
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 

สมัยสามัญ   สมัยที่ 2   ครั้งที่  2/2563 
วันศุกร์ ที่  24  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 
 

ผู้เข้าประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเฉลียว   อดิวัฒนชัย ประธานสภา อบต.นอกเมือง เฉลียว  
2 สิบเอกเอนก   บุญชมกลิ่น รองประธานสภา อบต.นอกเมือง เอนก  
3 นายอนุชา   พิสมัย เลขานุการสภา อบต.นอกเมือง อนุชา  
4 นายเสกสรรค์   จีนใจน้ำ สมาชิกสภา  อบต.    ม.1 เสกสรรค์  
5 นายเสนอ    พระใหม่งาม สมาชิกสภา  อบต.    ม.1 เสนอ  
6 นายซารี่  กลีบแก้ว สมาชิกสภา  อบต.    ม.2 - -ลา- 
7 นายพันธกานต์    ก้อนทอง สมาชิกสภา  อบต.    ม.2 พันธกานต์  

8 นายบุญแรม    เสาสูง สมาชิกสภา  อบต.    ม.3 บุญแรม  

9 นายประสิทธิ์    สกุลโสรัจจะ สมาชิกสภา  อบต.    ม.3 ประสิทธิ์  
10 นายสมศรี   ไชยหาญ สมาชิกสภา  อบต.    ม.4 สมศรี  
11 นายไลย์   กงทอง สมาชิกสภา  อบต.    ม.4 ไลย์  
12 นางลดารัตน์    ทองดา สมาชิกสภา  อบต.    ม.5 ลดารัตน์  
13 นายขวัญชัย    ศิริช ู สมาชิกสภา  อบต.    ม.5 ขวัญชัย  
14 นางสุทิน   ขมสวัสดิ์ สมาชิกสภา  อบต.    ม.6 สุทิน  
15 ร้อยตรฉีัตรพล   วงศ์เจียก สมาชิกสภา  อบต.    ม.6 ฉัตรพล  
16 นายสุพล   ภาคะ สมาชิกสภา  อบต.    ม.7 สุพล  
17 นางสาวธิดารัตน์    แจ่มจันทร์ สมาชิกสภา  อบต.    ม.8 ธิดารัตน์  
18 นายสมภพ    สุนประโคน สมาชิกสภา  อบต.    ม.8 สมภพ  
19 นายเริง   มีสิทธิ์ สมาชิกสภา  อบต.    ม.9 เริง  
20 นางสาวสายฝน    เชิดศร ี สมาชิกสภา  อบต.    ม.9 - -ลา- 
21 นายเจริญชัย     เจริญสุข สมาชิกสภา  อบต.    ม.10 เจริญชัย       
22 นายสนอง    เจริญสุข สมาชิกสภา  อบต.    ม.10 สนอง  
23 นางคูณ    อินทร์อ่ิม สมาชิกสภา  อบต.    ม.11 - -ลา- 
24 นายจำนงค์    วิภาหัสน์ สมาชิกสภา  อบต.    ม.11 จำนงค์  
25 นางสาวกนกวรรณ  ชิ้นเพชร สมาชิกสภา  อบต.    ม.12 กนกวรรณ  
26 นายอนุชิต   ปรากฏดี สมาชิกสภา  อบต.    ม.12 - -ลา- 
27 จ่าสิบตรี ทวี    ไกยสวน สมาชิกสภา  อบต.    ม.13 ทวี  

28 นายโกวิท    สายเสนา สมาชิกสภา  อบต.    ม.14 - -ลา- 
29 นางสาวแก่นจันทร์    คิดรัมย์ สมาชิกสภา  อบต.    ม.14 แก่นจันทร์  



30 นายคมคาย     เข็มแข็ง สมาชิกสภา  อบต.    ม.15 คมคาย  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
31 นายดุสิต    ฤกษ์ใหญ่ สมาชิกสภา  อบต.    ม.15 ดุสิต  
32 นายสันติ    สอนสืบ สมาชิกสภา  อบต.    ม.16 - -ลา- 
33 นายธีรสิทธิ์    แก้วขาว สมาชิกสภา  อบต.    ม.17 - -ลา- 
34 นายสามารถ    ประดับธรรม สมาชิกสภา  อบต.    ม.17 สามารถ  

35 นายนิรันดร์    ผันผ่อน สมาชิกสภา  อบต.    ม.18 นิรันดร์  
36 นายศักรินทร์    หงษ์ทอง สมาชิกสภา  อบต.    ม.19 ศักรินทร์  
37 นายสุธรรม    พุ่มพวง สมาชิกสภา  อบต.    ม.19 สุธรรม  
38 ร้อยตรปีระเทือง    กองทอง สมาชิกสภา  อบต.    ม.20 ประเทือง  
39 นางลำพันธ์    พิมพ์ทอง สมาชิกสภา  อบต.    ม.20 ลำพันธ์  
40 นายสหัส    เพชรเก่า สมาชิกสภา  อบต.    ม.21 - -ลา- 
41 นายศิริ    ชูเส้นผม สมาชิกสภา  อบต.    ม.21 ศิร ิ  

42 นายธนาพล    ฉวีทอง สมาชิกสภา  อบต.    ม.22 ธนพล  

43 นายอดิศักดิ์    ศรีพรหม สมาชิกสภา  อบต.    ม.22 อดิศักดิ์  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุพจน์  ประเทืองเศรษฐ์ นายก อบต. นอกเมือง สุพจน์  
2 นายอุดมศักดิ์  พันทะศรี เลขานุการนายกฯ อุดมศักดิ์  
3 นายไพบูลย์  ทองดา รองนายก อบต.นอกเมือง ไพบูลย์  
4 นายภัทราวุธ  สุขประโคน เจ้าพนักงานป้องกันฯ ภัทราวุธ  
5 นายชโลธร  นิสสัยด ี พนักงานดับเพลิง ชโลธร  

 

เริ่มประชุม   เวลา  09.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานสภาฯ  แจ้งกรณีสมาชิกขอลาการประชุม ได้แก่ (1.)นางคูณ  อินทร์อ่ิม  ส.อบต. ม.11  
(2.)นางสาวสายฝน  เชิดศรี  ส.อบต. ม.9   (3.)นายสหัส  เพชรเก่า  ส.อบต. ม21   (4.)นายโกวิท  สายเสนา  ส.อบต. 
ม.14  (5.)นายสันติ  สอบสืบ  ส.อบต. ม.16   (6.)นายธีรสิทธิ์  แก้วขาว  ส.อบต. ม.17   (7.)นายอนุชิต  ปรากฏดี     
ส.อบต. ม.12  และ (8.)นายซารี่  กลีบแก้ว  ส.อบต. ม.2   และได้แจ้งให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตาม



โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน และอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช  ณ หนองน้ำบ้านตะตึงไถง ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563
  ที่ประชุม  รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

  ประธานสภาฯ  กล่าวต่อที่ประชุม เนื่องจากเป็นการประชุมต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว จึงขอให้มีการ
รับรองรายงานการประชุมในสมัยต่อไป 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

  3.1 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (ต่อ) 

  วาระทีส่อง  ขั้นแปรญัตติ 
  ประธานสภาฯ  แจ้งให้คณะกรรมการแปรญัตติแถลงรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุม 
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  ร้อยตรีประเทือง  กองทอง   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  กล่าวต่อที่ประชุม ตามที่สภาฯ ได้มี
มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564   ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลาในการยื่น     
คำแปรญัตติในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2563  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. และคณะกรรมการแปรญัตติได้มีการ
ประชุมในวันที่ 21 สิงหาคม 2563  ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นเสนอคำแปรญัตติแต่อย่างใด และคณะกรรมการ
แปรญัตติได้มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติในร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขต่อสภาฯ เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาในวาระต่อไป 
  ประธานสภาฯ  กล่าวต่อที่ประชุม  เมื่อผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ปรากฏไม่มีผู้ใด
เสนอคำขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ถ้อยคำใด ในร่างที่สภาฯ ได้มีมติรับหลักการ
ไปแล้วนั้น ก็จะได้ให้ที่ประชุมได้มีการลงมติในวาระต่อไป และแจ้งให้เลขานุการสภาฯ ทำการตรวจนับองค์ประชุม 
  ที่ประชุม  มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น 31 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม 
 

  วาระท่ีสาม  ขั้นลงมต ิ
  ประธานสภาฯ  กล่าวต่อที่ประชุม  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณในวาระที่ 3 คือ ขั้นลงมติ
จะไม่มีการอภิปราย และเมื่อสมาชิกอยู่ในห้องประชุมครบองค์ประชุม ก็จะได้ขอมติที่ประชุม ว่าจะให้ตราร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ต่อไป 
  ที่ประชุม  มีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564   จำนวน  30  เสียง 
     ไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564  จำนวน   -   เสียง 
     งดออกเสียง       จำนวน    1 เสียง 
  ประธานสภาฯ  กล่าวต่อที่ประชุม เมื่อที่ประชุมมีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2564 แล้วขั้นตอนต่อไป ก็จะได้เสนอต่อนายอำเภอเมืองสุรินทร์ เพ่ือลงนามอนุมัติต่อไป 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  3.2 พิจารณาการขอถอนสภาพและขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “ป่าโคกสกร็อม” เพ่ือเป็นที่ตั้งของ 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 98-3-19.58 ไร ่
                    ประธานสภาฯ  กล่าวแนะนำผู้แทนจาก มจร. ที่เข้าร่วมประชุม เพ่ือชี้แจงรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย 
พระครูศรีสุนทรสรกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร   รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์  ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย



กิจการทั่วไป และนายพลนภัส  แสงศรี  ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์  และได้มอบหมายให้ปลัด 
อบต.นอกเมือง ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
  ปลัด อบต.นอกเมือง  กล่าวต่อที่ประชุม  ด้วยทาง อบต.นอกเมือง ได้รับหนังสือจาก มจร.สุรินทร์ 
กรณีท่ีได้ยื่นเรื่องเพ่ือขอเพิกถอนสภาพ และขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “ป่าโคกสกร็อม” จำนวน 98 ไร่กว่า เพื่อเป็น
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เพ่ือขอให้ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านและขอ
ความเห็นชอบจากสภา อบต. ตามระเบียบที่กำหนด กรณีนี้ ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ได้มีการ
ประชุมประชาคม เพ่ือให้ความเห็นชอบ การขอเพิกถอนสภาพป่าดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563  ซึ่งที่ประชุม 
ได้มีมติเห็นชอบให้เพิกถอนได้ตามที่ขอมา  และในขั้นตอนนี้เป็นการเสนอเรื่องต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาให้ความ 
เห็นชอบ  โดยที่ดินป่าโคกสกร็อมผืนนี้ ได้มีการรังวัด และออก นสล.  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยมีเนื้อที่ดินตาม นสล. 
เลขที่ สร. 05339  มีเนื้อที่ 507 ไร่เศษ ตามหนังสือ นสล. ฉบับลงวันที่  29 เมษายน 2563 รายละเอียดตามสำเนา 
นสล. ที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกทุกท่านไปแล้ว ในส่วนของการขอเพิกถอนสภาพ จำนวน 98 ไร่กว่า  ที่ทาง มจร. ขอมานั้น
ปรากฏตามแผนผังที่ปรากฏบนแผนที่ ที่ได้ติดไว้ในที่ประชุมให้ท่านได้พิจารณาแล้ว ก็ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป 
  พระครูศรีสุนทรสรกิจ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุม ถึงเหตุผลและความจำเป็น
และความเป็นมาของการก่อตั้ง มจร. และที่มาของการขอเพิกถอนสภาพป่าในครั้งนี้  ให้ที่ประชุมได้รับทราบ  โดยในปี 
2552  สำนักงานที่ดินได้แจ้งมายัง มจร. ให้ทำการขอเพิกถอนสภาพให้เป็นไปตามระเบียบการขอใช้ที่ดินของรัฐให้
ถูกต้อง  และทาง มจร. ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด จนกระทั่งในปัจจุบัน จึงได้ติดต่อ
ประสานมายัง อบต. เพื่อขอความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านและจากสภา อบต.  ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบแล้ว  
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ทาง มจร. ก็จะเสนอไปตามข้ันตอนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็คือสำนักงานที่ดิน  และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ที่ตั้งอยู่ทีว่ังน้อย  ซึ่งในปัจจุบัน มจร. แห่งนี้ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรการสอน 6 สาขาวิชา  มีนิสิตที่เป็นทั้งพระสงฆ์  

และบุคคลโดยทั่วไป  และที่ผ่านมาการที่ทาง มจร. วิทยาเขตสุรินทร์ จะได้รับงบประมาณในการพัฒนา ก่อสร้างอาคาร
เรียน ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เนื่องจากติดขัดในเรื่องของเอกสารสิทธิการขอใช้ที่ดิน  ดังนั้นหากได้รับความเห็นชอบและ
ดำเนินการโดยถูกต้องแล้ว คาดว่าจะได้รับงบประมาณอีก 30 ล้าน เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียน รองรับการเรียน การสอน 
รวมถึงการปฏิบัติธรรม ก็ขออนุโมทนามายังทุกท่านในการพิจารณาต่อไป 
  นายพลนภัส  แสงศรี   ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์   ได้ชี้แจง และอธิบายผังบริเวณที่    
ขอใช้จำนวน 98 ไร่เศษ เพ่ือให้ที่ประชุมได้ทราบ ถึงแผนการก่อสร้าง และการใช้ประโยชน์ในที่ดินต่อที่ประชุม 
  ประธานสภาฯ  กล่าวต่อที่ประชุม  ตามที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมมาแล้วนั้น มีท่านใดประสงค์
ที่จะอภิปราย หรือซักถามในเรื่องใด ก็ให้สามารถดำเนินการได้ 
  นายสามารถ  ประดับธรรม  ส.อบต. ม.17  กล่าวต่อที่ประชุม ในส่วนตัวไม่ขัดข้องในเรื่องของการขอ
ถอนสภาพ  แต่ได้อ่านรายงานการประชุมของประชาคม และในประเด็นที่ ผอ. ได้ชี้แจงเรื่องการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่  
กรณีที่จะแบ่งที่ดิน จำนวน 9 ไร่ ในการสร้างวัด ก็ขอทราบว่า ถ้าแบ่งไปแล้ว ประชาชนทั้ง 3 -4 หมู่บ้าน ที่ไปร่วม
ประชุมประชาคม จะมีข้อขัดแย้งอย่างไรหรือไม่ 
  นายสมภพ  สุนประโคน  ส.อบต. ม.8  กล่าวต่อที่ประชุม  กรณีที่มีท่านสมาชิกสอบถามในเรื่องการ
แบ่งที่ดินให้วัดนั้น ก็ขอชี้แจงว่า ในการประชุมวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้จนเป็นที่เข้าใจกัน
แล้ว โดยในเบื้องต้นเห็นชอบให้  มจร. ขอเพิกถอนสภาพก่อน แล้วจึงค่อยมีการอนุญาต  หรือแบ่งให้สำนักสงฆ์         
โคกกระเพอ  เพ่ือทำเป็นที่ก่อสร้าง หรือตั้งวัด ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และท่ีประชุมก็เห็นชอบตามข้ันตอนนี้ 



  นายเริง  มีสิทธิ์  ส.อบต. ม.9  กล่าวต่อที่ประชุม จากเอกสารประกอบการขอเพิกถอนที่ดิน ที่สภาฯ 
ได้รับมาแล้วนั้น เห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ดีทุกประการ ดังนั้นทางสภาฯ ก็เห็นควรที่จะดำเนินการพิจารณาให้เป็นไปตาม
บทบาท หน้าที่  ซึ่งตาม ข้อ 12 และ ข้อ 16 กำหนดให้สภาฯ ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบ ว่าจะ
เห็นชอบการขอเพิกถอนหรือไม่อย่างไรเท่านั้น  และตามข้อเท็จจริงของเอกสาร ก็ถูกต้องครบถ้วน ประกอบกับการ
ชี้แจงของผู้เกี่ยวข้องจาก มจร.  ก็ได้มีการแถลงและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียดแล้ว แต่มีที่น่าสังเกตคือ ใน
เอกสารสำเนาการประชุมประชาคมนั้น  ปรากฏเพียงลายมือชื่อผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานที่ดิน อบต.    
และ มจร. เท่านั้น  ไม่ปรากฏลายมือชื่อของประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมแต่อย่างใด 
  ประธานสภาฯ  กล่าวต่อที่ประชุม ในกรณีลายมือชื่อประชาชนเข้าร่วมประชุม มีจำนวนทั้งสิ้น       
109 คน  ซึ่งมีเป็นหลักฐาน การลงชื่อในสมุดจดรายงานการประชุมประชาคม ที่ทางผู้นำชุมชนได้เก็บรักษาไว้และได้
รายงานเฉพาะผลการประชุมมายังสภาฯ เพ่ือให้พิจารณาเท่านั้น และที่ประชุมประชาคมก็เห็นชอบให้เพิกถอนได้อย่าง
เป็นเอกฉันท์ และไม่มีผู้ใดติดขัดหรือเดือดร้อน กรณีการขอเพิกถอนที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด 
  นายขวัญชัย  ศิริชู  ส.อบต. ม.5  กล่าวต่อที่ประชุม เห็นด้วยกับการขอเพิกถอนสภาพป่าในส่วน 
จำนวนเนื้อที่ท่ีขอมา เพ่ือจะได้ให้ทาง มจร. ไปดำเนินการต่อตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดขออภิปราย หรือซักถามในเรื่องใด 
  ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม เพ่ือที่จะได้ขออนุมัติ 
  ที่ประชุม  มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น  33 คน  ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม 
  ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุม 
  ที่ประชุม  เห็นชอบให้เพิกถอนสภาพป่า “ป่าโคกสกร็อม” เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 
                                  กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 98-3-19.85 ไร่  จำนวน     32   เสียง 
               ไมเ่ห็นชอบ       จำนวน       -   เสียง 
      งดออกเสียง       จำนวน       1   เสียง 
  ประธานสภาฯ  กล่าวต่อที่ประชุม เมื่อผลการลงมติ มีมติให้รับโอนสิ่งสาธารณูปโภคเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ก็ขอให้ผู้บริหาร ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ เพ่ือดำเนินการตามข้ันตอนที่เก่ียวข้องต่อไป 
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  3.3 การรับโอน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
  ประธานสภาฯ  มอบหมายให้ปลัด อบต.นอกเมือง  ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

  ปลัด อบต. นอกเมือง  กล่าวต่อที่ประชุม ด้วยนายเกียรติศักดิ์  สร้อยเพชร  ได้แจ้งความประสงค์ที่จะ
มอบเครื่องปรับอากาศ เพ่ือใช้ประโยชน์ในทางราชการ โดยเป็นเครื่องปรับอากาศ ที่เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
และเป็นการมอบหมายให้โดยไม่มีเงื่อนไข  ซึ่งตามระเบียบ กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท.  ถ้าการรับ
มอบนั้นมีภาระติดพัน ในการบำรุงดูแลรักษา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ  ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงได้เสนอต่อสภาฯ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
สภาพการใช้งาน และคณะกรรมการเห็นว่าเป็นเครื่องปรับอากาศ ที่เป็นของใหม่ และยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน    
มีมูลค่าตามท้องตลาด เป็นเงินจำนวน 6,000 บาท  โดยปรากฏตามรายละเอียด และภาพถ่าย ที่ได้สำเนาให้กับทุกท่าน
แล้ว ก็ขอให้ได้พิจารณาต่อไป 



  ประธานสภาฯ  แจ้งให้ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุม และหากมีท่าน
ใดประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถามในเรื่องใด ก็สามารถดำเนินการได้ 
  ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดประสงค์จะอภิปราย หรือซักถามในเรื่องใด 
  ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุม 
  ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) แบบคอยล์เย็น ได้ จำนวน     32   เสียง 
               ไม่เห็นชอบ       จำนวน       -   เสียง 
      งดออกเสียง       จำนวน       1   เสียง 
 

  3.4 การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
   1.ค่าชุดเครื่องเสียงสำหรับติดตั้งห้องประชุมอเนกประสงค์  งบประมาณ   266,700 บาท 
   2.ค่าชุดเครื่องเสียง สำหรับห้องประชุมสภา อบต.          งบประมาณ   179,800 บาท 
  ประธานสภาฯ  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
  เจ้าหน้าที่งบประมาณ  กล่าวต่อที่ประชุม สืบเนื่องจากได้ที่ ได้มีการก่อสร้างอาคารใหม่ เพ่ือใช้เป็น
ห้องประชุมประชาคมอเนกประสงค์ ในชั้น 2 และเป็นห้องประชุมสภาฯ ในชั้น 3   ซึ่งบัดนี้การก่อส ร้างได้แล้วเสร็จ  
และได้มีการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   ซึ่งในรายละเอียดส่วนประกอบของห้องประชุมนั้น ไม่มีอุปกรณ์เครื่องเสียง 
สำหรับใช้ในการประชุม  ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ห้องประชุม  จึงจำเป็นต้อง
ติดตั้งเครื่องเสียง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  และเนื่องจากอุปกรณ์เครื่องเสียง เป็นครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และ
วิทยุ   ดังนั้นการจะขอติดตั้งงบประมาณหรือการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงเป็นอำนาจของสภาฯ 
ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ซึ่งการขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายในครั้งนี้ เป็นการโอนลดจากโครงการ 
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563   ดังสำเนาที่
ได้แจกจ่ายให้สมาชิกไปแล้ว  ก็ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป 
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

อนุมัติเมื่อวันที่............เดือน.......................พ.ศ........... 
องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

โอนครั้งที่ 2 

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย 
โครงการ 
/รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ก่อนโอน 

(+/-)จำนวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

เหตุผล/คำชี้แจง 
การโอนงบประมาณรายจ่าย 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนำ้ คสล.  
ภายในหมู ่14  
(ถนนกลางหมู่บ้านคุ้ม
ระหาร) 

790,000.00 790,000.00 266,700.00(-) 523,300.00  

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

ค่าชุดเครื่องเสียง
สำหรับติดต้ังห้อง
ประชุมอเนกประสงค์ 

 0.00 266,700.00(+) 266,700.00 เนื่องจากได้มีการก่อสรา้งอาคารใหม่ 
เพื่อใช้เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ 
และห้องประชุมสภา อบต. จึงต้อง 
มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินกิจการ 
อย่างเพียงพอ ประกอบกบัไม่ได้ 
ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ 
จึงมีความจำเป็นต้องมีการโอน 
งบประมาณ เพื่อมาตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม ่ต่อไป 
/เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียง 
พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุม 
อเนกประสงค์ ประกอบดว้ย 
ชุดตู้ลำโพงเคลื่อนที่ จำนวน 2 ชุด 
ชุดควบคุมเสียง (มิกเซอร์) จำนวน 
1 เครื่อง ชุดไมค์ลอยมือถือ 
แบบไร้สาย จำนวน ๑ ชุด , ไมค์สาย 
จำนวน 2 ตัว เครื่องฉายโปรเจคเตอร ์
จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
สามารถใช้การได้เลย ตามที่มจีำหนา่ย 
ตามท้องตลาด 



-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและ 
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย 
โครงการ 
/รายการ 

งบประมา
ณ 

อนุมัติ 

งบประมาณ 
ก่อนโอน 

(+/-)จำนวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

เหตุผล/คำชี้แจง 
การโอนงบประมาณรายจ่าย 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมสร้าง 
ผิวจราจร แอสฟัลท ์
ติคคอนกรีต ภายใน  
หมู่ 16 

801,000.00 796,000.00 179,800.00(-) 616,200.00  

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

ค่าชุดเครื่องเสียง
สำหรับห้องประชุม 
สภา อบต. 

 0.00 179,800.00 (+) 179,800.00 เนื่องจากได้มีการก่อสรา้งอาคารใหม่ 
เพื่อใช้เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ 
และห้องประชุมสภา อบต. จึงต้องมี 
วัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินกิจการ 
อย่างเพียงพอ ประกอบกบัไม่ได้ตั้ง 
งบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ จึงมี 
ความจำเป็นต้องมีการโอนงบประมาณ 
เพื่อมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อไป 
/ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง 
พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุมสภา 
อบต.นอกเมือง ประกอบด้วย 
ชุดไมค์ประธาน ระบบอนาล็อก 
จำนวน 1 ชุด และชุดผู้เข้าร่วมประชุม 
ระบบอนาล็อก 28 ชุด เครื่องขยาย 
ชุดประชุม จำนวน 1 เครื่อง พร้อม 
ลำโพงติดต้ังผนัง ขนาดไม่น้อยกวา่ 
6.5 นิ้ว จำนวน 2 คู่ พร้อมติดตั้ง 
สามารถใช้การได้เลย ตามที่มจีำหนา่ย 



ตามท้องตลาด 
-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและ 
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
-ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ 
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 

-8- 
 
 

1.หัวหน้าหน่วยงาน .....สำนักปปลัด อบต. เจ้าของงบประมาณท่ีขอโอนเพิ่ม 
เนื่องจากได้มีการก่อสร้างอาคารใหม่เพ่ือใช้เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ และห้องประชุมสภา อบต. จึงต้องมีวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินกิจการอย่างเพียงพอ ประกอบกับไม่ได้ 
ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ จึงมีความจำเป็นต้องมีการโอนงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อไป จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเพิ่มเติมต่อไป 
การโอนครั้งนี้เป็นอำนาจ ของ สภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ข้อ 27 

 

            (ลงชื่อ)            ณัฏธิดา   
                                 (นางสาวณัฏธิดา  ยืนยง) 
           ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทน 
                       หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 
           วันที่.............. เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2563 
  2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง 
     ความเห็น เพ่ือโปรดพิจารณา              (ลงชื่อ)             รัชดาพร 
     ...........................................................................................     (นางรัชดาพร   ฆาระแสน)            
                        ...........................................................................................                  ตำแหน่ง              ผู้อำนวยการกองคลัง 
           วันที่.............. เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2563   
  3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ 



     ความเห็น .........................................................................     (ลงชื่อ)            อนุชา 
     ...........................................................................................     (นายอนุชา   พิสมัย)            
                        ...........................................................................................                  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 
           วันที่.............. เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2563 
  4.การอนุมัต ิ
   สภาท้องถิ่น 
   มีมติในการประชุม  สมัย  สามัญ  สมัยที่ 2   ครั้งที่ 2/2563 
   เมื่อวันที่ 24  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563                               (ลงชื่อ)................................................  
                       (นายเฉลียว  อดิวัฒนชัย) 
           ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 
           วันที่.............. เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2563 
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  ประธานสภาฯ  แจ้งให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา เอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณดังกล่าว และ
หากมีท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือซักถามในเรื่องใดก็สามารถดำเนินการได้ 
  ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดประสงค์จะอภิปราย หรือซักถามในเรื่องใด 
  ประธานสภาฯ แจ้งให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม 
  ที่ประชุม  มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม จำนวน  33  คน  เกินกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม 
  ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุม 
  ประชุม  มีมติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้   จำนวน     32   เสียง 
               ไม่อนุมัติ       จำนวน       -   เสียง 
      งดออกเสียง       จำนวน       1   เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
  ประธานสภาฯ  แจ้งกรณี สำนักโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดสุรินทร์  ได้เชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย  
เพ่ือจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง และในส่วนของประธานสภาฯ 
ขอมอบให้รองประธานสภาฯ เข้าร่วมต่อไป  และแจ้งขอเชิญร่วมสมทบทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง ให้กับนักเรียนเรียนดี       
แต่ยากจนในโรงเรียนบ้านโคกกระเพอ  ก็ขอเชิญทุกท่าน ได้ร่วมบริจาคตามจิตศรัทธา 
  นายสมภพ  สุนประโคน  ส.อบต. ม.8   กล่าวเพ่ิมเติมกรณีการขอบริจาคทุนทรัพย์ ในการก่อสร้าง
บ้าน เนื่องจาก ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ ท่านเป็นประธานเครือของกลุ่มโรงเรียน  ซึ่งทางกระทรวงศึกษาได้มี
นโยบายให้ทำการช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดี แต่ยากจน  โดยเฉพาะการไร้ที่อยู่อาศัย  ให้ทำการก่อสร้างที่พักอาศัยให้  
ซึ่งจะทำการก่อสร้างที่บริเวณของโรงเรียนบ้านโคกกระเพอ  และได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ประชาคมเรียบร้อย ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วย 
  ร้อยตรีฉัตรพล  วงศ์เจียก  ส.อบต. ม.6  กล่าวต่อที่ประชุม  กรณีงบซ่อมแซมตะแกรงเหล็กฝาบ่อพัก
ท่อระบายน้ำ จำนวน 7 จุด ในเขตพ้ืนที่ ม.6  ซึ่งได้ทำเรื่องมาแล้ว อยากทราบว่าเรื่องดังกล่าวดำเนินการไปถึงไหน
อย่างไร 
  ประธานสภาฯ  แจ้งให้นายกฯ กล่าวต่อที่ประชุม 
  นายก อบต.นอกเมือง  กล่าวขอบคุณต่อที่ประชุม ที่ได้ร่วมกันพิจารณาในเรื่องต่างๆ จนเสร็จสิ้น แต่
ในเรื่องของการซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็ก ได้ดำเนินการอนุมัติงบประมาณไปดำเนินการแล้ว ก็อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 
  ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปราย หรือซักถามในเรื่องใด 

 
 
 

  ปิดประชุมเวลา  12.45 น.  

 
 

 
 



 
ลงชื่อ      อนุชา      ผู้จดบันทึกการประชุม 

           (นายอนุชา  พิสมัย) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 
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ตรวจสอบถูกต้อง 
 

ลงชื่อ     สุทิน          ประธาน คกก.ตรวจรายงานการประชุม      ลงชื่อ    เจริญชัย   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         
     (นางสุทิน   ขมสวัสดิ์)                                                  (นายเจริญชัย  เจริญสุข)                                                                                                        
        ส.อบต. หมู่ที่ 6                    ส.อบต. หมู่ที่ 10 

 

ลงชื่อ   คมคาย        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      ลงชื่อ   พันธกานต์  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
   (นายคมคาย  เข็มแข็ง)                    (นายพนัธกานต์  ก้อนทอง)  
      ส.อบต. หมู่ที่ 15               ส.อบต. หมู่ที่ 2 

 

ลงชื่อ     เริง         เลขานุการ คกก.ตรวจรายงานการประชุม       ลงชื่อ    เฉลียว      ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม                                  
     (นายเริง  มีสิทธิ์)                     (นายเฉลียว  อดิวัฒนชัย)  
      ส.อบต. หมู่ที่ 9                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


