
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. โพนแพง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 1 นายสินธุ์  พรมมา  ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
 2 นางจุไรรัตน์  บุทเสน  รองประธานสภาฯ 
 3 นายประสิทธิ์  ผ่องใส  ส.อบต.หมู่ที่ 13 
 4 นายสุพัฒน์  แสงงาม  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 5 นายยอด  แก้ววิเศษ   ส.อบต.หมู่ที่ 12 
 6 นายสุวัฒน์  พรมเขต  ส.อบต.หมู่ที่ 9 
 7 นางสงบ  โลหปาน  ส.อบต.หมู่ที่ 1 
 8 นายอธิพงษ์  ชัยสาลี  ส.อบต.หมู่ที่ 2 
 9 นายธนกร  วิเศษ  ส.อบต.หมู่ที่ 11 
 10 นายประภัทร  ทองแห้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 7 
 11 นายทรงพล  สมานมิตร  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
 12 นายสุบัน  กาญจน์แก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 10 
 13 นายจรัส  พิมโคตร  ส.อบต.หมู่ที่ 12 
 14 นางมณีรัส  จินดามล  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 15 นายจุตพงษ ์ วงทองหลาง  ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 16 นายฉลาด  แพงสาย  ส.อบต.หมู่ที่ 5 
 17 นางเกสร  เกษพิมล  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
 18 นางเวียงชัย  ตันอ้วน  ส.อบต.หมู่ที่ 9  
  
รายชื่อผู้ร่วมประชุม 
 1 นายศิริ  นิลแสง ต าแหน่ง นายก อบต.โพนแพง 
 2 นางเกษมณี  อัปการัตน์  เลขาฯ นายก อบต. 
 3 นางชนม์นิภา  ชัยจันทา  รองปลัด อบต. 
 4 น.ส.รัศมิ์สิกานต์  สาลีพัน  หัวหน้าส านักปลัด 
 5 น.ส.สุทธิณี  ศรีรักษ์  ผอ.กองคลัง 
 6 นายอนุชา  ขัติยนนท์  ผอ.กอคลัง 
 7 นายธนวิชญ์  บรรณบด ี ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา 09.35 น. 
 
เลขานุการสภา  บัดนี้ สมาชิกสภา อบต.โพนแพง ได้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจ านวน 18 คน ถือว่า

ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.โพนแพง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุมต่อไป 

 
ประธานสภา  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.โพนแพงซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 

ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
   
  ตามหนังสือที่ว่าการอ าเภอรัตนวาปี ที่ นค 0818/2822 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 

2563 แจ้งว่ากรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้มีประกาศ เรื่อง ขอให้ผู้ประสงค์ท าการเจาะน้ า
บาดาลหรือการใช้น้ าบาดาลให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ าบาดาล ตาม 
พรบ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 เพ่ือเชิญชวนให้ผู้ประสงค์ท าการเจาะบ่อน้ าบาดาลหรือใช้
น้ าบาดาลยื่นค าขอให้ถูกต้อง จึงขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง ได้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  (สมัยสามัญท่ี 4 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562) 
 
ที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องด่วน –ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติค้างพิจารณา –ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเพ่ือพิจารณา 
  - พิจารณาการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
ประธานสภา  ในวันนี้จะพิจารณาการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายขจ่าย

จ านวน 3 รายการดังนี้ 



  1. ขอโอนเพิ่มงบประมาณในแผนงานสาธารณะสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 59,000 บาทเพ่ือใช้ในงานป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนที่ต าบลโพนแพง 

  โดยโอนลดจาก 
  - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าใช้สอยประเภท รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการส่งเสริม
อาชีพและการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนจ านวน 20,ฐ000 บาท 

  - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าใช้สอบ ประเภท รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 39,000 บาท 

  รวมเป็นเงิน 59,000 บาท 
 
ประธานสภา  ขอให้พิจารณาเป็นรายการ รายละเอียดขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียด

เพ่ือให้สมาชิกสภา อบต.โพนแพงได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 
 
หัวหน้าส านักปลัด  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
ปลัด อบต.  หากมีความจ าเป็นก็สามารถด าเนินการได้เพ่ือให้ด าเนินการได้ทันทีเมื่อมีการแพร่

ระบาดและการป้องกันโรคไข้เลือดออกในทันที่ต าบลโพนแพง และการแก้ไขแผนเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ปัจจุบันมีเครื่องพ่นหมอกควัน 3 เครื่อง ใช้งานได้เพียง 1 
เครื่อง ต าบลโพนแพงมี 13 หมู่บ้าน อาจไม่เพียงพอ ควรบรรจุในแผน 5 เครื่อง ครั้งนี้ขอ
โอนเพิ่มจ านวน 2 เครื่องเป็นเงิน 118,000 บาท จะได้หรือไม่ 

 
ประธานสภา   ปัจจุบันมีเครื่องพ่นหมอกควันไม่เพียงพอในการด าเนินงาน และเห็นว่ามีความ

จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินการได้ทันท่วงที เห็นด้วยกับปลัด อบต. 
 
นายธนกร วิเศษ  ปัจจุบันมีจ านวนไม่เพียงพอ ใช้ได้ 1 เครื่อง ซึ่งสภาพการใช้งานก็ช ารุด เพราะใช้ 
ส.อบต.ม.11 งานมานาน ถ้าเกิดเหตุเร่งด่วนก็ต้องรีบเร่งด าเนินการแก้ไข 
 
ที่ประชุม  ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้ว มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่เสนอ      

เป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภา  รายการที่ 2 งานกองช่าง ขอโอนเพิ่มงบประมาณในแผนงานเคหะและชุมชน งาน

ไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้(K) จ านวน 50,000 บาท 



  โดยลดจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท ขอให้ปลัด 
อบต. ชี้แจงให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาต่อไป 

 
ปลัด อบต.   ค่า(K) เป็นค่าผันผวนรัฐบาลจะออกมาทุกเดือนเช่น ค่าขนส่ง ค่าแรง ค่าวัสดุ เป็นต้น 
 
ประธานสภา  มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 
ที่ประชุม  ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีเสนอเป็นเอก

ฉันท์ 
 
ประธานสภา  รายการที่ 3 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและขอโอนเพิ่มงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ในแผนงานเคหะและชุมชนงานก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ครุภัณฑ์ยานพาหะนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบ
อัดท้าย ตั้งไว้2,100,000 บาท ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ และขอโอนเพิ่มงบประมาณจ านวน 300,000 บาท 

  โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 จ านวน 
150,000 บาท โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ม.13 จ านวน 150,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 300,000 บาท ขอให้ปลัดชี้แจงรายละเอียด 

 
ปลัด อบต.   จากเดิมท่ีตั้งไว้เป็นคันเล็ก บรรจุขยะได้น้อย หากซ้ือคันใหญ่ บรรจุขยะได้มาก เกิด

ความคุ้มค่ามากกว่า รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
 
นายฉลาด แพงสาย  เห็นด้วยให้ซื้อรถบรรทุกขยะขนาดใหญ่ เมื่อบรรจุขยะได้มาก เกิดความคุ้มค่าแก้ไข 
ส.อบต.ม.5 ปัญหาขยะล้นถัง 
 
นายธนกร วิเศษ  เห็นด้วยที่จะซ้ือรถบรรทุกขยะขนาดใหญ่ เมื่อเก็บขยะได้มากก็ไม่ต้องขนขยะไปทิ้ง 
ส.อบต.ม.11 หลายเที่ยว 
 
ปลัด อบต.  ได้มอบหมายให้รองปลัด อบต. รับผิดชอบงานขยะ งานสาธารณะสุข 
 
รองปลัด อบต.  ดิฉันมีแผนจะออกประชาคมหมู่บ้านเรื่องบริหารจัดการขยะในเดือนมีนาคม 2563 
 
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติตามท่ีเสนอเป็นเอกฉันท์ 
 



ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติอ่ืนๆ 
 
ปลัด อบต.  เนื่องจากมีหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย เรื่องแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตาม

นโยบายรัฐบาล เพ่ือช่วยเหลือราษฎร หากหมู่บ้านไหน ต้องการให้ช่วยเหลือ ให้ท าเป็น
หนังสือพร้อมภาพถ่ายแจ้งมา อบต. หากเป็นที่ดินส่วนบุคคลที่จะด าเนินการผ่านที่ดิน ก็
ให้มาขอแบบฟอร์มกับ ผอ.กองช่าง และให้เซ็นยินยอมมาครับ 

 
นายฉลาด แพงสาย  ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องสับปะรด น้ าแล้ง ท าให้ผลผลิตไม่ได้ตามต้องการ สามารถ 
ส.อบต.ม.5 ขอความช่วยเหลือจาก อบต.โพนแพงได้หรือไม่ 
 
ปลัด อบต.   มอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัดและ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยดูระเบียบ

หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 
นายทรงพล สมานมิตร ประปาหมู่บ้าน ม.3 น้ าไม่เพียงพอ 
ส.อบต.ม.3 
 
นายฉลาด แพงสาย  ขยายเขตประปาหมู่ 5 จะได้หรือไม่ 
ส.อบต.ม.5 
 
ผอ.กองช่าง  หมู่ 3 จะไปซ่อมหอถังประปาเก่าท่ีอยู่ ม.3 ก่อนว่าด าเนินการได้หรือไม่ 
  หมู่ 5  หากมีในแผนพัฒนาก็สามารถด าเนินการได้หากไม่มี ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
นายประภัทร ทองแห้ว หากชาวบ้านต าบลโพนแพงมีที่ดินอยู่นอกต าบลโพนแพงจะขอความช่วยเหลือ 
ส.อบต.ม.7 ภัยแล้งได้หรือไม่ 
 
ปลัด อบต.  ไม่สามารถท าการนอกเขตได้ 
 
นายธนกร วิเศษ  หนองคอนปัจจุบันน้ าเริ่มแห้ง ขอเสนอให้ปิดทางระบายน้ า แต่ไม่ใช่ปิดตาย โดยปิด 
ส.อบต.ม.11 กั้นเป็นระดับ 
 
ที่ประชุม  ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วเห็นชอบให้ช่วยเหลือภัยแล้งและให้ชาวบ้าน

สมทบ 300 บาท 
 
นางเวียงชัย ตันอ้วน  ปลัด อบต.ได้แจ้งว่าให้ที่ประชุมพิจารณาว่าให้ปลัด อบต. อ่านบันทึกการประชุม 
ส.อบต.ม.9 สภาครั้งท่ีแล้วให้สภาทราบ หรือให้ทุกท่านอ่านเอง หากมีข้อสงสัยหรือเพ่ิมเติมก็ให้แจ้งใน

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการแก้ไข เพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาในการพิจารณา
ในระเบียบวาระที่จะประชุม 

 



ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ปลัดอ่านบันทึกเช่นเดิม 
 
ประธานสภาฯ   หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามา

ประชุมในวันนี้ และจะขอนัดประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ในวันศุกร์ที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2563 ส าหรับวันนี้ขอปิดการประชุม  

 
ปิดประชุมเวลา 14.25 น. 
 
 
ลงชื่อ                              ผู้บันทึกการประชุม 
       (นายธนวิชญ์  บรรณบด)ี  
  เลขานุการสภา อบต. โพนแพง 
     ลงชื่อ                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสินธุ์  พรมมา) 
       ประธานสภา อบต. โพนแพง 
 


