิน ๑๕,๐๕๐ บาท 
   ๔. โครงการพาน้องท่องธรรมะ เป็นเงิน  ๒๑,๗๓๕ บาท 
            ๕. โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา  เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท  
            ๖. โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา เป็นเงิน ๔,๖๐๐ บาท  
            ๗. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เป็นเงิน ๘,๗๔๕ บาท 

            ๘. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
                        เป็นเงิน ๙,๙๕๐ บาท    

         ๒.๒ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
     - 
         ๒.๓ แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    ๑. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรี เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐  บาท (ไม่ได้    
                                   ด าเนินการ) 

   ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
         ๓.๑ แผนงาน  การศึกษา 

/๑. โครงการค่าอาหาร ... 
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๑. โครงการค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง,โรงเรียนบ้านโคก 
    มะนาวทันสมัย เป็นเงิน ๔๘๐,๒๓๘.๑๙ บาท 

                      ๒. โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๒ , หมู่ ๕ เป็นเงิน     
                                 ๘๔,๕๐๗.๑๘ บาท 

            ๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    หมู่ ๒ , หมู่ ๕  เป็นเงิน ๒๗๗,๑๔๐ บาท 
๔. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย เป็นเงิน    
    ๕๙๗,๙๒๐ บาท 

    ๕. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง เป็นเงิน    
    ๖๓๘,๘๐๐ บาท  

                        ๖. โครงการวันเด็กแห่งชาติ เป็นเงิน ๔,๙๐๐ บาท 
๗. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สือ่การเรียนการสอน) เป็นเงิน         
    ๘๓,๓๐๐ บาท 
๘. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน       
    ๒๙,๓๘๐ บาท    
๓.๒ แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

   ๑. โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬาต าบลหนองปลิง เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท 
   ๒. โครงการแข่งขันกีฬา อบต. หนองปลิงต้านยาเสพติด เป็นเงิน ๑๑๒,๓๓๐ บาท 
   ๓. โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท  
       (ไม่ได้ด าเนินการ) 
   ๓.๓ แผนงาน  งบกลาง 
   ๑. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเงิน ๓,๕๕๖,๑๐๐ บาท 
   ๒. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นเงิน ๑,๓๒๐,๘๐๐ บาท 
   ๓. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท  
   ๔. โครงการสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.หนอง 
       ปลิง เป็นเงิน ๖๐,๕๐๐ บาท 
   ๓.๔ แผนงาน    สังคมสงเคราะห์ 
   ๑. โครงการผู้สูงวัยไทหนองปลิง เป็นเงิน ๗๖,๔๘๗ บาท    
   ๓.๕ แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

๑. โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
    เป็นเงิน ๙,๙๙๐ บาท 
๒. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง  
    ปลิง (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) เป็นเงิน ๘,๙๒๐ บาท                             

                         ๓. โครงการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เป็นเงิน ๕๓,๖๔๕ บาท 
   ๓.๖ แผนงาน  สาธารณสุข 
 

/๑. โครงการพระราชด าริ ... 
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                      ๑. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม. ๑ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
                      ๒. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม. ๒ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
                      ๓. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม. ๓ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  
                      ๔. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม. ๔ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
   ๕. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม. ๕ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
            ๖. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม. ๖ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  
                      ๗. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม. ๗ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  
                      ๘. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม. ๘ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  
                     ๙. โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นเงิน ๙,๙๒๐
                          บาท  
                              ๑๐. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นเงิน ๒๐,๗๙๐ บาท 

   ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน 
    ๔.๑ แผนงาน  การเกษตร 
    ๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเ ด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
       เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท  (ไม่ได้ด าเนินการ) 
    ๒. โครงการ “รักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน” เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (ไม่ได้ด าเนินการ)  
   ๓. โครงการจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เป็นเงิน ๗๘,๕๘๐ บาท 

๔. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ 
     บาท 

๕. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน ๓๗,๖๔๐ บาท 

   ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง
        ๕.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักเทียม หมู่ ๑                
หน้าบ้าน นายวิเศษชัย โพธิ์ศรี ถึง วัดศิริมงคล เป็นเงิน ๑๓๔,๐๐๐ บาท  

๒. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ า บ้านทรายค า หมู่ที่ 
๔ จุดหน้าบ้าน นางไพยะ รัตนพูล ถึง หน้าบ้านนายชัยฤทธิ์ รัตนานิคม เป็นเงิน 
๕๓๗,๙๙๙ บาท 

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้ านทรายค า หมู่ที่ ๔            
จุดเริ่มต้นที่ดินแปลง นายสมจิตร ผลาจันทร์ เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท                     

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลิ ง หมู่ที่ ๕              
สายข้างโรงพยาบาลนิคมน้ าอูน อ าเภอนิคมน้ าอูน เป็นเงิน ๒๕๙,๐๐๐ บาท                              

๕. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบพ้ืนที่สาธารณะ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่  ๖ เป็นเงิน   
๑๙๔,๗๘๙.๔๘ บาท 

/๖.โครงการก่อสร้างถนน ... 
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๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีเมือง หมู่ที่ ๗                                             
เส้นถนนบ้านศรีเมือง – บ้านหนองหลวง เป็นเงิน ๒๗๖,๐๐๐ บาท 

                             ๗.  โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต. หนองปลิง เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
   ๘.  โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอพังโคน ตามโครงการติดต้ังไฟฟ้าบริการ 

สาธารณะ (สายพาดดับ) จุดเริ่มต้นหม้อแปลงไฟฟ้า ถึง บ้านนางเมตตา ศูนยะราช 
บ้านหนองผักเทียม หมู่ที่ ๑ เป็นเงิน ๒๐๔,๗๕๘.๓๒ บาท 

๙.  โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอพังโคน ตามโครงการติดต้ังไฟฟ้าบริการ 
     สาธารณะ (สายพาดดับ)จุดเริ่มต้นหม้อแปลงไฟฟ้า ถึงวัดป่าบ้านโคกมะนาว บ้านโคก  
     มะนาว หมู่ที่ ๒  เป็นเงิน  ๒๙๙,๓๕๔.๒๖ บาท 

   ๑๐. โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอพังโคน ตามโครงการติดต้ังไฟฟ้าบริการ 
        สาธารณะ (สายพาดดับ) จุดเริ่มต้นหม้อแปลงไฟฟ้า ถึงบ้านนายประมูล โยธายุทธ บ้าน 
        ทันสมัย หมู่ที่ ๓  เป็นเงิน  ๒๒๕,๖๕๖.๓๒ บาท 
         ๑๑. โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอพังโคน ตามโครงการติดต้ังไฟฟ้าบริการ 
        สาธารณะ  (สายพาดดับ) จุดเริ่มต้นหม้อแปลงไฟฟ้า ถึง บ้านนายประสิทธ์ิ สุรินทะ  
                                  บ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ ๘ เป็นเงิน ๓๕๕,๘๔๐ บาท 
   ๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทันสมัย หมู่ที่ ๓                                                     
        จุดข้างวัดบ้านทันสมัย เป็นเงิน ๑๑๒,๓๘๐.๙๒ บาท 
                             ๑๓. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ า หน้าโรงพยาบาล 
                  นิคมน้ าอูน บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ เป็นเงิน ๓๑๑,๐๐๐ บาท     
                   ๕.๒  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

๑. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (ไม่ได้ด าเนินการ) 
๒. โครงการค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่ได้ด าเนินการ) 
๓.  โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ อบต. หนองปลิง เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
๔.  โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการขององค์กรปกครองส่วน     
     ท้องถิ่น เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท      
๕.  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร เป็นเงิน ๗,๖๕๐ บาท                

                   ๕.๓ แผนงาน  การรักษาความสงภายใน 
๑.  โครงการซ้อมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน               
    ๑๕,๐๐๐ บาท 
๒.  โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เป็นเงิน ๑๔,๙๙๐ บาท 
๓. โครงการป้องกันและแก้ไชปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เป็นเงิน ๑๔,๐๙๐ บาท 
๔. โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อปพร.ต าบลหนองปลิง เป็นเงิน ๒๗,๒๐๐ บาท 
๕.  โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เป็นเงิน ๖๗,๙๔๐ บาท 

                       ๖.  อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน 
       ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวัดสกลนคร  เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

/๕.๔  แผนงาน  ... 



 

-๑๐- 

                    ๕.๔  แผนงาน  สร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
   ๑. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเงิน ๑๙,๐๓๗ บาท 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม ชี้แจง หรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม ไม่มี 

   ๓.๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ประธานคณะกรรมการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
(นายไพรัตน์ ศรีส าราญ) ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ ก าหนดให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยให้มีหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง  วิธีการประเมินผล  และด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหลังจากท าการ
ประเมินแล้วให้รายงานความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของรายละเอียดนั้น ปรากฏตามเอกสารที่ส าเนาแจกแก่สมาชิกทุก
ท่านแล้ว ในส่วนของรายละเอียดนั้นขอมอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจงและเสนอต่อที่ประชุม 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
(นางสุวรรณา ถันชมนาง)ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็ นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี และตามที่ อบต.หนองปลิง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีโครงการที่ ได้ด าเนินงาน จ านวน ๖๐ โครงการ ขอชี้แจง
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกแก่ทุกท่านแล้ว (จากนั้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้
ชี้แจง อธิบาย รายละเอียดของโครงการ/แผนงานของแต่ละยุทธศาสตร์จนครบทุกโครงการ 
รวมจ านวน ๖๐ โครงการ/แผนงาน และรายละเอียดของครุภัณฑ์)  
 

                             /ตามที่ได้ชี้แจงดังกล่าว ... 
 



 

-๑๑- 

                             ตามที่ได้ชี้แจงดังกล่าว สามารถสรุปยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน   
                             และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติในภาพรวมได้ดังนี้   
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการท่ี
ปรากฏในแผน จ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 

จ านวนโครงการท่ีไม่ได้
ปฏิบัติ 

 จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
1.การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8 2 25.00 6 75.00 

2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการ
ท่องเท่ียว 

14 8 57.14 6 42.85 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 47 28 59.57 19 40.42 

4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง
สมดุลย่ังยืน 

7 3 42.85 4 57.14 

5. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาล
และความมั่นคง 
 

64 19 29.68 45 70.31 

รวม 140 60 42.85 80 57.14 

 
   จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผน   140     โครงการ 
   จ านวนโครงการที่ปฏิบัติได้      60      โครงการ 

สูตรค านวณ (60 )  จ านวนโครงการที่ปฏิบัติได้ X  100   =    42.85  %     
                                                             ( 140)  โครงการที่อยู่ในแผน 

          * ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ  42.85  %  

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม ชี้แจง หรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม ไม่มี 

๓.๔ การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖๓  

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาการขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประ  
(นายทองใบ  ไตรยราช) จ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอให้รองนายกฯได้ชี้แจงรายละเอียด 
 

/รองนายก อบต. ... 
 



 

-๑๒- 

รองนายก อบต.  ขอมอบให้ทางหัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงรายละเอียด  
(นายเต็มชัย ผลาจันทร์) 

หัวหน้าส านักปลัด ตามที่ อบต.หนองปลิง ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
(นายพาณิชย์  บุญยู) ใช้บังคับ ซ่ึงช่วงระยะเวลาที่จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น เป็นการด าเนินงานในห้วง 

เดือน มิถุนายน – สิงหาคม โดยมีการวางแผนส าหรับการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ และได้ขออนุมัติบรรจุการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวนเอาไว้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน ๓ เครื่องๆละ ๒๘,๖๐๐ บาท แยก
เป็น งานบริหารทั่วไป จ านวน ๒ เครื่อง (๕๗,๒๐๐ บาท) และงานบริหารงานคลัง จ านวน 
๑ เครื่อง (๒๘,๖๐๐ บาท) รวมงบประมาณจ านวนรวมทั้งสิ้น ๘๕,๘๐๐ บาท  
 โดยเครื่องปรับอากาศดังกล่าวข้างต้นนั้น จะติดต้ังเอาไว้ส าหรับการปรับปรุงห้อง
ส านักปลัด จ านวน ๒ เครื่อง และห้องกองคลังจ านวน ๑ เครื่อง แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
เม่ือครั้นด าเนินการปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต. แล้วเสร็จ ซ่ึงเป็นระยะเวลาหลังจากที่ได้
ตราข้อบัญญัติ ห้องส านักปลัดและห้องกองคลังที่ปรับปรุงแล้วเสร็จนั้น มีระยะฝ้าเพดานที่
ต่ าและมีพ้ืนที่ห้องไม่กว้างมาก หากจะติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน
หรือชนิดแขวน จะไม่มีความเหมาะสมกับขนาดของห้อง และลักษณะของห้อง จะเกะกะ 
สุ่มเสี่ยงต่ออันตราย เนื่องจากหากแขวนแล้วจะอยู่ในระดับเดียวกันกับศีรษะ ไม่เป็ น
ระเบี ยบ เรี ยบร้ อย  ไม่ปลอดภั ย  ดั งนั้ น  จึ ง เห็ นควรพิ จ ารณ าด า เนิ น กา ร จั ด ซ้ื อ
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังจะมีความเหมาะสมและปลอดภัยมากกว่า และมีราคาที่ ต่ า
กว่า ตกราคาเครื่องละ ๒๑,๐๐๐ บาท  
 ดังนั้น  ในวันนี้จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ๒ อย่างคือ ประการแรก จะให้
พิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก่อน โดยขอแก้ไข
ข้อความจากเดิม “เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน ” เป็น
“เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังติดผนัง” ประการที่สอง คือ พิจารณาโอน
งบประมาณ ในส่วนต่างของราคาไปเพ่ิมใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
หมวด ค่าใช้สอย ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีรายละเอียดตามเอกสารทีแ่นบไป
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ดังนี้ 

 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ ก าหนดว่า การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจ 

/อนุมัติของสภาท้องถิ่น ... 



 

-๑๓- 
 
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ซ่ึงเครื่องปรับอากาศถือเป็นรายจ่าย หมวด ค่าครุภัณฑ์ การขอ
เปลี่ยนแปลงลักษณะจากเดิม “ชนิดต้ังพ้ืนหรือแขวน” เป็น “ชนิดติดผนัง” จึงเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  ดั งนั้ น จึงมีความประสงค์ที่จ ะ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไปและแผนงานบริหารงานคลัง ใน
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 

แก้ไขเปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

แผนงานบริหารงาน ท่ัวไป งานบริหารท่ัว ไป
๑ . ๑ . ๗  โ ค ร ง ก า ร จั ด ซ้ื อ แ ล ะ ติ ด ต้ั ง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ช นิดแขวน (มี ร ะบบ ฟอกอากาศ) จ าน วน 
๕๗,๒๐๐ บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๒ เครื่องๆ
ละ ๒๘,๖๐๐ บาท  ตามบัญชี ราคามาตรฐา น
ครุภัณฑ์ ณ เดือน มกราคา ๒๕๖๑ ปรากฏ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ข้อ 
๑๐ หน้า ๑๙๗ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
๑ .๑ . ๒  โ ค ร ง ก า ร จั ด ซ้ื อ แ ล ะ ติ ด ต้ั ง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ช นิดแขวน (มี ร ะบบ ฟอกอากาศ) จ าน วน 
๒๘,๖๐๐ บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๑ เครื่องๆ
ละ ๒๘,๖๐๐ บาท  ตามบัญชี ราคามาตรฐา น
ครุภัณฑ์ ณ เดือน มกราคา ๒๕๖๑ ปรากฏ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ข้อ 
๑๐ หน้า ๑๙๗ 

 

๑.๑.๗ โครงการจัดซ้ือและติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ช นิดติดผนัง (มี ระบบฟอกอากาศ) จ านวน 
๔๒,๐๐๐ บาท 
 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู 
จ านวน  ๒ เครื่องๆละ ๒๑,๐๐๐ บาท ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ณ เดือน มกราคา ๒๕๖๑ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ข้อ ๑๐ หน้า 
๑๙๗ 
 
 
๑.๑.๒ โครงการจัดซ้ือและติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ช นิดติดผนัง (มี ระบบฟอกอากาศ) จ านวน 
๒๑,๐๐๐ บาท 
 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู 
จ านวน  ๑ เครื่องๆละ ๒๑,๐๐๐ บาท ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ณ เดือน มกราคา ๒๕๖๑ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ข้อ ๑๐ หน้า 
๑๙๗ 
 
 
 
 
 

   



 

-๑๔- 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร  
(นายทองใบ ไตรยราช) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๓ เครื่องปรับอากาศที่จะติดต้ังนั้น จะติดต้ังห้องรองปลัดฯ ใช่หรือไม่คับ ผมเห็นว่าน่าจะติดต้ัง
(นายประภาส โพธ์ิศรี) เนื่องจากเกรงว่าห้องจะร้อนมาก เห็นควรรีบด าเนินการติดต้ัง 

ท่ีประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร  
(นายทองใบ ไตรยราช) 

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่สมาชิกอภิปราย  
(นายทองใบ ไตรยราช) หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ขอมติที่ประชุมว่า จะอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

งบประมาณ ๒๕๖๓ ตามที่เสนอ หรือไม่ อย่างไร 

มติท่ีประชุม  -  อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณตามที่เสนอ ๑๓  เสียง 
- ไม่อนุมัติ     - เสียง 
- งดออกเสียง     ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ต่อไปจะเป็นการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนต่างของราคาเครื่องปรับอากาศ จ านวน ๓ เครื่อง
ข้างต้น ซ่ึงเดิมนั้นเป็นเครื่องปรับอากาศชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน ราคาเครื่องปรับอากาศ
จะมีราคาเครื่องละ ๒๘,๖๐๐ บาท แต่พอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
เป็นเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ราคาจะลดลงมาเหลือราคาเครื่องละ ๒๑,๐๐๐ บาท 
ดังนั้น จึงจะขออนุมัติโอนงบประมาณในส่วนต่างที่เกิน ๒๑,๐๐๐ บาทต่อเครื่อง จ านวน ๓ 
เครื่อง  (รวม ๗,๖๐๐ x ๓ = ๒๒,๘๐๐ บาท) ไปต้ังเพ่ิมในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริ ห า รทั่ วไป  ห มวด ค่าใช้ สอย  ค่า บ า รุ งรั กษา และซ่อมแซม  ซ่ึ งตา มระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

โอนเพ่ิม (๑) 
ด้าน         บริหารงานทั่วไป 
แผนงาน    บริหารงานทั่วไป 
งาน         บริหารทั่วไป 
งบ           ด าเนินงาน    
 

/หมวด       ค่าใช้สอย ... 



 

-๑๕- 
 

หมวด       ค่าใช้สอย 
ประเภท     ๒.๔ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติ ๙๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕,๖๕๔.๓๖ 
บาท ขออนุมัติโอนเพ่ิม ๑๕,๒๐๐ บาท ยอดงบประมาณหลังโอน ๒๐,๘๕๔.๓๖ บาท 

โอนลดจาก 
ด้าน         บริหารงานทั่วไป 
แผนงาน    บริหารงานทั่วไป 
งาน         บริหารทั่วไป 
งบ           ลงทุน 
หมวด       ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท     ครุภัณฑ์ส านักงาน  
๑.๑.๗ โครงการจัดซ้ือและติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ งบประมาณอนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ ๕๗,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๗,๒๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด 
๑๕,๒๐๐ บาท ยอดงบประมาณหลังโอน ๔๒,๐๐๐ บาท 
 

โอนเพ่ิม (๒) 
ด้าน         บริหารงานทั่วไป 
แผนงาน    บริหารงานทั่วไป 
งาน         บริหารทั่วไป 
งบ           ด าเนินงาน    
หมวด       ค่าใช้สอย 
ประเภท     ๒.๔ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
งบประมาณอนุ มัติ ตามข้อบัญญั ติ  ๙๗,๐๐๐ บา ท งบประมาณคงเหลือ ก่อน โอน 
๒๐,๘๕๔.๓๖  บา ท  ขออนุ มัติ โอน เพ่ิม ๗,๖๐๐ บาท  ยอดงบประมาณ หลัง โอน 
๒๘,๔๕๔.๓๖ บาท 

โอนลดจาก 
ด้าน         บริหารงานทั่วไป 
แผนงาน    บริหารงานทั่วไป 
งาน         บริหารงานคลัง 
งบ           ลงทุน  
 
 

/หมวด       ค่าครุภัณฑ์ ... 



 

-๑๖- 

หมวด       ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท    ครุภัณฑ์ส านักงาน  
๑.๑.๒ โครงการจัดซ้ือและติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ งบประมาณอนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ ๒๘,๖๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๘,๖๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด 
๗,๖๐๐ บาท ยอดงบประมาณหลังโอน ๒๑,๐๐๐ บาท      

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร  
(นายทองใบ ไตรยราช) 
 
ส.อบต. หมู่ท่ี ๓ เห็นดีด้วยคับ เนื่องจากโอนงบประมาณมาเพ่ิมเอาไว้ในส่วนที่บริการในส่วนรวม 
(นายประภาส โพธ์ิศรี) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร  
(นายทองใบ ไตรยราช) 

ท่ีประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่สมาชิกอภิปราย  
(นายทองใบ ไตรยราช) หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ขอมติที่ประชุมว่า จะอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณ ๒๕๖๓ ตามที่เสนอ หรือไม่ อย่างไร 

มติท่ีประชุม  -  อนุมัติให้โอนงบประมาณตามที่เสนอ  ๑๓  เสียง 
- ไม่อนุมัติ     - เสียง 
- งดออกเสียง     ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญทุกท่านได้เสนอต่อที่ประชุม 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

เลขานุการสภาฯ  ขอแจ้งรายการและประเภทกีฬาที่จะด าเนินการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. ในวันที่ ๒๔ – 
(นายก าพล ประดับศิลป์) ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง  

เปตองชาย เปตองหญิง และกีฬาพ้ืนเมือง และขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า อบต.ของเราจะ
ใส่ชุดวอร์มสีอะไรดี ที่พวกเรามีอยู่แล้ว จะได้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๔ เสนอให้จัดซ้ือชุดวอร์มชุดใหม่เพ่ือใช้ส าหรับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. 
(นายจักรพงศ์ ดอนคง) 
 

/ประธานสภาฯ ... 
 



 

-๑๗- 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร  
(นายทองใบ ไตรยราช) 

ท่ีประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่สมาชิกอภิปราย  
(นายทองใบ ไตรยราช) หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ขอมติที่ประชุมว่า จะเห็นด้วยให้ด าเนินการจัดซ้ือชุดวอร์ม 

ตามที่ท่านจักรพงศ์  ดอนคง  ที่เสนอ หรือไม่ อย่างไร 

มติท่ีประชุม  -   เห็นด้วย     ๑๓  เสียง 
- ไม่เห็นด้วย     - เสียง 
- งดออกเสียง     ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

 
ส.อบต. หมู่ท่ี ๒  สอบถามเรื่องไฟฟ้าสายพาดดับบ้านโคกมะนาว ตามข้อบัญญัติ ๒๕๖๒ งบประมาณต้ัง 
(นางอภัยวรรณ เจริญสุทธินันท์) เอาไว้มาก แต่เวลาจ่ายจริงท าไมถึงต่ ากว่างบประมาณที่ได้ต้ังเอาไว้ 

ผอ.กองช่าง  เนื่องจากตามเนื้องานและปริมาณงานนั้น การไฟฟ้าอ าเภอพังโคนได้ประมาณราคาที่จะต้อง
(นายบุญชู โฮมวงศ์) จ่ายจริงเพียงเท่านั้น ทาง อบต.จึงต้ังจ่ายตามที่การไฟฟ้าพังโคนได้แจ้งราคามา  

เลขานุการสภาฯ  งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นั้นเป็นเพียง
(นายก าพล ประดับศิลป์) ตัวเลขราคาเพียงคร่าวๆ เนื่องจากในห้วยระยะเวลาที่จัดท าร่างข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๒ ได้แจ้ง 

ขอทราบรายละเอียดและราคาจากทางการไฟฟ้าพังโคนไปแล้ว แต่ขณะนั้นยังไม่ได้รับแจ้ง
กลับมาแต่อย่างใด และหากจะรอการไฟฟ้าพังโคนแจ้งมา คงจะไม่ทันการประกาศใช้บังคับ
ข้อบัญญั ติงบประมาณ ๒๕๖๒ อย่า งแน่นอน ดังนั้น  การจัดท างบประมาณจึงต้ อง
ด าเนินการประมาณราคาเอาเอง จึงท าให้เวลาจ่ายเงินจริงจึงมีความแตกต่างกับราคาที่ต้ัง
เอาไว้  

ส.อบต. หมู่ท่ี ๓  ขอขอบคุณทางกองช่างที่ด าเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านให้ใช้ได้ดีดังเดิม 
(นางนิพล  โคตะมา) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๔ แจ้งฝาร่องระบายน้ าหน้าบ้านนางศิรินญา แตกช ารุดเสียหาย อยากให้ด าเนินการซ่อมแซม 
(นายจักรพงศ์ ดอนคง) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๕ สอบถามเรื่องการเพ่ิมหลอดไฟฟ้าตามถนนจะได้ไหม อยากเพ่ิมหลอดหน้าบ้านปลัดอ้อย 
(นางวิไลวรรณ ค าภูแสน) 

ผอ.กองช่าง  ถนนสายนั้นไม่มีไฟฟ้าสายพาดดับ ถ้ายังไงขอให้เสนอบรรจุไว้ในร่างงบประมาณ ๒๕๖๔
(นายบุญชู โฮมวงศ์)  

/ส.อบต. หมู่ท่ี ๕ ... 
 



 

-๑๘- 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๕ อยากให้พิจารณาตัดหญ้าบริเวณคลองส่งน้ า ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้รถแทรกเตอร์ของ 
(นายจันทร์ศรี พัฒคาต)  

ส.อบต. หมู่ท่ี ๓  เสนอให้ไปศึกษาดูงาน 
(นายประภาส โพธ์ิศรี) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๔ หากจะไปศึกษาดูงาน อยากที่จะไปให้ไกลๆ 
(นายจักรพงศ์ ดอนคง) 

เลขานุการสภาฯ  งบประมาณที่ต้ังเอาไว้มีไม่มาก หากจะไปศึกษาดูงานใกล้ หรือไกล ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่
(นายก าพล ประดับศิลป์) ต้ังเอาไว้ด้วย 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๖  ในช่วงก่อนปีใหม่อยากขอความอนุเคราะห์รถน้ าไปล้างบริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖  
(นายไวพจน์  สุรินทะ)  เนื่องจากทางชุมชนจะด าเนินการผูกแขนผู้เฒ่า ผู้สูงอายุ 

รองประธานสภาฯ สอบถามเรื่องก าแพงหมู่ที่ ๗ ที่พังทลาย 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน)  

หัวหน้าส านักปลัด ขณะนี้อยู่ระหว่างการแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการงานก่อสร้างตามสัญญาจ้าง และ 
(นายพาณิชย์ บุญยู) ซ่อมแซมก าแพงเดิมที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยได้แจ้งไปแล้ว ๒ ครั้ง  

แต่ทางผู้รับจ้างยังนิ่งเฉย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง จะแจ้งยกเลิกสัญญา
กับทางผู้รับจ้าง และเรียกร้องความเสียหายต่อไป 
 และตามข้อกฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ว่ากรณีที่จะแจ้งยกเลิกสัญญาจ้างกับทางผู้รับ
จ้างได้นั้น มีหลายกรณี และหนึ่งในนั้นคือ ค่าปรับใกล้จะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง 
ผู้จ้างจึงจะสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ ซ่ึงค่าปรับจะครบ  ๑๐ % ในช่วงต้นเดือน 
มกราคม ๒๕๖๓ จึงต้องรอระยะเวลาไปอีกสักพัก จึงจะแจ้งยกเลิกสัญญาจ้างกับทางผู้รับ
จ้าง 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๗ ขอขอบคุณกองช่างที่ได้ด าเนินการซ่อมไฟฟ้าให้ใช้ได้ดีดังเดิม 
(นางตองอ่อน โยธายุทธ) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๘  การด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอยากให้เร่งด าเนิน 
(นายไพรัตน์ ศรีส าราญ) งานก่อนฤดูฝน อยากให้ท าให้แล้วเสร็จภายในช่วงหน้าแล้ง และฝากเรื่องน้ าในช่วงปีใหม่  

บุตรหลานมาจากท างานที่กรุงเทพฯ อยากให้เตรียมแผนรองรับเอาไว้ ให้มีน้ าเพียงพอกับ
การใช้อุปโภค บริโภค และการท าการเกษตรของแต่ละครัวเรือน 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯจะได้อภิปราย เสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ ไตรยราช)  

/ท่ีประชุม ... 
 



 

-๑๙- 

ท่ีประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอ หรืออภิปรายต่อ 
    
ประธานสภา ฯ  เม่ือไม่มีอะไรสงสัยหรืออภิปรายอีก ขอเลิกการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ 
((นายทองใบ  ไตรยราช) ประจ าปี  25๖๒ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๕ น. 

      
  (ลงชื่อ)                                  ผูจ้ดรายงานการประชุม 
              (นายก าพล   ประดับศิลป์) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 
 
   (ลงชื่อ)                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม     
                                                      (นายทองใบ   ไตรยราช)    
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                  การตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวัดสกลนคร 
วันท่ี ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

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

 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้อ่านและตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ เม่ือวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ผลปรากฏว่า การบันทึกการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบวาระและมติที่ประชุมสภาฯทุก
ประการ 

 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  โคตะมา) 

 
 
 
    
   

 


