
 

  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  (ครั้งที่ ๒) ประจ าปี 25๖๓ 

วันที่  ๒๖  สิงหาคม   25๖๓   
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 นายไวพจน์   สุรินทะ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๖ ไวพจน์   สุรินทะ  
๕ นางวิไลวรรณ  ค าภูแสน สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๕ วิไลวรรณ   ค าภูแสน  
๖ นางอภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๒ อภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์  
๗ นายสมเพศ   ผลาจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๑ สมเพศ   ผลาจันทร์  
๘ นายจักรพงศ์   ดอนคง สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๔ จักรพงศ์  ดอนคง  
๙ นายโชคชัย   โคตะมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๑ โชคชัย   โคตะมา  

๑๐ นายสมพร   สุรินทะ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๔ สมพร   สุรินทะ  
๑๑  นายธนสิทธิ์  ริค าแง   สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๖ ธนสิทธิ์  ริค าแง  
๑๒  นางนิพล  โคตะมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๓ นิพล  โคตะมา  
๑๓  นายจันทร์ศรี  พัฒคาต สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๕ จันทร์ศรี  พัฒคาต  
๑๔  นายก าพล  ประดับศิลป์ เลขานุการสภา อบต.หนองปลิง   ก าพล  ประดับศิลป์  

 
๒. ผู้ไม่มาประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายปริญญา โคตะมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๒ ไม่ทราบสาเหตุ 
๒ นางตองอ่อน  โยธายุทธ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๗ ป่วย 
๓ นายไพรัตน์   ศรีส าราญ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๘ 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     ผลาจันทร ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เต็มชัย    ผลาจันทร ์  
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  โททุมพล เจ้าพนักงานสาธารณสุข พรรณภา  โททุมพล  
11 นางทัศนีย์  เจริญไชย ผู้อ านวยการกองคลัง ทัศนีย์  เจริญไชย  
๑๒ นางรุ่งนะภา  ตุพิลา นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่งนะภา  ตุพิลา  
๑๓ นางสาวเพชรา  นาเสือวัน นักทรัพยากรบุคคล เพชรา  นาเสือวัน  
๑๔ นายอาทิตย์   สุริยมาตย์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อาทิตย์   สุริยมาตย์  
๑๕ นางสาวสุมาลี  ดาบลาอ า เจ้าพนักงานธุรการ สุมาลี    ดาบลาอ า  
๑๖ นางสาววัทนพร  เกตุสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ วัทนพร  เกตุสุวรรณ  
๑๗ นางงามตา  โยธายุทธ แม่บ้าน งามตา  โยธายุทธ  
๑๘ นางสุวรรณา  ถันชมนาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุวรรณา  ถันชมนาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บันทึกรายงานการประชุม ... 
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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  (ครั้งที่ ๒) ประจ าปี 25๖๓ 
วันที่  ๒๖  สิงหาคม   25๖๓   

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

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
  เมื่อถึงก าหนดเวลาการประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงได้ตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง
เข้าห้องประชุม  และได้เชิญให้สมาชิกฯนั่งตามที่ซึ่งจัดไว้ให้เป็นสัดส่วนแยกต่างหากจากผู้เข้าร่วมประชุม  และ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ ๒) ประจ าปี 25๖๓ และได้ด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ๑.๑ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง โดยประธานสภาฯ ได้มีหนังสือนัด
(นายทองใบ ไตรยราช) ประชุมถึงสมาชิกทุกท่านให้มาประชุมในวันนี้ เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที ่

ผ่านมา ที่ประชุมสภาฯได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการ
แปรญัตติดังกล่าวได้พิจาณาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงได้นัดประชุมสภาฯในวันนี้ 
โดยเป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ ๒) ประจ าปี 25๖๓ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือมีประเด็นเพิ่มเติม หรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือมีประเด็นเพิ่มเติม หรืออภิปรายต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
เลขานุการสภาฯ  ตามท่ีไดส้ าเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจ าปี ๒๕๖๓  
(นายก าพล  ประดับศิลป์)เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โดยได้ส าเนาส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสภา

ฯ เพ่ือมอบให้สมาชิกสภาฯตรวจดู และท่านสมาชิกทุกท่านได้น าเอกสารมาในวันนี้ ขอให้
ทุกท่านได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) 
ประจ าปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๓  สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ว่ามีรายละเอียดตรงตาม
ระเบียบวาระ หรือมติที่ประชุม หรือไม่อย่างไร หากท่านใดเห็นควรให้มีการแก้ไข ถ้อยค า
ใดๆในรายงานการประชุม ขอให้เสนอต่อที่ประชุมได้พิจารณา 

 
 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม  รับทราบและได้ตรวจดูรายงานการประชุม   

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

ที่ประชุม  ไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรืออภิปรายต่อไป  

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

(ครั้งที่ ๑) ประจ าปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๓  สิงหาคม ๒๕๖๓ หรือไม่ อย่างไร  

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

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๓.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  25๖๔  

วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ  ร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  25๖๔ พิจารณารายงานและความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  ได้ก าหนดระยะเวลารับเสนอค าแปรญัตติ
(นายทองใบ  ไตรยราช) ในวันที่  1๗ – ๑๙  สิงหาคม  25๖๓ ในเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง และให้คณะกรรมการแปรญัตติ  พิจารณาค าแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  25๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๒๑ สิงหาคม 25๖๓ และให้ส่งคืนประธานสภา อบต.หนองปลิง ภายในวันที่  ๒๑ 
สิงหาคม 25๖๓ นั้น  
 ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการด าเนินการ
และความเห็นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๖๓ โดยรายงานดังกล่าวได้ระบุว่าได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด มีค าแปรญัตติ 
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งในส่วนของรายละเอียดนั้นจะให้ท่านประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงแถลงต่อที่ประชุมสภาฯ 

ประธานกรรมการแปรฯ ข้าพเจ้า ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติ ขอแถลงเกี่ยวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
(นางอภัยวรรณ เจริญสุทธินันท์) งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ ของคณะกรรมการแปรญัตติ  

ดังนี้ 
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  ได้ก าหนดระยะเวลารับเสนอค า

แปรญัตติในวันที่  1๗ – ๑๙  สิงหาคม  25๖๓ ในเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง และให้คณะกรรมการแปรญัตติ  พิจารณาค า 

/แปรญัตติ ... 



 

-๕- 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม 25๖๓ และให้ส่งคืนประธานสภา อบต.หนองปลิง ภายในวันที่ 
๒๑ สิงหาคม 25๖๓ เพ่ือน าเสนอต่อสภา อบต.หนองปลิง ในวันนี้ เพ่ือพิจารณาในวาระที่ 
2 นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า 

วันที่ ๑๗ สิงหาคม  25๖๓ ในเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ไม่มีผู้ใดมายื่นเสนอค า
แปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติแต่อย่างใด   

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ไม่มีผู้ใดมายื่นเสนอค า
แปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติแต่อย่างใด  

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง ยื่นแบบเสนอขอแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
จ านวน ๔ ราย รวมจ านวน ๑๙ รายการ ประกอบด้วย 
๑) นายสมพร  สุรินทะ ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม. ๔ เสนอขอแปรญัตติ 
รวมทั้งสิ้น ๔ รายการ 

๑.๑) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน้า ๗๔ โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม ๔ ชั้น (๔๐ช่อง) ล้อเลื่อน 
ตั้งไว้รวม ๑๒,๐๐๐ บาท ขอปรับลด จ านวน ๖,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือ ๖,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๖,๐๐๐ บาทตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม ๔ ชั้น (๔๐
ช่อง) ล้อเลื่อน ตั้งไว้รวม ๖,๐๐๐ บาท”   

๑.๒) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน้า ๗๙ โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม ๔ ชั้น (๔๐ช่อง) ล้อเลื่อน 
ตั้งไว้รวม ๑๒,๐๐๐ บาท ขอปรับลด จ านวน ๖,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือ ๖,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๖,๐๐๐ บาทตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม ๔ ชั้น (๔๐
ช่อง) ล้อเลื่อน ตั้งไว้รวม ๖,๐๐๐ บาท”   

๑.๓) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน้า ๑๑๐ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษ์ต้นน้ า ตั้งไว้รวม 
๔๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลด จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษ์ต้นน้ า 
ตั้งไว้รวม ๒๐,๐๐๐ บาท”   

๑.๔) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน้า ๑๑๐ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลด จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยให้
คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 /มติที่ประชุม ... 
 
 



 

-๖- 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๒๐ ,๐๐๐ บาท ตามผู้ เสนอแปรญัตติ  เป็น “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้รวม ๒๐,๐๐๐ บาท”   
๒) นายวัชระพงษ์  พิมเสน ต าแหน่ง รองประธานสภาฯ (สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง 
ม. ๗)  เสนอขอแปรญัตติ รวมทั้งสิ้น ๖ รายการ 

๒.๑) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๗ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้านศรี
เมือง หมู่ที่ ๗ ที่ดินนายแสวง  โยธายุทธ ตั้งไว้รวม ๖๙,๐๐๐ บาท ขอปรับลด จ านวน 
๒๙,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๒๙,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร บ้านศรีเมือง หมู่ที่ ๗ ที่ดินนายแสวง  โยธายุทธ ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท”   

๒.๒) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๗ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้านศรี
เมือง หมู่ที่  ๗ ที่ดินนายธวัติ  พัฒคาต ตั้งไว้รวม ๖๙,๐๐๐ บาท ขอปรับลด จ านวน 
๒๙,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๒๙,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร บ้านศรีเมือง หมู่ที่ ๗ ที่ดินนายธวัติ พัฒคาต ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท”   

๒.๓) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน้า ๗๑ โครงการศึกษาดูงาน ตั้งไว้รวม ๖๙,๐๐๐ บาท ขอ
ปรับลด จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือ ๙,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการศึกษาดูงาน ตั้งไว้รวม ๙,๐๐๐ 
บาท” 

๒.๔) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน้า ๗๐ ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง ตั้งไว้รวม ๑๕๐,๐๐๐ 
บาท ขอปรับลด จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง ตั้งไว้รวม 
๑๐๐,๐๐๐ บาท”     

๒.๕) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน้า ๖๙ ค่าจัดท าและปรับปรุงเว็บไซต์ ตั้งไว้รวม ๒๐,๐๐๐ 
บาท ขอปรับลด จ านวน ๑๔,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือ ๖,๐๐๐ บาท  

 
/มติที่ประชุม ... 

 



 

-๗- 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๑๔,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “ค่าจัดท าและปรับปรุงเว็บไซต์ ตั้งไว้รวม 
๖,๐๐๐ บาท”           

๒.๖) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน้า ๗๗ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง ตั้งไว้รวม 
๓๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลด จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อผ้าม่านพร้อม
ติดตั้ง ตั้งไว้รวม ๑๐,๐๐๐ บาท” 
๓) นายไวพจน์  สุรินทะ ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม. ๖  เสนอขอแปร
ญัตติ รวมทั้งสิ้น ๒ รายการ 

๓.๑) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน้า ๖๙ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้รวม 
๓๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลด จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
ตั้งไว้รวม ๒๐,๐๐๐ บาท”   

๓.๒) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน้า ๗๓ วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้รวม ๔๑,๐๐๐ บาท ขอ
ปรับลด จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือ ๒๑,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้รวม 
๒๑,๐๐๐ บาท”   
๔) นายจักรพงษ์ ดอนคง ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม. ๔  เสนอขอแปร
ญัตติ รวมทั้งสิ้น ๗ รายการ 

๔.๑ ขอเพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้านศรีเมือง หมู่ที่ ๗ 
ที่ดินนางละมุล มณีบู่ ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้เพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๔๐,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้าน
ศรีเมือง หมู่ที่ ๗ ที่ดินนางละมุล มณีบู่ ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท”  

๔.๒ ขอเพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่
ที่ ๖ ทีด่ินนางสุริน มณีบู่ ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 

 
/มติที่ประชุม... 

 



 

-๘- 
  
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้เพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ 

๔๐,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ที่ดินนางสุริน มณีบู่ ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท”  

๔.๓ ขอเพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่
ที่ ๖ ที่ดินนางค าผัน  ผลาจันทร์ ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้เพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๔๐,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ที่ดินนางค าผัน ผลาจันทร์ ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท” 

๔.๔ ขอเพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่
ที่ ๖ ที่ดินนายธนสิทธิ์ ริค าแง ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้เพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๔๐,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ที่ดินนายธนสิทธิ์ ริค าแง ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท”  

๔.๕ ขอเพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่
ที่ ๖ ที่ดินนางสมพร  รังวารี ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้เพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๔๐,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ที่ดินนางสมพร  รังวารี ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท ”  

๔.๖ ขอเพ่ิมเติมรายจ่าย ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที่ ๘ เส้นศาล
เจ้าปู่หนองปลิง ถึง บ้านนายศุภชัย  มณีบู่ ตั้งไว้รวม ๓๐๑,๐๐๐ บาท โดยขอเพ่ิมเติม
รายจ่าย ๕๑,๐๐๐ บาท เป็นตั้งไว้รวม ๓๕๒,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้เพ่ิมเติมรายจ่ายจ านวน ๕๑,๐๐๐ 
บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที่ ๘ 
เส้นศาลเจ้าปู่หนองปลิง ถึง บ้านนายศุภชัย  มณีบู่ ตั้งไว้รวม ๓๕๒,๐๐๐ บาท”  

๔.๗ ขอเพ่ิมเติมรายจ่าย ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทันสมัย หมู่ที่ ๓ เส้นสามแยกเมรุ
เผาศพ - วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต ตั้งไว้รวม ๓๐๑,๐๐๐ บาท โดยขอเพ่ิมเติม
รายจ่าย ๓๓,๐๐๐ บาท เป็นตั้งไว้รวม ๓๓๔,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้เพ่ิมเติมรายจ่ายจ านวน ๓๓,๐๐๐ 
บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทันสมัย หมู่ที่ ๓ เส้นสาม
แยกเมรุเผาศพ - วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต ตั้งไว้รวม ๓๓๔,๐๐๐ บาท”  

/โดยการพิจารณา ... 
 



 

-๙- 

โดยการพิจารณาในครั้งนี้ไม่มีกรรมการแปรญัตติท่านใดการสงวนความเห็นของ
ตนเองและไม่มีการสงวนค าแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ แต่อย่างใด ดังนั้น จึงเห็นควรให้ที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง พิจารณาในวาระที่ ๒ เรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะรายการที่ได้มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข ว่าทีป่ระชุมสภาฯจะ 
เห็นด้วยตามร่างเดิม หรือเห็นด้วยตามค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติแล้วแต่กรณี  

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้ใดจะสอบถามในรายละเอียดเกี่ยวกับพิจารณาของคณะกรรมการ 
(นายทองใบ  ไตรยราช) แปรญัตติหรือไม่ อย่างไร  

ที่ประชุม  ไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะสอบถาม หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  ในล าดับต่อไปขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดในขั้นตอนการพิจารณาต่อไป 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

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

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

ประธานสภาฯ ดังนั้น จึงให้ที่ประชุมเสนอและลงมตวิ่า การพิจารณาในวาระท่ี ๒ จะปรึกษาเรียงตามล าดับ  
(นายทองใบ  ไตรยราช) ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น หรือที่ประชุมจะ

เสนอเป็นอย่างอ่ืน 

สมาชิกสภาฯ ม.๖ เสนอให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
(นายไวพจน์  สุรินทะ) แก้ไขเท่านั้น และให้ที่ประชุมลงมติเรียงตามล าดับข้อไปที่ละข้อ ตามท่ีท่านประธานแปร 

ญัตติได้แถลงต่อท่ีประชุม (ผู้รับรอง นายธนสิทธิ์  ริค าแง ส.อบต.หมู่ ๖ และนางนิพล โคตะ
มา ส.อบต. หมู่ ๓) 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช)   

ที่ประชุม  ไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรืออภิปรายต่อไป ถือว่าเป็นการปิด 
(นายทองใบ  ไตรยราช) อภิปรายตามข้อ ๖๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

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

/ประชุมแล้ว ... 



 

-๑๐- 
 

ประชุมแล้วครบองค์ประชุม ขั้นตอนต่อไป ให้ที่ประชุมลงมติว่า เห็นชอบให้ปรึกษาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ เรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข และให้ที่ประชุมลงมติเรียง
ตามล าดับข้อไปที่ละข้อ ตามท่ีทา่นสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ เสนอหรือไม่ อย่างไร 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบตามที่เสนอ   ๑๒  เสียง 
- ไม่เห็นชอบตามที่เสนอ   - เสียง 
- งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  ต่อไปจะให้ที่ประชุมปรึกษาและพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
(นายทองใบ  ไตรยราช) งบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ เรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการ

แปรญัตติแก้ไข และให้ที่ประชุมลงมติเรียงตามล าดับข้อไปที่ละข้อตามที่ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจง แถลงต่อท่ีประชุม 

ขอให้ที่ประชุมได้ปรึกษา พิจารณา หรือเสนอความเห็นว่า เห็นด้วยตามร่างเดิม 
หรือเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่ 
อย่างไร และขอให้ผู้เสนอแปรญัตติได้ชี้แจงต่อท่ีประชุม 
๑) นายสมพร  สุรินทะ ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม. ๔ เสนอขอแปรญัตติ 
รวมทั้งสิ้น ๔ รายการ 

๑.๑) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน้า ๗๔ โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม ๔ ชั้น (๔๐ช่อง) ล้อเลื่อน 
ตั้งไว้รวม ๑๒,๐๐๐ บาท ขอปรับลด จ านวน ๖,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือ ๖,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๖,๐๐๐ บาทตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม ๔ ชั้น (๔๐
ช่อง) ล้อเลื่อน ตั้งไว้รวม ๖,๐๐๐ บาท”   

สมาชิกสภาฯ ม.๔ เนื่องจากมีการตั้งงบประมาณส าหรับการจัดซื้อเอาไว้ทุกปี แต่การขอตัดลดไม่ได้ตัดลดทั้ง
(นายสมพร  สุรินทะ) จ านวน ยังคงเหลืองบประมาณไว้ส าหรับการจัดซื้อบางส่วนน่าจะเพียงพอส าหรับการใช้งาน 

สมาชิกสภาฯ ม.๕ อยากฟังความเห็นของทางฝ่ายคณะผู้บริหารว่างบประมาณที่ถูกตัดลดลงไปนั้น จะกระทบ
(นางวิไลวรรณ ค าภูแสน)ต่อการบริหารงานภายในส านักงานหรือไม่ อย่างไร 

นายกฯ อบต.  เนื่องจากยังคงงบประมาณเอาไว้ให้จัดซื้อบางส่วน คงไม่กระทบกับการบริหารจัดการภายใน
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

/ประธานสภาฯ ... 



 

-๑๑- 

ประธานสภาฯ  เมือ่ไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 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  

มติที่ประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๖,๐๐๐ บาท ๑๒ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

๑.๒) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน้า ๗๙ โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม ๔ ชั้น (๔๐ช่อง) ล้อเลื่อน 
ตั้งไว้รวม ๑๒,๐๐๐ บาท ขอปรับลด จ านวน ๖,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือ ๖,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๖,๐๐๐ บาทตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม ๔ ชั้น (๔๐
ช่อง) ล้อเลื่อน ตั้งไว้รวม ๖,๐๐๐ บาท”   

สมาชิกสภาฯ ม.๔ เหตุผลก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากมีการตั้งเอาไว้ในทุกปี และยังคงไว้ให้บางส่วน 
(นายสมพร  สุรินทะ)  

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 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 หรือเห็นด้วยกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่   

มติที่ประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๖,๐๐๐ บาท ๑๒ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ ) 

๑.๓) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน้า ๑๑๐ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษ์ต้นน้ า ตั้งไว้รวม  

/๔๐,๐๐๐ บาท ... 



 

-๑๒- 

๔๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลด จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท  
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 

จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษ์ต้นน้ า 
ตั้งไว้รวม ๒๐,๐๐๐ บาท” 

สมาชิกสภาฯ ม.๔ เห็นว่างบประมาณท่ีตั้งเอาไว้ส าหรับการฝึกอบรมสูงเกินไป เลยขอตัดลดงบประมาณลง  
(นายสมพร  สุรินทะ) ส่วนการจัดกิจกรรมนั้นคงยังคงด าเนินงานได้ โดยอาจปรับลดจ านวนเป้าหมายผู้ที่จะเข้ารับ

การฝึกอบรมให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีเหลือ เนื่องจากไม่ได้ตัดลดทั้งจ านวน 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 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 หรือเห็นด้วยกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่   

มติที่ประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๒ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ ) 

๑.๔) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน้า ๑๑๐ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลด จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยให้
คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๒๐ ,๐๐๐ บาท ตามผู้ เสนอแปรญัตติ  เป็น “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้รวม ๒๐,๐๐๐ บาท”  

สมาชิกสภาฯ ม.๔ เห็นว่างบประมาณท่ีตั้งเอาไว้ส าหรับการฝึกอบรมสูงเกินไป เลยขอตัดลดงบประมาณลง  
(นายสมพร  สุรินทะ) โดยอาจปรับลดจ านวนเป้าหมายผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

/ประธานสภาฯ ... 



 

-๑๓- 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 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 หรือเห็นด้วยกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่   

มติที่ประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๒ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ ) 

๒) นายวัชระพงษ์  พิมเสน ต าแหน่ง รองประธานสภาฯ (สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง 
ม. ๗)  เสนอขอแปรญัตติ รวมทั้งสิ้น ๖ รายการ 

๒.๑) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๗ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้านศรี
เมือง หมู่ที่ ๗ ที่ดินนายแสวง  โยธายุทธ ตั้งไว้รวม ๖๙,๐๐๐ บาท ขอปรับลด จ านวน 
๒๙,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๒๙,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร บ้านศรีเมือง หมู่ที่ ๗ ที่ดินนายแสวง  โยธายุทธ ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท” 

รองประธานสภาฯ ขอยืนยันว่างบประมาณท่ีคงเหลือสามารถด าเนินการได้จริง เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
(นายวัชระพงษ์  พิมเสน) 

ผอ.กองช่าง  การตั้งงบประมาณนั้นได้จัดท าตามตารางที่ส านักงบประมาณได้จัดท าขึ้น เป็นราคา 
(นายบุญชู โฮมวงศ์) มาตรฐานกลาง แต่หากมีการตัดลดงบประมาณลง ก็คงต้องใช้ราคาตามท้องตลาด แต่หาก

เมื่อเจาะแล้วไม่ได้ผล ใครจะรับผิดชอบต้องพิจารณาตรงจุดนี้เอาไว้ด้วย 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 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 หรือเห็นด้วยกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่ 
 

/ มติที่ประชุม ... 
 



 

-๑๔- 

มติที่ประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๒๙,๐๐๐ บาท ๑๒ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ ) 

๒.๒) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๗ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้านศรี
เมือง หมู่ที่  ๗ ที่ดินนายธวัติ  พัฒคาต ตั้งไว้รวม ๖๙,๐๐๐ บาท ขอปรับลด จ านวน 
๒๙,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๒๙,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร บ้านศรีเมือง หมู่ที่ ๗ ที่ดินนายธวัติ พัฒคาต ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท” 

รองประธานสภาฯ เหตุผลเช่นเดียวกันกับโครงการข้างต้น ต้องการที่จะน างบประมาณที่ตัดลดไปพัฒนาในส่วน 
(นายวัชระพงษ์  พิมเสน)ที่ประชาชนต้องการให้แก้ไขปัญหาให้ 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 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 หรือเห็นด้วยกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่ 

มติที่ประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๒๙,๐๐๐ บาท ๑๒ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ ) 

๒.๓) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน้า ๗๑ โครงการศึกษาดูงาน ตั้งไว้รวม ๖๙,๐๐๐ บาท ขอ
ปรับลด จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือ ๙,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการศึกษาดูงาน ตั้งไว้รวม ๙,๐๐๐ 
บาท” 

รองประธานสภาฯ เนื่องจากสถานการณ์โรคโคโรน่า ๒๐๑๙ ยังแพร่ระบาด การศึกษาดูงานคงยากล าบาก หรือ 
(นายวัชระพงษ์  พิมเสน)เดินทางไปแต่ไปไม่ไกลก็คงจะได้ จึงขอปรับลดงบประมาณลง และยังคงเหลืองบประมาณไว้ 

/ประธานสภาฯ ... 



 

-๑๕- 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีทา่นสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 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 หรือเห็นด้วยกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่ 

มติที่ประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๖๐,๐๐๐ บาท ๑๒ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ ) 

๒.๔) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน้า ๗๐ ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง ตั้งไว้รวม ๑๕๐,๐๐๐ 
บาท ขอปรับลด จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง ตั้งไว้รวม 
๑๐๐,๐๐๐ บาท”  

รองประธานสภาฯ ปีที่ผ่านมาตั้งเอาไว้แต่ไม่ได้เลือกตั้ง ในปีนี้หากมีการเลือกตั้งจริงคาดว่าน่าจะเพียงพอ หาก 
(นายวัชระพงษ์  พิมเสน)ไม่เพียงพออาจพิจารณาโอนงบประมาณมาจากค่าตอบแทนสมาชิกก็ได้  จึงขอตัดลด

งบประมาณ เพ่ือน าไปพัฒนาชุมชน 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 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 หรือเห็นด้วยกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่ 
 

/มติที่ประชุม ... 
 
 



 

-๑๖- 
 

มติที่ประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท ๑๒ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ ) 

๒.๕) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน้า ๖๙ ค่าจัดท าและปรับปรุงเว็บไซต์ ตั้งไว้รวม ๒๐,๐๐๐ 
บาท ขอปรับลด จ านวน ๑๔,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือ ๖,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๑๔,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “ค่าจัดท าและปรับปรุงเว็บไซต์ ตั้งไว้รวม 
๖,๐๐๐ บาท”  

รองประธานสภาฯ ปกติแล้วในทุกปีตั้งงบประมาณเอาไว้เพียง ประมาณ ๕,๐๐๐ บาท แต่ปีนี้ตั้งเอาไว้  
(นายวัชระพงษ์  พิมเสน) ๒๐,๐๐๐ บาท จึงขอปรับลด ๑๔,๐๐๐ บาท 

รองปลัด อบต. สาเหตุที่ตั้งงบประมาณเอาไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท มากกว่าปีที่ผ่านมานั้น เนื่องจากต้องการที่จะ 
(น.ส.นิรมล  นามฮุง) จัดท าเว็บไซต์ใหม่ให้มีความทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย ลงข้อมูลได้ง่าย ส่วนที่ตั้งงบประมาณใน

แต่ละปี ๕,๐๐๐ บาทนั้น เป็นเพียงการตั้งงบประมาณเพ่ือการเช่าพ้ืนที่ในแต่ละปีเท่านั้น 
งบประมาณจึงไม่สูง แต่การจัดท าเว็บไซต์ใหม่งบประมาณจะสูงกว่าการเช่าพ้ืนที่ปกติ 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 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 หรือเห็นด้วยกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่ 

มติที่ประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๑๔,๐๐๐ บาท ๑๒ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ ) 

๒.๖) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน้า ๗๗ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง ต้ังไว้รวม  

/๓๐,๐๐๐ บาท ... 

 



 

-๑๗- 

๓๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลด จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท  
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 

จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อผ้าม่านพร้อม
ติดตั้ง ตั้งไว้รวม ๑๐,๐๐๐ บาท” 

รองประธานสภาฯ เนื่องจากไม่ทราบว่าจะติดตั้งเอาไว้ที่ห้องไหน กองไหน และเห็นว่าสูงเกินไปจึงขอปรับลดลง  
(นายวัชระพงษ์  พิมเสน)  

รองปลัด อบต. งบประมาณในส่วนนี้ตั้งเอาไว้ส าหรับการติดตั้งผ้าม่านห้องนายกฯและห้องประธานสภาฯ  
(น.ส.นิรมล  นามฮุง) หากมีการปรับลดลงมา การด าเนินงานก็คงเป็นไปตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 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 หรือเห็นด้วยกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่ 

มติที่ประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๒ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ ) 

๓) นายไวพจน์  สุรินทะ ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม. ๖  เสนอขอแปร
ญัตติ รวมทั้งสิ้น ๒ รายการ 

๓.๑) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน้า ๖๙ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้รวม 
๓๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลด จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
ตั้งไว้รวม ๒๐,๐๐๐ บาท”  

ส.อบต. หมู่ที่ ๖  เนื่องจากงบประมาณในตรงนี้ได้ตั้งเอาไว้ทุกปี ส่วนมากก็จะมีการโอนงบประมาณออกไปจึง  
(นายไวพจน์ สุรินทะ)  เสนอขอปรับลดลง 
 
 

/หัวหน้าส านักปลัด ... 



 

-๑๘- 
 

หัวหน้าส านักปลัด รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เป็นงบประมาณส าหรับการต้อนรับบุคคลภายนอก 
(นายพาณิชย์ บุญยู) ที่มาตรวจเยี่ยม ตรวจงาน นิเทศงาน และยังเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯแต่ละ

ครั้งด้วย 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 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 หรือเห็นด้วยกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่ 

มติที่ประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๒ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ ) 

๓.๒) ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน้า ๗๓ วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้รวม ๔๑,๐๐๐ บาท ขอ
ปรับลด จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยให้คงเหลือ ๒๑,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้รวม 
๒๑,๐๐๐ บาท”   

ส.อบต. หมู่ที่ ๖  วัสดุงานบ้านงานครัว ในปีงบประมาณ ๖๓ มีการโอนงบประมาณมา ๒๐,๐๐๐ บาท และยัง  
(นายไวพจน์ สุรินทะ)  คงเหลืองบประมาณจึงอยากให้ใช้อย่างประหยัด พอเพียง 

รองปลัด อบต. วัสดุงานบ้านงานครัวนั้น เป็นการจัดซื้อไม้กวาดขยะ ถุงมือ ผงซักฟอก ถุงด าส าหรับการท า 
(น.ส.นิรมล  นามฮุง) ความสะอาดด้วย การจัดซื้อน้ ายาล้างห้องน้ าล้วนแล้วแต่ใช้ในส่วนนี้ ใช้ส าหรับบริการ

ประชาชน ปีงบประมาณ ๖๓ ตั้งเอาไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท ยังไม่พอ 

จพง.สาธารณสุข ไม่ใช่แค่การล้างตลาด งบประมาณในส่วนนี้ยังใช้กับส านักงานด้วย รวมทั้งการจัดซื้อรองเท้า
(นางพรรณภา โททุมพล) ท าความสะอาดให้กับคนงานประจ ารถขยะด้วย 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

/ที่ประชุม ... 



 

-๑๙- 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 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 หรือเห็นด้วยกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่ 

มติที่ประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๒ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ ) 

๔) นายจักรพงศ์ ดอนคง ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม. ๔  เสนอขอแปร
ญัตติ รวมทั้งสิ้น ๗ รายการ 

๔.๑ ขอเพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้านศรีเมือง หมู่ที่ ๗ 
ที่ดินนางละมุล มณีบู่ ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้เพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๔๐,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้าน
ศรีเมือง หมู่ที่ ๗ ที่ดินนางละมุล มณีบู่ ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท” 

ส.อบต. หมู่ที่ ๔  เนื่องจากเล็งเห็นความส าคัญในเรื่องน้ าส าหรับเกษตรกรในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือช่วงหน้าแล้ง  
(นายจักรพงศ์ ดอนคง)  นั้น พ่ีน้องชาวนาชาวสวนต่างได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากพืชที่ลงทุนปลูกไปนั้นยืนต้น

ตายเนื่องจากขาดน้ าไปหล่อเลี้ยง สร้างผลกระทบเป็นอย่างมาก ทุนหาย ก าไรหด เป็นหนี้
เป็นสินตามมา ทางแก้ไขคือต้องด าเนินการเจาะบ่อบาดาลเพ่ือให้มีน้ าใช้ ทั้งอุปโภคบริโภค
ในช่วงที่น้ าน้อย แต่ละจุดจะมีการใช้ประโยชน์ในลักษณะกลุ่ม ใช้ประโยชน์ได้หลายคน  

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 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 หรือเห็นด้วยกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่ 
 

/มติที่ประชุม ... 
 



 

-๒๐- 

มติที่ประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ เพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ ๔๐,๐๐๐ บาท ๑๒ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ ) 

๔.๒ ขอเพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่
ที่ ๖ ที่ดินนางสุริน มณีบู่ ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้เพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๔๐,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ที่ดินนางสุริน มณีบู่ ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท”  

ส.อบต. หมู่ที่ ๔  เหตุผลก็เช่นเดียวกันกับหมู่ที่ ๗ ข้างต้น เพ่ือกระจายแหล่งน้ าให้ทั่วถึงประชาชนในพื้นที่  
(นายจักรพงศ์ ดอนคง)   

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 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 หรือเห็นด้วยกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่ 

มติที่ประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ เพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ ๔๐,๐๐๐ บาท ๑๒ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ ) 

๔.๓ ขอเพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่
ที่ ๖ ที่ดินนางค าผัน ผลาจันทร์ ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้เพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๔๐,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ที่ดินนางค าผัน  ผลาจันทร์ ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท” 

ส.อบต. หมู่ที่ ๔  เหตุผลก็เช่นเดียวกันกับโครงการข้างต้น เพ่ือกระจายแหล่งน้ าให้ทั่วถึงประชาชน 
(นายจักรพงศ์ ดอนคง)   
 

/ส.อบต. หมู่ที่ ๖... 



 

-๒๑- 

ส.อบต. หมู่ที่ ๖  เห็นดีด้วยกับท่านจักรพงศ์ ขอสนับสนุนโครงการ 
(นายไวพจน์  สุรินทะ)   

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 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 หรือเห็นด้วยกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่ 

มติที่ประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ เพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ ๔๐,๐๐๐ บาท ๑๒ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ ) 

๔.๔ ขอเพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่
ที่ ๖ ที่ดินนายธนสิทธิ์ ริค าแง ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้เพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๔๐,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ที่ดินนายธนสิทธิ์ ริค าแง ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท”  

ส.อบต. หมู่ที่ ๔  เหตุผลก็เช่นเดียวกันกับโครงการข้างต้น เพ่ือสร้างความยั่งยืน เชื่อมั่นให้กับเกษตรกร  
(นายจักรพงศ์ ดอนคง) 

ส.อบต. หมู่ที่ ๖  เห็นดีด้วยกับท่านจักรพงศ์ ขอสนับสนุนโครงการ เนื่องจากงบประมาณของหมู่ที่ ๖ น้อย 
(นายธนสิทธิ์ ริค าแง)  เกินไป 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรืออภิปรายต่อไป ถือว่าเป็นการปิด 
(นายทองใบ  ไตรยราช) อภิปรายตามข้อ ๖๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

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

/ประชุมแล้ว ... 



 

-๒๒- 
 
ประชุมแล้วครบองค์ประชุมขั้นตอนต่อไป ให้ที่ประชุมลงมติว่า เห็นด้วยตามร่างเดิม หรือ
เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่ 

มติที่ประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ เพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ ๔๐,๐๐๐ บาท ๑๒ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ ) 

๔.๕ ขอเพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่
ที่ ๖ ที่ดินนางสมพร  รังวารี ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้เพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๔๐,๐๐๐ บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ที่ดินนางสมพร  รังวารี ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท ” 

ส.อบต. หมู่ที่ ๔  เหตุผลก็เช่นเดียวกันกับโครงการข้างต้น เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้อุปโภคบริโภค สร้างรายได้  
(นายจักรพงศ์ ดอนคง) ในช่วงฤดูแล้ง สามารถเลี้ยงสัตว์ เพาะปลูกได้ สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ครัวเรือน 

ส.อบต. หมู่ที่ ๖  ขอสนับสนุนโครงการนี้ เป็นโครงการที่ดีและประชาชนได้รับประโยชน์หลายราย 
(นายธนสิทธิ์ ริค าแง)   

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 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 หรือเห็นด้วยกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่ 

มติที่ประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ เพ่ิมเติมรายจ่ายเป็นรายการใหม่ ๔๐,๐๐๐ บาท ๑๒ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ ) 

๔.๖ ขอเพ่ิมเติมรายจ่าย ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที่ ๘ เส้นศาล 

/เจ้าปู่หนองปลิง ... 

 



 

-๒๓- 

เจ้าปู่หนองปลิง ถึง บ้านนายศุภชัย  มณีบู่ ตั้งไว้รวม ๓๐๑,๐๐๐ บาท โดยขอเพ่ิมเติม
รายจ่าย ๕๑,๐๐๐ บาท เป็นตั้งไว้รวม ๓๕๒,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้เพ่ิมเติมรายจ่ายจ านวน ๕๑,๐๐๐ 
บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที่ ๘ 
เส้นศาลเจ้าปู่หนองปลิง ถึง บ้านนายศุภชัย  มณีบู่ ตั้งไว้รวม ๓๕๒,๐๐๐ บาท” 

ส.อบต. หมู่ที่ ๔  เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งเอาไว้เดิมนั้น การก่อสร้างยังคงมีความยาวไม่เพียงพอส าหรับการ  
(นายจักรพงศ์ ดอนคง) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงขอเพ่ิมเติมงบประมาณเข้ามา

อีก ๕๑,๐๐๐ บาท เพ่ือให้ถนนมีความยาวมากว่าเดิม ประชาชนสัญจรไปมาได้ดีกว่าเดิม 
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในปีต่อๆไปค่อยท าต่อไปเรื่อยๆ 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 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 หรือเห็นด้วยกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่ 

มติที่ประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ เพ่ิมเติมรายจ่ายจ านวน ๕๑,๐๐๐ บาท ๑๒ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ ) 

๔.๗ ขอเพ่ิมเติมรายจ่าย ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทันสมัย หมู่ที่ ๓ เส้นสามแยกเมรุ
เผาศพ - วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต ตั้งไว้รวม ๓๐๑,๐๐๐ บาท โดยขอเพ่ิมเติม
รายจ่าย ๓๓,๐๐๐ บาท เป็นตั้งไว้รวม ๓๓๔,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้เพ่ิมเติมรายจ่ายจ านวน ๓๓,๐๐๐ 
บาท ตามผู้เสนอแปรญัตติ เป็น “โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทันสมัย หมู่ที่ ๓ เส้นสาม
แยกเมรุเผาศพ - วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต ตั้งไว้รวม ๓๓๔,๐๐๐ บาท” 

ส.อบต. หมู่ที่ ๔  โครงการนี้ก็เช่นเดียวกัน เพ่ิมเติมงบประมาณเข้าไปเพื่อให้การก่อสร้างถนนมีความยาวมาก  
(นายจักรพงศ์ ดอนคง) ยิ่งขึ้น ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวก ปลอดภัยในระยะทางท่ียาวกว่าเดิม 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

/ที่ประชุม ... 



 

-๒๔- 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 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 หรือเห็นด้วยกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่ 

มติที่ประชุม  -  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ เพ่ิมเติมรายจ่ายจ านวน ๓๓,๐๐๐ บาท ๑๒ เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ ) 

วาระท่ีสาม ขั้นลงมติ จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่

ประธานสภาฯ  ในล าดับต่อไปขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดในขั้นตอนพิจารณาในวาระที่สาม 
(นายทองใบ  ไตรยราช)     

เลขานุการสภาฯ  การพิจารณาในวาระท่ีสามนั้น 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
หรือไม”่  
จะเห็นว่า การพิจารณาในวาระที่สามนี้ โดยหลักแล้วจะไม่มีการอภิปราย เพียงแต่ให้ที่
ประชุมลงมติว่า จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ เท่านั้น 

ที่ประชุม รับทราบ 

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

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกผู้ใดจะสอบถาม ชี้แจง เห็นเป็นอย่างอ่ืน หรืออภิปรายต่อ  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 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 
 /มติที่ประชุม... 



 

-๒๕- 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ  ๑๒  เสียง 
- ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ - เสียง 
- งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

นายก อบต.             ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) งบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ และเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดท าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและ
มีความครอบคลุมในทุกมิติ ตามสถานะการเงิน การคลัง ตามบริบทขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลิงของเรา ขอขอบคุณมาก ในล าดับต่อไปจะได้น าเสนอให้ท่านนายอ าเภอ
นิคมน้ าอูนได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญทุกท่านได้เสนอต่อที่ประชุม 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

สมาชิกสภาฯ ม. ๑ แจ้งเรื่องไฟฟ้าดับเมื่อคืน ไม่ออกทุกหลอดอยากให้ช่างออกไปส ารวจดู 
(นายโชคชัย  โคตะมา) 

สมาชิกสภาฯ ม. ๒ ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าการเก็บขยะเก็บเอาไปไม่หมด เก็บเอาแต่ขวดที่ขายได้ 
(นางอภัยวรรณ เจริญสุทธินันท์) อยากให้ทางคณะผู้บริหารได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

นายก อบต.  ครั้งต่อไปหากเป็นไปได้อยากให้ถ่ายภาพเอาไว้เป็นหลักฐาน แล้วเสนอเรื่องเข้ามาทาง อบต.  
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) 

สมาชิกสภาฯ ม. ๔ เพ่ิมเติมเรื่องขยะ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ได้ไปเก็บขยะของหมู่ที่ ๔ เรื่องท่ีสอง แจ้งไฟฟ้า 
(นายสมพร  สุรินทะ)  บริการตั้งแต่วันที่ ๑๓ ที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้ไปซ่อม และได้รับแจ้งจาก จนท.ว่าไม่มี

งบประมาณในการจัดซื้อจริงหรือไม ่

เลขานุการสภาฯ  เมื่อพบปัญหาอยากให้กองช่างรายงานเข้ามา งบประมาณก็เข้ามาเป็นช่วงๆ เพียงพอ 
(นายก าพล ประดับศิลป์) ส าหรับการจัดซื้อ 

สมาชิกสภาฯ ม. ๔ สี่แยกหน้าที่ว่าการอ าเภอเส้นไปโรงพยาบาลนิคมน้ าอูน เป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อเช้า 
(นายจักรพงศ์  ดอนคง) รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านล้ม ผมได้จอดรถและลงไปช่วย อยากให้จัดซื้อยางมะตอยไป 

ซ่อมแซมถนนเส้นนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดแนว 

ประธานสภาฯ  อยากให้เร่งด าเนินการโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่ทราบว่างบ 
(นายทองใบ ไตรยราช) ประมาณได้เข้ามาหรือยัง 

/เลขานุการสภาฯ ...  



 

-๒๖- 

เลขานุการสภาฯ  ในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น เมื่อเช้าได้รับแจ้งจากกองคลังว่างบประมาณเข้ามาเพ่ิมอีก 
(นายก าพล ประดับศิลป์) น่าจะเพียงพอส าหรับการด าเนินงานตามโครงการที่ยังเหลือ 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯจะได้อภิปราย เสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ ไตรยราช)  

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอ หรืออภิปรายต่อ 
    
ประธานสภา ฯ  เมื่อไม่มีอะไรสงสัยหรืออภิปรายอีก ขอเลิกการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 
((นายทองใบ  ไตรยราช) (ครั้งที่ 2) ประจ าปี  25๖๓ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๕ น. 

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



 

                                                  การตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวัดสกลนคร 
วันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

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

 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้อ่านและตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า การบันทึกการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบวาระและมติที่
ประชุมสภาฯทุกประการ 

 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  โคตะมา) 

 
 
 
    
   

 


