
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. โพนแพง 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562  
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 1 นายสินธุ์  พรมมา  ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
 2 นางจุไรรัตน์  บุทเสน  รองประธานสภาฯ 
 3 นายยอด  แก้ววิเศษ  ส.อบต.หมู่ที ่12 
 4 นางมณีรัส  จินดามล  ส.อบต.หมู่ที ่4 
 5 นายจุตพงษ์  วงทองหลาง  ส.อบต.หมู่ที ่6 
 6 นายสุวัฒน์  พรมเขต   ส.อบต.หมู่ที ่9 
 7 นายเอกพล  บุญปัญญา  ส.อบต.หมู่ที ่7 
 8 นายอธิพงษ์  ชัยสาลี  ส.อบต.หมู่ที ่8 
 9 นายประภัทร  ทองแห้ว  ส.อบต.หมู่ที ่7 
 10 นายธนกร  วิเศษ  ส.อบต.หมู่ที ่11 
 11 นายจรัส  พิมโคตร  ส.อบต.หมู่ที ่12 
 12 นางเกสร  เกษพิมล  ส.อบต.หมู่ที ่3 
 13 นางเวียงชัย  ตันอ้วน  ส.อบต.หมู่ที ่9 
 14 นายสุพัฒน์  แสงงาม  ส.อบต.หมู่ที ่4 
 15 นายทรงพล  สมานมิตร  ส.อบต.หมู่ที ่3 
 16 นางจันดา  รักษาสิทธิ์   ส.อบต.หมู่ที ่8 
 17 นายประสิทธิ์  ผ่องใส  ส.อบต.หมู่ที ่13 
 18 นางสงบ  โลหปาน  ส.อบต.หมู่ที ่1 
 
รายชื่อผู้ร่วมประชุม 
 1 นายศิริ  นิลแสง ต าแหน่ง นายก อบต.โพนแพง 
 2 นายธนากร  พิสัยพันธ์  รองนายก อบต.โพนแพง 
 3 นางเกษมณี  อัปการัตน์  เลขาฯ นายก อบต.โพนแพง 
 4 น.ส.สุทธิณี  ศรีรักษ์  ผอ.กองคลัง 
 5 น.ส.อมรรัตน์  วรโภชน์  คนงานทั่วไป 
 6 น.ส.นภิาพร  แสงสุกวาว  นักวิชาการศึกษา 
 7 นางบังอร  ขัติยนนท์  จพง.ธุรการ 
 8 นายนิติศักดิ์  ญาติค า  ผช.ช่างโยธา 
 9 นายสุเมธ  มโนทัย    คนงานทั่วไป 
 10 นายอนุชา  ขัติยนนท์  ผอ.กองช่าง 
 11 นายสมนึก  ฉันโชคดี  เลขานุการสภา  
 



เริ่มประชุมเวลา 09.38 น. 
 
เลขานุการสภา  บัดนี้ สมาชิกสภา อบต.โพนแพง ได้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจ านวน 18 คน ถือว่า

ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.โพนแพง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุมต่อไป 

 
ประธานสภา  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.โพนแพงซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 

2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่อง ส่งใบเสร็จรับเงินกองทุนสุขภาพต าบล อบต.โพนแพง 
 
  ตามหนังสือท่ีอ้างถึง อบต.โพนแพงได้อนุมัติงบประมาณประจ าปีบประมาณ 2562

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ต าบลโพนแพง 
จ านวน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ความละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น โรงเรียนได้รับเป็น
เช็คโดยโอนเข้าบัญชีเงินบ ารุงการศึกษาในวันที่ 2 กันยายน 2562 และได้ด าเนินการ
ออกใบเสร็จรับเงินดังกล่าวแล้ว จึงขอส่งใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมาเรียนพร้อมหนังสือนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  (สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562) 
 
ที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องด่วน –ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติค้างพิจารณา –ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเพ่ือพิจารณา 
  - พิจารณาการกันเงินเพ่ือจ่ายในงานโครงสร้างพื้นฐานและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุน 
 
ประธานสภาฯ  ในวันนี้จะพิจารณาการกันเงินเพ่ือจ่ายในงานโครงสร้างพ้ืนฐานและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ของ อบต. โพนแพง รายละเอียด
ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจงเพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณาต่อไป 

 



ปลัด อบต.  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขถึง
ปัจจุบัน หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 58 ให้วางฎีกากันเงินตามแบบกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน เว้นแต่มีเหตุผลสมควรผู้บริหารท้องถิ่น
อาจพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลากันเงินได้ไม่เกินวันสุดท้ายของปีท างานนั้น ข้อ 59 ใน
กรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องจ่ายเงินต่อไปอีก ให้ อปท. รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นไม่เกิน
ระยะเวลา 1 ปี ดังนั้นจึงขอกันเงินรายจ่ายงบลงทุนกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (1)โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังคู่ขนานหมู่ที่ 8 บ้านเปงจาน 246,900 บาท (2) โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 300,000บาท (3) หมวดค่าครุภัณฑ์ก่อสร้างจัดซื้อท่อส่งน้ าแบบตัว
หนอนลักษณะเป็นทื่อยางขนาด 300 มม. ยาว 4 เมตร หน้าจาน2ด้านจ านวน 95,000
บาท เหตุผลในการกันเงินเนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ท าให้ไม่สามารถก่อ
หนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 2562 จึงขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาต่อไป 

 
ที่ประชุม  ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วได้อนุมัติให้กันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน

แอละสิ่งก่อสร้างตามท่ีเสนอเป็นเอกฉันท์ 
 
ปลัด อบต.  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. 

พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน หมวด 4 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจ
ของสภาท้องถิ่น ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเดิม
โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในสังกัด อบต.โพนแพง จ านวน 300,000บาท 
(1)โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจานจ านวน 200,000 บาท
เปลี่ยนเป็นโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน จ านวน 200,000
บาท (2)โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวัดศรีชมชื่น จ านวน 100,000
บาท เป็นโครงการปรับปรุงอาคารโครงการอบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีชมชื่น จ านวน 
50,000 บาท (3)โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร จ านวน 
100,000 บาท เป็นโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร จ านวน 
50,000 บาท สาเหตุที่แก้ไขเนื่องจากยอดเงิน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 400,000 บาท 
ที่ถูกต้อง ต้องเป็นยอดรวม 300,000 บาท ตามยอดเงินของข้อบัญญัติฯ จึงขอให้
สมาชิกสภาได้พิจารณาต่อไป 

 
ทีป่ระชุม  ไดม้ีการปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงตามที่

เสนอเป็นเอกฉันท์  
 
 



ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติอ่ืนๆ 
 
นายจรัส พิมโคตร  - ขอบอกบุญ กฐินอ าเภอรัตนวาปี ทอดวัดศรีชมชื่น ม.12 บ้านดงดาลเหนือ ใน 
ส.อบต.ม.12 วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ขอให้ร่วมท าบุญกันตามจิตศรัทธา 
  - ขอให้ช่วยซ่อมท่อแตกถนนลูกรังไปทางต าบลพระบาทนาสิงห์ และท่อแตกข้างวัด 
 
นางจุไรรัตน์ บุทเสน  ขอให้ประสานรองปลัดที่ดูแลศูนย์เด็กเล็กบ้านเปงจานช่วยดูแลเรื่องหญ้ารก และผ้า 
รองประธานสภา เช็ดมือเด็กไม่สะอาด 
 
นายธนากร พิสัยพันธ์ ให้ครูศูนย์ผู้ชายตัดหญ้าส่วนน้ ามันให้เบิกจาก อบต. เครื่องตัดหญ้าซ่อมเสร็จแล้ว 
รองนายก อบต. ส่วนผ้าเช็ดมือเด็กจะให้รองปลัดติดตามให้ต่อไป 
 
นายสุพัฒน์ แสงงาม  หากมีงบประมาณปี 2563 ที่เหลือจ่าย ขอให้ท าโครงการถนนเส้นไปห้วยเตยโดย 
ส.อบต.ม.4 ผู้รับผลประโยชน์จะเป็นชาวบ้านดงดาล ดงสาร ดงมดแดงด้วย จึงให้งบทั้ง 4 หมู่บ้านมา

รวมกัน 
 
นายประภัทร ทองแห้ว สอบถามเรื่องงบประมาณปี พ.ศ.2563 โครงสร้างพื้นฐาน 3 หมู่บ้าน มี ม.9 , ม.8, 
ส.อบต.ม.7 ม.13 สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ 
 
ปลัด อบต.  งบประมาณปี พ.ศ. 2563 หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไขอีกครั้งได้ครับ 
 
นางจุไรรัตน์ บุทเสน  ขอติดตามงบ ปีพ.ศ. 2563 เรื่องโครงการทัศนศึกษาดูงาน 
รองประธานสภาฯ 
 
นายธนกร วิเศษ  เรื่องศึกษาดูงาน ให้ดูตามความเหมาะสม 
ส.อบต.ม.11 
 
ปลัด อบต.   ได้มีในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2563 ไว้แล้ว 
 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามา

ประชุมในวันนี้ และจะขอนัดประชุมครั้งต่อไปเป็นหนังสือเชิญประชุมต่อไป ส าหรับวันนี้
ขอปิดการประชุม  

 
ปิดประชุมเวลา 14.38 น. 
 
 
 
 



 
ลงชื่อ                          ผูบ้ันทึกการประชุม 
      (นายสมนึก  ฉันโชคดี)  
  เลขานุการสภา อบต. โพนแพง 
     ลงชื่อ                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสินธุ์  พรมมา) 
       ประธานสภา อบต. โพนแพง 
 


