
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 

ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งที่  1 / ๒๕๖3 
วันอังคารที่    2  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖3    

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายอุทัย           ทองดี   ประธานสภา  อบต.   
๒. นายประทวน      ดาโสม   รองประธานสภา  อบต.   
๓. นายธนาคร        ค าภาเกะ สมาชิกสภา อบต.  ม.๑   
๔. นายมงคล          กองแก้ว สมาชิกสภา อบต.  ม.๒   
๕. นายประยงค์       ทองดี สมาชิกสภา อบต.  ม.๒   
๖. นายเมธี             ธรรมวิเศษ สมาชิกสภา อบต.  ม.๓   
๗. นายปรัชญา        หาญโสภา สมาชิกสภา อบต.  ม.๓   
๘. นายทองดา         กุลลาศ สมาชิกสภา อบต.  ม.๔   
๙. นายบรรพต         ขุนแก้ว สมาชิกสภา อบต.  ม.๕   

๑๐. นายธีระพงษ์       วิเชียรเลิศ สมาชิกสภา อบต.  ม.๕   
๑๑. นายคมกริช         หาญโงน สมาชิกสภา อบต.  ม.๖   
๑๒. นายปิ่น              ทีทา สมาชิกสภา อบต.  ม.๖   
๑๓. นายศุภชัย           วงบ าหราบ สมาชิกสภา อบต.  ม.๗   
๑๔. นายค าไพ            พลมาตร สมาชิกสภา อบต.  ม.๗   
๑๕. นายพิชิต             กองเกิด สมาชิกสภา อบต.  ม.๘   
๑๖. นายโกวิท            สมีพวง สมาชิกสภา อบต.  ม.๘   
๑๗. นายทนงศักดิ์        เขียวรู    สมาชิกสภา อบต.  ม.๙   
๑๘. นายโสวัติ            สมอค า สมาชิกสภา อบต.  ม.๙   
๑๙. นายประมวล        สีหามาตย ์ สมาชิกสภา อบต.  ม.๑๐   
๒๐. นายสุรชัย           เหลือหลาย สมาชิกสภา อบต.  ม.๑๐   
๒๑. นายพัง              หล้าโคตร สมาชิกสภา อบต.  ม.๑๑   

   ๒๒. นายอภิรัฐ           สวุรรณค า สมาชิกสภา อบต.  ม.๑๑   
๒๓. นางสาวกาญรษา  แสนวิวัช เลขานุการสภา อบต.   

 
/ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 
 

 
 



หน้า ๒ จาก  
   
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายภูผา          ผาปริญญา นายก  อบต.เมืองพล   
๒. นายธนา          โนบรรเทา รองนายก  อบต.เมืองพล   
๓. นายบุญจันทร์    นาดา รองนายก  อบต.เมืองพล   
๔. นายสังคม        ดาโสม เลขานายก อบต.เมืองพล   
๕. นางสาวสุกัลยา  จิตะพล รองปลัด  อบต.เมืองพล   
๖. นายทวนชัย      ศีลาโคตร หัวหน้าส านักงานปลัด   
๗. นางสาวอุษณา   เสริมด ารงศักดิ์ หัวหน้าส่วนโยธา   
๘. นางสุมาลี         วงจริยจรรยา หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ   
9. สิบเอกทิวากร    ธนาสกุลชัย นิติกร   

10. นายวายุ          โสเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
11. นายวชิรายุ   กุลสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล/

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบสภา 
  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
/เริ่มประชุมเวลา........ 

 
 
 



หน้า ๓ จาก 11 
เริ่มประชุม 
เลขานุการสภา ฯ 

เวลา 10.00  น. 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา อบต.เมืองพล จ านวน 22 ท่าน มาประชุมครบทั้ง  22 ท่าน   
ตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 56   ถือว่าที่ประชุม
ครบองค์ประชุม  
 

 กล่าวว่า  เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย น ากล่าวบูชาพระรัตนตรัย 
 

นายอุทัย  ทองดี 
ประธานสภาฯ 

กล่าวว่า  เรียนท่านสมาชิกสภา อบต.เมืองพล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลทุกท่าน   
ส าหรับการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 ในวันนี้ มี
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕63 
                       เมื่อวันที่  16   เมษายน  ๒๕63 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา  
3.1 ขอความเห็นชอบ การขอถอนสภาพและขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน โดยนายองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้แทน   
         (1) ขอถอนสภาพและขอใช้พ้ืนที่ “โคกทับบาสาธารณประโยชน์” แปลง น.ส.ล. เลขที่ 
๓๕๗๔ บ้านทับบา หมู่ที่ ๓ ต าบลเมืองพล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  ขนาดพื้นที่   ๒๓-๑-๐๘ ไร่ (ยี่สิบสามไร่หนึ่ง
งานแปดตารางวา) 
         (2) ขอถอนสภาพและขอใช้พ้ืนที่ “โคกหนองตะเกียด” แปลง น.ส.ล. เลขท่ี ๔๖๐๘ 
บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ ต าบลเมืองพล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพ่ือใช้ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก  ขนาดพ้ืนที่ ๑ ไร่   
3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จัดซื้อครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ จ านวน  1 เครื่อง โดยนายองค์การบรหิารส่วนต าบล หรือผู้แทน   
 

3.3 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ กล้องถ่ายรูป 1 ตัว โดยนายองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือผู้แทน   
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 

 เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
1.ตามประกาศอ าเภอพล เรื่องเรียกประชุมสภาวิสาสมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 ก าหนดวัน
ประชุมไม่เกิน 15 วัน โดยเริ่มวันที่  19 พฤษภาคม –  2  มิถุนายน  63 นั้น   
2.ผู้บริหารท้องถิ่น ได้เสนอญัตติให้ที่ประชุมพิจารณา ตามระเบียบวาระท่ีแจ้ง 
3. เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม  2563  คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประเมินผลงาน 
นวัตกรรมโครงการ “กองทุนสงเคราะห์หีบส าหรับผู้ด้อยโอกาสองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พล  เพื่อคัดเลือกรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดเด่น
ประจ าปี พ.ศ. 2563   โดยผา่นระบบทางไกล (โปรแกรมซูม )  ผมก็เพ่ิมจะได้เรียนรู้การ
ประชุมทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี   
 
 



หน้า ๔ จาก 11 
ที่ประชุม รับทราบ 

 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 1 
 เมื่อวันที่  16   เมษายน  ๒๕63 
ให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจรายงานไปพร้อมกัน มีจ านวนทั้งหมด  16  หน้า    
 

นายมงคล  กองแก้ว 
ส.อบต. ม.2 

เรียนท่านประธาน หน้า 7 ตรง นายมงคล กองแก้ว  ส.อบต. ม.9  แก้เป็น ส.อบต. ม.2  
 
 

นายทองดา  กุลลาศ 
ส.อบต. ม.4 

เรียนท่านประธาน หน้า 8   ตรง  ต าแหน่งนักวิเคราะห์ จาก “บาล”  แก้เป็น “บาย”   
และบรรทัดสุดท้าย จาก  “เสภา”   แก้เป็น “สภา”  คงพิมพ์ผิด   
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

ขอให้ทุกท่านแก้ไขเลยตามที่มีสมาชิกสภาเสนอเป็นการพิมพ์ผิด ถ้าไม่มีแก้ไขอีก ขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563  โปรดยกมือ       
 

ที่ประชุม -มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  เป็นเอกฉันท์ (22 เสียง)  
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา   
3.1 ขอความเห็นชอบ การขอถอนสภาพและขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน โดยนายองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้แทน   
     
     (1) ขอถอนสภาพและขอใช้พ้ืนที่ “โคกทับบาสาธารณประโยชน์” แปลง น.ส.ล. เลขที่ 
๓๕๗๔ บ้านทับบา หมู่ที่ ๓ ต าบลเมืองพล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  ขนาดพื้นที่   ๒๓-๑-๐๘ ไร่ (ยี่สิบสามไร่หนึ่ง
งานแปดตารางวา) 
         (2) ขอถอนสภาพและขอใช้พ้ืนที่ “โคกหนองตะเกียด” แปลง น.ส.ล. เลขท่ี ๔๖๐๘ 
บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ ต าบลเมืองพล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพ่ือใช้ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก  ขนาดพ้ืนที่ ๑ ไร่  (หนึ่งไร่)  
เชิญนายกฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาต่อไป 
 

นายภูผา  ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 

เรียนท่านประธานและสมาชิกสภา ที่เคารพทุกท่าน   ตาม ข้อ 3.1  (1) ขอถอนสภาพและขอ
ใช้พื้นที่ “โคกทับบาสาธารณประโยชน์” แปลง น.ส.ล. เลขที่ ๓๕๗๔ บ้านทับบา หมู่ที่ ๓ ต าบล
เมืองพล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพล  ขนาดพ้ืนที่   ๒๓-๑-๐๘ ไร่ (ยี่สิบสามไร่หนึ่งงานแปดตารางวา)     
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ได้มีการจัดตั้งศูนย์ราชการบนที่ดิน “โคกทับบา
สาธารณประโยชน์” ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ บ้านทับบา หมู่ที่ 3 ต าบลเมืองพล อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ ขก 3574 ต าบลเมืองพล อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น เป็นเนื้อที่ 23/1/08 ไร่ (ยี่สิบสามไร่หนึ่งงานแปดตารางวา) ซึ่งจะต้องขออนุญาตใช้
ประโยชน์ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543   
 

 
 
 



 
หน้า 5 จาก 11 

นายภูผา  ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 

ซึ่งที่ผ่านมาได้รับอนุญาตจากกรมที่ดินในการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ “โคกทับบา
สาธารณประโยชน์” ตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 เรียบร้อยแล้ว 
ต่อมาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ได้รับการประสานจากส านักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น 
สาขาพล แจ้งให้องค์หารบริหารส่วนต าบลเมืองพล ขอใช้ที่ดิน “โคกทับบาสาธารณประโยชน์” 
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลใช้เป็นที่ตั้งส านักงานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ งจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ทั้งนี้ จากการชี้แจงของ   สิบเอกทิวากร  
ธนาสกุลชัย ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ว่าได้มีหลักฐานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยที่
ประชุมมีมติเห็นชอบขอถอนสภาพ และใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ (แปลงโคกทับบา) 
จ านวน 23 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา   แต่เนื่องจากได้รับค าแนะน าจากเจ้าพนักงานของส านักงาน
ที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพล ว่าเพ่ือให้มีความเหมาะสมเนื่องจากกระบวนการในการ
ด าเนินงานจากการถอนสภาพมาจนถึงปัจจุบันใช้ระยะเวลายาวนาน จึงขอให้ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพล ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลพิจารณา
อนุญาต โดยให้มีมติว่าเห็นชอบไม่ขัดข้อง ในกรณีการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ตาม
มาตรา 8 และการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ. 2549 พร้อมในคราวเดียวกัน  
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า   ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ได้ชี้แจงรายละเอียดตาม ข้อ 3.1 
(1)  มีท่านสมาชิกสภาจะขออภิปราย ก่อนขอมติที่ประชุมหรือไม่ เนื่องจากสภาได้มีมติเห็นชอบ
ให้ถอนสภาพ ได้ตั้งแต่ ปี 2559 ไปแล้ว (ไม่มีสมาชิกสภาขออภิปราย)  ดังนั้นจะขอมติที่ประชุม
ว่าเห็นชอบและไม่ขัดข้อง การขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะในกรณีการขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์ตามมาตรา 8 และการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะ ตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2549 เป็นเนื้อที่ 23/1/08 ไร่ (ยี่สิบสามไร่หนึ่งงานแปดตาราง
วา)  
 

ที่ประชุม มีมติ เป็นเอกฉันท์  เห็นชอบและไม่ขัดข้อง  อนุญาตในกรณีการขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์ตามมาตรา 8 และการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะ ตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2549 เป็นเนื้อที่ 23/1/08 ไร่ (ยี่สิบสามไร่หนึ่งงานแปดตาราง
วา)   ( 22 เสียง )  
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ 3.1  (2)  ขอถอนสภาพและขอใช้พ้ืนที่ “โคกหนองตะเกียด” แปลง น.ส.ล. เลขท่ี ๔๖๐๘ 
บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ ต าบลเมืองพล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพ่ือใช้ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก  ขนาดพ้ืนที่ ๑ ไร่  เชิญนายกฯ  ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาต่อไป 
 

นายภูผา  ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 

เรียนท่านประธานและสมาชิกสภา ที่เคารพทุกท่าน   ตามข้อ 3.1 (2) ขอถอนสภาพและขอใช้
พ้ืนที่ “โคกหนองตะเกียด” แปลง น.ส.ล. เลขที่ ๔๖๐๘ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ ต าบลเมืองพล 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพ่ือใช้ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก  
ขนาดพ้ืนที่  ๑ ไร่     ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลได้ขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์ตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 แปลงโคกหนองตะ
เกียด น.ส.ล. เลขที่ 4608 บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ต าบลเมืองพล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 1 ไร่ เพ่ือก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ซึ่งปัจจุบันอยู่ในการ  
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นายภูผา  ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 

ด าเนินการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 
เพ่ือให้การขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุญาตสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพล พิจารณาในการขอถอนสภาพ และขอใช้ที่ดินสาธารณะแปลงโคกหนองตะ
เกียด น.ส.ล.เลขที่ 4608 บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ต าบลเมืองพล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 1 ไร่ เพ่ือก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก   ตามมาตรา 8 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543  และการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะ ตามมาตรา 9 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2549 ต่อไป 
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า   ตามที่ท่านนายก อบต.เมืองพล  ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาแล้วนั้น  ซึ่งในญัตตินี้ สภา
องค์การบิหารส่วนต าบลเมืองพล ได้เห็นชอบในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 คงด้วยเหตุผลเหมือน (1) คง ได้รับ
ค าแนะน าจากเจ้าพนักงานของส านักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพล  มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายก่อนขอมติที่ประชุม (ไม่มี)  ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาขออภิปราย ขอมติที่ประชุมว่า 
เห็นชอบและไม่ขัดข้องในการขอถอนสภาพ และขอใช้ที่ดินสาธารณะแปลงโคกหนองตะเกียด 
น.ส.ล.เลขท่ี 4608 บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ต าบลเมืองพล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น จ านวน 1 
ไร่ เพ่ือก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ในกรณีการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ตาม
มาตรา 8 และการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ. 2549  โปรดยกมือ  
 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบและไม่ขัดข้อง อนุญาตในการขอถอนสภาพ และขอใช้ที่ดิน
สาธารณะแปลงโคกหนองตะเกียด น.ส.ล.เลขที่ 4608 บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ต าบลเมืองพล 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น จ านวน 1 ไร่ เพ่ือก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ในกรณีการขอถอน
สภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ตามมาตรา 8 และการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะ ตาม
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2549 ( 22 เสียง)  
 
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่  ข้อ 3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563   
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  1 เครื่อง   โดยนายองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้แทน   
 

น.ส.กาญรษา  แสนวิวัช 
ปลัด อบต.เมืองพล 

กล่าวว่า  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารต าบลเมืองพลที่เคารพทุกท่าน   
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ดังนี้ 
รายการโอนลด จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน ๒๒,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
งบด าเนินงาน  
1) หมวดค่าตอบแทน 
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- งบประมาณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 50,000 บาท  
- งบประมาณคงเหลือปัจจุบัน จ านวน 17,800 บาท  
- ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จ านวน 17,000 บาท  
- งบประมาณคงเหลือภายหลังการโอนลด จ านวน 800 บาท  และ 
2) หมวดค่าใช้สอย 
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
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น.ส.กาญรษา  แสนวิวัช 
ปลัด อบต.เมืองพล 

- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลฯ 
- งบประมาณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 20,000 บาท  
- งบประมาณคงเหลือปัจจุบัน จ านวน 11,638 บาท  
- ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จ านวน 5,000 บาท  
- งบประมาณคงเหลือภายหลังการโอนลด จ านวน 6,638 บาท   
เพ่ือโอนเพ่ิมไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัด)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 22,000 บาท 
รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 
ค าชี้แจง  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 
นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
 

ฐานอ านาจ  
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า   ตามที่ปลัด อบต.เมืองพล  ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาแล้วนั้น  ซึ่งในญัตตินี้ มีสมาชิก
สภาท่านใด จะขออภิปรายก่อนลงมติหรือไม่  (ไม่มี)  ถ้าไม่มี จะขอมติว่า อนุมัติให้ โอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามท่ีเสนอ  โปรดยกมือ    
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ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตาม

เสนอ  (22 เสียง)   
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ข้อ  3.3  ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   รายการกล้องถ่ายรูป 1 ตัว  
โดยนายองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้แทน   

น.ส.กาญรษา  แสนวิวัช 
ปลัด อบต.เมืองพล 

กล่าวว่า  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารต าบลเมืองพลที่เคารพทุกท่าน   
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท   
รายการ กล้องถ่ายรูป จ านวน 1 กล้อง จ านวน 30,000 บาท  (ราคาท้องถิ่น) 
ค าชี้แจง  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป จ านวน 1 กล้อง   
คุณลักษณะเฉพาะ 
- เซ็นเซอร์ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.2 ล้านพิกเซล 
- มีระบบประมวลผลภาพ EXPEED 4 พร้อม Wi-Fi และ GPS ในตัวเครื่อง 
- LCD ไม่น้อยกว่า 3.0” และสามารถปรับหมุนได ้
- Focus ไม่น้อยกว่า 39 จุด : 9 จุดเป็นแบบ Cross – type  
- มาตรฐาน ISO 100 – 12800 : 25600 with boost 
ฐานอ านาจ  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 
- รายการดังกล่าวจัดอยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จึงเสนอสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เป็นเงินจ านวน 
30,000 บาท โดยใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ประจ าปีงบประมาณ 2562  
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า   ตามที่ปลัด อบต.เมืองพล  ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาแล้วนั้น  ซึ่งในญัตตินี้ มีสมาชิก
สภาท่านใด จะขออภิปรายก่อนลงมติหรือไม่  (ไม่มี)  ถ้าไม่มี จะขอมติว่า ขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องถ่ายรูป 1 ตัว เป็นเงิน  30,000   บาท  ตามที่
เสนอ  โปรดยกมือ    
 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์  ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องถ่ายรูป 1 ตัว  
เป็นเงิน  30,000   บาท  ตามที่เสนอ (22 เสียง)   
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ    
มีท่านสมาชิกสภา หรือผู้บริหาร อบต. จะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่  

นายคมกริช  หาญโงน 
ส.อบต. ม.6 
 

กล่าวว่า   เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภา ท่านนายก อบต.เมืองพล  ขอเสนอเรื่องการ
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตซอยบ้านนางเบญจวรรณ ลอยเวียงค า  ซึ่งได้เสนอไว้เมื่อประชุมคราวที่
แล้ว ขอให้เร่งด าเนินการให้ด้วยเพราะประชาชนสัญจรล าบาก 
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นายประยงค์  ทองดี 
ส.อบต. ม.2 
 

กล่าวว่า   เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภา ท่านนายก อบต.เมืองพล  1. ขอให้ซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่างด้วย ไม่ติดมาเป็นเดือน  2. ขอให้ซ่อมแซมร่องระบายน้ าหน้าบ้านนายบุดดา 
เพียแก้ว ปัญหาคือน้ าระบายไม่ทันขอเปลี่ยนขนาดท่อให้ใหญ่กว่าเดิม 
 

นายทองดา  กุลลาศ  
ส.อบต. ม.4 
 

กล่าวว่า   เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภา ท่านนายก อบต.เมืองพล  ขอให้ท่านนายก 
ช่วยด าเนินการ  3 เรื่อง ดังนี ้
1.ขอสนับสนุนหินคลุกลงถนน ข้างปั๊ม ปตท. ไปบ้าน นายสุรัตน์ ค ากอง ถึงโนนยานาง 
เวลาฝนตก การสัญจรล าบากมาก 
2.ขอให้ก่อสร้างถนน สายข้างร้านวิบูลย์พาณิช ถนนมิตรภาพ 
3. ขอซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างจากหนองประปา ถึง ม.5 ไฟไม่ติด    
 

นายปิ่น  ทีทา 
ส.อบต. ม.6 
 

กล่าวว่า   เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภา ท่านนายก อบต.เมืองพล  ขอให้ท่านนายก 
ช่วยด าเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตหน้าบ้านนางก้ง กวดนอก ยาวประมาณ 20 เมตร เหลือ
ไม่มากอยากให้ท าให้เสร็จ พ่ีน้องประชาชนจะได้สัญจรไปมาสะดวก  
 

นายมงคล  กองแก้ว 
ส.อบต. ม.2 
 

กล่าวว่า   เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภา ท่านนายก อบต.เมืองพล  งบปี 63 ได้ก็สร้าง
ถนน คสล. กว้าง  3.5 เมตร และเสริมหินคลุกข้างทาง เสร็จแล้ว ถนนแคบอยากเสนอให้ช่วย 
แก้ไข  
 

นายทนงศักดิ์ เขียวรู 
ส.อบต. ม.9 
 

กล่าวว่า   เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภา ท่านนายก อบต.เมืองพล  ขอขอบคุณท่าน
นายกฯ ที่ได้ขุดลอกล าห้วยเมือง ให้แก่ ม.9  ขอบคุณเป็นอย่างสูง และขอความกรุณไฟฟ้าส่อง
สว่างหน้าบ้านพี่กุมาร หน้าบ้านพ่อกองแล   
 

นายพัง  หล้าโคตร 
ส.อบต. ม.1 
 

กล่าวว่า   เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภา ท่านนายก อบต.เมืองพล  ขอให้นายกไปดู
ถนนหน้าหอพักแม่กอง น้ าไหลผ่านถนน เป็นหลุ่มบ่อ การสัญจรไม่สะดวก   

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

 สมาชิกสภา คงเสนอหมดแล้ว  ขอเชิญท่านนายกตอบค าถามท่ีสมาชิกสภา ได้แจ้งในวาระอ่ืนๆ    
 

นายภูผา  ผาปริญญา 
นายก อบต.  
 

กล่าวว่า   เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาทุกท่านต้องขอบคุณพระทุกท่านเป็นอย่างสูง  

ที่ได้อนุมัติงบประมาณ และเห็นชอบตามญัตติที่เสนอ   
1.ขออนุญาตตอบภาพรวมของไฟฟ้าส่องสว่างทุกหมู่บ้าน ว่าตอนนี้ได้จัดหาวัสดุไฟฟ้าส าหรับ
ซ่อมแซมแล้ว รอทีมพนักงานจ้าง ซึ่งตอนนี้เร่งท าโครงการตามนโยบายจังหวัด อ าเภอ คือ
โครงการ ธนาคารอาหาร (Food Bank) ส าหรับช่วยเหลือผูย้ากไร้ผลกระทบจากการระบาดของ
โรคโควิด-19    
2.ตอบท่านทองดา เรื่องลงหินคลุก ขอเป็นงบประมาณปีหน้าก็แล้วกัน  ส่วนซอยร้านวิบูลย์ 
ต้องการทางกลับรถ เมื่อประชาชนซื้อของแล้วต้องย้อนศร ท าให้เกิดอันตรายได้ จะเร่ง
ด าเนินการ 
3.ตอบคุณมงคล  ตอนออกไปส ารวจและออกแบบก็เห็นพ้องกันว่าขนาดนี้ดีแล้ว พอท าเข้าก็
ค่อยว่าแคบ ขอให้ใช้ไปก่อน เมื่อมีการท าแผนใหม่ก็เสนอเข้าแผนไว้ปรับปรุงต่อไป  
4. ตอบคุณคมกริช   จะเร่งซ่อมแซมให้ในเรื่องถนน คสล. ส่วนคุณปิ่น ก าลังขอรับการสนับสนุน 
ยางมะตอย จาก อบจ. หากได้มาจะซ่อมแซมให้  
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นายภูผา  ผาปริญญา 
นายก อบต.  
 

5.ตอบคุณพัง พอดีว่าเราได้งบจะด าเนินการซ่อมสร้างถนนเส้นนั้นจะได้แก้ไขไปพร้อมกัน 
สาเหตุที่น้ าไหลผ่านถนน เพราะเจ้าของที่ไม่ยอมให้น้ าไหลลงที่ของเขา  จึงวางแผนให้น้ าไหลไป
ทางถนนทางตลาดนัดแทน    
อีกเรื่องหนึ่ง  รัฐบาลได้กู้เงินเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงให้ท้องถิ่น ท้องที่ จัดท าโครงการขอรับ
งบประมาณ เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน    ผมได้ให้เจ้าหน้าที่จัด
โครงการขอรับการสนับสนุน ประมาณ  12 โครงการดังนี้  ม.1 ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากที่
เดิม  ม.2 ก่อสร้างถนน คสล.ไปห้วยหนองแซง  ม.3 ซ่อมสร้างถนน คสล.สายต าแย –ทับบา 
ช่วงรีสอร์ปลายนา และ ซ่อมสร้างต่อถนนที่เดิมที่ท าไว้  ม.4 ก่อสร้างถนน คสล.สายวัด
ขวัญเมือง-ปั๊มน้ ามัน  ม.5 ก่อสร้างถนน คสล.หญ้าคา-ห้วยแอก  ม.6 ซ่อมสร้างถนน คสล.สาย
ต าแย-หันใหญ่แม่เอีย ม.7 ก่อสร้างถนน คสล. (บ้านโนนเหลื่อม –บ้านหนองห้าง) ที่เราได้โอน
งบไปด าเนินโครงการเร่งด่วนแล้วนั้น จึงของบมาแทนให้  ม.9 ก่อสร้างถนน คสล. (บ้านโนนเห
ม่น –บ้านดอนข้าวโพด)  ม.10  ซ่อมสร้างถนน คสล.สายต าแย-หันใหญ่แม่เอีย  ม.11 ซ่อม
สร้างถนน คสล.สายบ้านพ่อถ้วน ประมาณ  ต้องเร่งท าเอกสารส่งวันนี้เป็นก าหนดส่งวันสุดท้าย 
แล้ว  
 

ที่ประชุม 
 

รับทราบ 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า   ในเรื่อง อ่ืนๆ  ท่านปลัดมีเรื่องชี้แจงหรือไม่  
 

น.ส.กาญรษา  แสนวิวัช 
ปลัด อบต. 
 

กล่าวว่า    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  เรื่องอ่ืนที่จะแจ้ง 
1.การด าเนินการรับฝากของธนาคารขยะสะสมเงินทองต าบลเมืองพล จะเริ่มออกรับฝากใน
ปลายเดือนมิถุนายน 63 หลังผ่านการระบาดของโรคโควิด -19  ชว่ยประชาสัมพันธ์ด้วย 
2.ช่วงนี้เป็นการเตรียมจัดท างบประมาณประจ าปี 2564 เจ้าหน้าที่ เตรียมยกร่างข้อบัญญัติ 
ซึ่งจะได้น าแสนอต่อสภาในวันที่  15  สิงหาคม 63  
3.การเลือกตั้งท้องถิ่น ช่วงนี้กรมส ารวจงบประมาณว่าพอเพียงต่อการจัดเลือกตั้งหรือไม่ ก็อาจ
เป็นนัยว่าจะมีการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น   

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า   คงไม่มีท่านใดเสนอในวาระอ่ืนอีก  ถือว่าที่ประชุมได้ประชุมครบตามระเบียบวาระท่ี
ก าหนดไว้ในวันนี้แล้ว ขอบคุณทุกท่าน ขอปิดประชุมวันนี้  
 

ปิดประชุม 
 

เวลา ๑2.๐๐ น.   

 
        ลงชื่อ                                   ผู้บันทึกการประชุม 

                                                                                      (นางสาวกาญรษา  แสนวิวัช) 
                                                                                      เลขานุการสภา อบต. เมืองพล 

 
 

                                                                              ลงชื่อ                                   ผู้ตรวจทาน 
                                                                                          (นายอุทัย         ทองดี) 



                                                                                        ประธานสภา อบต. เมืองพล 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
-ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที ่1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖3 ในการประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 63  
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
                       
 
(นายธนาคร   ค าภาเกะ)                       (นายธีระพงษ์    วิเชียรเลิศ)             (นายบรรพต    ขุนแก้ว) 
   ประธานกรรมการ                                     กรรมการ                                  กรรมการ  
วันที่ .....................................                วันที่ .....................................         วันที่ ..................................... 
 
  
 
 
-ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ................. เดือน ..............................  พ.ศ. .............. 
             
 
 
                                                  (ลงชื่อ)                     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                                ( นายอุทัย      ทองดี) 
                                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล   
                                                         วันที่           เดือน                    พ.ศ.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


