
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. โพนแพง 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562  
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 1 นายสินธุ์  พรมมา  ต าแหน่ง  ประธานสภาฯ 
 2 นางจุไรรัตน์  บุทเสน  รองประธานสภาฯ 
 3 นายประสิทธิ์  ผ่องใส  ส.อบต.หมู่ที่ 13 
 4 นายประภัทร  ทองแห้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 7 
 5 นายยอด  แก้ววิเศษ  ส.อบต.หมู่ที่ 12 
 6 นายสุบัน  กาญจน์แก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 10 
 7 นางสงบ  โลหปาน  ส.อบต.หมู่ที่ 1 
 8 นายสุพัฒน์  แสงงาม  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 9 นายสุวัฒน์  พรมเขต  ส.อบต.หมู่ที่ 9 
 10 นายอธิพงษ์  ชัยสาลี  ส.อบต.หมู่ที่ 2 
 11 นายทรงพล  สมานมิตร  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
 12 นายธนกร  วิเศษ  ส.อบต.หมู่ที่ 11 
 13 นายเอกพล  บุญปัญญา  ส.อบต.หมู่ที่ 7 
 14 นางเกสร  เกษพิมล  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
 15 นางเวียงชัย  ตันอ้วน  ส.อบต.หมู่ที่ 9 
 16 นางมณีรัส  จินดามล  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 17 นายจรัส  พิมพ์โคตร  ส.อบต.หมู่ที่ 12 
 
รายชื่อผู้ร่วมประชุม 
 1 นายศิริ  นิลแสง ต าแหน่ง นายก อบต.โพนแพง 
 2 นายธนากร  พิสัยพันธ์   รองนายก อบต.โพนแพง 
 3 นางเกษมณี  อัปการัตน์  เลขาฯ นายก อบต.โพนแพง 
 4 นายอนุชา  ขัติยนนท์  ผอ.กองช่าง 
 5 นายพิมล  พุ่มจันทร์  รองนายก อบต.โพนแพง 
 6 น.ส.รัศมิ์สิกานต์  สาลีพันธ์  หัวหน้าส านักปลัด 
 7 นางชนม์นิภา  ชัยจันทา  รองปลัด อบต. 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.38 น. 
 
เลขานุการสภา  บัดนี้ สมาชิกสภา อบต.โพนแพง ได้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจ านวน 17 คน ถือว่า

ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.โพนแพง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุมต่อไป 



 
ประธานสภา  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.โพนแพงซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 

3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เข้าศึกษาการใช้งานเทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทน 
 
  ตามหนังสือที่อ้างถึง อบต.โพนแพง ได้รับแจ้งจากทางรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 

ด้วยโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมและส านักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ร่วมด าเนิน
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบล
และวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมจึงได้ขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เข้าศึกษาการใช้พลังงานดังกล่าวได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  (สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤษจิกายน 2562) 
 
ที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องด่วน –ไม่มี- 
 
ระเบยีบวาระท่ี 4   ญัตติค้างพิจารณา –ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเพ่ือพิจารณา 
  - พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการดังนี้ 
  (1) โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านดงมดแดง หมู่ที่ 10 งบประมาณ 292,000บาท 
  (2) โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านเปงจาน หมู่ที่ 8 งบประมาณ 146,000 บาท 
  รวม 438,000 บาท 
 
ประธานสภา  ในวันนี้จะพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจ านวน 2 

โครงการ โครงการเจาะบ่อบาดาลของหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 8 รายละเอียดขอเชิญ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 

 



หัวหน้าส านักปลัด  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน กา
รากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่
ของ อปท. ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ของ อปท. หรอืกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ จ้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาของ อปท. หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
นายประภัทร ทอแห้ว ขอทราบรายละเอียดว่า โครงการเจาะบ่อบาดาลของสองหมู่บ้านนี้ มีค่าใช้จ่าย 
ส.อบต.ม.7 ต่างกันอย่างไร จ านวนเงินจึงไม่เท่ากันครับ 
 
นายอนุชา ขัติยนนท์  รายละเอียดค่าใช้จ่ายตาม ปร.4 ,ปร.5 โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 10 ขุด 
ผอ.กองช่าง บ่อบาดาล จ านวน 2 บ่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร มี

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าอัตโนมัติ มีสายไฟที่เดินจากเครื่องสูบน้ า (ซับเมอร์ส) ไปหาหอ
ประปา 200 เมตร 

  ส่วนค่าใช้จ่ายของหมู่ที่ 8 ขุดเจาะบ่อบาดาล 1 บ่อ มีเครื่องสูบน้ า(ซับเมอร์ส) มีตัว
ควบคุมเครื่องสูบน้ าอัตโนมัติ มีสายไฟฟ้า 100 เมตร รายละเอียดใน ปร.4 ,ปร.5 ครับ 

 
นายธนกร  วิเศษ  ตามท่ี ผอ.กองช่างได้ชี้แจง ผมพอเข้าใจ แต่ขอสอบถามเพ่ิมเติมโครงการเจาะบ่อ 
ส.อบต.ม.11 บาดาลหมู่ที่ 10 เป็นการด าเนินการเจาะใหม่ หรือเชื่อมต่อกับท่ีเดิมที่มีอยู่แล้วครับ หาก

ท าท่ีเดิมได้ก็จะประหยัดงบประมาณ ส่วนโครงการเจาบ่อของหมู่ 8 ใช้ท้อเดิมหรือท่อใหม่
ครับ 

 
ผอ.กองช่าง  หมู่ที่ 10 เป็นการเจาะใหม่ ส่วนหมู่ที่ 8 เจาะท่ีเดิม ทั้งสองหมู่ไม่ได้เดินท่อเมนใหม่

เป็นการเดินจากบ่อไปหาถังประปาเท่านั้น ส่วนหมู่ที่ 8 เจาะบ่อบาดาลแล้วขึ้นตัวกรอง
เลย หมู่ที่ 10 มีหอถังของทหารที่ท าไว้แล้วแต่เจาะเพ่ิม 2 บ่อครับ 

 
นายพิมล พุ่มจันทร์  เจาะบ่อบาดาลหมู่ 8 เป็นถังประปาที่อยู่หลัง อบต.โพนแพง ได้เงินอุดหนุนเฉพาะ 
รองนายก อบต. กิจ ทีแต่หอถัง ไม่มีบ่อทาง อบต.จึงต้องเจาะบ่อเพ่ิมครับ ส่วนน้ ารดถนนและต้นไม้ให้ใช้

น้ าจากล าห้วยเพื่อเป็นการประหยัดน้ าครับ 
 
นายประภัทร ทองแห้ว บ่อบาดาลของบ้านดงมดแดงเดิม อุปกรณ์ต่างๆเช่นซับเมอร์ส สามารถใช้งานได้ไหม 
ส.อบต.ม.7 
 
ผอ.กองช่าง  บ่อบาดาลที่อยู่ทางไปวัดบ้านดงมดแดงบ่อนั้นสูบน้ าไม่ได้แล้วครับ สูบน้ าแล้วไม่มีน้ า 

เนื่องจากมีเหล็กข้างล่างจึงเจาะไม่ได้ เลยต้องเจาะแห่งใหม่แต่มีซับเมอร์สขนาด 2 แรงม้า
ยังใช้งานได้ และผมจะท าหนังสือไปให้เจ้าของที่ดินเซ็นเอกสารยินยอมให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือ
ด าเนินการเจาะบ่อบาดาล ของหมู่ 10 บ้านดงมดแดง 



นางจุไรรัตน์ บุทเสน  ถ้าเจาะบ่อบาดาลเพ่ิมแล้วปัญหาน้ าประปาไม่ไหลจะดีขึ้นไหม 
รองประธานสภา  
 
นายอนุชา ขัติยนนท์  ด าเนินการตามงบประมาณที่มีอยู่ เนื่องจากมีงบประมาณอย่างจ ากัด จึงจ าเป็นต้อง

แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนก่อน หากปีไหนเกิดภาวะแล้งค่อยดูอีกที 
 
นายธนกร วิเศษ  ขอสอบถามเรื่องประมาณการค่าใช้จ่ายด าเนินการอย่างไร 
ส.อบต.ม.11 
 
ผอ.กองช่าง  ได้ปราณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามแบบ ปร.4 ,ปร.5 ประมาณการในเดือนตุลาคม 

ยังไม่ทราบว่าปัจจุบันราคาจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ แต่ได้ประมาณการได้ตามรายละเอียด
ที่แจกจ่ายให้ 

 
นายประภัทร ทองแห้ว ผมขอสอบถามการจ่ายขาดงบประมาณว่าจ่ายแล้วเหลือเท่าไร 
ส.อบต.ม.7 
 
นายพิมล พุ่มจันทร์  ขณะนี้เงินสะสมคงเหลืออยู่ที่ประมาณ 12 ล้านบาท เนสะสมที่น าไปใช้ได้อยู่ที่ 
รองนายก อบต. 10 ล้านบาท 
 
ประธานสภา  มีท่านได้เสนอเพ่ิมเติมไหมครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 2 โครงการอย่างเป็นเอกฉันท์ในแผนงานเคหะ

และชุมชน งานโครงสร้างพื้นฐาน 
 
  - พิจารณาโนเนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 
ประธานสภา  ในวันนี้จะพิจารณาเรื่องที่สองคือพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ขอให้หัวหน้า
ส านักปลัดชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้สมาชิกทราบต่อไป 

 
หัวหน้าส านักปลัด  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
ประธานสภา  ขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 



นายสุพัฒน์ แสงงาม  จ่ายขาดเงินสะสมเฉพาะ 2 โครงการใช่ไหมครับ 
ส.อบต.ม.4  
 
นายก อบต.โพนแพง  จ่ายขาดแค่ 2 โครงการครับ โครงการเจาะบ่อบาดาลของ ม.8 กับ ม.10 อีก 2 

รายการ โอนงบประมาณครับ 
 
ประธานสภา  ผมขอให้พิจารณาเป็นรายการไปครับ โดยขอความเห็นชอบในการโอนงบประมาณ

เพ่ิมหมวดค่าครุภัณฑ์ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 2,600 บาท 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,600 บาท 

 
ที่ประชุม  ได้มีการหารือกันพอสมควรแล้วมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามที่เสนอ

เป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภา  เรื่องพิจารณาต่อไปเป็นเรื่องพิจารณาโอนเงินงบประมาณในแผนงานการศึกษาเพ่ือ

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจ านวน 50,000 บาท 
ขอให้ท่านสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาและขอให้รองปลัด อบต. ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน
การศึกษาชี้แจงรายละเอียดครับ  

 
รองปลัด อบต.  เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ ซึ่งเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น รายละเอียดตาม ปร.4 ,ปร.5 จึงอาศัยระเบียบวิธีงบประมาณ เพ่ือโอน
ตั้งจ่ายเป็นการใหม่ ซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

 
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
 
ที่ประชุม  ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณตามที่เสนอ

เป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติอ่ืนๆ 
 
นายพิมล พุ่มจันทร์  เรื่องน้ าขาดแคลนขอให้หมู่บ้านท าหนังสือมาครับ จะได้ออกไปด าเนินการให้ครับ 
รองนายก อบต. ส่วนเรื่องถนนที่ช ารุดเสียหาย ก็ให้ท าเป็นหนังสือมาเช่นกันครับ และขอประชาสัมพันธ์

เรื่องงานกีฬาของ อบต.โพนแพง จะด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ในระหว่าง
วันที่ 20-21 ธันวาคม 2562 และขอประชาสัมพันธ์งานกีฬาวิ่งมินิมาราธอน ซึ่งร่วม
กิจกรรมได้ด้วยการสมัครที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุกท่านได้ครับ เริ่มรับสมัครได้ตั้งแต่
วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เปน็ต้นไป ค่าสมัคร 200 บาท ส่วนรยละเอียดสอบถามได้ที่ 
รพ.สต. โพนแพง หรือที่ท าการก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 
 



นายสุพัฒน์ แสงงาม  เรื่องไฟฟ้าของ ม.4 จะด าเนินการเมื่อไรครับ 
ส.อบต.ม.4 
 
ผอ.กองช่าง  อบต.โพนแพงได้อุดหนุนการไฟฟ้าไปแล้วครับ ได้ตามเรื่องให้แล้วครับ หากการ

ไฟฟ้าอุปกรณ์พร้อมก็จะเข้าด าเนินการให้ครับ 
 
นางเวียงชัย ตันอ้วน  ได้สอบถามการไฟฟ้าแล้วหากอุปกรณ์พร้อมก็จะเข้าด าเนินการให้ทันที 
เลขานุการสภาฯ 
 
หัวหน้าส านักปลัด  ขอฝากให้ทุกท่านได้ดูแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) ที่แก้ไขเพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง 
 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามา

ประชุมในวันนี้ และจะขอนัดประชุมครั้งต่อไปเป็นหนังสือเชิญประชุมต่อไป ส าหรับวันนี้
ขอปิดการประชุม  

 
ปิดประชุมเวลา 14.45 น. 
 
ลงชื่อ                           ผูบ้ันทึกการประชุม 
      (นางเวียงชัย  ตันอ้วน)  
           ส.อบต.ม.9 
  เลขานุการสภา อบต. โพนแพง 
 
     ลงชื่อ                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสินธุ์  พรมมา) 
       ประธานสภา อบต. โพนแพง 
 


