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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
สมัยประชุมสมัยวิสามัญ ( สมัยแรก )  ครั้งที่ 2 

วันจันทร์ที่ 29  เดือนเมษายน  พ.ศ.2562  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมู่ที่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายสว่าง  พรหมจันทร์   
นายบุญเริ่ม  ราชวงษา 
นายประยูร   จันทร์ขาว 
นายกิตติพงษ์   โป้เคน  
นายกองลาภ  สายสะอาด 
นายไกร  พลอุ่น 
นายผาย  สีข้อน 
นายสมจิตต์  ลังกา 
นางพรรณี  ทิศสุวรรณ  
นายอัตพล  อันเพ็ง 
นายมะโนตย์  แจ้ห่มเครือ 
นางสาวศิริด ารง  อ้วนจี 
นายเขิงทอง  ผาคอย  
นายเลิศ  ลมบัวลอด 
นายวิเชียร  พระพรม 
นางนงรัตน์  ไชยมาตร 
นายกานต์  จันทร์เพ็ญ 
นายอธิวัฒน์  จันเพ็ญ 
นายสมคิด  ลังกา 
นางหนูเตรียม  ลันไธสง 
นายก่อกษาปณ์  อุปถัมภ์ 
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ไกร  พลอุ่น 
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ศิริด ารง  อ้วนจี 
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วิเชียร  พระพรม 
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อธิวัฒน์  จันเพ็ญ 
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ก่อกษาปณ์  อุปถัมภ์ 

 
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้ขาดประชุม 3     คน 
ผู้ลาประชุม -     คน       
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายวิมาน  พระพรม 
นายรัฐวัทย์  บุญวงศ์วรโชติ 
จ.อ.สมชาย  จวงกระโทก 
นางสาวดวงกมล  เกษสัญขัย 

นายก อบต.โพธิ์ตาก 
เลขานุการ นายก อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด 
นักจัดการงานทั่วไป 

วิมาน  พระพรม 
รัฐวัทย์  บุญวงศ์วรโชติ 
สมชาย  จวงกระโทก 
ดวงกมล  เกษสัญชัย 

 
 
 
จนท.ช่วยงานสภา 

 
เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.   

ประธานสภาฯ  จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย  

   เรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เจ้าหน้าที่งบประมาณ และท่านสมาชิกสภา
   ทุกท่าน ผมนายสว่าง พรหมจันทร์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  ขอ 
   เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 2  ประจ าปี 
   2562  คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาฯ  เกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
   ในหลวงรัชกาลที่ 10 และผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ  - ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ  การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562  
   เชิญสมาชิกทุกท่านตรวจสอบและแก้ไขไปพร้อมกันครับ ทั้งหมด 8 หน้า มีท่านใด 
   ต้องการแก้ไขหรือไม่ครับ หากไม่มีจะเป็นการขอรับรองรายงานการประชุมครับ   

เลขานุการสภาฯ  นับองค์ประชุม 17 ท่าน 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบในบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ  
   ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาฯ  เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม   

   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว   

   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกวิมาน พระพรม ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเรียนเชิญครับ 

/นายก อบต. 
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นายก อบต.โพธิ์ตาก เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 กระผม นายวิมาน พระพรม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ขอเสนอญัตติ
 ดังต่อไปนี้ ขออนุมัติจ่ายขาดทุนส ารองสะสม เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัด
 ด าเนินการ โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
 บรมราชาภิเษก โครงการ 1 อ าเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ กรมส่งเสริมการปกครอง
 ท้องถิ่น จึงมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าถนนเทิดพระเกียรติ อปท. ละ  
 1 แห่ง โดยด าเนินการดังรายการต่อไปนี้ 
 1. จัดท าป้ายเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 จ านวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 ฝั่งสนามบินนครพนม ขนาด 3.6x4.8 เมตร จ านวน 1 ป้ายๆ 
 ละ 4,000 บาท และ จุดที่ 2 ฝั่งหมู่ที่ 6 บ้านหน้าฐานบิน ขนาด 3.6x4.8 เมตร 
 จ านวน 1 ป้ายๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,000 บาท (-แปดพันบาทถ้วน-)     
 2. ติดตั้งธงพระฉายาลักษณ์/ธงตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 10 (ธงญี่ปุ่น) ขนาดกลาง บนเสา
 ไฟฟ้า จ านวน 31 จุด ขนาด 0.60x1.50 เมตร จ านวน 31 ป้ายๆ ละ 2,500 บาท 
 รวมเป็นเงิน 77,500 บาท (-เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  
  3. จัดท าซุ้มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 ขนาด 3.50x5.80 เมตร จ านวน 1 ซุ้ม เป็นเงิน 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 185,500 บาท (-หนึ่งแสนแปดหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

 ซึ่งทุนส ารองสะสม ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 จ านวน 5,453,377.63 บาท (-ห้าล้าน
 สี่แสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์ -) หักค่าใช้จ่ายในการ
 ด าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 185 ,500 บาท คงเหลือทุนส ารองสะสม
 ทั้งสิ้นจ านวน 5,267,877.63 บาท (-ห้าล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
 เจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์-) จึงเรียนมาเพ่ือให้ทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณาอนุมัติ 
 ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ ท่านนายกวิมาน พระพรม ที่ได้แถลงญัตติต่อที่ประชุม ก่อนที่จะให้ทุกท่าน
 ได้อภิปราย เชิญเลขานุการสภาฯ น าเรียนต่อที่ประชุมตามระเบียบและข้อกฎหมาย
 เกี่ยวกับญัตติที่ท่านนายกได้เสนอ เรียนเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตน าเรียนข้อกฎหมายให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับการ
 ประชุมสภาฯ พ.ศ.2547 ข้อ 19 เลขานุการสภาฯ จะต้องเป็นผู้มีหน้าที่ในการชี้แจงข้อ
 กฎหมายต่างๆ ให้สมาชิกสภาฯ ทราบก่อนการพิจารณาอนุมัติในแต่ละเรื่อง ซึ่งในญัตติที่
 ท่านนายกได้เสนอมานั้น เป็นโครงการเทิดพระเกียรติ เดิมจะเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ
 แต่ท่านผู้ว่าฯ ได้ตัดให้สั้นลงเหลือ 3 กิโลเมตร เปลี่ยนชื่อเป็นถนนเทิดพระเกียรติ ซึ่งมี
 ความส าคัญลดระดับลงเป็นระดับ 2 หมายความว่าให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งที่มี พ้ืนที่
 ครอบคลุมถนนสายนครพนม-สกลนคร ให้ด าเนินการจัดกิจกรรมถนนเทิดพระเกียรติตาม
 ความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยทางอ าเภอเมืองนครพนมได้มอบหมายให้ต าบลโพธิ์ตาก 3 
 ภารกิจ คือ  

/ภารกิจที่ 1 
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 ภารกิจที่ 1 ถนนเทิดพระเกียรติ เริ่มต้นหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ถึงห้วยหินกอง หมู่ที่ 
 6 จัดท าป้ายจุดที่ 4 และ 5 ใหม่ ซึ่งในจุดที่ 4 เดิมที่เป็นของ อบต.โพธิ์ตาก ทางจังหวัด
 ให้ อบจ.นครพนมด าเนินการแทน ซึ่งป้ายของ อบต.จะรื้อถอยร่นมาทางห้วยหินกอง
 ประมาณ 50 เมตร ซึ่งจะเปลี่ยนทิศทางหันไปจังหวัดสกลนคร จุดที่ 5 เดิม ย้ายออกมา
 บริเวณหัวมุมยูเทิร์น ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีผู้ถมดินไว้เรียบร้อยแล้ว  
 ภารกิจที่ 2 จัดท าป้าย (ธงญี่ปุ่น) ใช้ขนาดกลางทั้งหมด ซึ่งในเขตที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ
 จะใช้ขนาดใหญ่ ส่วนของ อบต.โพธิ์ตากใช้ธงขนาดกลางปักท่ีเสาไฟฟ้าทั้งหมด 31 ต้น  
 ภารกิจที่ 3 ซุ้มเทิดพระเกียรติ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.80 เมตร ตั้งอยู่บริเวณ
 หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  
 ซึ่งทั้งหมดคือ 3 ภารกิจหลักที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ตาก ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน ใน
 ส่วนหลักการปฏิบัติที่มาของเงิน เนื่องจากเงินสะสมที่เราเคย จ่ายขาดเมื่อเดือนมกราคม 
 2562 ซึ่งในช่วงนั้น อบต.โพธิ์ตากเหลือเงินสองล้านกว่าบาท  ขอให้ทุกท่านดูเอกสารแบบ
 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ อบต.โพธิ์ตาก เพ่ือสนับสนุน น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล  
 ข้อมูลเงินสะสม/สองรองรายจ่ายที่จ าเป็น ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 (1)เงินสะสมที่
 น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. 
 หรือ ก.ส.อ. แล้ว คงเหลือ 9,108,061.14 บาท (2)ส ารองจ่ายสะสมที่มีภาระผูกพันแต่
 ยังไม่ได้จ่าย ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย เช่น รั้ว
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 422,000 บาท คงเหลือจ านวน 3,059,000.00 บาท (3) เป็น
 ยอดคง เหลื อ เ งิ นสะสมที่ น า ไป ใช้ ได้  ณ ปั จจุ บั น  (1 )  - (2 )  = (3 )  คง เหลื อ 
 6,049,061.14 บาท ทุนส ารองที่เป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบ ข้อ 89 (3) (4)ทุนใช้จ่าย
 ด้านบุคลากรทุกประเภท ประมาณ 3 เดือน จ านวน  3 ,311,940.00 บ า ท  ( 5 ) เ งิ น
 สะสมคงเหลือที่ใช้จ่ายไปแล้ว (3) – (4) = (5) จ านวน 2,737,121.14 บาท (6)ทุน
 ส ารองกรณีสาธารณภัย 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 37,415,500.00 บาท 
 (6) x 10% คงเหลือ 3,741,550.00 บาท ซึ่งเป็น ข้อบังคับในข้อ 89 (3) เป็นระเบียบ
 ฉบับใหม่ คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ (5) – (6) = จ านวน -1,004,428.86 บาท 
 ซึ่งเป็นยอดติดลบ จึงได้มีการเรียกประชุมสภาฯ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
 ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89/1 ในกรณีที่เป็นงานนโยบาย
 เร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ไม่ต้อง
 ด้วยระเบียบข้อ 87 และข้อ 89 กระทรวงมหาดไทยยกเว้นระเบียบดังกล่าว ด้วยความ
 เ ห็ น ช อบข อ ง รั ฐ มน ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะท ร ว ง ม หา ด ไท ย ซึ่ ง หนั ง สื อ ดั ง ก ล่ า ว นั้ น
 กระทรวงมหาดไทยได้ยกเว้นระเบียบไว้แล้ว ซึ่งในการยกเว้นระเบียบไม่ต้องด้วยมาตรา 
 87 ซึ่งมีเหตุผลเร่งด่วนเพียงพอ หลังจากที่หักเงินตามระเบียบแล้ว 15 % ให้ขอความ
 เห็นชอบต่อสภาฯ พิจารณาจ่ายขาดทุนส ารอง สภาฯ ลงมติให้ความเห็นชอบแล้วจึงขอ
 อนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเราจะด าเนินการตามข้อ 87 (1) กรณีที่ยอดเงินสะสม
 คงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น  
 

/ให้ขอความ 
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 ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด วันนี้จึงมีความ
 จ าเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ตามข้อ 87 (1) และขออนุมัติต่อผู้ว่าฯ และผู้ว่าฯ 
 ลงนามอนุมัติแล้วจึงสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ นี่คือที่มาที่ไปของความเร่งด่วนใน
 วันนี้ ซ่ึงเงินทุนส ารองสะสม ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 จ านวน 5,453,377.63 บาท 
 ลบด้วยเงินที่จะขอจ่ายขาดทุนส ารอง 3 รายการ เป็นเงินจ านวน 185 ,500 บาท ทุน
 ส ารองคงเหลือ 5,267,877.63 บาท และจากนี้ไปงบประมาณปี 2562 อบต.โพธิ์ตาก
 จะสูญเสียรายได้จากสนามบิน 300,000 บาท เพราะฉะนั้นที่ตราข้อบัญญัติไว้ทั้งหมด 
 37,415,500 บาท ต้องลุ้นว่าจะมีเงินล้นมาจึงจะสามารถด าเนินโครงการต่างๆ ได้ครบ 
 ซึ่งผมคาดการณ์ไว้ว่าจะล้นไม่เกิน 100,000 บาท ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ส าหรับการชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายในการขอใช้เงินทุนส ารอง
 สะสม เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านอภิปราย เรียนเชิญครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 5 เรียนนายก อบต.โพธิ์ตาก ท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย
 อัตพล อันเพ็ง ส.อบต.หมู่ที่ 5 ขออภิปรายเรื่องการเสนอญัตติของคณะผู้บริหารซึ่งเป็น
 เรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร 
 เทพยวรางกูร  ผมไม่มีปัญหาแต่อยากฝากถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการต้องการ
 ให้จัดท าอย่างสมพระเกียรติ เป็นไปตามงบประมาณที่สภาฯ ได้อนุมัติ ขอบคุณครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 8 เรียนนายก อบต.โพธิ์ตาก ท่านประธานสภาฯ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย
 วิเชียร พระพรม ส.อบต.หมู่ที่ 8 หากเรามีงบประมาณอยู่แล้วคงไม่ล าบาก แต่หากไม่มีก็
 เป็นอ านาจของนายก อบต. นายกจะน าเงินในหมวดใดมาใช้ก็ได้ในงานประเภทนี้เพ่ือให้
 สมพระเกียรติของ อบต.โพธิ์ตาก เราต้องท าให้สมพระเกียรติ ให้สมกับพ่ีน้องชาวต าบล
 โพธิ์ตากได้ให้ความไว้วางใจต่อฝ่ายบริหาร ขอบคุณครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 6   เรียนนายก อบต.โพธิ์ตาก ท่านประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายมะโนตย์  
   แจ้ห่มเครือ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ตามท่ีท่านได้เสนอญัตติดังกล่าว ผมดูในข้อบัญญัติ  
   งบประมาณปี 2562 ซึ่งมีงบประมาณในการรับเสด็จตั้งไว้ 300,000 บาท ซึ่งได้มีการ 
   ใช้จ่ายไปแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่มีการน าออกไปใช้จ่ายก็ควรน ามาใช้จ่ายในงบประมาณนี้ 
   แทนได้หรือไม่ ขอเรียนถาม ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว ผมขออนุญาตให้ทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจง และ 
   ตอบข้อซักถามจากท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายเมื่อสักครู่ 

เลขานุการสภาฯ  ขออนุญาตน าเรียนข้อเท็จจริง ในกรณีของท่านมะโนตย์  การใช้จ่ายเงินในหมวดการรับ 
   เสด็จฯ ในข้อบัญญัติ 300,000 บาท นั้น ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ในการรับเสด็จที่ผ่าน
   มา 2 ครั้งก็หมดไปแล้ว ในอีกกรณีขออนุญาตน าเรียนว่า  ตอนนี้ทางอ าเภอเมืองได้เร่งรัด
   สอบถามมาทางแอพพลิเคชั่นไลน์อยู่ตลอดว่า อปท. ใดด าเนินการหรือด าเนินการไปถึง 
   ส่วนใดแล้ว  เราก็จะได้ด าเนินการและน าเรียนอ าเภอไปตามเหตุผลทางราชการ ถึงแม้จะ
   ด าเนินการไม่ทันช่วงเวลาวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2562   

/แต่เราก็ 
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   แต่เราก็ต้องด าเนินการไปตามข้ันตอน ตามระเบียบพัสดุข้ามข้ันตอนไม่ได้ จึงขอน าเรียน 
   ว่า ในการด าเนินการกิจกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ต่อไปเป็นการลงมติขอความเห็นชอบต่อญัตติที่ฝ่ายบริหารยื่น 
   ต่อสภาฯ ในวันนี้ครับ เชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ   17 ท่าน ครับ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดทุนส ารองสะสม จ านวน  
   185,500 บาท (-หนึ่งแสนแปดหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) โปรดยกมือ    

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ เรียนเชิญทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับ เรียนเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ เรื่องที่ 1 รายงานการติดตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562 (1) โครงการ DLTV 
 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว (2) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ หมู่ที่ 8 งบประมาณ 
 7 แสนกว่าบาท ใช้ไปทั้งสิ้น 6 แสนกว่าบาท ซึ่งได้ขอใช้ส่วนต่างแต่จังหวัดไม่อนุมัติ 
 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่งเรื่องเบิกเงินที่จัดหวัดแล้ว รอจังหวัดโอนเงินเข้า จึงจะ
 ด าเนินการเบิกเงินให้ผู้ รับจ้างต่อไป (3) ก่อสร้างประปา หมู่ที่  7 งบประมาณ 
 1,0503,000 บาท ด าเนินการ 3 กิจกรรม 1.โรงสูบน้ า อยู่ที่ห้วยหนองเบ็น 2.ลาก
 สายไฟแรงต่ าจากอนามัยลงไป 3.เดินท่อเมนสูบน้ าดิบจากหนองเบ็นมาถึงหอถังสูงโรงสูบ
 น้ าเดิม ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการแล้ว 45 เปอร์เซ็นต์ มีเงินเหลือจ่าย 190,000 บาท จาก
 โครงการแต่จังหวัดไม่อนุมัติให้ใช้เงินส่วนต่าง  

 เรื่องที่ 2 สถานะการเงินการคลัง ตามเอกสารแนบที่เป็นตาราง รายรับ – รายจ่าย 
 ประจ าปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562  
 ก.รายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร รายรับจริง 106,290.71 บาท                  
 ข.รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร (1)หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รายรับจริง 
 260,092.69 บาท (2)หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รายรับจริง  18,047.18 บาท 
 (3)หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคหรือการ พาณิชย์ รายรับจริง 255 ,365.00 บาท 
 (4)หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รายรับจริง 82,300.00 บาท  
 ค.หมวดรายได้จากทุน รายรับจริง 18,000.00 บาท 
 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร รายรับ
 จริง 9,703,765.66 บาท 
 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน รายรับ
 จริง 11,897,347.00 บาท   
 รวมรายรับที่ประมาณการไว้ทั้งสิ้น 37 ,415,500.00 บาท รายรับจริง ณ วันที่ 29 
 มีนาคม 2562 จ านวนทั้งสิ้น 22,341,208.24 บาท คงเหลือส่วนต่าง ที่ยังไม่ถึงสิ้น
 ปีงบประมาณ 2562 จ านวน -15,074,291.76 บาท 

/รายได้ที่ 
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 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/
 เฉพาะกิจ (1) ชุดอุปกรณ์ DLTV ศพด.โคกก่อง และ ศพด.หนองค้า-โคกกุง ศพด.ละ 
 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น  60,000 บาท 
 รายจ่ายจริง วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562 ประมาณการรายจ่าย 
 3 7 ,415,500.00 บ า ท  ร า ย จ่ า ย จ ริ ง  1 6 ,087,515.23 บ า ท  ค ง เ ห ลื อ 
 21,327,984.77 บาท  

 เรื่องที่ 3 การถูกด าเนินคดีรั้ว ศพด.หนองค้า-โคกกุง ผู้รับจ้างส่งเรื่องไปยังศาลปกครอง 
 ตอนนี้ด าเนินการท าความเห็นซักค้านเป็นครั้งที่ 2 ผู้รับจ้างขยายเวลาค าให้การซักค้าน
 ของ อบต.โพธิ์ตาก ถึงวันที่  30 เมษายน 2562 ในประเด็นที่ อบต.โพธิ์ตากบอกเลิก
 สัญญา 

  เรื่องที่ 4 การแก้ไขปัญหาถนนขาด หลัง ศพด.หมู่ที่ 5 ให้ช่างด าเนินการส ารวจเพ่ือวาง
 ท่อ 12 เมตร ตรงทางแยก หากไปจากทางบ้านหนองค้า-โคกกุง เลี้ยวไปทางหลังศูนย์เด็ก 
 การด าเนินการวางท่อ 12 ท่อน ใช้รถแมคโคร ยกร่องให้ผ่านหน้าโรงเรียนเพ่ือให้ลงสู่ราง
 ระบายน้ าของทางหลวงชนบทบริเวณหน้า ศพด.หนองค้า-โคกกุง     

 เรื่องที่ 5 การจัดตั้งธนาคารขยะ มีการด าเนินจัดโครงการศึกษาดูงานที่บ้านนาราชควาย 
 ซึ่งเป็นต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารขยะ ซึ่ง อบต.ได้ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ใน
 เบื้องต้นในการเริ่มต้นโครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 33 ,500 บาท และหมู่ที่  1 ได้
 ด าเนินการไปแล้วส่วนหนึ่ง และบ้านโพธิ์ตาก ก็ได้ด าเนินการแล้ว 

 เรื่องที่ 6 การด าเนินการตามข้อบัญญัติรายจ่าย ปี 2562 ด าเนินการท าราคากลางแล้ว 
 และจะสามารถท าสัญญาได้ในวันที่ 7 พ.ค. 62 และวันที่ 10 พ.ค. 62  
 หมู่ที่ 1 โครงการ คสล. ช่างผู้ควบคุมงาน นายธนชัย  ประสงค์ด ี
 หมู่ที่ 2 โครงการ คสล. ช่างผู้ควบคุมงาน นายวสันต์ ชัยรัตน์  
 หมู่ที่ 3 โครงการ คสล. ช่างผู้ควบคุมงาน นายทักษิณ พระพรม  
 หมู่ที่ 3 โครงการ ลูกรัง ช่างผู้ควบคุมงาน นายวสันต์ ชัยรัตน์ 
 หมู่ที่ 4 โครงการ คสล. จ านวน 3 สาย ช่างผู้ควบคุมงาน นายทักษิณ พระพรม 
 หมู่ที่ 6 โครงการ คสล. ช่างผู้ควบคุมงาน นายธนชัย  ประสงค์ด ี
 หมู่ที่ 7 โครงการ คสล. ช่างผู้ควบคุมงาน นายวสันต์ ชัยรัตน์ 
 หมู่ที่ 9 โครงการ โรงสูบน้ า ช่างผู้ควบคุมงาน นายวสันต์ ชัยรัตน์ 
 หมู่ที่ 10 โครงการ คสล. ช่างผู้ควบคุมงาน นายทักษิณ พระพรม  
 โครงการป้าย อบต. 127,000 บาท ช่างผู้ควบคุมงาน นายธนชัย ประสงค์ดี 
 โครงการเทพ้ืนลาน อบต.โพธิ์ตาก ช่างผู้ควบคุมงาน นายทักษิณ พระพรม 
 โครงการบล็อกคอนเวิร์ส คอสะพาน ช่างผู้ควบคุมงาน นายทักษิณ พระพรม 

  เรื่องที่ 7 การจัดท าร่างข้อบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ข่าวมาว่าจะมีการ
 เลือกตั้งท้องถิ่น ยกเว้น พัทยา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 หมายความว่า ฝ่ายบริหาร 
 สมาชิกสภาฯ จะพ้นจากต าแหน่งในวันที่ 15 มิถุนายน 2562  

/และต่อมา 
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 และต่อมามีการขยายความออกไปว่า ภายใน 60 วัน วันที่ 16 สิงหาคม 2562 จะมีการ
 เลือกตั้ง กทม.และ อบจ.ก่อน หลังจากนั้นอีก 60 วัน หรือ 90 วัน จะมีการเลือกตั้ง 
 อบต.และเทศบาล จะประมาณเดือนกันยายน 2562 จะมีการเลือกตั้ง อบต.และเทศบาล 
 ถ้าเลือกเดือนกันยายน 2562 หลังด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติเสร็จจึงจะหมดวาระพ้น
 จากต าแหน่ง ซึ่งจะมีอยู่ 2 แนวทาง ซึ่งท้ังหมดให้รอผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562  

 เรื่องที่ 8 การปรับปรุงแผนพัฒนาปี พ.ศ.2563 ซึ่งจะมีการเริ่มประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 
 ระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2562 จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุง
 แผนฯ และจะมีการประชุมแผนประชาคมระดับต าบลในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ 
 ห้องประชุม อบต.โพธิ์ตาก    

 เรื่องที่ 9 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตาม
 พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวัน
 เลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอายุตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง องค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่นก าหนด คือมีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี สมาชิกสภาฯ ลดเหลือหมู่บ้านละ 1 คน และ 
 มาตรา ๕๑ ในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
 ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการ
 สมัครตามที่คณะกรรมการ การเลือกตั้งก าหนด หลักฐานการสมัครตามวรรคหนึ่ง ผู้สมัคร
 ต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปี นับถึงปีที่
 สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้  ให้ท าหนังสือยืนยันการ
 ไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ขอบคุณครับ 

 เรื่องที่ 10 การด าเนินงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ด าเนินการท าราคากลางเสร็จ
 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 

 เรื่องที่ 11 การตรวจสอบแนวเขต มีการนัดประชุมร่วมกับ อบต.นาทราย อบต.บ้านผึ้ง 
 อบต.นามะเขือ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป   

ประธานสภาฯ วาระอ่ืนๆ หากไม่มีท่านใดท่ีจะเสนอผมขอปิดการประชุมสภาฯ ครับ 

ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.  

   

    ลงชื่อ                      ผู้จดบันทึก   
                     (นายก่อกษาปณ์  อุปถัมภ์)                                        
        เลขานุการสภาฯ 
 
 ลงชื่อ                               ผู้ตรวจสอบ  
                                                   (นายสว่าง  พรหมจันทร์)  
                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  

/คณะกรรมการ 



หน้า 9 จาก 9 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกในรายงานการประชุมสภาฯ แล้วเห็นว่าถูกตอ้งจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ 

 
 
 
                                     ลงชื่อ.                               ประธานกรรมการ                 

                                    (นายวิเชียร  พระพรม)                                                  
                                            สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๘                            
 
 
                 

ลงชื่อ.                             กรรมการ      ลงชื่อ.                             กรรมการ 
                  (นายเขิงทอง  ผาคอย)                                       (นายกานต์  จันทร์เพ็ญ) 
                สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๗                                  สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๙ 


