
  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี  ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

วันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒  
ณ.  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายทองใบ   ไตรยราช ประธานสภา อบต.หนองปลิง ทองใบ  ไตรยราช  
๒ นายวัชระพงษ์   พิมเสน รองประธานสภา อบต.หนองปลิง วัชระพงษ์   พิมเสน  
๓ นายประภาส    โพธิ์ศรี สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๓  ประภาส   โพธิ์ศรี  
๔ นายไพรัตน์    ศรีส าราญ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๘ ไพรัตน์   ศรีส าราญ  
๕ นายไวพจน์   สุรินทะ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๖ ไวพจน์   สุรินทะ  
๖ นางวิไลวรรณ  ค าภูแสน สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๕ วิไลวรรณ   ค าภูแสน  
๗ นายจันทร์ศรี  พัฒคาต สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๕ จันทร์ศรี  พัฒคาต  
๘ นางอภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๒ อภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์  
๙ นายสมเพศ   ผลาจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๑ สมเพศ   ผลาจันทร์  

๑๐ นายจักรพงษ์   ดอนคง สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๔ จักรพงษ์  ดอนคง  
๑๑ นายโชคชัย   โคตะมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๑ โชคชัย   โคตะมา  
๑๒ นายสมพร   สุรินทะ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๔ สมพร   สุรินทะ  
๑๓ นางตองอ่อน   โยธายุทธ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๗ ตองอ่อน   โยธายุทธ  
๑๔  นายธนสิทธิ์  ริค าแง   สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๖ ธนสิทธิ์  ริค าแง    
๑๕  นางนิพล  โคตะมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๓ นิพล  โคตะมา  
๑๖ นายก าพล  ประดับศิลป์ เลขานุการสภา อบต.หนองปลิง  ก าพล  ประดับศิลป์  

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายปริญญา  โคตมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๒  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ นายวิเชียร  ธรรมรักษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล วิเชียร  ธรรมรักษา  
๒ นายเต็มชัย  ผลาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เต็มชัย  ผลาจันทร์  
๓ นายนอม     โคตะมา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นอม     โคตะมา  
๔ นายจ านงค์     ไพค านาม เลขานุการนายก อบต. จ านงค ์   ไพค านาม  
๕ นางสาวนิรมล  นามฮุง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นิรมล   นามฮุง  
๖ นายบุญชู   โฮมวงศ์ นักบริหารงานช่าง บุญชู   โฮมวงศ์  
๗ นายอนุทิน  ลามค า นักพัฒนาชุมชน อนุทิน  ลามค า  



ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

๘ นางทัศนีย์  เจริญไชย นักบริหารงานการคลัง ทัศนีย์  เจริญไชย  
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 นางสาวพรรณภา หินสอ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พรรณภา หินสอ  
๑๖ นางสาววัทนพร  เกตุสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ วัทนพร  เกตุสุวรรณ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บันทึกการประชุม... 
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  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี  ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

วันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒  
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 าบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒ และได้ด าเนินการ
ประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  สวัสดีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงทุกท่าน  ในการประชุมใน 
(นายทองใบ  ไตรยราช) วันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยท่านนาย 

อ าเภอนิคมน้ าอูนได้เรียกประชุมสภาฯสมัยประชุมวิสามัญในครั้งนี้ ซึ่งตามประกาศเรียก
ประชุมระบุว่า ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง มีความประสงค์
ขอให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปลิง เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕)  อ าเภอนิคมน้ าอูน
พิจารณาแล้วจึงให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่
เกิน ๑๕ วัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  

ที่ประชุม  รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
ประธานสภาฯ  ขอมอบให้ทางเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

เลขานุการสภาฯ  ตามท่ีได้ส าเนารายงานการประชุมฯสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒     
(นายก าพล ประดับศิลป์) เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสภาฯ เพ่ือมอบให้

สมาชิกสภาฯตรวจดู และท่านสมาชิกทุกท่านได้น าเอกสารมาในวันนี้ ขอให้ทุกท่านได้
ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ว่ามีรายละเอียดตรงตามระเบียบวาระ หรือมติท่ีประชุม หรือไม่ 

/อย่างไร ... 
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อย่างไร หากท่านใดเห็นควรให้มีการแก้ไข ถ้อยค าใดๆในรายงานการประชุม ขอให้เสนอ
ต่อที่ประชุมได้พิจารณา 

ที่ประชุม  ได้ตรวจดูรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มี  

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

ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒  พฤษภาคม ๒๕๖๒ หรือไม่ อย่างไร  

มติที่ประชุม  -  รบัรองรายงานการประชุม ๑๔  เสียง 
- ไม่รับรองรายงานการประชุม - เสียง 
- งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๓.๑ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
นายก อบต.หนองปลิง เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการด าเนินงานด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นในรูป 
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) แบบใหม่ กล่าวคือ ได้ขยายกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นจาก ๔ ปี ให้ยาว

ออกไปเป็น ๕ ปี ส่วนในรายละเอียดขอมอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงต่อที่
ประชุมสภาฯ 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ เดิมนั้นแผนพัฒนาท้องถิ่นของเรานั้นจะก าหนดกรอบระยะเวลาเอาไว้ ๔ ปี (พ.ศ.  
นางสุวรรณา ถันชมนาง) ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แต่ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการทบทวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปสาระส าคัญได้ว่า 
เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙ วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
อปท.และการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้อง
กับกับแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลา ๕ ปี ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนา 

 
/ท้องถิ่นของ อปท. ... 
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ท้องถิ่นของ อปท. ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงซักซ้อมให้ 
อปท. ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) โดยให้ อปท. อาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับ (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕) ดังนั้น จึงได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงพิจารณาในวันนี้ ก่อนที่จะเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลลงนามและประกาศใช้ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ     

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม เสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มี  

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ล าดับถัดไปจะน าเรียนรายละเอียดโครงการพัฒนาตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
(นางสุวรรณา ถันชมนาง)๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ต่อที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา รายละเอียดตามร่างแผนที่ส่ง 

แนบไปพร้อมหนังสือนัดประชุม และทุกท่านได้น ามาในวันนี้ (จากนั้นนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ได้น าเรียนชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) จนครบทุกแผนงานโครงการ 

ที่ประชุม รับทราบ     

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม เสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

รองประธานสภาฯ โครงการที่เสนอเข้ามามี ๗ โครงการ แต่ปรากฏในร่างแผน ๔ โครงการ ยังขาดย้ายหอ 
(นายวัชระพงษ์ พิมพเสน)ประปาหมู่บ้าน ซ่อมแซมถนนลูกรัง 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ โครงการซ่อมแซมที่เป็นทรัพย์สินของ อปท.นั้น จะใช้งบประมาณในรายการซ่อมแซม
(นางสุวรรณา ถันชมนาง)ทรัพย์สิน ตั้งเอาไว้ในข้อบัญญัติฯเป็นภาพรวมไว้แล้ว สามารถใช้งบประมาณในจุดนี้ไป 

ด าเนินการซ่อมแซมได้ แสดงว่าเพ่ิมโครงการย้ายหอประปาหมู่บ้าน ม.๗ 

ส.อบต. หมู่ที่ ๑  โครงการของหมู่ที่ ๑ ตกหล่นไป ๒ โครงการประกอบด้วย ๑) โครงการก่อสร้างร่อง 
(นายโชคชัย โคตะมา) ระบายน้ า คสล. เส้น นางวันทา อุประ - นายวิเศษ โพธิ์ศรี และ ๒) โครงการซ่อมแซม 

ถนนลาดยาง อยากให้บรรจุเอาไว้เพ่ือประสานแผนกับทางจังหวัด หรือ อบจ. หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 
 

/ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ... 



-๖- 

ส.อบต. หมู่ที่ ๓  เสนอเพ่ิมโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓  
(นายประภาส โพธิ์ศรี) 

ส.อบต. หมู่ที่ ๖  ขอสอบถามว่าแผนที่ส่งไปประสานแผนกับทาง อบจ. หรือทางจังหวัด ต้องเป็นแผนที่ 
(นายไวพจน์ สุรินทะ) มีงบประมาณเกิน ๑ แสนบาทใช่ไหม 

เลขานุการสภาฯ  โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกินศักยภาพของ อปท. นั้น จะด าเนินการประสานแผน 
(นายก าพล ประดับศิลป์) ไปยัง อบจ. โดยโครงการนั้นๆต้องเข้าเงื่อนไขคือ อย่างน้อยต้องมีประชาชนอย่างน้อย ๒ 

ต าบลได้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าว จึงจะเข้าเงื่อนไขในการขอประสานแผน 

ส.อบต. หมู่ที่ ๘  ปัญหาเรื่องน้ าและระบบประปาของต าบลหนองปลิง ผมว่าน้ าใต้ดินมีไม่เพียงพอกับ 
(นายไพรัตน์ ศรีส าราญ) ปริมาณความต้องการใช้น้ าของประชาชนในพ้ืนที่ต าบล เนื่องจากชุมชนมีการขยายตัว

ขึ้นทุกวัน ผมอยากเสนอให้ด าเนินการสูบน้ าดิบจากเขื่อนน้ าอูน เพ่ือใส่ลงในถังกรองน้ า
ใส แล้วมาผลิตน้ าประปาสูบแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นท่ีของเรา  

 ส.อบต. หมู่ที่ ๒  สอบถามเรื่องถนนเส้นไปวัดป่าที่ขอไปทางจังหวัดจะเป็นไปได้ไหม 
(นางอภัยวรรณ เจริญสุทธินันท์)  

นายก อบต.หนองปลิง ได้ขอสนับสนุนงบประมาณไปยังจังหวัดแล้ว ขอรอดูงบประมาณปี ๖๓ ยังไม่แน่นอนว่า
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) จะได้รับการสนับสนุนหรือไม่อย่างไร แต่อยากให้บรรจุเข้าไว้ในแผนก่อน 

รองประธานสภาฯ ขอเพ่ิมโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร เส้นข้างสวนผู้กองธวัช แยกคลอง 
(นายวัชระพงษ์ พิมพเสน) ชลประทาน 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ต่อไปอยากให้แต่ละหมู่บ้านได้เสนอโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(นางสุวรรณา ถันชมนาง) เรียงไปที่ละหมู่บ้าน 

ส.อบต. หมู่ที่ ๑  ๑) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน และ ๒) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า 
(นายโชคชัย โคตะมา) 

ส.อบต. หมู่ที่ ๒  ๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสมัย บุญสิทธิ์ และ ๒) โครงการต่อเติม 
(นางอภัยวรรณ เจริญสุทธินันท์) ศาลาพักญาต ิ

ส.อบต. หมู่ที่ ๓  ๑) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน และ ๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทัน 
(นางนิพล โคตะมา) สมัย – ล าห้วยกล้วยตานี 

ส.อบต. หมู่ที่ ๔  ๑) โครงการเจาะบ่อบาดาล  ๒) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า และอยากบรรจุโครง 
(นายสมพร สุรินทะ) การก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยหวายเข้าไปด้วยกับ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าหน้าบ้าน 

นางค าปัน – นายสนิท รัตนภูมิ 
 

/ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ... 



-๗- 

ส.อบต. หมู่ที่ ๕  ๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. นางสุด เกตุสุวรรณ – รพ.นิคมน้ าอูน และ ๒) โครงการ 
(นางวิไลวรรณ ค าภูแสน) ขยายเขตระบบประปา ถึงบ้านนางค่ า และขอเลื่อนโครงการติดตั้งเครื่องเสียงไร้สาย 

จากปีงบประมาณ ๖๕ มาเป็น ปีงบประมาณ ๖๔ 

ส.อบต. หมู่ที่ ๖  ๑) โครงการติดตั้งเครื่องเสียงไร้สาย และ ๒) โครงการไฟฟ้าสายพาดดับ จ านวน ๒ จุด 
(นายไวพจน์ สุรินทะ) จุดแรก แยกโรงเรียนอนุบาลนิคมฯ – บ้านายไสว จุดที่สอง บ้านนายค าตา วงศ์ประทุม 

– นางสุขุมวิทย์ วงศ์ประทุม 

รองประธานสภาฯ ๑) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ๒ จุด จุดแรก ไปสะพานหมู่ที่ ๖ จุดที่สอง ไปร้าน 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) วาเลนไทน์ ๒) โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ และ ๓) โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรังเพื่อการเกษตร แยกคลองชลประทานไปสวนผู้กองธวัช 

ประธานสภาฯ  ขอเพ่ิมโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

ส.อบต. หมู่ที่ ๘  ๑) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ และ ๒) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าหน้า 
(นายไพรัตน์ ศรีส าราญ) บ้านนางนงลักษณ์ มณีบู่ – บ้านยายสิม 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม เสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และขอให้สมาชิกสภาฯลงมติ
(นายทองใบ ไตรยราช) ว่าเห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หรือไม ่อย่างไร  

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบ   ๑๔  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
- งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

๓.๒ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
(โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

-โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรฯ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมติดตั้ง 
จ านวน ๑ ซุ้ม งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท  

ประธานสภาฯ  เชิญนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ 
(นายทองใบ ไตรยราช) 
 

/นายก อบต.หนองปลิง ... 



-๘- 

นายก อบต.หนองปลิง ตามท่ีทางกระทรวงมหาดไทย จังหวัด และอ าเภอนิคมน้ าอูนได้แจ้งแนวทางการด าเนิน 
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) การ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสมในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่เนื่องจากว่าตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้ ดังนั้น จึงต้องด าเนินการโอนงบประมาณในรายการอ่ืนมาตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ส าหรับการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยจะขออนุมัติการโอน
งบประมาณจากสภา อบต.หนองปลิง ในส่วนของขั้นตอนรายละเอียดนั้น ขอมอบหมาย
ให้ ปลัด อบต. ในฐานะเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

เลขานุการสภาฯ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ รัฐบาลขอเชิญประชาชน 
(นายก าพล ประดับศิลป์) หน่วยงานของรัฐร่วมแสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อม 

เพรียงกัน โดยการประดับตราสัญลักษณ์พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ตามอาคาร
บ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  ติดตั้งตาม
สถานที่ที่ เหมาะสมในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นภารกิจตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
 ประกอบกับทางนายอ าเภอนิคมน้ าอูนได้คัดเลือกถนนเส้นแยกเข้าสู่ที่ท าการ
อ าเภอนิคมน้ าอูนข้างสวนยางนิคมสร้างตนเองล าน้ าอูนเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ และ
อยากให้มีการด าเนินการประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ เพ่ือให้สมพระเกียรติ
และถือเป็นการแสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน 
แต่เนื่องจากตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเอาไว้ ดังนั้น หากจะด าเนินการจัดซื้อจะต้องด าเนินการโอนงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อให้มีงบประมาณในการจัดซื้อ ซึ่งการ
ที่จะโอนงบประมาณในหมวด ค่าครุภัณฑ์ นั้น กฎหมายให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น
เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาการโอน ตามข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ท าใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนราย
การใหม ใหเปนอ านาจอนุมัติของสภาทองถิ่น” โดยการโอนงบประมาณในครั้งนี้ เสนอ
ให้พิจารณาโอนดังนี้ 

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ด้าน         บริหารงานทั่วไป 
แผนงาน    บริหารงานทั่วไป 
งาน         บริหารทั่วไป 

/งบ   ลงทุน ...  



   
-๙- 

งบ           ลงทุน  
หมวด       ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท     ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ    โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร ฯ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมติดตั้ง จ านวน 
๑ ซุ้ม ตั้งไว้รวม ๙๐,๐๐๐ บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  ฯ รัชกาลที่ ๑๐  พร้อมติดตั้ง จ านวน ๑ ซุ้ม  
๙๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย 
- กรอบรูปไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒.๒๐ x สูง ๓.๖๐ เมตร พร้อมโครง
เหล็กค้ ายันด้านหลัง 
- พระบรมฉายาลักษณ์พิมพ์ไวนิล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๗๐  x ๒.๒๐ เมตร  
- ป้ายทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาส  
- พานพุ่มไฟเบอร์กลาส เงิน-ทอง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร 
- ฐานรองกรอบรูปขนาดไม่น้อยกว่า สูง ๑.๔๐ x กว้าง ๓.๕๐ เมตร 
- ตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ รัชกาลที่ ๑๐ สูงไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร 

เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร ฯ เป็นครุภัณฑ์
ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ซึ่งสามารถ
จัดหาได้ตามราคาท้องตลาด 

โอนลดจาก 
ด้าน         บริหารงานทั่วไป 
แผนงาน    บริหารงานทั่วไป 
งาน         บริหารทั่วไป 
งบ           ด าเนินงาน 
ประเภท    ค่าใช้สอย 
รายการ     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
๒.๓.๓ ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง งบประมาณอนุมัติ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ 
ก่อนโอน ๑๗๓,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท และจะคงเหลือ 
๘๓,๐๐๐ บาท      

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร  
(นายทองใบ ไตรยราช) 

/ส.อบต. หมู่ที่ ๘ ... 



-๑๐- 

ส.อบต. หมู่ที่ ๘  อยากทราบว่าซุ้มย้ายจากตัวเดิมไปได้ไหม 
(นายไพรัตน์ ศรีส าราญ)  

นายก อบต.หนองปลิง เป็นการด าเนินการซื้อซุ้มตัวใหม่ ใหญ่กว่าเดิม ไปติดตั้งบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ 
(นายวิเชียร ธรรมรักษา)  

ส.อบต. หมู่ที่ ๕  ทางอ าเภอนิคมน้ าอูนได้ขอไปยังทุกต าบล หรือขอเฉพาะต าบลหนองปลิง 
(นางวิไลวรรณ ค าภูแสน) 

เลขานุการสภาฯ  เนื่องจากอยู่ในพื้นท่ีต าบลของเรา จึงเป็นหน้าที่ของ อบต.ของเรา ไม่เก่ียวกับต าบลอื่น 
(นายก าพล ประดับศิลป์) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม เสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเมื่อไมส่มาชิกอภิปราย  
(นายทองใบ ไตรยราช) หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ขอมติที่ประชุมว่า จะอนุมัติให้โอนงบประมาณตามท่ีเสนอ  

หรือไม่ อย่างไร 

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

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ ท่านใดมีอะไรที่จะชี้แจง สอบถามขอได้น าเรียนต่อท่ีประชุมสภา 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

นายก อบต.หนองปลิง ทางพ่อค้าแม่ค้าตลาดประชารัฐประสงค์อยากได้ต้นยูคาจ านวน ๖๔ ท่อน เพ่ือมาท าเป็น 
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) ไม้รัดคอเสา เนื่องจากตลาดประชารัฐเป็นภาพรวมของอ าเภอนิคมน้ าอูน ขอทราบ 

ความเห็นว่าสมควรให้ไม้ยูคาท่ีบ่อขยะของเราหรือไม่ อย่างไร  

เลขานุการสภาฯ  เนื่องจากตลาดประชารัฐเป็นตลาดที่ด าเนินการสร้างทั้ง ๔ ต าบล หากจะด าเนินการต่อ 
(นายก าพล ประดับศิลป์) เติมซ่อมแซมอยากให้ประชุมร่วมกันทั้ง ๔ ต าบลก่อนจะดีไหม เพราะอยากให้รับทราบ 
 และแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

รองประธานสภาฯ เห็นด้วยกับท่านปลัดฯ 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) 
 
 



-๑๑- 

ที่ประชุม เห็นสมควรให้เฉลี่ยค่าใช้จ่ายทั้ง ๔ ต าบล 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อสงสัยหรือไม ่อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มี  
 

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

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 
  
   (ลงชื่อ)                                   ผู้บันทึกการประชุม 
    (นายก าพล  ประดับศิลป์) 
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 

   (ลงชื่อ)                                  ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
     (นายทองใบ   ไตรยราช) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
การตรวจรายงานการประชุม 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวัดสกลนคร 

วันที ่๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

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

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้อ่านและตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน 
๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า การบันทึกการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ
วาระและมติท่ีประชุมสภาฯทุกประการ 

 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) 

 


