
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี  ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๕  กุมภาพันธ์  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 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  

 
 

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  ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
วันท่ี  ๕  กุมภาพันธ์  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 ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ และได้ด าเนินการ
ประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ 

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

ก าหนดสมัยประชุมไว้ต้ังแต่สมัยแรกของปี ๒๕๖๑ และถือเป็นการประชุมประจ าเดือน
ไปในตัว 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  
ประธานสภาฯ  ขอมอบให้ทางเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

เลขานุการสภาฯ  ตามที่ได้ส าเนารายงานการประชุมฯสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๖๑     
(นายก าพล ประดับศิลป์) เม่ือวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสภาฯ เพ่ือมอบ ให้

สมาชิกสภาฯตรวจดู และท่านสมาชิกทุกท่านได้น าเอกสารมาในวันนี้ ขอให้ทุกท่านได้
ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๖๑ เม่ือวันที่  
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ว่ามีรายละเอียดตรงตามระเบียบวาระ หรือมติที่ประชุม หรือไม่
อย่างไร หากท่านใดเห็นควรให้มีการแก้ไข ถ้อยค าใดๆในรายงานการประชุม ขอให้เสนอ
ต่อที่ประชุมได้พิจารณา 

ท่ีประชุม  ได้ตรวจดูรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  

/ประธานสภาฯ ... 



-๔- 

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเม่ือไม่มีการเปลี่ยนแปลง
(นายทองใบ ไตรยราช) แก้ไขใดๆเพ่ิมเติมอีก ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕  

ประจ าปี ๒๕๖๑ เม่ือวันที่  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ หรือไม่ อย่างไร  

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

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๓.๑ ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๒ ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี ๒๕๖๒  

ประธานสภาฯ ขอมอบให้ทางท่านปลัดฯในฐานะเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียด 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

เลขานุการสภาฯ การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปีนั้น จะมีระเบียบ กฎหมายก าหนดเอาไว้    
(นายก าพล ประดับศิลป์) ๒ ฉบับ ได้แก่      

 ๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ 
  วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือ
หลายสมัย แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด”  
  วรรคสี่ ก าหนดว่า “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มีก าหนดไม่เกินสิบ
ห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ” 
 ๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ 
  วรรคหนึ่ง “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
 จะเห็นได้ว่า การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย ให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก โดยสมัยประชุมสามัญต้องก าหนดไม่เกินสี่
สมัย และสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  
 ดังนั้น การประชุมในคราวนี้เป็นการประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 
 

/๒๕๖๒ ... 
 



-๕- 
 
๒๕๖๒ จึงให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๒ 
  

ท่ีประชุม รับทราบ 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๕  ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๒ ระยะเวลา และวันเริ่มต้น 
(นายจันทร์ศรี พัฒคาต) ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี ๒๕๖๒ รวมจ านวนมี ๔ สมัย  

สมัยที่ ๒ ก าหนด ๑๕ วัน ต้ังแต่วันที่  ๑๗ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
   สมัยที่ ๓ ก าหนด ๑๕ วัน ต้ังแต่วันที่  ๑๓ – ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
   สมัยที่ ๔ ก าหนด ๑๕ วัน ต้ังแต่วันที่  ๑๑ – ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒   

(ผู้รับรอง ๑.นายไวพจน์ สุรินทะ ๒.นางนิพล โคตะมา) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอ สอบถาม หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  

ท่ีประชุม มีมติให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๒ ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี ๒๕๖๒ โดยให้มี ๔ สมัย  
สมัยที่ ๒ ก าหนด ๑๕ วัน ต้ังแต่วันที่  ๑๗ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

   สมัยที่ ๓ ก าหนด ๑๕ วัน ต้ังแต่วันที่  ๑๓ – ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
   สมัยที่ ๔ ก าหนด ๑๕ วัน ต้ังแต่วันที่  ๑๑ – ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒  

๓.๒ ระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี ๒๕๖๓ และวันเริ่มต้นของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี ๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ ขอมอบให้ทางท่านปลัดฯในฐานะเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียด 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

เลขานุการสภาฯ การก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี ๒๕๖๓ และวันเริ่มต้นของสมัย  
(นายก าพล ประดับศิลป์) ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี ๒๕๖๓ จะมีระเบียบ กฎหมายก าหนดเอาไว้   
 ๒ ฉบับ ได้แก่      

 ๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ 
  วรรคสี่ ก าหนดว่า “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มีก าหนดไม่เกินสิบ
ห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ” 
 ๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ 
 

/วรรคหนึ่ง ... 
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 วรรคหนึ่ง “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 
โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
 จะเห็นได้ว่า การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น
น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  และสมัยประชุมสามัญสมัยให้
มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  
 ดังนั้น การประชุมในคราวนี้ เป็นการประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 
๒๕๖๒ จึงให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี 
๒๕๖๓ และวันเริ่มต้นของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี ๒๕๖๓ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๖ ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 
(นายไวพจน์ สุรินทะ) สมัยที่ ๑ ก าหนด ๑๕ วัน ต้ังแต่วันที่  ๓ – ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ (ผู้รับรอง ๒ ท่าน  

คือ 1. 1.นายไพรัตน์  ศรีส าราญ  2.  นายสมพร  สุรินทะ)   

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอ สอบถาม หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มี  

ท่ีประชุม มีมติให้ก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี ๒๕๖๓ และวันเริ่มต้นของ
สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี ๒๕๖๓  

 สมัยที่ ๑ ก าหนด ๑๕ วัน ต้ังแต่วันที่  ๓ – ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ ท่านใดมีอะไรที่จะชี้แจง สอบถามขอได้น าเรียนต่อที่ประชุมสภา 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

นายก อบต.  ตามที่เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนทางอ าเภอนิคมน้ าอูนได้ชี้แจงและแจ้ง ดังนี้ 
(นายวิเชียร  ธรรมรักษา) ๑. ท่านนายอ าเภอนิคมน้ า อูนขอขอบคุณทาง อบต.ของเราที่ส่งตัวแทน

จ าหน่ายบัตรมัจฉากาชาด 
  ๒. ท่านนายอ าเภอนิคมน้ า อูนขอขอบคุณทาง อบต.ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

ณ ห้วยทรายขม้ิน ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร 
/๓. ประชาสัมพันธ์ ... 
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  ๓. ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมจิตอาสา ฝึกโดยวิทยาการจิตอาสา ๙๐๔ 

วิทยากรระดับประเทศ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนิคมน้ า อูนเจริญ
วิทยา 

  ๔. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน ปั่น วิ่ง ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพ่ือ
ต้องการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอ าเภอนิคมน้ าอูน  ลงทะเบียนคนละ ๒๕๐ 
บาท VIP คนละ ๕๐๐ บาท เริ่มกิจกรรมเวลา ๐๖.๐๐ น. 

  ๕. กกต.ก าหนดการเลือกต้ัง ส.ส. ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ก าหนดรับสมัคร 
วันที่ ๔ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หากจะเลือกต้ังล่วงหน้าขอให้แจ้งลงทะเบียน ณ ที่ว่า
การอ าเภอภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จะท าการเลือกในวันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๒ ที่อ าเภอพังโคน 

  ๖. กกต.ประสานมาทางอ าเภอนิคมน้ าอูนจัดท าที่ปิดประกาศและแผ่นป้าย
เก่ียวกับการเลือกต้ังในแต่ละชุมชน ที่ปิดประกาศไม่เกิน ๑ เท่าของจ านวนหน่วย
เลือกต้ัง แผ่นป้าย ไม่เกิน ๒ เท่าของจ านวนหน่วยเลือกต้ัง 

  ๗. ก าหนดวันตรวจเลือกทหารประจ าปี ๒๕๖๒ ชายไทยที่เกิดปี ๒๕๔๑ และผู้
ที่ผ่อนผัน ต้ังแต่ ปี ๒๕๓๓ – ๒๕๔๐ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอ าเภอ
นิคมน้ าอูน 

  ๘. ชาวบ้านหมู่ ๗ ได้ขอความช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยช ารุดทรุดโทรม ผมให้
ทางกองช่างส ารวจ และทางเราจะออกไปช่วยด าเนินการซ่อมแซม 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๑ สอบถามเรื่องการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
(นายโชคชัย โคตะมา) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๒ สอบถามเรื่องการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
(นางอภัยวรรณ เจริญสุทธินันท์)  

ส.อบต. หมู่ท่ี ๓ ขอบคุณทีมงานจาก อบต.หนองปลิง ที่ด าเนินการเป่าบ่อประปาให้ใช้ได้ดีดังเดิม 
(นางนิพล โคตะมา) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๔ แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับไม่สว่างทั้งหมู่บ้าน 
(นายจักรพงศ์ ดอนคง) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๔ สงสัยฟิวส์จะขาด ไฟฟ้าส่องสว่างดับไม่สว่างทั้งหมู่บ้าน  
(นายสมพร สุรินทะ) 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๕ สอบถามว่าช่างออกไปส ารวจจุดสี่แยกวัดโพนสูง ส าหรับวางแผนท าวงเวียนหรือยัง 
(นายจันทร์ศรี พัฒคาต) 
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ส.อบต. หมู่ท่ี ๖ การด าเนินงานในส่วนของโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด าเนินการแล้วหรือไม่ อย่างไร 
(นายไวพจน์ สุรินทะ) 

รองประธานสภาฯ การด าเนินงานในส่วนของโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานน่าจะเร่งด าเนินการ เนื่องจาก 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) อีกไม่ก่ีเดือนก็จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว การด าเนินงานจะยากล าบาก 

ส.อบต. หมู่ท่ี ๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังน่าจะรีบด าเนินการกลัวฝนตกแล้วจะด าเนินการล าบาก  
(นายไพรัตน์ ศรีส าราญ) และการใช้น้ าประปาในช่วง เช้า – เย็น คนใช้เป็นจ านวนมาก บ้านเรือนที่อยู่ท้ายสุดจะ

ไม่ค่อยได้น้ าใช้ ในช่วงเวลาดังกล่าว 

ผู้อ านวยการกองช่าง การซ่อมแซมถนน ๒ จุด ได้ด าเนินการประมาณราคาแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเสนอเพ่ือลง 
(นายบุญชู โฮมวงศ์) นามในเอกสารประมาณราคา 

นายช่างโยธา  การซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านนั้น ได้ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่เม่ือ
(นายชัทชัย เวียงศรี) อาทิตย์ที่แล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างด าเนินการประมาณราคาและเขียนแบบ มีถนนบางเส้น 
   ที่ไปทับซ้อนกับงบประมาณตามข้อบัญญัติซ่ึงจะด าเนินการจัดท าถนน คสล. อยู่แล้วจึง 
   ต้องยกเลิกการด าเนินการซ่อมแซมในถนนเส้นนั้นๆ       

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 ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

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

 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้อ่านและตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 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) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


