
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓  
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  นายธนสิทธิ์  ริค าแง   สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๖ ธนสิทธิ์  ริค าแง    
๑๔ 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 นางตองอ่อน  โยธายุทธ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๗  
๓ นางนิพล  โคตะมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๓  

 
 

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 นางพรรณภา  โททุมพล เจ้าพนักงานสาธารณสุข พรรณภา  โททุมพล  
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  
๑๕ จ.อ.นพรัตน์  นันทราช เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ นพรัตน์  นันทราช  
๑๖ นางทัศนีย์  เจริญไชย ผู้อ านวยการกองคลัง ทัศนีย์  เจริญไชย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บันทึกการประชุม... 



 
-๓- 

  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓  
ณ.  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

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

  เมื่อถึงก าหนดเวลาการประชุม  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ( นายก าพล  
ประดับศิลป์)  ได้เชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  เข้าห้องประชุมและได้ส ารวจดูว่ามีสมาชิกครบ
องค์ประชุม  จึงได้เชิญให้สมาชิกนั่ง และได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (นายทองใบ ไตรย
ราช)  กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ และได้ด าเนินการ
ประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  การประชุมวันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ ซ่ึง 
(นายทองใบ  ไตรยราช) เป็นการประชุมตามสมัยประชุมสามัญ ที่ทางสภาฯได้ก าหนดเอาไว้ตั้งแต่เม่ือครั้งการ 

ประชุมสภาฯสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา 

ที่ประชุม  รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
ประธานสภาฯ  ขอมอบให้ทางเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

เลขานุการสภาฯ  ตามท่ีได้ส าเนารายงานการประชุมฯสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓     
(นายก าพล ประดับศิลป์) เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสภาฯ เพ่ือมอบให้

สมาชิกสภาฯตรวจดู และท่านสมาชิกทุกท่านได้น าเอกสารมาในวันนี้ ขอให้ทุกท่านได้
ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่  
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ว่ามีรายละเอียดตรงตามระเบียบวาระ หรือมติที่ประชุม หรือไม่
อย่างไร หากท่านใดเห็นควรให้มีการแก้ไข ถ้อยค าใดๆในรายงานการประชุม ขอให้เสนอ
ต่อที่ประชุมได้พิจารณา 

ที่ประชุม  ได้ตรวจดูรายงานการประชุม 

ส.อบต. ม. ๓  ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีรายละเอียดตรงตามระเบียบวาระที่ได้ประชุม  
(นายประภาส  โพธิ์ศรี) 
 
 

/ประธานสภาฯ ... 



-๔- 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลง
(นายทองใบ ไตรยราช) แก้ไขใดๆเพ่ิมเติมอีก ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒  

ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หรือไม่ อย่างไร  

มติที่ประชุม  -  รบัรองรายงานการประชุม ๑๒  เสียง 
- ไม่รับรองรายงานการประชุม - เสียง 
- งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาการขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ขอให้  
(นายทองใบ  ไตรยราช) นายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต.  ขอมอบให้ทางท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงและเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจง  
(นายวิเชียร  ธรรมรักษา) เกี่ยวกับรายละเอียดของร่างแผนฯ 

เลขานุการสภาฯ  แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ประกาศใช้แล้วนั้น หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า จ าเป็นจะต้องมี
(นายก าพล ประดับศิลป์) การด าเนินกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน ที่ไม่ได้บรรจุเอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย  

หลักการแล้วสามารถที่จะด าเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ซึ่งมีข้ันตอนพอสรุป 
พอสังเขป คือ  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดประชุมเพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ 
ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์ 
เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาฉบับเพ่ิมเติม และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิง เพื่อพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติม และประกาศใช้บังคับ
ต่อไป แต่ก่อนที่จะอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติมและประกาศใช้บังคับ นายก
ฯจะต้องเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติมนั้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองปลิงให้ความเห็นชอบก่อน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง จึงจะอนุมัติ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติม และประกาศใช้บังคับต่อไป โดยขณะนี้อยู่ในข้ันตอน 
 

/ที่นายกฯ ... 
 



-๕- 
 

ที่นายกฯเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติมต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิงเพื่อให้ความเห็นชอบ 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
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

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

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่นายกฯเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติมต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงเพ่ือให้ความเห็นชอบ หากเมื่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิงให้ความเห็นชอบ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง
จึงจะพิจารณาประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 

โครงการที่จะขอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบในการด าเนินการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๒ ปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านน ามาใน
วันนี้แล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อสงสัยหรือไม ่อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

เลขานุการสภาฯ  ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพนั้น กล่าวคือ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างพลังงานแสง
(นายก าพล ประดับศิลป์) อาทิตย์เส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนน้ าอูน ข้อเท็จจริงนั้นพ้ืนที่ดังกล่าวยังไม่เป็น 

แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวต้องมีการขึ้นทะเบียนเอาไว้ หากมีการเสนอขอ
งบประมาณ เกรงว่าผู้เขียนโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ จะต้อง
รับผิดชอบเนื่องจากเป็นการรายงานเท็จ ควรเปลี่ยนเป็น โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 

/พลังงานแสงอาทิตย์ ... 



-๖- 

พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือบริการประชาชนและรองรับแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต   

ส.อบต. หมู่ที่ ๖  โครงการเกินศักยภาพตั้งเอาไว้เป็นตุ๊กตาเฉยๆ ตั้งเอาไว้ก็ดีหากมีหน่วยงานที่สนับสนุน
(นายไวพจน์ สุรินทะ) จะได้ไม่เสียโอกาส แต่เรายังไม่ได้ด าเนินการ และทางที่ปลัดได้กล่าวเอาไว้ก็มีเหตุผล 

ส.อบต. หมู่ที่ ๘  หากจะเปลี่ยนชื่อโครงการได้ไหม เปลี่ยนข้อความใหม่ เป็น โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง 
(นายไพรัตน์ ศรีส าราญ) สว่างพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือบริการประชาชนและรองรับแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต  

(ผู้รับรอง นายสมพร  สุรินทะ และนายโชคชัย  โคตะมา)  

ส.อบต. หมู่ที่ ๔  แหล่งท่องเที่ยวยังไม่เกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง เห็นด้วยกับการเปลี่ยนชื่อโครงการตามที่
(นายจักรพงศ์   ดอนคง) ท่านสมาชิกสภาได้เสนอข้างต้น 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเมื่อไมส่มาชิกอภิปราย  
(นายทองใบ ไตรยราช) หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบกับการขอเปลี่ยนชื่อโครงการตาม 

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) หน้า ๑๔ เป็น โครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือบริการประชาชนและรองรับแหล่ง
ท่องเที่ยวในอนาคต  ตามท่ีท่านไพรัตน์  ศรีส าราญ ได้เสนอ หรือไม่ อย่างไร  

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบ   ๑๒  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
-  งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธาน) 

นายก อบต.  เหตุผลที่ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ เนื่องจากว่าการบริการสาธารณะในบาง
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) บางด้านนั้น งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลของเรานั้นมีงบประมาณไม่ 

เพียงพอต่อการบริการสาธารณะ จึงต้องขอบรรจุเอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือที่ จะ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะหน่วยงานเบื้องบน แต่
การที่จะของบประมาณนั้น โครงการที่จะของบประมาณจ าเป็นต้องเป็นโครงการที่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น จึงได้มีการด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
ครั้งนี้ 

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

 

/ประธานสภาฯ ... 



-๗- 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเมื่อไมส่มาชิกอภิปราย  
(นายทองใบ ไตรยราช) หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) ตามท่ีเสนอ หรือไม่ อย่างไร  

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบ   ๑๒  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
-  งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธาน) 
 
๓.๒ การโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (๐๐๑๒๐) งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐) ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๑ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
งบประมาณ รวม ๗๔,๖๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามบัญชีการโอนงบประมาณที่
ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม และทุกท่านได้น ามาในวันนี้แล้ว 
  ๓.๒.๑ สายส่งน้ าดับเพลิงแบบยาง ๓ ชั้น ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ 
เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จ านวน ๑ ชุด งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๓.๒.๒ สายส่งน้ าดับเพลิงแบบยาง ๓ ชั้น ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ 
เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จ านวน ๑ ชุด งบประมาณ ๑๔,๕๐๐ บาท 
  ๓.๒.๓ ชุดดับเพลิงนอกอาคาร จ านวน ๓ ชุดๆละ ๑๖,๗๐๐ บาท รวม
ทั้งสิ้น ๕๐,๑๐๐ บาท  

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาการโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
(นายทองใบ  ไตรยราช) งบประมาณ ๒๕๖๓ ขอให้นายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต.  ขอมอบให้ทางท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงและเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจง  
(นายวิเชียร  ธรรมรักษา) 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
(นายก าพล  ประดับศิลป์)ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า การ

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

การขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จะขอโอนนั้นไม่ได้
บรรจุเอาไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จึงเป็นการขอ 

/อนุมัติโอนมา ... 
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อนุมัติโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓) งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รวมทั้งสิ้นจ านวน ๗๔,๖๐๐ บาท โดยขอโอนลด
งบประมาณมาจากแผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท ส ารองจ่าย ปัจจุบัน
คงเหลืองบประมาณก่อนโอน ๑๕๖,๖๔๗ บาท รายละเอียดปรากฏตามบัญชีการโอน
งบประมาณที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม และทุกท่านได้น ามาในวันนี้แล้ว ในส่วน
ของรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่จะขอโอนงบประมาณนั้น ขอให้เจ้าพนักงานป้องกันได้
ชี้แจงต่อที่ประชุม 

จพง.ป้องกันฯ เนื่องจากครุภัณฑ์ตัวเดิมที่มีอยู่นั้นได้เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ เสื่อมสภาพ
(จ.อ.นพรัตน์ นันทราช) ตามอายุการใช้งานที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งบางอย่างใช้งานได้บางไม่ได้บ้าง ไม่เต็มที่ 
 ความต้องการใช้งานและกับการเผชิญเหตุหากมีมาอย่างเร่งด่วน การช ารุดของครุภัณฑ ์

ส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น สายดับเพลิงก็ต้องใช้ในการล้างตลาดเป็นประจ า
ทุกเดือน การสูบน้ า ส่งน้ าให้กับประชาชนช่วงขาดแคลนน้ า การสูบส่งน้ าไปยังถังน้ าใส
ของระบบประปาส าหรับบริการน้ าประปาแก่ประชาชน ล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจที่จ าเป็น
เร่งด่วน ดังนั้น ความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้บริการจึงต้องมีความพร้อมที่จะ
บริการ ส่วนในด้านของชุดดับเพลิงนั้นแม้จากสถิติแล้วเหตุไม่เกิดบ่อย แต่หากเกิดแล้ว
สร้างความสูญเสียเป็นอย่างมากจึงจ าเป็นต้องมีไว้เผชิญเหตุ หากมีไว้ก็น าไปใช้ได้ มีไว้
แล้วค่อยใช้ ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มี เป็นการสร้างความพร้อม สร้างความปลอดภัยให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน  

เลขานุการสภาฯ รายละเอียดของการขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่มีดังนี้ 
(นายก าพล  ประดับศิลป์) 

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ด้าน         บริหารงานทั่วไป 
แผนงาน    การรักษาความสงบภายใน 
งาน         ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบ           ลงทุน  
หมวด       ค่าครุภัณฑ ์
ประเภท    ๑. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รวมทั้งสิ้นจ านวน ๗๔,๖๐๐ บาท แยกเป็น 

๑.๑ สายส่งน้ าดับเพลิง แบบยาง ๓ ชั้น ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร 
พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จ านวน ๑ ชุด จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒ สายส่งน้ าดับเพลิง แบบยาง ๓ ชั้น ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร 
พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จ านวน ๑ ชุด จ านวน  ๑๔,๕๐๐ บาท 

 
/๑.๓ ชุดดับเพลิง ... 



-๙- 
 

๑.๓ ชุดดับเพลิงนอกอาคาร จ านวน ๓ ชุดๆละ ๑๖,๗๐๐ บาท เป็น
เงินจ านวน ๕๐,๑๐๐ บาท 

โอนลดจาก 
แผนงาน    งบกลาง 
งาน         งบกลาง 
งบ           งบกลาง  
หมวด       งบกลาง 
ประเภท    ส ารองจ่าย 

งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๖๒๔,๔๗๑ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๑๕๖,๖๔๗  บาท ขออนุมัติโอนลด ๗๔,๖๐๐   บาท ยอดงบประมาณ
หลังโอนจะคงเหลือ ๘๒,๐๔๗ บาท   

รองประธานสภาฯ  เป็นด้วยกับเจ้าพนักงานป้องกันฯ เนื่องจากชุดดับเพลิงเก่ามากแล้วใช้งานได้ไม่เต็มที่ 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) 

ส.อบต. หมู่ที่ ๔  เห็นด้วย ชุดดับเพลิงนานเป็นสิบปีแล้วใช้งานไม่ได้ รองเท้าดับเพลิงเก่ามาก ใช้งานไม่ได้ 
(นายจักรพงศ์ ดอนคง) 

ส.อบต. หมู่ที่ ๓  ระยะความยาวจะเพียงพอไหม หากเพ่ิมความยาวเป็น ๔๐ เมตรจะได้ไหม 
(นายประภาส  โพธิ์ศรี) 

จพง.ป้องกันฯ  การขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องมือใน 
(จ.อ.นพรัตน์ นันทราช) การปฏิบัติงาน หากจะให้เพียงพอก็คงยังไม่เพียงพอ คงต้องมีการจัดซื้อในอนาคต 

ข้างหน้า ในเบื้องต้นขอจัดซื้อในสิ่งที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน สายดับเพลิงนั้นจะมีข้อต่อ เรา
สามารถสวมต่อกันได้ในระยะที่ไกล ในทางทฤษฎีแล้วระยะสูงสุดของการใช้สายดับเพลิง
จะไม่เกิน ๑๐๐ เมตร หากเกินกว่านั้นปั๊มน้ าจะไม่มีแรงส่งพอ ระยะที่ขออนุมัติในครั้งนี้
ถือว่าเพียงพอแล้ว 

 รองประธานสภาฯ  เจ้าพนักงานป้องกันฯ คงน าเสนอมาพอดีกับงานแล้ว ส่วนที่ยังคงเหลือค่อยขอจัดซื้อใน 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) ปีต่อๆไป 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มี  

 

/ประธานสภาฯ ... 



-๑๐- 

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเมื่อไมส่มาชิกอภิปราย  
(นายทองใบ ไตรยราช) หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท    
๑. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รวมทั้งสิ้นจ านวน ๗๔,๖๐๐ บาท ดังกล่าวข้างต้น ตามที่
เสนอ หรือไม่ อย่างไร  

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบอนุมัติ  ๑๒  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
-  งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธาน) 
 

๓.๓  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก
ขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขอให้นายกฯ ได้ชี้แจง  
(นายทองใบ  ไตรยราช) รายละเอียด   

นายก อบต.  เนื่องจากรถบรรทุกขยะของ อบต. ของเราที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบ 
(นายวิเชียร  ธรรมรักษา)กับปริมาณขยะที่ อบต. หนองปลิงต้องรับผิดชอบบริหารจัดการในแต่ละวัน  รถคันเดิม 

ใช้งานมานานสิบกว่าปีแล้ว การจัดเก็บขยะเป็นไปด้วยความยากล าบาก ต้องบ ารุงรักษา
บ่อยครั้ง จึงอยากจะได้รถบรรทุกขยะที่สามารถรองรับปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้นได้  ซึ่ง
ปัญหาปริมาณขยะถือเป็นปัญหาที่ต้องด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จ านวนประชากรที่
เพ่ิมขึ้น ปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้นในทุกๆวัน หากไม่รีบด าเนินการแก้ไขจะกลายเป็น
ปัญหาที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง การจัดซื้อรถบรรทุกขยะให้มีความเหมาะสมกับ
ปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้นจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ และบรรเทาปัญหา
การหมักหมมของขยะในแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน  

จพง.สาธารณสุข การขนถ่ายขยะจากชุมชนไปเททิ้ง ณ บ่อขยะ ปัจจุบันถือว่าประสบปัญหาเนื่องจาก 
(นางพรรณภา โททุมพล) รถบรรทุกขยะบรรทุกได้ไม่เกิน ๑ ตัน วันหนึ่งต้องขนจ านวน ๔-๕ เที่ยวต่อวัน จาก 

เมื่อก่อนเพียงวันละ ๒ เที่ยวต่อวัน เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะจึงต้องเพ่ิมรอบ
การขนขยะ หากไม่เพ่ิมขยะจะหมักหมม เน่า ส่งกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค สัตว์
พาหะน าโรค หากเข้าช่วงฤดูฝนน้ าฝนจะชะล้างสิ่งสกปรก เชื้อโรค สารตกค้างทั้งหลาย
ลงสู่แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค ลงสู่เขื่อนน้ าอูน ตกค้างในน้ า สัตว์น้ า สัตว์เลี้ยงที่บริโภคน้ า 
สุดท้ายก็เข้าสู่ร่างกายประชาชน 

เลขานุการสภาฯ การจ่ายขาดเงินสะสมนั้น มีหลักเกณฑ์ก าหนดแนวทางด าเนินการ คือ 
(นายก าพล ประดับศิลป์) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 

/รักษาเงิน ... 



-๑๑- 
 

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  

ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
กฎหมายก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

การจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ถือว่าอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่จัดท าเพ่ือ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.หนอง
ปลิง เมื่อหักกันเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบ
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มียอดเงินสะสมเพียง
พอที่จะด าเนินการจ่ายขาดเพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก ราคา ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ข้างต้นได ้

จพง.สาธารณสุข ปัญหาด้านการจัดการขยะอีกอย่างคือ มีการน าขยะมาทิ้งที่บริเวณสวนยางพาราข้างบ่อ
(นางพรรณภา โททุมพล) ขยะ บางครั้งก็มาท้ิงเอาไว้ข้างหน้าประตูรั้วบ่อขยะ มาเกือบทุกวัน สุนัขก็มาคุ้ยเขี่ย ขยะ 

ฟุ้งกระจายไปบริเวณโดยรอบ ปลิวเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรของชาวบ้านข้างเคียง 

เลขานุการสภาฯ ให้ที่ประชุมได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
(นายก าพล ประดับศิลป์) 

ส.อบต. หมู่ที่ ๕  การจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาดใหญ่กว่าเดิมเห็นว่าจะเป็นผลดี รถคันเก่าบรรทุกได้ยาก 
(นายจันทร์ศรี พัฒคาต) ล าบาก ส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะคือ การติดตั้งกล้องวงจรปิด 

รองนายก. อบต.  เห็นควรจ้างเหมาบุคคลเฝ้าคอยดูแลบ่อขยะ 
(นายนอม  โคตะมา)  

/ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ... 



-๑๒- 

ส.อบต. หมู่ที่ ๓  หากติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้ว เกรงว่ากล้องจะหาย 
(นายประภาส  โพธิ์ศรี) 

ส.อบต. หมู่ที่ ๔  เห็นควรแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยัง อปท.ข้างเคียงว่าห้ามบุคคลน าขยะมาท้ิงที่บ่อขยะ 
(นายจักรพงศ์  ดอนคง) 

ส.อบต. หมู่ที่ ๘  หากเราก าหนดเวลาในการจัดเก็บขยะให้ชัดเจน ก าหนดวันที่จะเก็บแต่ละชุมชนให้ 
(นายไพรัตน์ ศรีส าราญ) ชัดเจน แล้วให้เอาถังขยะไปเก็บไว้หลังบ้าน ระบุวันที่จะไปเก็บให้ชัดเจน วันไหนจะไป 

เก็บค่อยเคลื่อนถังขยะออกมาไว้บริเวณหน้าบ้าน 

นายก อบต.  เห็นด้วย กับแนวคิดท่ีไม่ต้องน าถังขยะมาโชว์หน้าบ้าน ทางเราได้รถบรรทุกขยะท่ี 
(นายวิเชียร  ธรรมรักษา)สามารถบรรทุกขยะได้ทีละมากๆแล้วค่อยก าหนดวิธี แนวทางในการบริหารจัดการขยะ 

ภายหลัง 

ส.อบต. หมู่ที่ ๔  ต าบลของเรามีโรงพยาบาล มีตลาด ต าบลเราเป็นศูนย์กลางของความเจริญ คนจับจ่าย 
(นายสมพร  สุรินทะ) ใช้สอยเป็นจ านวนมากในแต่ละวัน ถุงพลาสติกจึงมากตามไปด้วย แต่เราไม่ได้จัดซื้อถัง

ขยะเพ่ิม แต่ตรงข้ามปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนทุกวัน 

ส.อบต. หมู่ที่ ๖  ปัญหาขยะมีอยู่ ๒ จุด คือ บ้านและบ่อ ที่บ้านหากจะเอาถังขยะไว้หลังบ้าน ส่วนมากคน 
(นายไวพจน์  สุรินทะ) จะไม่อยู่บ้าน ออกไปท างานนอกบ้าน ไม่ค่อยเห็นด้วย ส่วนที่บ่อขยะเห็นด้วยกับการ

ติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการด าเนินคดี 

นายก อบต.  เนื่องจากปัจจุบันมีการขยายตัวของเขตชุมชนเพ่ิมมากขึ้น จ านวนประชากรเพ่ิมมากขึ้น 
(นายวิเชียร  ธรรมรักษา)การด ารงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเมืองมากยิ่งขึ้น ส่งผลท าให้ปริมาณขยะในพ้ืนที่ 

ต าบลหนองปลิงมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนในทุกๆปี นอกจากนั้นแล้ว ยังมีขยะจากพ้ืนที่ต าบล 
อ าเภอข้างเคียงเข้ามาถ่าย เท ทิ้ง ในพ้ืนที่ต าบลหนองปลิง ดังนั้นปริมาณขยะจึงมี
แนวโน้มที่จะเพ่ิมมากข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในทุกวันนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงต้อง
รับภาระในการบริหารจัดการขยะที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆปี โดยการจัดการขยะ
ภายในชุมชนนั้น จะด าเนินการเก็บขนขยะจากถังขยะของแต่ละชุมชน แล้วน าไปฝังกลบ
ยังบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ด้วยมีข้อจ ากัดในด้านปริมาณความจุ
ของรถเก็บขยะ ที่บรรทุกได้ปริมาณไม่มาก เนื่องจากเป็นรถบรรทุกขยะขนาดเล็ก รถมี
สภาพเก่าเกิดจากการใช้งานตามปกติ มีการสึกหรอตามอายุการใช้งานปกติ ส่งผลท าให้
ในแต่ละวันต้องด าเนินการเก็บขนขยะจากแต่ละชุมชนไปเททิ้ง ณ บ่อขยะวันละหลาย
เที่ยว สิ้นเปลืองงบประมาณ ในบางครั้งโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนขยะจะส่งกลิ่นเหม็น สร้าง
ความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมาและอาศัยข้างเคียง  

       ดังนั้น เพ่ือการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง มี
ความคล่องตัว สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับปริมาณขยะที่เพ่ิมมาก 

/ขึ้นในแต่ละวัน ... 



-๑๓- 
 

ขึ้นในแต่ละวัน ลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากขยะ สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน จึงเห็นควรพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ แบบอัดท้าย ที่สามารถบรรจุปริมาณขยะได้มากกว่าเดิม 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเมื่อไมส่มาชิกอภิปราย  
(นายทองใบ ไตรยราช) หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบและอนุมัติการจ่ายขาดเงิน

สะสมเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า ๑๗๐ 
กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามท่ีเสนอ หรือไม่ อย่างไร  

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ๑๒  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ        - เสียง 
-  งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธาน) 

 
๓.๔  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม กรณีคืนเงินค่าน้ าประปาให้กับนิคมสร้าง

ตนเองล าน้ าอูน จ านวน ๗๒๒ บาท 
 

ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมกรณีคืนเงินค่าน้ าประปาให้กับนิคมสร้างตนเอง
(นายทองใบ  ไตรยราช) ล าน้ าอูน จ านวน ๗๒๒ บาท ขอให้นายกฯ ได้ชี้แจง  

นายก อบต.  ขอมอบให้หัวหน้าส านักปลัดชี้แจงต่อที่ประชุม 
(นายวิเชียร  ธรรมรักษา) 

หัวหน้าส านักปลัด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ได้แจ้งหนี้ 
(นายพาณิชย์  บุญยู) ค่าน้ าประปา ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ไปยังนิคมสร้างตนเองล าน้ าอูน จ านวน  

๗๒๒ บาท และข้อเท็จจริงปรากฏว่า นิคมสร้างตนเองล าน้ าอูน โดยเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เป็น
ค่าน้ าประปา ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จ านวน ๗๒๒ บาท จ านวน ๒ ครั้ง (รวม
เป็นเงิน ๑,๔๔๔ บาท) เป็นการโอนซ้ า ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงได้รับ
เงินเกินมา ๗๒๒ บาท และนิคมสร้างตนเองล าน้ าอูนได้ท าหนังสือ ที่ พม ๐๖๐๓.๒๖/
๑๔๐๙ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ขอรับเงินคืนในส่วนที่จ่ายเกินมา จ านวน ๗๒๒ 
บาท 

   / ดังนั้น ... 
 



-๑๔- 
 

ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงได้รับเงินค่าน้ าประปา 
ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๒ (เงินรายรับ) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และนิคมสร้าง
ตนเองล าน้ าอูนขอรับเงินคืนในส่วนที่จ่ายเกินในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามข้อ ๙๖ แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับให้ปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ขอเงินคืนในปีงบประมาณที่รับเงิน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้จ่าย
คืนเงินรายรับดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

(๒) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็น
ว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเมื่อไมส่มาชิกอภิปราย  
(นายทองใบ ไตรยราช) หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบและอนุมัติการจ่ายขาดเงิน

สะสมส าหรับคืนเงินค่าน้ าประปาคืนให้กับนิคมสร้างตนเองล าน้ าอูน จ านวน ๗๒๒ บาท  
ตามท่ีเสนอ หรือไม่ อย่างไร  

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ๑๒  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
-  งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธาน) 
 

๓.๕ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านทรายค า หมู่ที่ ๔ เส้นรอบบ้าน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนที่รวม ๒๒๕ ตารางเมตร บ้านทรายค า หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองปลิง 
งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(นายทองใบ  ไตรยราช) ภายในหมู่บ้าน บ้านทรายค า หมู่ที่ ๔ เส้นรอบบ้าน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร  

หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนที่รวม ๒๒๕ ตารางเมตร บ้านทรายค า หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองปลิง 
งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐ บาท ขอให้นายกฯ ได้ชี้แจง  

นายก อบต.  ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นรอบบ้าน หมู่ที่ ๔ โดยเชื่อมกับหมู่ที่ ๘ ลักษณะเป็นถนนลูกรัง  
(นายวิเชียร  ธรรมรักษา)เป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นถนนเส้นที่มีการสัญจรไปมาอย่างคับคั่ง ลักษณะเป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ า 

การไหลของน้ าจากที่สูงจึงเชี่ยว แรง และเร็ว ดินอ่อนตัว เกิดเป็นตม การสัญจรไปมา 
/ยากล าบาก ... 



-๑๕- 
 

ยากล าบาก ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่และผู้สัญจรไปมา 
หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการเชื่อมต่อถนน คสล. ระหว่าง หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๔ ให้
เป็นถนน คสล. เชื่อมกันตลอดแนวของถนนเส้นนี้  ดังนั้น จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนในฐานะผู้รับบริการสาธารณะจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง และโครงการก็อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

ส.อบต. หมู่ที่ ๔  เห็นด้วยกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามโครงการดังกล่าว เนื่อง 
(นายสมพร  สุรินทะ) ช่วงของถนนหากมาจากหมู่ ๔ เพ่ือไปหมู่ที่ ๘ จะเริ่มจากถนน คสล. แล้วช่วงดังกล่าวจะ 

เป็นถนนลูกรัง ระยะประมาณ ๔๕ เมตร จากนั้นจะเป็นถนน คสล.ของหมู่ที่ ๘ หาก
ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.ในช่วงดังกล่าว ก็จะเป็นถนน คสล. ตลอดสาย การสัญจร
ไปมาจะสะดวก แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ เนื่องจากเหลือเพียง ๔๕ 
เมตรถนนทั้งสองฝั่งก็จะจรดกันแล้ว การสัญจรไปมาก็จะราบรื่นไปตลอดสาย 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเมื่อไมส่มาชิกอภิปราย  
(นายทองใบ ไตรยราช) หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบและอนุมัติการจ่ายขาดเงิน

สะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทรายค า หมู่ที่ ๔ 
เส้นรอบบ้าน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนที่รวม ๒๒๕ 
ตารางเมตร บ้านทรายค า หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองปลิง งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐ บาท 
ตามท่ีเสนอ หรือไม่ อย่างไร  

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ๑๒  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
-  งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธาน) 
 

๓.๖ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง งบประมาณ ๙๖,๒๒๘ บาท   

ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย 
(นายทองใบ  ไตรยราช) ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง งบประมาณ ๙๖,๒๒๘ บาท ขอให้นายกฯ  

ได้ชี้แจง  

นายก อบต.  เนื่องจากทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เร่ง  
(นายวิเชียร  ธรรมรักษา)ด าเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จ านวนแห่งละ ๕๐ 

/คน แต่เนื่องจาก ... 



-๑๖- 
 

คน แต่เนื่องจากว่าจังหวัดสกลนครได้ก าหนดร่างแผนงานให้ อปท.แต่ละแห่งด าเนินการ
ฝึกอบรม และ อบต.หนองปลิง ของเราได้ถูกก าหนดเอาไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วย
เหตุที่ได้รับแจ้งภายหลังจากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้แล้ว จึงไม่ได้บรรจุเอาไว้
ในแผนงานตามข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๓ และทางกระทรวงมหาดไทยได้ยกเว้นให้ อปท.สามา
รถจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมได้ ส่วนรายละเอียดนั้นขอให้
ท่านปลัดในฐานะเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

เลขานุการสภาฯ ตามหลักทั่วไปการจ่ายขาดเงินสะสมนั้น มีหลักเกณฑ์ก าหนดแนวทางด าเนินการ คือ 
(นายก าพล ประดับศิลป์) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  

ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
กฎหมายก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่ งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

การฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น มีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๕๐ คน ระยะเวลาการ
ฝึกอบรม ๓ วัน รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดฝึกอบรมฯ รวมทั้งสิ้น ๙๖,๒๒๘ 
บาท 
 การฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิงได้รับแจ้งให้ด าเนินการระหว่างปีงบประมาณ และเป็นโครงการที่ไม่ได้บรรจุ
เอาไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

/และกระทรวงมหาดไทย ... 
 



-๑๗- 
 

และกระทรวงมหาดไทยไดแ้จ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๐๘๑๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘๙/๑ ยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ ๘๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติได้ โดยอ านาจอนุมัติเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 
และยอดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงปัจจุบันคงเหลือรวมทั้งสิ้น
ประมาณ ๘,๙๑๕,๗๓๕ บาท ยอดงบประมาณที่จะขออนุมัติเป็นยอดที่ทาง จพง.ป้องกัน
ฯได้จัดท าร่างงบประมาณตามโครงการขึ้นมา เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๕๐ คน ระยะเวลาการ
ฝึกอบรม ๓ วัน รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดฝึกอบรมฯ รวมทั้งสิ้น ๙๖,๒๒๘ 
บาท 

 ประธานสภาฯ ท่านใดมีอะไรที่จะชี้แจง สอบถามขอได้น าเรียนต่อท่ีประชุมสภา 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเมื่อไมส่มาชิกอภิปราย  
(นายทองใบ ไตรยราช) หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบและอนุมัติการจ่ายขาดเงิน

สะสมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลิง งบประมาณ ๙๖,๒๒๘ บาท ตามท่ีเสนอ หรือไม่ อย่างไร  

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ๑๒  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
-  งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธาน) 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ ท่านใดมีอะไรที่จะชี้แจง สอบถามขอได้น าเรียนต่อท่ีประชุมสภา 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

นายก อบต.  อธิบดีกรมชลประทานได้ท าหนังสือแจ้งไปยังลุงเตรียม สารีนันท์ แจ้งว่าในปีนี้กรม 
(นายวิเชียร  ธรรมรักษา)ชลประทานจะเสนอของบประมาณขุดลอดหนองปลิงพร้อมประตูน้ าในปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ นี้ 
/โครงการ ... 



 
-๑๘- 

 
 โครงการก่อสร้างฝาย บ้านทรายค า หมู่ที่ ๔ เงินอุดหนุนนั้น ได้ด าเนินการประกาศหาผู้

รับจ้าง ๒ ครั้งแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดเสนอเข้าท างานตามโครงการ จึงต้องด าเนินการส่งคืน
งบประมาณกลับคืนไป 

รองปลัด อบต.  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป เป็นช่วงของการจัดท าร่างข้อบัญญัติ 
(น.ส.นิรมล นามฮุง) งบประมาณ ๒๕๖๔ อยากให้แต่ละหมู่บ้านได้เสนอโครงการที่ประชาชนในชุมชน 

 ส่วนมากต้องการให้แก้ไขปัญหาเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน โครงการอันดับ ๑ 
เพ่ือที่จะให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องได้ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบ ประมาณราคา 
ตลอดจนความเป็นไปได้ของโครงการ 

ส.อบต. หมู่ที่ ๑ โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพในที่สาธารณประโยชน์ 
(นายโชคชัย โคตะมา)  

ส.อบต. หมู่ที่ ๒ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าแบบมีฝาปิดพร้อมบ่อพักน้ าหน้าวัดศรีชมพู 
(นางอภัยวรรณ เจริญสุทธินันท์)   

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สามแยกเมรุเผาศพ ถึง วิทยาลัยภูมิภัทรบัณฑิต  
(นายประภาส  โพธิ์ศรี) 

ส.อบต. หมู่ที่ ๔ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงสร้างเหล็กหอถังสูงไฟเบอร์กลาส 
(นายจักรพงศ์ ดอนคง) 

ส.อบต. หมู่ที่ ๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นสามแยกโรงพยาบาลถึงบ้านนางค าวรรณ ปราศรัยงาม 
(นางวิไววรรณ ค าภูแสน) 

นายช่างโยธา เส้นนี้เป็นถนนของนิคมสร้างตนเองล าน้ าอูนต้องด าเนินการขออนุญาตก่อนด าเนินการ 
(นายชัทชัย เวียงศรี) 

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นสามแยกนิคมสร้างตนเองล าน้ าอูนถึงบ้านนายมีเดช ผลา 
(นายไวพจน์ สุรินทะ) จันทร์ 

นายก อบต.  ถนนต้องด าเนินการยกให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ก่อนด าเนินการ 
(นายวิเชียร  ธรรมรักษา) 

รองประธานสภาฯ โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบไร้สาย และโครงการขุดบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน)  

ส.อบต. หมู่ที่ ๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นศาลเจ้าปู่ ถึงบ้านนายศุภชัย มณีบู่ และเสนอขอให้เพ่ิม 
(นายไพรัตน์ ศรีส าราญ) เครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภา เนื่องจากอากาศร้อนมาก และสอบถามโครงการตาม 

/ข้อบัญญัติ ... 



-๑๙- 
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ยังไม่ด าเนินการ ว่าจะ

ด าเนินการช่วงไหน 

เลขานุการสภาฯ โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการนั้นยังคงรองบประมาณโอนเข้ามา ขอตรวจสอบกับกอง 
(นายก าพล ประดับศิลป์) คลังก่อน เนื่องจากปีนี้ทางรัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการแก้ไขปัญหาโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ส่งผลท าให้งบประมาณเข้ามาไม่เต็มที่ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มี  
 

ประธานสภา ฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านที่มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน  เมื่อไม่มี 
(นายทองใบ ไตรยราช)  อะไรสงสัยหรืออภิปรายอีก  กระผมขอปิดการประชุมและเลิกประชุมในครั้งนี้    
  

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๕ น. 
 
  
   (ลงชื่อ)     ก าพล  ประดับศิลป์         ผู้บันทึกการประชุม 
    (นายก าพล  ประดับศิลป์) 
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 

   (ลงชื่อ)      ทองใบ   ไตรยราช         ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
     (นายทองใบ   ไตรยราช) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวัดสกลนคร 
วันที่ ๒   กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

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

 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้อ่านและตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า การบันทึกการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบวาระและ
มติที่ประชุมสภาฯทุกประการ 

 ดังนั้น จึงได้ลงลายมือชื่อก ากับไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


