
บันทึกรายงานประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงไข 

สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงไข 

เวลา ๐๙ .๓๐ น. 

รายชื่อผูเขาประชุม 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายประพงษ       หนูพันธ รองปรานสภาฯ ประพงษ   หนูพันธ  

๒ นายปริญญา        พรหมจักร เลขานุการสภาฯ ปริญญา   พรหมจักร  

๓ นายทันใจ           สุวรรณชัยรบ ส.อบต.หมู๑ ทันใจ   สุวรรณชัยรบ  

๔ น.ส.ณิชกานต       ถามะพันธ ส.อบต.หมู ๒ - ลา 

๕ นายวันชัย            หลามงคล ส.อบต.หมู ๒ วันชัย   หลามงคล  

๖ นายวิระศักดิ์        กาญบุตร ส.อบต.หมู๓ วิระศักดิ์   กาญบุตร  

๗ นายประสบชัย      โพสาวัง ส.อบต.หมู ๕ ประสบชัย   โพสาวัง  

๘ นายจํารัส            พุมแจ ส.อบต.หมู ๕ จํารัส   พุมแจ  

๙ นายประจวบ        ผาลชิัย ส.อบต.หมู ๖ ประจวบ  ผาลิชัย-  

๑๐ นายสุนทร           แสนจันทร ส.อบต.หมู ๗ สุนทร แสนจันทร  

๑๑ นายสมชาย         ชํานาญกิจ ส.อบต.หมู ๗ สมชาย   ชํานาญกิจ  

๑๒ นายทนงศักดิ์      โพนแปะ ส.อบต.หมู ๘ ทนงศักดิ์   โพนแปะ  

๑๓ นายธวัชชัย         นัดสันเทียะ ส.อบต.หมู ๘ ธวัชชัย   นัดสันเทียะ  

๑๔ นายคําแดง         กาญบุตร ส.อบต.หมู ๙ คําแดง   กาญบุตร  

๑๕ นายสํารอง         พลเศษ ส.อบต.หมู ๑๐ สํารอง   พลเศษ  

๑๖ นายสุพล           บรรณบดี ส.อบต.หมู ๑๐ สุพล   บรรณบดี  

๑๗ นายคํามี            คําสราง ส.อบต.หมู ๑๑ คํามี   คําสราง-  

๑๘ นางพาดี            โพสาวัง ส.อบต.หมู ๑๑ พาดี   โพสาวัง  
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางอนงคนาถ       กิณเรศ นายก อบต.ฯ อนงคนาถ   กิณเรศ  

๒ นายสุระชัย         พันธุโคตร รองนายก อบต.ฯ สุระชัย   พันธุโคตร  

๓ นายหมอก          กาญบุตร รองนายก อบต.ฯ หมอก   กาญบุตร  

๔ นายณรงค          กาญบุตร เลขานุการนายกฯ ณรงค   กาญบุตร  

๕ นางเนตรนภา      ทอนฮามแกว ผอ.กองคลัง เนตรนภา   ทอนฮามแกว  

๖ นางสาวเกศสุดา    แกวคําแสน ผอ.กองสวัสดิ์การสังคม เกศสุดา   แกวคําแสน  

๗ นายโย               มิ่งมิตรวัน ผอ.กองชาง โย   มิ่งมิตรวัน  

๘ นางพรรณภา       อินทรรักษ ปลัด อบต.ฯฯ พรรณภา   อินทรรักษ  

๙ นางนันทชพร       ออนสุระทุม       หวัหนาสํานักปลัด นันทชพร  ออนสุระทุม  

๑๐ นายทรงวิทย        วะนาพรม ผช.จพง.ธุรการ ทรงวิทย   วะนาพรม  

 

เริ่มประชุม 09.30 น. 

นายประพงษ หนูพันธ ครับ  เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดประชุมครับประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ ๑                 
รองประธานสภาฯ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจําวันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
   ระเบียบวาระท่ี๑.  เรื่องประธานแจงใหทราบ 
   สืบเนื่องมาจากทานประธานสภาสิทธิศักดิ์ไดลาออกตั้งแตวันที๒่๐พฤษภาคม 2563 
   ระเบียบวาระท่ี ๒.  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ( ยังไมแลวเสร็จ ) 
   ระเบียบวาระท่ี ๓.  เรื่องกระทูถาม    ( ไมมี ) 
   ระเบียบวาระท่ี ๔.  เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
     ๔.๑  พิจารณาจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําป ๒๕๖๓ 
   ขอเชิญทานนายกชี้แจงหลักการและเหตุผลใหสภาฯไดรับทราบในการขอจายเงินทุน 

สํารองเงินสะสมครับ 

นางอนงคนาถ กิณเรศ เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพสมาชิกทุกทานหัวหนาสวนราชการผูเขารวมประชุม   
นายก อบต.ฯ  ทุกทานดิฉันนางอนงคนาถ  กิณเรศ นายกองคการบริหารสวนตําบลมวงไขมีความ 

ประสงคจะขอจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสมประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓             
เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของพี่นอง
ประชาชนในพื้นที่ตําบลมวงไขกอนอื่นขอรายงานสรุปสถานการณการคลังใหสภา
ไดรับทราบดังตอไปนี้เงินสะสมตามบัญชีสะสม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒   
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๒๐,๖๖๙,๗๙๑.๗๘ บาท หักรายการพิสูจนยอดเงินสะสม  ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เงินสะสมที่นําไปใชได ณ ปจจุบัน 
หลังจากตรวจสอบยอดเงินและหัก ๘๗๓,๖๗๗.๒๕ บาทเงินสะสมที่ตองสงฝาก                   
ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แลวนั้น ๑๙,๗๙๖,๑๑๔.๕๓ บาท หัก ๑.จายขาดเงินสะสมตั้งแต 
๑ ต.ค. ๖๒ - ๑๔พ.ค.๖๓  ๑๑,๔๖๒,๐๐๐.๐๐บาท ๒. เงินสะสมที่อนุมัติแลวแตยัง
ไมดําเนินการหรืออยูระหวางดําเนินการและยังไมไดเบิกจาย๗๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเปน ๑๒,๑๗๐,๐๐๐.๐๐บาทบวกรายการกระทบอื่น ๘๒,๕๑๒.๐๓ บาทเงิน
สะสมที่นําไปใชได๗,๗๐๘,๖๒๖.๕๖บาทหักกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงินฯ(ฉบับที่๔)พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๘๙  ๑.สํารองจายเปนคาใชจายดาน
บุคลากร ๓ เดือน ๓,๑๑๘,๘๖๐.๐๐บาท ๒.สํารองจายกรณีคาใชจายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณะภัยรอยละ๑๐ ของงบประมาณรายจายประจําป
นั้น ๔,๕๕๔,๓๗๐.๐๐บาท รวม๗,๖๗๓,๒๓๐.๐๐บาท(งบประมาณรายจายป ๒๕๖๓
จํานวน ๔๕,๕๔๓,๗๐๐.๐๐ บาทเงินสะสมคงเหลือ ณ ปจจุบัน ๓๕,๓๙๖.๕๖ บาท
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิกจายเงินการฝากเงินการเก็บ
รักษาเงินการตรวจเงินขององคกรปรกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗แกไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที๔่ พ.ศ.๒๕๖๑ขอ๘๗วรรคสององคกรปรกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินทุน
สํารองเงินสะสมไดดังตอไปนี้ ๑.กรณียอดเงินสะสมคงเหลือไมถึงรอยละสิบหาของ
เงินสะสม ณ วันที่ ๑ตุลาคมของปงบประมาณนั้นใหขอความเห็นชอบจากสภา
ทองถิ่นและขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด ณ วันที่ ๑ตุลาคม๒๖๕๒มีเงินสะสม                    
ที่สามารถนําไปใช ได  จํานวน  ๗,๗๐๘,๖๒๖.๕๖  บาท  คํานวณ ๑๕%= 
๗,๗๐๘,๖๒๖.๕๖x๑๕%=๑,๑๕๖,๒๙๓.๙๘ ปจจุบัน อบต.มวงไข  มีเงินสะสม
คงเหลือ ๓๕,๓๙๖.๕๖บาท  อบต.สามารถใชเงินทุนสํารองเงินสะสมได  (๒) กรณีที่
ปไดองคกรปรกครองสวนทองถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินรอยละ ๑๕ ของ
งบประมาณรายจายประจําปนั้น หากมีความจําเปนองคกรปรกครองสวนทองถิ่นอาจ
นําเงินทุนสํารองเงินสะ สมเฉพาะในสวนที่เกินไปใชจายไดภายไตเงื่อนไขขอ ๘๙
(๑)โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น  คํานวณเงินทุนสํารองเงินสะสมป ๒๕๖๓ตามขอ 
๘๗(๒) ณ วันที่๑๔พฤษภาคม๒๕๖๓งบประมาณป ๒๕๖๓ตั้งงบประมาณจํานวน
๔๕,๕๔๓,๗๐๐บาทคํานวณ๑๕%ของงบประมาณ ๔๕,๕๔๓,๗๐๐X๑๕%=
๖,๘๓๑,๕๕๕ ยอดเงินทุนสํารองเงินสะสม ๑๔,๙๔๒,๘๘๓,๗๐บาทมียอดเงินทุน
สํารองเงินสะสมสวนเกินจํานวน๘,๑๑๑,๓๒ ๘.๗๐บาทเงินทุนสํารองเงินสะสมที่
นําไปใชได ๘,๑๑๑,๓๒๘.๗๐บาทคะขอบคุณคะ 

นายประพงษ หนูพันธ ครับระเบียบวาระที่ ๔.เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา ๔.๑.พิจารณาจายขาดเงินทุน   
รองประธานสภาฯ สํารองเงินสะสมประจําป ๒๕๖๓  ตามรายละเอียดที่สงใหทานสมาชิกพิจารณานะ 

ครับ 
นางอนงคนาถ กิณเรศ โครงการจายขาดเงินสะสมปงบประมาณ  ๒๕๖๓  มีทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ  โครงการ
นายก อบต.ฯ  ที่  ๑.โครงการเจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง  6  นิ้ว  บานมวงไขหมู ๑   
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ตําบลมวงไข  อําเภอพังโคนจังหวัดสกลนครระดับความลึก ๔๓-๑๐๐เมตรตามแบบ
มาตรฐานเจาะน้ํากรมทรัพยากรน้ําบาดาล  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน ๑ ปายงบประมาณ๒๘๒,๐๐๐บาท 
๒.โครงการซอมแซมหอถังประปาบานมวงไขหมู ๑ ตําบลมวงไข  อําเภอพังโคน  
จังหวัดสกลนคร  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน ๑ปายงบประมาณ
๑๓๐,๐๐๐บาท 
๓.โครงการขยายเขตประปาหมูบานขนาดความยาว๑,๒๔๕เมตรบานมวงไขหมู ๑ 
ตําบลมวงไข อําเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร ตามแบบมาตรฐาน อบต.มวงไข                  
ที่ ๐๓๕-๒๕๖๓ พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ 
๒๒๓,๐๐๐ บาท 

   ๔.โครงการเจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง 6นิ้ว แหงที่ ๑ (วัดปาประชาพินิจ)  
บานดง หมูที่ ๒ ตําบลมวงไข อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  ระดับความลึก                   
๔๓-๑๐๐เมตรตามแบบมาตรฐานเจาะน้ํากรมทรัพยากรน้ําบาดาล  พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน ๑ปายงบประมาณ ๒๘๑,๐๐๐บาท 

   ๕.โครงการเจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง  6  นิ้ว  แหงที่ ๒ (.โรงเรียนชุมชน 
ดงมวงไข ) บานดงหมู ๒ ตําบลมวงไข อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนครระดับความลึก 
๔๓-๑๐๐ เมตร  ตามแบบมาตรฐานเจาะน้ํากรมทรัพยากรน้ําบาดาล  พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน ๑ปายงบประมาณ ๒๘๑,๐๐๐บาท 

   ๖.โครงการขุดลอกลําหวยสรางขุย  บานมวงคํา  หมู  ๓  ตําบลมวงไข อําเภอพังโคน  
จังหวัดสกลนครกวาง  ๖.๐๐  เมตร  ยาว  ๗๐๐  เมตร  ลึก ๒.๐๐  เมตรตามแบบ
มาตรฐานอบต.มวงไข  ที๐่๓๖ – ๒๕๖๓  งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท 

   ๗.โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะบานมวงคําหมู ๓ ตําบลมวงไข อําเภอพังโคน 
จังหวัดสกลนครกวาง  ๒.๐๐  เมตร  ยาว ๓๐๐ เมตร ลึก๑-๑๒๐ เมตรตามแบบ 
มาตรฐานอบต.มวงไข  ที๐่๓๖ - ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๔๕,๐๐๐ บาท 

   ๘.โครงการขุดลอกหนองแวงบานผาขาวหมู๔ ตําบลมวงไขอําเภอพังโคนจังหวัด 
สกลนครกวาง ๔.๐๐ เมตรยาว๘๐เมตรลึก๔.๐๐เมตรตามแบบมาตรฐานอบต.มวงไข
ที๐่๓๗-๒๕๖๓ งบประมาณ ๓๘๘,๐๐๐ บาท 
๙.โครงการเจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง  6 นิ้ว  บานผาขาวหมู ๔ ตําบล
มวงไข  อําเภอพังโคนจังหวัดสกลนครระดับความลึก ๔๓ - ๑๐๐ เมตร  ตามแบบ
มาตรฐานเจาะน้ํากรมทรัพยากรน้ําบาดาล  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน ๑ ปายงบประมาณ ๒๘๑,๐๐๐บาท 

   ๑๐.โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน บานโพนแพง ( ระบบประปาพลังงาน 
แสงอาทิตย ) หมู๕ ตําบล มวงไข อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนครระดับความลึก   
๔๓-๑๐๐ เมตรตามแบบมาตรฐานเจาะน้ํากรมทรัพยากรน้ําบาดาล และอบต.มวงไข
ที่๐๒๑/๒๕๕๘ พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน ๑ ปายงบประมาณ 
๓๘๖,๐๐๐บาท 
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๑๑.โครงการเจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง 6นิ้ว( ระบบประปาคุมบานโคก ) 
บานโพนแพงหมูที่ ๕ ตําบลมวงไข อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนครระดับความลึก  
๔๓ – ๑๐๐ เมตร  ตามแบบมาตรฐานเจาะน้ํากรมทรัพยากรน้ําบาดาลพรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน ๑ ปายงบประมาณ๒๘๑,๐๐๐บาท 
๑๒.โครงการเจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง  6  นิ้ว พรอมยายหอถัง                
บานนาแยงหมู ๖ ตําบลมวงไข อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนครระดับความลึก                 
๔๓-๑๐๐เมตร  ตามแบบมาตรฐานเจาะน้ํากรมทรัพยากรน้ําบาดาลพรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน ๑ ปาย งบประมาณ  ๔๘๒,๐๐๐  บาท 

   ๑๓.โครงการขุดลอกหนองบึงโงง  บานดอนหวาย  หมู๗ ตําบลมวงไข อําเภอพังโคน  
จังหวัดสกลนคร  กวาง ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๗๐๐  เมตร  ลึก ๒.๐๐ เมตรตามแบบ
มาตรฐาน อบต.มวงไข ที ่๐๓๘ – ๒๕๖๓  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 
๑ ปายงบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
๑๔.โครงการเจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง 6นิ้วบานอางหมู๘ ตําบลมวงไข 
อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนครระดับความลึก ๔๓-๑๐๐เมตร  ตามแบบมาตรฐาน 
เจาะน้ํากรมทรัพยากรน้ําบาดาล   พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน ๑ ปาย
งบประมาณ๓๐๔,๐๐๐บาท 
๑๕.โครงการขยายเขตประปาหมูบานขนาดความยาว ๑,๐๕๒ เมตรบาน อางหมู ๘ 
ตําบลมวงไข อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  ตามแบบมาตรฐาน อบต.มวงไขที่
๐๓๙-๒๕๖๓  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน ๑ปาย งบประมาณ 
๑๙๘,๐๐๐บาท 
๑๖.ครงการเจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง  6 นิ้วพรอมยายหอถัง                    
บานคําเจริญหมู ๙ ตําบลมวงไข อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนครระดับความลึก                
๔๓-๑๐๐  เมตร  ตามแบบมาตรฐานเจาะน้ํากรมทรัพยากรน้ําบาดาลพรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน ๑ ปายงบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
๑๗.ครงการเจาะบอบาดาลขนาดเสนผ าศูนยกลาง 6นิ้ วพรอมยายหอถั ง                
บานผาขาวใหมหมู ๑๐ ต.มวงไข  อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนครระดับความลึก  
๔๓  -  ๑๐๐ เมตร  ตามแบบมาตรฐานเจาะน้ํากรมทรัพยากรน้ําบาดาลพรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน ๑ ปายงบประมาณ๔๘๒,,๐๐๐บาท 
๑๘.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถัง บานผาขาวใหมหมู ๑๐ ต.มวงไข  
อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร กวาง๔.๐๐เมตรยาว ๑๓๓ เมตรหนา ๐.๑๕เมตรไหล
ทางลูกรังขางละ๐.๕๐เมตรตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท๑-๐๑ กรมการปรกครอง  
กระทรวงมหาดไทย  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน ๑ ปาย งบประมาณ 
๓๙๑,๐๐๐บาท 

   ๑๙.โครงการขุดลอกหนองมีชัย  บานมวงไข  หมู  ๑๑ ตําบลมวงไข อําเภอพังโคน  
จังหวัดสกลนครกวาง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๒๐ เมตร  ลึก ๓.๕๐ เมตรตามแบบ
มาตรฐาน อบต.มวงไข  ที ่๐๔๐ - ๒๕๖๓ พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 
๑ ปาย งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
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๒๐.โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบานบานมวงไขหมู ๑๑ ตําบลมวงไข  
อําเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร งบประมาณ  ๗๐,๖๐๐  บาท  รวมงบประมาณ 
๖,๓๒๙,๖๐๐บาท ขอบคุณคะ 

นายประพงษ หนูพันธ มีทานสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือภิปรายในโครงการที่ทางนายกไดเสนอเชิญ 
รองประธานสภาฯ ทานทันใจครับ 

นายทันใจ สุวรรณชัยรบ ขอบคุณครับทานประธานผม ส.อบต.หมู ๑ มวงไขครับในการรับรองโครงการตางๆ
ส.อบต.ม.๑  ๒๐โครงการนะครับ ขอความเห็นวาถารับรองเปนแตละโครงการไดไหมขอบคุณครับ 

ทานประธาน 

นายประพงษ หนูพันธ ถาไมมีผูใดจะสอบถามไมมีขอสงสัยในโครงการที่ทางบริหารไดเสนอมาขอเชิญ 
ส.อบต.ม.๑  ทานคํามีครับ 
นายคํามี คําสราง  ครับขอบคุณทานประธานบริหารและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานผม สอบต.คําม ี 
ส.อบต.ม.๑๑  คําสราง  บานมวงไขหมู ๑๑ ครับ  ผมสงสัยตัวหนังสือแตละไมเหมือนกันหรือ 

งบประมาณประปานะครับ ๗๐,๖๐๐บาทแตสรุปในซื้ออุปกรณทุกอยางจะอยู 
๕๔,๐๐๐ บาท  ครับผม 

นายประพงษ หนูพันธ ทานคํามีรายละเอียดโครงการที่เสนอหนาสุดทายใชไหมครับขอเชิญฝายชางชี้แจงครับ
รองประธานสภาฯ  

นายโย  มิ่งมิตรวนั ครับผมกราบเรียนทานประธานทีเ่คารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ 
ผอ.กองชางฯ  ผมโย มิ่งมิตรวัน ผอ.กองชางครับสําหรับโครงการซอมแซมระบบประปาหมู 

บานมวงไขหมู ๑๑ ก็ ๗๐,๖๐๐ ก็ถูกแลวเพราะวาประมาณการมี ปร.๔ ปร.๕  
นะครับ ปร.๔ ก็คือคางานตนทุนนะครับเพราะเมื่อกี้หนาที่สรุป ปร.๕ นะครับจะเปน 
คางานกอสรางทั้งหมดครับผมก็มาคูณคาภาษีอะไรเขาดวยนะครับก็ขอชี้แจงเบื้องตน
เพียงแคนี้กอนครับ 

นายประพงษ หนูพันธ ทานคํามีเขาใจแลวใชไหมครับ ทานคํามีเขาใจแลวนะครับมีสมาชิกทานไดที่จะ 
รองประธานสภาฯ สอบถาม มีไหมครับถาไมมีทานสมาชิกหมู๑เสนอถาจะมีการลงมติ ลงมติเปนรายขอ 

ใชไหมครับทานทันใจทานทนงศักดิ์เชิญครับ 

นายทนงศักดิ์ โพนแปะ เรียนทานประธานที่เคารพผมนายทนงศักดิ์ โพนแปะส.อบต.หมู๘ครับผมวาเอา             
ส.อบต.ม.๘  ทีเดียวทั้ง  ๒๐ โครงการเลยครับหามติครั้งเดียวเลยครับผมอันนี้ ๒๐ ครั้งนาน               

ครับผมขอบคุณครับ 

นายประพงษ หนูพันธ เอาอยางนี้มีผูเสนอเปนสองแนวทาง  ผมจะขอมติที่ประชุมคือทานทันใจเสนอใหลง   
รองประธานสภาฯ มติเปนรายขอ ขอผูรับรองมีทานวันชัยทานสุพลครับอันนี้ลงมติเปนรายขอทานที่สอง 

ทานทนงศักดิ์ โพนแปะเสนอลงมติครั้งเดียวขอผูรับรองครับทานสํารอง พลเศษ                         
ทานประสบชัย โพสาวังครับ  ผมจะขอมติแรกกอนของทานทันใจขอลงมติเปนราย 
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ขอมีผู ไดเห็นดวยโปรดยกมือครับ ๑.ทานทันใจ ๒.ทานวันชัย ๓.ทานสุพลมี             
๓  ทานครับ  มติที๒่.ของทานทนงศักดิ์ โพนแปะลงมติครั้งเดียวผูไดเห็นดวยโปรดยก
มือครับ มีทานสมชาย ทานจํารัส ทานธวัชชัย ทานทนงศักดิ์ ทานคําแดง ทานสํารอง 
ทานคํามี  คําสรางครับ  ๗  เสียงครับ  ของทานทันใจ  สามเสียงของทานทนงศักดิ์ 
๗ เลียงเปนของทานทะนงศักดิ์ลงมติครั้งเดียวทั้ง๒๐โครงการครับทานทันใจเชิญครับ 

นายทันใจ สุวรรณชัยรบ ขอบคุณทานประธานทานประธานไมไดถามถึงเหตุผลนะครับวาสาเหตุที่เสนอแบบนี้   
ส.อบต.ม.๑  นะครับ ทานมีเหตุผลอะไรทานประธานนาจะถามบางวามีเหตุผลอยางไรขอบคุณ 

ครับทานประธาน 

นายประพงษ หนูพันธ กระผมวาทุกทานก็มีเหตุผลในตัวเอง ผมถึงใหลงมติทั้งสองฝายสมาชิกแตละคนก็จะ
รองประธานสภาฯ มีเหตุผลในตัวอยูแลวถาทานทันใจติดใจวาอยากลงมติเปนรายขอผมก็ใหทานชี้แจง 

เหตุผลของทานวาทานจะลงมติรายขอทานมีเหตุผลอะไรเชิญครับ 
 
นายทันใจ สุวรรณชัยรบ ขอบคุณทานประธานทานประธานเหตุผลที่เสนอรายขอรายโครงการเพราะ 
ส.อบต.ม.๑  งบประมาณที่ผานมา ๕-๖-๗ปเปนการบวกลบคูณหารไมคอยมีความจําเปนก็หาร                  

กันไปนะครับไมไดคํานึงถึงความจําเปนความเดือดรอนนะครับ  อยางทานทนงศักดิ์
ผมขอโทษที่เอยนามทานบอกวามันยืดเยื้อนะครับเสียเวลาทานก็ไปบอกชาวบานเขา
บางวาเวลาประชุมผมตองการประชุมเล็กๆนอยๆมันทําใหเสียเวลาขอบคุณครับทาน
ประธาน 

นายประพงษ หนูพันธ ครับทานทนงศักดิ์คงไมอธิบายทานบอกวาหลายโครงการพอเขาใจกันขอเชิญเลขา
รองประธานสภาฯ นับองคประชุมครับ 

นายปริญญา พรหมจักร เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะบริหาร สมาชิกผูทรงเกียติรทุกทาน หัวหนาสวน 
เลขนุการสภาฯ  ราชการที่เขารวมประชุม ทุกทานขอนับองคประชุมนะครับ ณ เวลานี้มี ๑๗ ทาน  

นะครับรวมทานประธานดวยมี  ทานณิชกานต ถามะพันธทานไดแจงลากิจไป กทม 
กลับมาไมทันครับก็เลยในที่ประชุมเหลือ ๑๗ทานครับขอบคุณครับ 

นายประพงษ หนูพันธ เมื่อนับองคประชุมแลวผมขอลงมติเลยนะครับทานไดเห็นชอบใหจายเงินทุนสํารอง
รองประธานสภาฯ เงินสะสมตามโครงการที่เสนอมาโปรดยกมือครับ ๑.ทานทันใจ สุวรรณชัยรบ  

๒.ทานวันชัย หลามงคล ๓.ทานวีระศักดิ์ กาญบุตร ๔.ทานสุนทร แสนจันทร  
๕.ทานจํารัส พุมแจ ๖.ทานประจวบ ผาลิชัย ๗.ทานสมชาย ชํานาญกิจ  
๘ .ทานธวัชชัย นัดสันเที๊ยะ  ๙.ทานทนงศักดิ์ โพนแปะ  ๑๐.ทานคําแดง กาญบุตร  
๑๑.ทานประสบชัย  โพสาวัง๑๒.ทานสํารอง พลเศษ ๑๓.ทานสุพล บรรณบดี  
๑๔.ทานพาดี โพสาวัง  ๑๕.ทานคํามี คําสราง  ๑๖.ทานปริญญา พรหมจักร ครับ 
๑๖ เสียงถือวารับรองเต็มสภาคงไมหามติอื่น   ยกเวนหนึ่งเสียงคือเสียงกระผมผู 

   ทําหนาที่ประธานสภาครับ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.  เรื่องอื่นๆ 

   วาระอ่ืนเปนเรื่องพิจารณาเรงดวนคือทานประธานสภาไดลาออกหาลือสภาวา เราจะ 
ทําการเลือกประธานสภาวันไหนครับเชิญทานทนงศักดิ์ครับ 

นายทนงศักดิ์ โพนแปะ เรียนทานประธานสภาที่เคารพผมทนงศักดิ์ โพนแปะ ส.อบต.หมู ๘ ครับ ผมวานาจะ   
ส.อบต.ม.๘  เลื่อนเปนวันพรุงนี้ไดไหมครับถาไมผิดระเบียบก็ขอเปนพรุงนี้ครับผมขอบคุณครับ 

ทานประธาน 

นายประพงษ หนูพันธ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับทานทันใจ 
รองประธานสภาฯ 

นายทันใจ สุวรรณชัยรบ ครับขอบคุณทานประธาน  ตามระเบียบวาที่ทานทะนงศักดิ์ที่พูด วาเปนพรุงนี้ไมขัด   
ส.อบต.ม.๑  ระเบียบไมผิดระเบียบแตในระเบียบภายใน ๑๕วันก็ใหสมาชิกเราควรคิดที่จะยื้อไป 

อีกสักวันสองวันหรือวาอาทิตยนะครับเพราะวาบางครั้งขอโทษครับกินยังไมอิ่มครับ 
ขอบคุณครับทานประธาน 

 
นายประพงษ หนูพันธ มีสมาชิกทานใดจะเสนอครับทานคํามีเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ 
 
นายคํามี  คําสราง ครับผมขออนุญาตบริหารสมาชิกผูทรงเกียติรทุกทานครับคืออยางนี้ครับผมไดศึกษา   
ส.อบต.ม.๑๑  มาวากอนทานจะประชุมทานขอเปดวิตอนายอําเภอหรือยังผมบอกวาขอแลวขอแลว 

ไมมีปญหา จะเลือกวันไหนก็ไดเพราะวาเรา เปดวิแลว ๑-๑๕แตอยาเกินนั้นวันไหนก็
ไดอยาถูกเสาร อาทิตย แคนั้นครับขอบคุณครับ 

นายประพงษ หนูพันธ มีไหมครับมีสมาชิกทานไดจะเสนอมีผูเสนอสองทานผมจะหามติ   ทานทันใจจะ 
รองประธานสภาฯ เสนอเลื่อนไปเลือกวันไหนครับเชิญทานประสบชัยครับ 

นายประสบ ชัยโพสาวัง ครับขอบคุณครับทานประธานผมประสบ ชัยโพสาวังครับทานประธานอยาดวน
สรุปส.อบต.ม.๕  นะครับ   ตองถามเจาหนาที่ดวยวาขอกฎหมายเปนอยางไรเปนเรื่องละเอียดออน 

ครับทานประธาน  เพราะวาเรายังไมไดรับหนังสือ  จากทางอําเภอวาทานประธาน
ลาออกจริงหรือเปลา   และคําสั่งจากทางอําเภอมาใหเลือกตั้งประธาน ส ภ า ก็ ยั ง ไ ม
เห็น  อันนี้เราประชุมกันวันนี้เราทําเงินจายขาดครับทานประธาน  ไมไดมาคุยกัน
เรื่องประธานสภาครับอยางไรก็ฝากทางเจาหนาที่งบประมาณชวยอธิบายใหสมาชิก
ฟงดวยครับขอบคุณครับ 

นายประพงษ หนูพันธ ถาอยางนั้นก็ขอเชิญทานปลัดชวยชี้แจงเรื่องนี้ดวยเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ 

นางพรรณภา อินทรรักษ คะเรียนทานประธาน ทานคณะบริหาร ทานสมาชิกตลอดจนหัวหนาสวนราชการที ่  
ปลัด อบต.ฯ  เขารวมประชุมทุกทานดิฉันนางพรรณภา อินทรรักษ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
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สืบเนื่องจากเมื่อวันที ่ ๒๐ พฤษภาคม   ๒๕๖๓  ทางทานอดีตประธานสภา 
ทานสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ทานไดยื่นหนังสือลาออกจากตําแหนงประธานสภาตอทาน
ที่มีอํานาจแตงตั้งก็คือนายอําเภอซึ่งอําเภอก็มีหนังสือมายัง อบต.มวงไขแจงทางทาน
นายกและก็ปลัดทีนี้ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.๒๕๓๗รวมทั้งแกไขเพ่ิมเติมฉบับที ่๗ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้นนะคะมาตรา ๕๑ เขาบอก
วาเมื่อตําแหนงประธานสภาหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวางลง
เพราะเหตุอื่นไดนอกจากครบวาระ ใหมีการเลือกตั้งประธานสภา และรองประธาน 
สภาแทนตําแหนงที่วาภายใน ๑๕ วันนับตั้งแตตําแหนงนั้นวางลงซึ่งทาง อบต.มวงไข  
เราไดขอเปดประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ประจําป ๒๕๖๓  ตั้งแตวันที่ ๒๒ เพราะ 
ฉะนั้นถานับตั้งแตวันที่ ๒๒ไปอีก ๑๕ วันจะสิ้นสุดในวันที่ ๕ มิถุนายน๒๕๖๓นะคะ
ถาอยางไรสภาก็รองพิจารณาเอาวาในหวงระยะเวลา๑๕วันนี้สภาจะประชุมเลือก
ทานประธานสภาแทนตําแหนงที่วางในวันที่เทาไหรก็ใหเปนเรื่องของที่ประชุมสภา
แหงนี้คะ 

นายประพงษ หนูพันธ มีทานใดจะเสนออีกไหมครับทานทันใจที่ผมถามคางไวทานเสนอเลื่อนประชุมไปวันที่
รองประธานสภาฯ เทาไหรเชิญครับ 
 
นายทันใจ สุวรรณชัยรบ ครับตามที่เสนอคงเปนเดือนมิถุนาครับขอใหเปนเดือนมิถุนาสวนวันที่เทาไหรนั้น      
ส.อบต.ม.๑  เพราะวาผูที่จะมาดํารงตําแหนงประธานสภาก็ยังอยูในตําแหนงเลขาสภาอยูใบลายัง 

ไมไดลาออกจากเลขาเลยครับขอบคุณครับ 
 
นายทนงศักดิ์ โพนแปะ เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ผมทนงศักดิ์ โพนแปะ ส.อบต.หมู ๘ ครับ  ผมวา   
ส.อบต.ม.๘  พรุงนี้ครับทานประธานหามติเลยครับขอบคุณครับ 

นายประพงษ หนูพันธ มีผูเสนอเปนสองอยางผมจะหามติสภามติแรกของทานทันใจสุวรรณชัยรบ เชิญทาน
รองประธานสภาฯ ประสบชัยครับ 

นายประสบชัย โพสาวัง  ขอบคุณทานประธานผมประสบชัย โพสาวังผมอยากหาลือทานประธานขอพักเบรก 
ส.อบต.ม.๕  ไดไหมครับคุยกันกอนมันกระชั้นชิดทานเสนอก็ไกลไปดึงเชือกเขาหากันครับทาน 

ประธานขอบคุณครับ 

นายประพงษ หนูพันธ ทานประสบชัยเสนอพักเบรกครับขอผูรับรองสองทานครับมีทานสํารองกับทานสุพล
รองประธานสภาฯ ครับพักเบรกครับสิบนาทีครับเชิญครับ ครับเชิญสมาชิกที่โตะประชุมครับขอเชิญ 

ทานทนงศักดิ์ โพนแปะครับทานเสนออยางไรเชิญครับ 

นายทนงศักดิ์ โพนแปะ เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ผมทนงศักดิ์ โพนแปะ ส.อบต.หมู ๘ ครับที่ผมเสนอ 
ส.อบต.ม.8  ผมขอถอนครับ 

นายวันชัย หลามงคล ครับทานประธานผมนายวันชัย หลามงคลสมาชิกหมู๒ผมขอเสนอเลื่อนประชุมไป               
ส.อบต.ม.๒  วันศุกรที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ ครับทานประธาน 
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นายประพงษ หนูพันธ ครับทานอ่ืนครับทานทันใจที่เสนอยังยืนยันไหมครับเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ  

นายทันใจ สุวรรณชัยรบ ครับทานประธานเห็นดวยครับถาเปนวันศุกรถาเปนพรุงนี้ผมไมมาครับขอบคุณครับ 
ส.อบต.ม.1  

นายประพงษ หนูพันธ ครับทานทันใจเห็นดวยก็เหลือทานวันชัยเสนอเปนวันศุกรที่๒๙พฤษภาคมทานอื่นม ี  
รองประธานสภาฯ ความเห็นเปนอยางไรครับถาไมมีขอผูรับรองขอเสนอของทานวันชัยครับสองทาน              

มีทานทนงศักดิ์ และทานประสบชัยครับผมขอความเห็นชอบจากสภาครับสมาชิก
ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือครับมีทานทันใจ ทานวันชัย ทานจํารัสทาน สุนทร               
ทานสมชาย ทานทนงศักดิ์ ทานคําแดง ทานประสบชัย ทานสุพล ทานสํารอง                
ทานคํามี  ทานพาดี ครับ ๑๑ เสียงครับ  เลือกประธานวันศุกรขอหาลือในวันประชุม
เราจะแตงกายดวยชุดสุภาพหรืออยางไรเชิญทานประสบชัยครับ 

นายประสบชัย โพสาวัง ขอบคุณทานประธานผมประสบชัย โพสาวัง การเลือกประธานสภาเปนตําแหนงอัน   
ส.อบต.ม.๕  ทรงเกียติรขอเสนอชุดกากีครับเต็มยศครับขอบคุณครับทานประธาน 
 
นายประพงษ หนูพันธ ครับเราจะประชุมอีกทีวันศุกรครับทานเลขาสภามีอะไรไหมครับเชิญทานเลขาสภา
รองประธานสภาฯ ครับ 
 
 
นายปริญญา พรหมจักร เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะบริหาร สมาชิกผูทรงเกียติรทุกทาน หัวหนาสวน 
เลขนุการสภาฯ  ราชการที่เขารวมประชุมทุกทานผมนายปริญญา พรหมจักรสมาชิกหมู ๓ และ 

เลขานุการครับขออนุญาตซึ่งกระผมก็ไดรับตําแหนงเลขามาพอสมควรแลวจึงขอแจง
สภาใหรับทราบผมขอลาออกจากตําแหนงเลขานุการสภาครับ ณ วันนี้ขอแจงให
เพื่อนสมาชิกทุกทานไดรับทราบครับขอบคุณครับ 

นายประพงษ หนูพันธ ครับทานเลขาก็ไดรับตําแหนงมาพอสมควรทานจึงขอลาออกแจงไหทราบครับ 
รองประธานสภาฯ ทานทนงศักดิ์ เชิญครับ 

นายทนงศักดิ์ โพนแปะ เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ผมทนงศักดิ์ โพนแปะ ส.อบต.หมู ๘ ครับขอเสนอส.
อบต.ม.8  ปดประชุมครับ 

นายประพงษ หนูพันธ ครับผูใดจะสอบถามในวาระอื่นๆไหมครับถาไมมีมีผูเสนอปดประชุมขอผูรับรองครับ   
รองประธานสภาฯ มีทานสํารองกับทานสุพลครับ  ขอปดประชุมครับ 
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          นายปริญญา   พรหมจักร  ผูจดบันทึก 
                (เลขานุการสภาฯ) 
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