
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  (ครั้งท่ี ๒) ประจ าปี 25๖๒ 

วันท่ี  ๒๗  สิงหาคม   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  นายธนสิทธ์ิ  ริค าแง   สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๖ ธนสิทธ์ิ  ริค าแง  
๑๔  นางนิพล  โคตะมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๓ นิพล  โคตะมา  
๑๕  นายจันทร์ศรี  พัฒคาต สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๕ จันทร์ศรี  พัฒคาต  
๑๖  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 
      

 
 
 
 

/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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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  (ครั้งท่ี ๒) ประจ าปี 25๖๒ 
วันท่ี  ๒๗  สิงหาคม   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 3 (ครั้งที่ ๒) ประจ าปี 25๖๒ และได้ด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ๑.๑ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง โดยประธานสภาฯ ได้มีหนังสือนัด
(นายทองใบ ไตรยราช) ประชุมถึงสมาชิกทุกท่านให้มาประชุมในวันนี้ เนื่องจากเม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที ่

ผ่านมา ที่ประชุมสภาฯได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ และได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ ซ่ึงคณะกรรมการแปร
ญัตติดังกล่าวได้พิจาณาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงได้นัดประชุมสภาฯในวันนี้  โดย
เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ ๒) ประจ าปี 25๖๒ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือมีประเด็นเพ่ิมเติม หรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือมีประเด็นเพ่ิมเติม หรืออภิปรายต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  
เลขานุการสภาฯ  ตามที่ได้ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจ าปี ๒๕๖๒  
(นายก าพล  ประดับศิลป์)เม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยได้ส าเนาส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสภา

ฯ เพ่ือมอบให้สมาชิกสภาฯตรวจดู และท่านสมาชิกทุกท่านได้น าเอกสารมาในวันนี้ ขอให้
ทุกท่านได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่  ๑) 
ประจ าปี ๒๕๖๒  เม่ือวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ว่ามีรายละเอียดตรงตาม
ระเบียบวาระ หรือมติที่ประชุม หรือไม่อย่างไร หากท่านใดเห็นควรให้มีการแก้ไข ถ้อยค า
ใดๆในรายงานการประชุม ขอให้เสนอต่อที่ประชุมได้พิจารณา 

 
 

/ท่ีประชุม... 
 



 

-๔- 

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 ๑) ประจ าปี ๒๕๖๒  เม่ือวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๒ หรือไม่ อย่างไร  

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

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ๓.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  25๖๓  

วาระท่ีสอง ขั้ นแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรา ยจ่ าย  ประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.  25๖๓ พิจารณารายงานและความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  ได้ก าหนดระยะเวลารับเสนอค าแปรญัตติ
(นายทองใบ  ไตรยราช) ในวันที่  1๙ – ๒๑  สิงหาคม  25๖๒ ในเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง และให้คณะกรรมการแปรญัตติ  พิจารณาค าแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  25๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๒๒ สิงหาคม 25๖๒ และให้ส่งคืนประธานสภา อบต.หนองปลิง ภายในวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม 25๖๒ นั้น  
 ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการด าเนินการ
และความเห็นต่อประธานสภาองค์การบริหา รส่วนต าบลหนองปลิง เม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๒ โดยรายงานดังกล่าวได้ระบุว่าได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด มีค าแปรญัตติ 
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ซ่ึงในส่วนของรายละเอียดนั้นจะให้ท่านประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงแถลงต่อที่ประชุมสภาฯ 

ประธานกรรมการแปรฯ ข้าพเจ้านายไวพจน์  สุรินทะ ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติ ขอแถลงเก่ียวกับการ 
(นายไวพจน์  สุรินทะ)  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ ของ 

คณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  ได้ก าหนดระยะเวลารับเสนอค า

แปรญัตติในวันที่  1๙ – ๒๑  สิงหาคม  25๖๒ ในเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง และให้คณะกรรมการแปรญัตติ  พิจารณาค า  

/แปรญัตติ ... 



 

-๕- 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม 25๖๒ และให้ส่งคืนประธานสภา อบต.หนองปลิง ภายในวันที่ 
๒๒ สิงหาคม 25๖๒ เพ่ือน าเสนอต่อสภา อบต.หนองปลิง ในวันนี้ เพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 
นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า 

วันที่ ๑๙ สิงหาคม  25๖๒ ในเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ไม่มีผู้ใดมายื่นเสนอค า
แปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติแต่อย่างใด   

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ไม่มีผู้ใดมายื่นเสนอค า
แปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติแต่อย่างใด  

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง ยื่นแบบเสนอขอแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
จ านวน ๓ ราย ประกอบด้วย 

๑) นายสมพร  สุรินทะ ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม. ๔ เสนอขอ
แปรญัตติ รวมท้ังส้ิน ๔ รายการ 

๑.๑) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๓ รายการ โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังไว้รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลด จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้
คงเหลือต้ังไว้รวม ๕๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น “โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ัง
ไว้รวม ๕๐,๐๐๐ บาท”   

๑.๒) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ หน้า ๖๘ รายการ ค่าวัสดุส านักงาน ต้ังไว้รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(ส านักปลัด) ขอปรับลด จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือต้ังไว้รวม ๗๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท เป็น “ค่าวัสดุส านักงาน ต้ังไว้รวม ๗๐,๐๐๐ บาท”   

๑.๓) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ หน้า ๖๖ รายการ โครงการศึกษาดูงาน ต้ังไว้รวม ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท ขอปรับลด จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือต้ังไว้รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น “โครงการศึกษาดูงาน ต้ังไว้รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท”   

๑.๔) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ หน้า ๙๗ รายการ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ต้ังไว้รวม 
๑๘๐,๐๐๐ บาท (กองช่าง) ขอปรับลด จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือต้ังไว้รวม 
๑๓๐,๐๐๐ บาท  

/มติที่ประชุม ... 



 

-๖- 
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 

จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น “ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ต้ังไว้รวม ๑๓๐,๐๐๐ บาท”   

๒) นายโชคชัย  โคตะมา ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม. ๑ เสนอขอ
แปรญัตติ รวมท้ังส้ิน ๒ รายการ 

๒.๑) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ หน้ า ๖๕ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ต้ังไว้รวม 
๒๕๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลด จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือต้ังไว้รวม ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น “ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ต้ังไว้รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท”   

๒.๒) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ หน้า ๖๓ รายการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบั ติราชการอันเป็ น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  ต้ังไว้รวม 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลด จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือต้ังไว้รวม ๒๕๐,๐๐๐ 
บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น “ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  ต้ังไว้รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท”  

๓) นายไพรัตน์  ศรีส าราญ ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม. ๘ เสนอ
ขอแปรญัตติ รวมท้ังส้ิน ๔ รายการ 

๓.๑) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ หน้า ๖๔ รายการ ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ขอปรับลด จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือต้ังไว้รวม ๙๐๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น “ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้รวม ๙๐๐,๐๐๐ บาท” 

๓.๒) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ หน้า ๖๔ รายการ ค่าวารสาร ต้ังไว้รวม ๒๐,๐๐๐ บาท ขอ
ปรับลด จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือต้ังไว้รวม ๑๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท เป็น “ค่าวารสาร ต้ังไว้รวม ๑๐,๐๐๐ บาท”  

 
/๓.๓) ขอลดจ านวน ... 

 



 

-๗-    

๓.๓) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ หน้า ๗๒ รายการ โครงการจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ ต้ังไว้รวม ๑๒๘,๐๐๐ บาท ขอปรับลด จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
โดยให้คงเหลือต้ังไว้รวม ๗๘,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น “โครงการจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่ ต้ังไว้รวม ๗๘,๐๐๐ บาท”           

๓.๔) ขอเพ่ิมเติมรายจ่าย รายการใหม่ ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองปลิงใหม่ ห มู่ที่ ๘ จุดหน้ าบ้านนายสุริ ยา  ศรีส าราญ  ถึง บ้าน เก่า  ต้ั งไว้รวม 
๔๙๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้เพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๔๙๐,๐๐๐ บาท เป็น “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
ปลิงใหม่ หมู่ที่ ๘ จุดหน้าบ้านนายสุริยา  ศรีส าราญ ถึง บ้านเก่า ต้ังไว้รวม ๔๙๐,๐๐๐ บาท  

โดยการพิจารณาในครั้งนี้ไม่มีกรรมการแปรญัตติท่านใดการสงวนความเห็นของ
ตนเองและไม่มีการสงวนค าแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ แต่อย่างใด ดังนั้น จึงเห็นควรให้ที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง พิจารณาในวาระที่ ๒ เรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะรายการที่ได้มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข ว่าทีป่ระชุมสภาฯจะ 
เห็น ด้วยตามร่างเดิม หรือเห็น ด้วยตามค าแปรญั ตติ หรือเห็ นด้วย กับควา มเห็ นของ
คณะกรรมการแปรญัตติแล้วแต่กรณี  

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้ใดจะสอบถามในรายละเอียดเก่ียวกับพิจารณาของคณะกรรมการ  
(นายทองใบ  ไตรยราช) แปรญัตติหรือไม่ อย่างไร  

ท่ีประชุม  ไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะสอบถาม หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  ในล าดับต่อไปขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดในขั้นตอนการพิจารณาต่อไป 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

เลขานุการสภาฯ  การพิจารณาในวาระนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ซ่ึงตามระเบียบกระ
(นายก าพล  ประดับศิลป์)ทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ ก าหนดว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้
ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้น เว้นแต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน”  
 
 

/ประธานสภาฯ ... 



 

-๘- 

ประธานสภาฯ ดังนั้น จึงให้ที่ประชุมเสนอและลงมติว่า การพิจารณาในวาระที่ ๒ จะปรึกษาเรียงตามล าดับ  
(นายทองใบ  ไตรยราช) ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น หรือที่ประชุมจะ

เสนอเป็นอย่างอ่ืน 

สมาชิกสภาฯ ม.๘ เสนอให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
(นายไพรัตน์ ศรีส าราญ) แก้ไขเท่านั้น และให้ที่ประชุมลงมติเรียงตามล าดับข้อไปที่ละข้อ ตามที่ท่านประธานแปร 

ญัตติได้แถลงต่อที่ประชุม (ผู้รับรอง นายธนสิทธ์ิ  ริค าแง ส.อบต.หมู่ ๖ และนางตองอ่อน 
โยธายุทธ ส.อบต. หมู่ ๗) 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช)   

ท่ีประชุม  ไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เม่ือไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรืออภิปรายต่อไป ถือว่าเป็นการปิด 
(นายทองใบ  ไตรยราช) อภิปรายตามข้อ ๖๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่
ประชุมแล้วครบองค์ประชุม ขั้นตอนต่อไป ให้ที่ประชุมลงมติว่า เห็นชอบให้ปรึกษาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ เรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข และให้ที่ประชุมลงมติเรียง
ตามล าดับข้อไปที่ละข้อ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ เสนอหรือไม่ อย่างไร 

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบตามที่เสนอ   ๑๔  เสียง 
- ไม่เห็นชอบตามที่เสนอ   - เสียง 
- งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  ต่อไปจะให้ที่ประชุมปรึกษาและพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
(นายทองใบ  ไตรยราช) งบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ เรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการ

แปรญัต ติแก้ ไข และให้ที่ ประชุมลงมติเรีย งตามล าดับข้อ ไปที่ ละข้อตามที่ป ระธา น
คณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจง แถลงต่อที่ประชุม 

๑) ค าแปรญัตติ นายสมพร  สุรินทะ ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม. 
๔ เสนอขอแปรญัตติ รวมท้ังส้ิน ๔ รายการ 

๑.๑) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๓ รายการ โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังไว้รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลด จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้
คงเหลือต้ังไว้รวม ๕๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  
 

/จ านวน ๕๐,๐๐๐ ... 



 

-๙- 
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น “โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ัง
ไว้รวม ๕๐,๐๐๐ บาท” 

ขอให้ที่ประชุมได้ปรึกษา พิจารณา หรือเสนอความเห็นว่า เห็นด้วยตามร่างเดิม 
หรือเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่ 
อย่างไร และขอให้ผู้เสนอแปรญัตติได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 

สมาชิกสภาฯ ม.๔ เนื่องจากโครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. ปีที่ผ่านมาทาง อปท.ทุ กแห่งภายในอ าเภอ
(นายสมพร  สุรินทะ) ไม่ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา งบประมาณปีที่ผ่านมาจึงไม่ได้เบิกจ่ายตามโครงการ ในร่าง 

งบประมาณ ๒๕๖๓ จึงขอปรับลด จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณตามร่างเดิมต้ังไว้ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือต้ังไว้รวม ๕๐,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เม่ือไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรืออภิปรายต่อไป ถือว่าเป็นการปิด 
(นายทองใบ  ไตรยราช) อภิปรายตามข้อ ๖๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่
ประชุมแล้วครบองค์ประชุม ขั้นตอนต่อไป ให้ที่ประชุมลงมติว่า เห็นด้วยตามร่างเดิม หรือ
เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่ 
อย่างไร  

มติท่ีประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท ๑๒ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๓ เสียง (ประธานสภาฯ , นางนิพล  โคตะมา , นายจันทร์ศรี พัฒคาต) 

ประธานสภาฯ   ๑.๒) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(นายทองใบ  ไตรยราช) ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ หน้า ๖๘ รายการ ค่าวัสดุส านักงาน ต้ังไว้รวม ๑๐๐,๐๐๐  

บาท (ส านักปลัด) ขอปรับลด จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือต้ังไว้รวม ๗๐,๐๐๐ 
บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท เป็น “ค่าวัสดุส านักงาน ต้ังไว้รวม ๗๐,๐๐๐ บาท”   

สมาชิกสภาฯ ม.๔ จากการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา เห็นว่าค่าวัสดุ
(นายสมพร  สุรินทะ) ส านักงานของส านักปลัด ยังคงเหลือ ใช้ไม่หมด จึงเสนอขอปรับลด จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท  

โดยให้คงเหลือต้ังไว้รวม ๗๐,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

/ท่ีประชุม ... 



 

-๑๐- 

ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เม่ือไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรืออภิปรายต่อไป ถือว่าเป็นการปิด 
(นายทองใบ  ไตรยราช) อภิปรายตามข้อ ๖๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่
ประชุมแล้วครบองค์ประชุมขั้นตอนต่อไป ให้ที่ประชุมลงมติว่า เห็นด้วยตามร่างเดิม หรือ
เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่   

มติท่ีประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท ๑๒ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๓ เสียง (ประธานสภาฯ , นางนิพล  โคตะมา , นางตองอ่อน  โยธายุทธ) 

ประธานสภาฯ   ๑.๓) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(นายทองใบ  ไตรยราช) ปีงบประมาณพ.ศ.  ๒๕๖๓ หน้า ๖๖ รายการ โครงการศึกษาดูงาน ต้ังไว้รวม ๒๐๐,๐๐๐  

บาท ขอปรับลด จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือต้ังไว้รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 

จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น “โครงการศึกษาดูงาน ต้ังไว้รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท”   

สมาชิกสภาฯ ม.๔ เหตุผลท่ีเสนอขอปรับลดจ านวนงบประมาณตามโครงการศึกษาดูงาน เนื่องจากไม่อยากเดิน
(นายสมพร  สุรินทะ) ทางไปศึกษาดูงานหลายวัน อยากไปแล้วกลับ ดังนั้น หากต้ังเอาไว้มากก็จะจัดโครงการ 

เดินทางไปหลายวัน จึงขอปรับลดจ านวนงบประมาณลง จาก ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้คงเหลือ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท เท่านี้ก็คงจะเพียงพอ 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เม่ือไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรืออภิปรายต่อไป ถือว่าเป็นการปิด 
(นายทองใบ  ไตรยราช) อภิปรายตามข้อ ๖๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่
ประชุมแล้วครบองค์ประชุมขั้นตอนต่อไป ให้ที่ประชุมลงมติว่า เห็นด้วยตามร่างเดิม หรือ
เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่ 
อย่างไร 

มติท่ีประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๒ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๓ เสียง (ประธานสภาฯ , นางนิพล  โคตะมา , นางอภัยวรรณ เจริญสุทธิ

นันท์) 
/ประธานสภาฯ ... 



 

-๑๑- 

ประธานสภาฯ   ๑.๔) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(นายทองใบ  ไตรยราช) ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ หน้า ๙๗ รายการ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ต้ังไว้รวม  

๑๘๐,๐๐๐ บาท (กองช่าง) ขอปรับลด จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือต้ังไว้รวม 
๑๓๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น “ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ต้ังไว้รวม ๑๓๐,๐๐๐ บาท”   

สมาชิกสภาฯ ม.๔ พิจารณาแล้วเห็นว่างบประมาณที่ ต้ังเอาไว้นั้น ต้ังเอาไว้เยอะเกินไป จึงขอเสนอปรับลดลง
(นายสมพร  สุรินทะ) จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้คงเหลือ ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

เลขานุการสภาฯ  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ในส่วนนี้เป็นของกองช่าง ซ่ึงจะรวมถึงการซ่อมถนน ถนนลูกรัง 
(นายก าพล  ประดับศิลป์)ด้วยที่เป็นทรัพย์สินของหน่วยงานเรา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณในส่วนนี้ก็ใกล้ 

จะหมดแล้ว 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เม่ือไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรืออภิปรายต่อไป ถือว่าเป็นการปิด 
(นายทองใบ  ไตรยราช) อภิปรายตามข้อ ๖๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่
ประชุมแล้วครบองค์ประชุมขั้นตอนต่อไป ให้ที่ประชุมลงมติว่า เห็นด้วยตามร่างเดิม หรือ
เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่  

มติท่ีประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท ๑๓ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ , นางนิพล  โคตะมา ) 

ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นการพิจารณาค าเสนอแปรญัตติของนายโชคชัย  โคตะมา 
(นายทองใบ  ไตรยราช)  ๒) นายโชคชัย  โคตะมา ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม. ๑ เสนอขอ 

แปรญัตติ รวมท้ังส้ิน ๒ รายการ 
๒.๑) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ หน้ า ๖๕ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ต้ังไว้รวม 
๒๕๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลด จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือต้ังไว้รวม ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น “ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ต้ังไว้รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท”   

/สมาชิกสภาฯ ม.๑ ... 



 

-๑๒- 
 

สมาชิกสภาฯ ม.๑ เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คาดการณ์เอาไว้ว่าจะมีการเลือกต้ัง แต่ก็ไม่ได้เลือกต้ัง  
(นายโชคชัย  โคตะมา) และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต้ังงบประมาณไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ในร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณ ๒๕๖๓ ต้ังไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท จึงเสนอขอปรับลดลง ๕๐,๐๐๐ บาท ให้
คงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ เท่าเดิมกับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เม่ือไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรืออภิปรายต่อไป ถือว่าเป็นการปิด 
(นายทองใบ  ไตรยราช) อภิปรายตามข้อ ๖๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่
ประชุมแล้วครบองค์ประชุมขั้นตอนต่อไป ให้ที่ประชุมลงมติว่า เห็นด้วยตามร่างเดิม หรือ
เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่  

มติท่ีประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท ๑๔ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ  ) 

ประธานสภาฯ   ๒.๒) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(นายทองใบ  ไตรยราช) ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ หน้า ๖๓ รายการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  ต้ังไว้รวม 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลด จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือต้ังไว้รวม ๒๕๐,๐๐๐ 
บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น “ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  ต้ังไว้รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท”  

สมาชิกสภาฯ ม.๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต้ังไว้เพียง ๒๕๐,๐๐๐ บาท แต่ในร่างข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๓ ต้ังไว้  
(นายโชคชัย  โคตะมา) ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมขึ้น แต่งบประมาณที่ลงสู่ชุมชน หมู่บ้านกลับลดลง จึงเสนอขอปรับ 

ลดลง ๕๐,๐๐๐ บาท ให้เหลือ ๒๕๐,๐๐๐ บาท เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 
 

/ท่ีประชุม ... 



 

-๑๓- 

ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เม่ือไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรืออภิปรายต่อไป ถือว่าเป็นการปิด 
(นายทองใบ  ไตรยราช) อภิปรายตามข้อ ๖๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่
ประชุมแล้วครบองค์ประชุมขั้นตอนต่อไป ให้ที่ประชุมลงมติว่า เห็นด้วยตามร่างเดิม หรือ
เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่  

มติท่ีประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท ๑๔ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ  ) 

ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นการพิจารณาค าเสนอแปรญัตติของนายไพรัตน์  ศรีส าราญ 
(นายทองใบ  ไตรยราช)  ๓) นายไพรัตน์  ศรีส าราญ ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม. ๘ เสนอ 

ขอแปรญัตติ รวมท้ังส้ิน ๔ รายการ 
๓.๑) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ หน้า ๖๔ รายการ ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ขอปรับลด จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือต้ังไว้รวม ๙๐๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น “ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้รวม ๙๐๐,๐๐๐ บาท” 

สมาชิกสภาฯ ม.๘ จากการตรวจสอบและค านวณดูแล้ว หากขอปรับลดลงจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้เหลือ  
(นายไพรัตน์  ศรีส าราญ) ๙๐๐,๐๐๐ น่าจะเพียงพอส าหรับการเบิกจ่าย ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การ

เบิกจ่ายน่าจะประมาณนี้ ไม่ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อย่างแน่นอน 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เม่ือไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรืออภิปรายต่อไป ถือว่าเป็นการปิด 
(นายทองใบ  ไตรยราช) อภิปรายตามข้อ ๖๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่
ประชุมแล้วครบองค์ประชุมขั้นตอนต่อไป ให้ที่ประชุมลงมติว่า เห็นด้วยตามร่างเดิม หรือ
เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่  

มติท่ีประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๓ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ , นางนิพล  โคตะมา) 

/สมาชิกสภาฯ ม.๘ ... 



 

-๑๔- 

ประธานสภาฯ   ๓.๒) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(นายทองใบ  ไตรยราช) ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ หน้า ๖๔ รายการ ค่าวารสาร ต้ังไว้รวม ๒๐,๐๐๐ บาท ขอ 

ปรับลด จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือต้ังไว้รวม ๑๐,๐๐๐ บาท  
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 

จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท เป็น “ค่าวารสาร ต้ังไว้รวม ๑๐,๐๐๐ บาท”  

สมาชิกสภาฯ ม.๘ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ิงเบิกจ่ายไปเพียง ๒,๐๐๐ กว่าบาท อีกไม่ก่ีเดือนก็จะสิ้นปีงบ 
(นายไพรัตน์  ศรีส าราญ) ประมาณแล้ว งบประมาณเหลือแน่นอน จึงเสนอขอปรับลดลงจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เม่ือไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรืออภิปรายต่อไป ถือว่าเป็นการปิด 
(นายทองใบ  ไตรยราช) อภิปรายตามข้อ ๖๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่
ประชุมแล้วครบองค์ประชุมขั้นตอนต่อไป ให้ที่ประชุมลงมติว่า เห็นด้วยตามร่างเดิม หรือ
เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่ 

มติท่ีประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๔ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ ) 

ประธานสภาฯ   ๓.๓) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(นายทองใบ  ไตรยราช) ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ หน้า ๗๒ รายการ โครงการจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือ 

ข่ายแบบมุมมองคงที่ ต้ังไว้รวม ๑๒๘,๐๐๐ บาท ขอปรับลด จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้
คงเหลือต้ังไว้รวม ๗๘,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น “โครงการจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่ ต้ังไว้รวม ๗๘,๐๐๐ บาท”  

สมาชิกสภาฯ ม.๘ ได้สอบถามราคาจากท้องตลาดแล้ว ราคาทั้งชุดงบประมาณจะไม่มากตามที่ ต้ังงบประมาณ 
(นายไพรัตน์  ศรีส าราญ) เอาไว้ หากตัดลดลงอีก ๕๐,๐๐๐ บาท น่าจะเพียงพอส าหรับการจัดซ้ือ 

เลขานุการสภาฯ  ในขั้นตอนการต้ังงบประมาณนั้นเป็นการต้ังในภาพรวม กล่าวคือ ต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
(นายก าพล  ประดับศิลป์)เอาไว้จ านวน ๔ ตัว ราคาตัวละ ๓๒,๐๐๐ บาท รวม ๔ ตัว เป็นงบประมาณรวม  

๑๒๘,๐๐๐ บาท ซ่ึงถือเป็นราคาต่ าสุดในประเภทกล้องวงจรปิดที่ใช้ภายนอกอาคาร เป็น 
 
 



 

-๑๕- 
 

ราคาเริ่มต้น ส่วนขั้นตอนในการจัดซ้ือนั้นเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง ต้องแยกออกจากกัน จะซ้ือได้
ราคาเท่าไหร่เป็นเรื่องของการซ้ือ เป็น เรื่องอนาคต แต่ขณะนี้ เป็นขั้นตอนของการต้ัง
งบประมาณ หลักเกณฑ์ของกฎหมายก าหนดให้ต้องถือราคาตามเกณฑ์ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ หรือราคาที่หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นอันดับแรก หากมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้
ก าหนดเอาไว้ จึงจ ะสามารถที่ จะไปสืบราคาเอาจากท้องตลาด ซ่ึงถื อเป็นราคาที่อยู่
นอกเหนือราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เนื่องจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ถูกก าหนด
เอาไว้ใน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องต้ังราคาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม คือ ราคาตัวละ ๓๒,๐๐๐ บาท  
 การที่ สมาชิดสภาฯ เสนอค าขอแปรญั ตติเพ่ือขอปรับลดงบประมาณจ าน วน 
๕๐,๐๐๐ บาท เท่ากับว่าตัดไปสองตัวเลย เนื่องจากราคาตัวละ ๓๒,๐๐๐ บาท สองตัว จะ
ราคา ๖๔,๐๐๐ บาท หากตัด ๕๐,๐๐๐ บาท เท่ากับเหลืองบประมาณเพียง ๗๘,๐๐๐ บาท 
เป็นการขอปรับลดที่ไม่ถูกวิธี หากจะปรับลดต้องขอปรับลดทีละ ๓๒,๐๐๐ บาท ไม่ใช่ว่าคิด
จะตัดเท่าไหร่ก็ตัดได้ตามอ าเภอใจตัวเอง ข้อบัญญัติถือเป็นกฎหมายของท้องถิ่น ในการ
จัดท าร่างนั้นก่อนจะประกาศใช้ได้ ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากนายอ าเภอด้วย หากท่าน
นายอ าเภอพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการของการต้ังงบประมาณ ท่าน
จะถามกลับมาว่าเอาหลักอะไรมาต้ัง จะเกิดความล่าช้าออกไปอีกหากถูกตีกลับลงมา ขอ
ปรับลดได้แต่เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการจัดท ามันท ายาก ต้องถือตามกฎหมายเป็นหลัก ราคานี้
ไม่ใช่แต่ทางเราเท่านั้นที่ ต้องถือปฏิบัติ หน่วยงานของรัฐทั้งประเทศต้องถือเกณฑ์ราคานี้
เหมือนกัน 

สมาชิกสภาฯ ม.๖ ขอสอบถามผู้อ านวยการกองช่างว่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดราคาตัวละเท่าไหร่ 
(นายธนสิทธ์ิ ริค าแง) 

ผู้อ านวยการกองช่าง มาตรฐานของตัวนี้ ราคาตัวละ ๓๒,๐๐๐ บาท เป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ 
(นายบุญชู  โฮมวงศ์) ลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ 

สังคม หรือที่เราเรียกว่า กระทรวง ICT นั้นเอง 

 สมาชิกสภาฯ ม.๑ ขอเสนอให้ปรับลดโครงการจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ลง 
(นายโชคชัย  โคตะมา) ๓๒,๐๐๐ บาท ขอปรับลดจ านวน ๑ ตัวให้คงไว้ สามตัว งบประมาณ ๙๖,๐๐๐ บาท 
   (ผู้รับรอง นายประภาส  โพธิ์ศรี , นางนิพล  โคตะมา) 

สมาชิกสภาฯ ม.๓ เห็นด้วยกับท่านโชคชัยที่เสนอขอให้ปรับลดงบประมาณลงเพียง ๓๒,๐๐๐ บาท อยากให้ 
(นายประภาส  โพธ์ิศรี) ปรับลดเป็นตัวๆไป เจ้าหน้าที่จะท างานยาก จาก ๔ ตัว เหลือเพียง ๓ ตัว 
 

/สมาชิกสภาฯ ม.๔ ... 
 



 

-๑๖- 

สมาชิกสภาฯ ม.๔ เห็นดีด้วยกับการจัดซ้ือกล้องวงจรปิด เนื่องจากเม่ือครั้งที่เกิดอุบัติเหตุบริเวณสี่แยกสุวรรณ 
(นายจักรพงศ์ ดอนคง) คาม กล้องวงจรปิดของต าบลสุวรรณคามใช้การไม่ได้ อยากให้เร่งติดต้ัง เนื่ องจาก มี

ความส าคัญเป็นอย่างมากเม่ือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น การตามหาผู้กระท าความผิด 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เม่ือไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรืออภิปรายต่อไป ถือว่าเป็นการปิด 
(นายทองใบ  ไตรยราช) อภิปรายตามข้อ ๖๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่
ประชุมแล้วครบองค์ประชุมขั้นตอนต่อไป ให้ที่ประชุมลงมติว่า เห็นด้วยตามร่างเดิม หรือ
เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยตามที่ท่านโชคชัยเสนอ หรือไม่ อย่างไร  

มติท่ีประชุม -   เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท ๖ เสียง /เห็น  
ด้วยตามที่นายโชคชัย โคตะมา เสนอให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๓๒,๐๐๐ บาท ๗ 
เสียง  

- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ ,นางตองอ่อน  โยธายุทธ) 

ประธานสภาฯ   ๓.๔) ขอเพ่ิมเติมรายจ่าย รายการใหม่ ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบ  
(นายทองใบ  ไตรยราช) ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง 

ปลิงใหม่ หมู่ที่ ๘ จุดหน้าบ้านนายสุริยา  ศรีส าราญ ถึง บ้านเก่า ต้ังไว้รวม ๔๙๐,๐๐๐ บาท  
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้เพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ 

๔๙๐,๐๐๐ บาท เป็น “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
ปลิงใหม่ หมู่ที่ ๘ จุดหน้าบ้านนายสุริยา  ศรีส าราญ ถึง บ้านเก่า ต้ังไว้รวม ๔๙๐,๐๐๐ บาท  

สมาชิกสภาฯ ม.๘ เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมายากล าบาก ยิ่งเวลาเอาลูกรังไป 
(นายไพรัตน์  ศรีส าราญ) ลงแล้วฝนตกลงมา การไปมายากล าบากมาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจ าเป็นอย่างยิ่ง

ที่ต้องรีบด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับ และขอแก้ไขเป็นหมู่ที่ ๕ ไม่ใช่หมู่ที่ ๘ 

เลขานุการสภาฯ สอบถามนักวิเคราะห์นโยบายและแผนว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในแผน หรือไม่ อย่างไร 
(นายก าพล ประดับศิลป์) 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ โครงการดังกล่าวข้างต้นไม่อยู่ในแผนแต่อย่างใด เนื่องจากขั้นตอนที่เสนอแผนเข้ามานั้นได้
(นางสุวรรณา ถันชมนาง)เสนอมา แต่ถูกตัดลดในขั้นตอนของคณะกรรมการจัดท าแผน 

/เลขานุการสภาฯ ... 

 



 

-๑๗- 

เลขานุการสภาฯ หากโครงการที่ไม่อยู่ในแผนแล้วไปด าเนินการจัดท าเป็นโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
(นายก าพล ประดับศิลป์) จะผิดหลักของการต้ังงบประมาณ อยากเสนอทางออกคือ เอางบประมาณที่ขอปรับลด

ทั้งหมด รวมจ านวน ๔๗๒,๐๐๐ บาท ไปเพ่ิมเข้าไว้ในงบกลาง ประเภท ส ารองจ่าย ต้ังไว้ 
๑๕๒,๔๗๑ บาท หากรวม ๔๗๒,๐๐๐ บาท จะเป็นยอดรวม ๖๒๔,๔๗๑ บาท หากพอปรับ
แผนเสร็จแล้วจึงพิจารณาโอนงบประมาณจาก ส ารองจ่าย มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ตาม
โครงการที่ต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

รองประธานสภาฯ อยากให้ทาง จนท. ได้อธิบายว่าขั้นตอนการด าเนินการ ห้วงระยะเวลาในการจัดท าต้อง 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) ด าเนินการอย่างไร เดือนไหนถึงเดือนไหน 

เลขานุการสภาฯ ภายหลังการประชุมอยากให้ทางท่านสมาชิกสภาฯท าเรื่องเข้ามา พอท่านนายอ าเภออนุมัติ 
(นายก าพล ประดับศิลป์) และได้ประกาศใช้แล้ว ก็สามารถด าเนินการพิจารณาการโอนได้เลย ให้ปรับแผนเสร็จก่อน 

นายก อบต.  ขอเสนอให้น างบประมาณ จ านวน ๔๗๒,๐๐๐ บาท ไปเพ่ิมในงบกลาง ประเภท ส ารองจ่าย 
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) เดิมต้ังไว้ ๑๕๒,๔๗๑ บาท หากรวม ๔๗๒,๐๐๐ บาท จะเป็นยอดรวม ๖๒๔,๔๗๑ บาท  

สมาชิกสภาฯ ม.๑ เห็นด้วยกับท่านนายกฯ ที่เสนอให้ปรับเพ่ิม งบกลาง ประเภท ส ารองจ่ายเดิมต้ังไว้  
(นายโชคชัย  โคตะมา) ๑๕๒,๔๗๑ บาท เป็น “ส ารองจ่าย ต้ังไว้ ๖๒๔,๔๗๑ บาท” 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เม่ือไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรืออภิปรายต่อไป ถือว่าเป็นการปิด 
(นายทองใบ  ไตรยราช) อภิปรายตามข้อ ๖๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่
ประชุมแล้วครบองค์ประชุม ขั้นตอนต่อไป ให้ที่ประชุมลงมติว่า เห็นด้วยตามร่างเดิม หรือ
เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยตามที่ท่านโชคชัยเสนอ หรือไม่ อย่างไร  

มติท่ีประชุม -   เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ จ านวน  -  เสียง / เห็นด้วยให้เพ่ิมงบประมาณ ส ารองจ่าย   
       จ านวน ๔๗๒,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑๓ เสียง  

- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ) 

วาระท่ีสาม ขั้นลงมติ จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภาฯ  ในล าดับต่อไปขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดในขั้นตอนพิจารณาในวาระที่สาม 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

    /เลขานุการสภาฯ ...  
 



 

-๑๘- 

เลขานุการสภาฯ  การพิจารณาในวาระที่สามนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
(นายก าพล ประดับศิลป์) สภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ ก าหนดว่า  

“การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
 ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่”  
จะเห็นว่า การพิจารณาในวาระที่สามนี้  โดยหลักแล้วจะไม่มีการอภิปราย เพียงแต่ให้ที่
ประชุมลงมติว่า จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ เท่านั้น 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯ จะสอบถาม ชี้แจง หรือไม่ อย่างไร เห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร  
(นายทองใบ  ไตรยราช)  

ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกผู้ใดจะสอบถาม ชี้แจง เห็นเป็นอย่างอ่ืน หรืออภิปรายต่อ  

ประธานสภาฯ  เม่ือไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรืออภิปรายต่อไป ถือว่าเป็นการปิด 
(นายทองใบ  ไตรยราช) อภิปรายตามข้อ ๖๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และให้ท่านสมาชิกสภาฯลงมติว่า  
(นายทองใบ ไตรยราช) จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม่ โดย

การยกมือ  

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ  ๑๓  เสียง 
- ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ - เสียง 
- งดออกเสียง    ๒ เสียง (ประธานและรองประธานสภาฯ) 

นายก อบต.             ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) งบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ และเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดท าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและ
มีความครอบคลุมในทุกมิติ ตามสถานะการเงิน การคลัง ตามบริบทขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลิงของเรา ขอขอบคุณมาก ในล าดับต่อไปจะได้น าเสนอให้ท่านนายอ าเภอ
นิคมน้ าอูนได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี  4 ... 
 
 



 

-๑๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญทุกท่านได้เสนอต่อที่ประชุม 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

สมาชิกสภาฯ ม. ๑ ไฟฟ้าสายพาดดับเม่ือคืนออกแล้วเนื่องจากทางการไฟฟ้าไปเชื่อมต่อสายให้ 
(นายโชคชัย  โคตะมา) 

สมาชิกสภาฯ ม. ๑ ชาวบ้านจะเชื่อมไฟฟ้าสายพาดดับเข้าบ้านเรือนได้หรือไม่ 
(นายสมเพศ  ผลาจันทร์) 

ผู้อ านวยการกองช่าง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามา 
(นายบุญชู  โฮมวงศ์) 

สมาชิกสภาฯ ม. ๒ หากมีงบประมาณมาจากหน่วยงานอ่ืนขอให้พิจารณาจัดสรรให้ชุมชนหมู่ที่ ๒ ด้วย 
(นางอภัยวรรณ เจริญสุทธินันท์)  

สมาชิกสภาฯ ม. ๓ ถนนลูกรังเละมาก ไปมายากล าบาก เนื่องจากฝนตกลงมา ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างมาก 
(นางนิพล  โคตะมา) 

สมาชิกสภาฯ ม. ๔ ขอบคุณที่ด าเนินการซ่อมตะแกรงเหล็กให้ 
(นายสมพร  สุรินทะ)  

สมาชิกสภาฯ ม. ๔ หมวดยุทธสอบถามเรื่องต้นไม้สักจะตัดได้หรือไม่ เนื่องจากจะล้มทับบ้านเรือน 
(นายจักรพงศ์  ดอนคง)  

สมาชิกสภาฯ ม. ๕ ขอขอบคุณที่เห็นควรสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ หมู่ที่ ๕ 
(นายจันทร์ศรี พัฒคาต) 

สมาชิกสภาฯ ม. ๕ ขอขอบคุณที่จะสร้างถนนให้กับหมู่ที่ ๕ 
(นางวิไลวรรณ ค าภูแสน)  

สมาชิกสภาฯ ม. ๖ อยากให้ด าเนินการซ่อมแซมถนนเส้นซอยถนนบ้านท่านผู้ช่วยวี เส้นหลังโรงพยาบาล รอย 
(นายไวพจน์  สุรินทะ)  ต่อระหว่างถนน คสล. นิคมฯกับถนน คสล. รอยต่อไม่เชื่อมต่อกัน 

รองประธานสภาฯ ฝากช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ถนนที่ท าเสร็จแล้วผู้รับเหมา น าเศษหิน เศษดินขวางทางน้ า 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) อยากให้ผู้รับเหมาด าเนินการปรับเกลี่ยพ้ืนที่ให้กลับสู่สภาพเดิม 

สมาชิกสภาฯ ม. ๘ โครงการสายพาดดับ หลอดไฟฟ้ายังไม่ติดต้ัง ชาวบ้านฝากสอบถามมา 
(นายไพรัตน์ ศรีส าราญ) 

/ผู้อ านวยการกองช่าง ... 



 

-๒๐- 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการนี้ยังไม่ส่งมอบงาน ยังจ่ายเงินไม่ครบ จ่ายเงินเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น ยังคงจะมาติด 
(นายบุญชู  โฮมวงศ์) ต้ังก่อนส่งมอบงาน 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯจะได้อภิปราย เสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ ไตรยราช)  

ท่ีประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอ หรืออภิปรายต่อ 
    
ประธานสภา ฯ  เม่ือไม่มีอะไรสงสัยหรืออภิปรายอีก ขอเลิกการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 
((นายทองใบ  ไตรยราช) (ครั้งที่ 2) ประจ าปี  25๖๒ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๒๕ น. 

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



 

 
                                                  การตรวจรายงานการประชุม 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวัดสกลนคร 

วันท่ี ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

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

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้อ่านและตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) เม่ือวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า การบันทึกการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบวาระและมติที่
ประชุมสภาฯทุกประการ 

 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) 

 
 
 
    
   

 


