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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2562 

วันพุธ ท่ี 21 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

ผู้มาประชุม  
มาประชุม     23  คน 
ลาประชุม        -  คน 
ขาดประชุม    - คน 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอมรรัตน์   กล้าประจัญ ประธานสภาฯ อมรรัตน์   กล้าประจัญ  
2 นายเสนีย์  ลุงไธสง รองประธานสภาฯ เสนีย์  ลุงไธสง  
3 นายทองเล่ือน  คุณล้าน ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 1 ทองเล่ือน  คุณล้าน  
4 นายสมาน   หาญอาสา ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 2 สมาน   หาญอาสา  
5 นางเมตตา  ตราปราบ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 3 เมตตา  ตาปราบ  
6 นางสุดารัตน์  สมัตถะ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 3 สุดารัตน์  สมัตถะ  
7 นายป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ์ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 4 ป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ์  
8 นางทองจันทร์  มาภักดี ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 5 ทองจันทร์  มาภักดี  
9 นางยุวดี  วิสัยดี ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 5 ยุวดี  วิสัยดี  
10 นายสุข  วงษ์ศาสาย ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 6 สุข  วงษ์ศาสาย  
11 นางณฐมน  แสงวงค์ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 6 ณฐมน  แสงวงค์  
12 นายจ าเนียร  เทียมครู ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 7 จ าเนียร  เทียมครู  
13 นางสาวอรพินท์   อุตมะพันธุ์ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 7 อรพินท์   อุตมะพันธุ ์  
14 นายวิชัย   เติมชีพ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 8 วิชัย   เติมชีพ  
15 นายวีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 8 วีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ  
16 นายทองเคลือบ เกาะม่วงหมู่ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 9 ทองเคลือบ เกาะม่วงหมู่  
17 นายสรรเสริญ   กองจันทร์ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 9 สรรเสริญ   กองจันทร์  
18 นางสนอง   ใสรังกา ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 10 สนอง   ใสรังกา  
19 นางกรรณิการ์   ศรีเสนา ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 10 กรรณิการ์   ศรีเสนา  
20 นายเฉลียว  วังศรี ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 11 เฉลียว  วังศรี  
21 พ.อ.อ.จรัส  แผ่นเงิน ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 12 จรัส  แผ่นเงิน  
22 นางวราวัลย์  ชาติอาษา ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 12 วราวัลย์  ชาติอาษา  
23 นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ เลขานุการสภาฯ หมู่ท่ี 2 บุญเหลือ  ทองชัยภูมิ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายเกียรติพงษ์    วงศ์ษา นายก อบต.โพนทอง เกียรติพงษ์    วงศ์ษา  
2 นายสุทิน     สุวรรณพิมล รองนายก ฯ สุทิน     สุวรรณพิมล  
3 นางสาวประสบพร  ประดิษฐ์วรกุล รองนายกฯ ประสบพร  ประดิษฐ์วรกุล  
4 นายสุพล     พิงชัยภูมิ เลขานายกฯ สุพล     พิงชัยภูมิ  
5 นายวัลลภ    พิลาลี ปลัด  อบต. วัลลภ  พิลาลี  
6 นายอานุภาพ  สุขสานต์ ผู้อ านวยการกองช่าง อานุภาพ  สุขสานต์  
7 นางรุ้งนภา  ธงภักดิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง รุ้งนภา  ธงภักดิ ์  
8 นางสาวพัชณี  ค าสะไมล์ หัวหน้าส านักปลัด พัชณี  ค าสะไมล์  
9 นายสายันห์  ด้วงสกุล ผอ.รร.บ้านหนองหญ้ารังกา สายันห์  ด้วงสกุล  
10 นายประเสริฐศักดิ์  ประกอบดี ครู กศน.ต.โพนทอง ประเสริฐศักดิ์  ประกอบดี  
11 นางสาวเนตรจิรา  สิทธิวงค์ ครู เนตรจิรา  สิทธิวงค์  
12 นางสาวฐิตารัตน์  เพียงชัยภูมิ นักทรัพยากรบุคคล ฐิตารัตน์  เพียงชัยภูมิ  
13 นายจีระศักดิ์  บ่อทอง นายช่างโยธา จีระศักดิ์  บ่อทอง  
14 นายเกรียงศักดิ์  ฝางชัยภูมิ จพง.ป้องกันฯ เกรียงศักดิ์  ฝางชัยภูมิ  
15 นางสาวประภัสสร  ง้าวบ้านผือ จพง.ธุรการ ประภัสสร  ง้าวบ้านผือ  
16 นางปวีณา  สิงห์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ปวีณา  สิงห์วงศ์  
17 นางสาวกนกวรรณ  ศรีสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กนกวรรณ์  ศรีสุวรรณ์  
18 นายกิมเส็ง  แท่นแก้ว คนงานท่ัวไป กิมเส็ง  แท่นแก้ว  
19 นางนิตยา  แฝงฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นิตยา  แฝงฤทธิ์  
20 นางสาวอุทัยวรรณ  กล้าแท้ เจ้าพนักงานพัสดุ อุทัยวรรณ  กล้าแท้  
21 นางอรวรรณ  ประทุมวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญฯ อรวรรณ  ประทุมวงศ์  
22 นางธ ารงค์ลักษณ์   บุญโยธา เจ้าพนักงานธุรการ ธ ารงค์ลักษณ์  บุญโยธา  

 

เปิดประชุมเวลา  09. 30 น.    
 เมื่อถึงก าหนดเวลาการประชุม  นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพน
ทอง ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนทอง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2562  และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี ้ เชิญท่านผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกามีอะไรจะแจ้งหรือไม่ครับเชิญครับ 
นายสายัญ  ด้วงสกุล  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองท่ีเคารพท่านนายก 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนางเม้ง และท่านสมาชิกท่ีเข้าประชุมทุกท่านครับส าหรับผมนายสายัญ ด้วงสกุล 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารงักาก็ขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความ
เคล่ือนไหวทางการศึกษาเกี่ยวกับกิจการต่างๆท่ีโรงเรียนจะต้องด าเนินการในช่วง
นี้นะครับในวันท่ี 28 สิงหาคม ทางโรงเรียนก็จะเป็นเจ้าภาพเกี่ยวกับดนตรี
พื้นเมืองและก็จะมีโรงเรียนโพนทองโรงเรียนนางเม้งก็จะเป็นเจ้าภาพกิจกรรม
ศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 69 นี้ด้วยเหมือนกันก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถ้าหากว่าท่าน
อยู่ใกล้ก็อยากจะให้ไปเยี่ยมชมเจ้าภาพร่วมมีหนองหญ้ารังกามีนางเม้งมีโพนทอง
ท่ีเหลือก็จะเป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนสุนทรวัฒนาโรงเรียนอนุบาล 
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เป็นกิจกรรมของส านักงานเขตท่ีจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมเป็นประจ าทุกปีครั้งนี้
เป็นครั้งท่ี 69 ก็คงมีลูกหลานของต าบลโพนทองเราหลายคนท่ีไปแข่งขันก็ไปร่วม
เชียร์ได้ให้ก าลังใจเรื่องท่ี 2 ก็เกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนประชารัฐท่ีโรงเรียน 
หนองหญ้ารงักาได้เป็นโรงเรียนประชารัฐท่ีเคยแจ้งให้ทราบไปแล้วว่าเราจะมี
กิจกรรมเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชซึ่งตอนนีก้็ไปอบรมแล้ว 2 ท่านคือผมกับคุณครูสุชิน
ไปอบรมเกี่ยวกับการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชแล้วแต่ว่ายังรองบประมาณอยู่ทาง
บริษัทยังไม่ส่งงบประมาณมาให้ก็ประสานไปทางเจ้าหน้าท่ีท่ีเขาประสานบอกว่า
ก าลังจะส่งงบประมาณมาน าเสนอแล้วที่กรุงเทพซึ่งก็ผ่านแล้วโครงการของ
โรงเรียนผ่านแล้วเค้าให้ท ากิจกรรมเดียวที่จริงเราขอไปเยอะเขาให้ของบประมาณ
ได้ไม่เกินหนึง่ล้านบาทเราก็ขอไปเต็มท่ีเลยก็ปรากฏว่าเขาให้ท ากิจกรรมเดียวก็
เลยปรับลดไปเหลือสองแสนบาทตอนนี้ก าลังรออนุมัติงบประมาณอยู่ต่อไปก็คง
จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปรับโล่พระราชทานซึ่งโรงเรียนในศูนย์ของเราก็มีหลาย
โรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนหนองหญ้ารังกาด้วยก็จะไปรับโล่ในวันพรุ่งนี้ท่ีเมืองทอง
ธานีก็คงจะออกเดินทางในวันนี้ประมาณ 5 ทุ่มนัดหมายกันนั่งรถตู้ไปก็มีครูใน
ศูนย์ของเราโรงเรียนหลายโรงเรียนไปรับโล่อันนี้กแ็จ้งให้ทราบเกี่ยวกับโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นโครงการจัดระดับอนุบาลระดับปฐมวัยและก็มี
การประเมินหลังจากนั้นก็รับโล่ถือว่าเป็นโล่พระราชทานเป็นรางวัลระดับประเทศ
นี่ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กราบเรียนท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองและนายกและ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับส่วนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนก็มีเรื่องแจ้ง
ให้ทราบคือเรื่องสอบปลายภาค 1/62 ในวันท่ี 21 22 กันยายนนี้นะครับแล้วก็
เรื่องของภาคีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการต่างๆมีแค่ 2 เรื่องแค่นี้ครับขอบคุณครับ 

 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ เนื่องจากตอนนี้กรมพัฒนาทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานได้ 
    ว่าจ้างมหาวิทยาลัยศิลปกรเป็นท่ีปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนติดต้ัง 

และใช้ระบบอบแห้งอบแห้งก็จะมี 3 ขนาดจะมีขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
ซึ่งถ้าท่านใดสนใจในการท่ีจะท าแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้เป็นอบแห้งให้ท่านไป
ติดต่อท่ีพลังงานจังหวัดเพื่อจะขอเข้าร่วมโครงการได้ก็ไปสอบถามรายละเอียดซึ่ง
ตอนนี้พลังงานมีเงินประมาณหนึ่งหมื่นสามพันล้านในการท่ีจะส่งเสริมในเรื่องของ
พลังงานทดแทนให้กับเกษตรกรให้กับผู้ท่ีสนใจไม่ว่าจะเป็น SME หรือจะเป็นโอ
ทอปจะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีชุมชนจะท าในเรื่องของการใช้พลังงานเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตซึ่งตอนนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนได้ด าเนินโครงการอยู่สมาชิกท่านใด
หรือพี่น้องกลุ่มใดของเราท่ีมีความประสงค์อยากจะเข้าร่วมโครงการในการท่ีจะ
น าพลังงานทดแทนมาใช้ในการลดต้นทุนการผลิตก็เชิญได้นะครับท่ีพลังงาน
จังหวัดชัยภูมิติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ซึ่งเป็นเรื่องดี
และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องบ่อบาดาลท่ียังไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์อยากได้พลังงาน 
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แสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตก็ติดต่อสอบถามได้ท่ีพลังงานจังหวัดเพราะว่า
ตอนนี้ทางรัฐบาลให้ความส าคัญเรื่องการใช้พลังงานทดแทนเป็นอย่างมากตอนนี้
ผมได้ทราบข้อมูลมาในเบ้ืองต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสมาชิกท่านใดหรือพี่น้องเราท่ี 
มีบ่อบาดาลในพื้นท่ีลองติดต่อสอบถามเพื่อขอใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้ า
บาดาลขึ้นใช้ช่วงท่ีเกิดภัยแล้งลองติดต่อสอบถามดูถ้าสนใจก็ฝากสมาชิกทุกท่าน
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มหรือเกษตรกรพวกเราได้รับทราบเพื่อจะหาทาง
แก้ไขในเรื่องของภัยแล้งด้วยนะครับขอบคุณครับ 

 
ที่ประชุม     - รับทราบ - 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ         เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  2562  
                                         เมื่อวันท่ี  14  มิถุนายน  2562 มีท่านใดติดใจรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
                                         หรือไม่ครับ  หากไม่มีผมขอมติรับรองด้วยครับ 
ที่ประชุม   -รับรอง – 
ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา (กระทู้ถาม) 

- ไม่มี   -  

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
4.1     เรื่องเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระท่ี 1 รับหลักการ)                                                                                                                   

นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ       ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง เสนอร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภา อบต.                งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระท่ี 1  

รับหลักการ) 
นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา            เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองทุก
นายก อบต.โพนทอง              ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  
             บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง จะได้เสนอร่าง  
                                         ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
                                          อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
                                          จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง 
                                         ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                                         ดังต่อไปนี้        
    1. สถานะการคลัง  
                       1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป      
            ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครอง 
                                        ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี ้  
 
 
 
     

 



5 

 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 46,372,170.77 บาท   
                                         1.1.2 เงินสะสม จ านวน 15,472,654.27 บาท     
            1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 13,766,196.35 บาท   
           1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย  

       จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
                                        1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพนั จ านวน 3 โครงการ  
                                                 รวม 10,500.00 บาท  
   1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท      
   2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 
   (1) รายรับจริง จ านวน 54,168,838.74 บาท ประกอบด้วย    
  หมวดภาษีอากร  จ านวน 893,247.60 บาท  
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน 454,503.00 บาท  
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน 134,652.10 บาท  
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท  
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 29,300.00 บาท  
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท  
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 20,967,018.04 บาท  
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 31,690,118.00 บาท  
           (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 360,011.71 บาท  
   (3) รายจ่ายจริง จ านวน 37,189,839.47 บาท ประกอบด้วย    
  งบกลาง   จ านวน 15,733,084.32 บาท  
   งบบุคลากร  จ านวน 12,795,930.00 บาท  
   งบด าเนินงาน  จ านวน 6,747,045.15 บาท  
   งบลงทุน  จ านวน 589,500.00 บาท  
   งบรายจ่ายอื่น  จ านวน 0.00 บาท  
   งบเงินอุดหนุน  จ านวน 1,324,280.00 บาท  
            (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  
                               385,141.90 บาท        
   (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 3,191,000.00 บาท    
  (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท    
  (7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท      
  หลักการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                               ประมาณการรายรับ  60,028,045 บาท 
                              - ประมาณการรายรับ ปี 2563   มีรายระเอียดดังนี้ 
                               1.รายได้จัดเก็บเอง 
                               หมวดภาษีอากร       ประมาณการ   557,000 บาท 
                               หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ประมาณการ  330,500 บาท 
                               หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   ประมาณการ    260,000  บาท 
                               หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   ประมาณการ    110,000   บาท 
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                               2.รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 
                               หมวดภาษีจัดสรร         ประมาณการ  20,020,000 บาท 
                              3.รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 

    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ประมาณการ 38,750,545 บาท 
                            - ประมาณการรายจ่าย ปี 2563 ประมาณการรายจ่ายได้ก าหนดวงเงิน   
                 59,878,045  บาท    มีรายละเอียดดังนี้ 
                               รายจ่ายตามแผนงาน 
                              - ด้านบริหารท่ัวไป 
                              1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ยอดรวม    12,731,620 บาท 

      2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม    1,931,160 บาท 
                               - ด้านบริการชุมชนและสังคม 
                               1. แผนงานการศึกษา            ยอดรวม    11,893,777  บาท 
                               2. แผนงานสาธารณสุข            ยอดรวม     2,272,240  บาท 
                               3. แผนงานสังคมสงเคราะห์          ยอดรวม     867,840  บาท 
                               4. แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม      5,065,520  บาท 
                               5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ยอดรวม 236,000  บาท 
                               6. แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม    460,000 บาท 
                               7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม     150,000  บาท 
                               8. แผนงานการเกษตร        ยอดรวม     597,320  บาท 

           9.  แผนงานงบกลาง         ยอดรวม   23,672,568 บาท 
                                รายจ่ายตามงบประมาณ 
                                1. งบกลาง                   ยอดรวม   23,672,568  บาท 
                                2. งบบุคลากร                            ยอดรวม   18,924,720  บาท 
                                3. งบด าเนินงาน                            ยอดรวม   12,662,577  บาท 
                                4. งบลงทุน                   ยอดรวม      1,927,180 บาท 
                                5. งบเงินอุดหนุน                  ยอดรวม      2,691,000  บาท 
                                รวมจ่ายจากงบประมาณทั้งหมด          จ านวน      59,878,045 บาท                        

เหตุผล 
      เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองท่ีได้แถลงไว้  

               และตามแผนพัฒนาท้องถิน่  5 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563               
               เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขอมอบให้ 
               หัวหน้าส่วนและ ผู้อ านวยการกองแต่ละกองได้อ่านสรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
               ในส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบให้สมาชิกสภาทราบครับ  
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ    ครับเชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องช้ีแจงครับ 
ประธานสภา อบต.     
นางสาวพัชณี  ค าสะไมล์   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาท่ีทรงเกียรติ คณะผู้บริหารองค์การ   
หัวหน้าส านักปลัด          บริหารส่วนต าบลโพนทองทุกท่านขอสรุปรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ค่ะ 
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                                แผนงานบริหารงานท่ัวไป        
                      งานบริหารท่ัวไป   รวม 12,203,460  บาท    
             งบบุคลากร           รวม 7,416,360    บาท    
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720    บาท    
    เงินเดือนนายก/รองนายกจ านวน 514,080 บาท  
                                 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท  
     เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

  เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน 
                                 ต าบล  จ านวน 86,400 บาท    
     เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,232,000บาท 
              เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,499,640 บาท    
     เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,939,520 บาท    
     เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 132,000   บาท    
     ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 262,560   บาท    
                                 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,105,320 บาท    
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 60,240 บาท    
              งบด าเนินงาน    รวม 4,018,200 บาท    
     ค่าตอบแทน    รวม 248,200 บาท   
     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 40,000 บาท                         
                                 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 40,000.- บาท      
              ค่าเช่าบ้าน   จ านวน  180,000  บาท    
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน  28,200 บาท    
     ค่าใช้สอย    รวม   1,821,000  บาท    
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
              ค่าจ้างเหมาต่างๆ ท่ีไม่เข้าลักษณะอื่นๆ  จ านวน 150,000 บาท                                                        
                                 ค่าจ้างเหมาบริการคนท าความสะอาด จ านวน  1  อัตรา จ านวน 102,000 บาท 
              ค่าจ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์  จ านวน  1 อัตรา  จ านวน 102,000 บาท 
              รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน  80,000 บาท   
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
              ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน  150,000  บาท   
    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. จ านวน 200,000 บาท   
   ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา  จ านวน 10,000 บาท    
    โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าสู้ภัยแล้ง  จ านวน 20,000 บาท   
              โครงการคลองสวยน้ าใสร่วมใจก าจัดวัชพืช จ านวน 30,000 บาท   
              โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม            
                                 ราชินี จ านวน 30,000 บาท       
              โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
              จ านวน 30,000 บาท   
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     โครงการจัดงานสร้างความรักความสามัคคีของชุมชนปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา 
              จ านวน 50,000 บาท    
     โครงการจัดท าประเมินผลความพึงพอใจ  จ านวน 20,000 บาท   
              โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องต่างๆ                        
                                 จ านวน 15,000 บาท  
                                โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  จ านวน30,000 บาท 
    โครงการประชุมสภา อบต.โพนทองสัญจร  จ านวน 10,000 บาท  
             โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นท่ีต าบลโพนทอง  
             จ านวน 30,000บาท                                                           
                                โครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นท่ี (จัดท าจดหมายข่าว)   
                      จ านวน 30,000 บาท 
    โครงการอบต.โพนทองพบประชาชน  จ านวน 20,000 บาท    
             โครงการอบรมดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ จ านวน 350,000 บาท   
             โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  จ านวน 12,000 บาท                
                                ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 200,000 บาท    
    ค่าวัสดุ    รวม 1,326,000 บาท    
             วัสดุส านักงาน จ านวน 300,000 บาท      
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 3,000  บาท    
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 80,000  บาท    
   วัสดุยานพาหนะและขนส่งจ านวน 100,000 บาท    
   วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 750,000 บาท    
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000  บาท     
                      วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 20,000  บาท    
   วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 50,000 บาท     
   วัสดุอื่น   จ านวน 3,000  บาท     
   ค่าสาธารณูปโภค           รวม  623,000  บาท    
   ค่าไฟฟ้า            จ านวน 520,000 บาท     
            ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 53,000 บาท     
   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท    
   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000  บาท     
   ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  จ านวน 35,000  บาท    
            งบลงทุน    รวม 743,900 บาท    
            ค่าครุภัณฑ์  รวม 743,900 บาท    
            ครุภัณฑ์ส านักงาน         
                               เก้าอี้แบบล้อเล่ือน  จ านวน 7,800 บาท    
            จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์   จ านวน 2,100  บาท   
            โต๊ะท างาน   จ านวน 15,000 บาท  
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   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        
            ติดต้ังหอกระจายข่าว จ านวน 318,000  บาท     
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 จ านวน 44,000 บาท  
   เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท  
            เครื่องส ารองไฟฟ้า  จ านวน  15,000 บาท     
            จัดซื้อแท๊ปเล็ต    จ านวน  20,000 บาท   
                       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
                                ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน300,000 บาท    
             งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท      

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
จ านวน 25,000  บาท  

นางรุ้งนภา  ธงภักดิ์         งานบริหารงานคลัง    รวม  528,160 บาท 
ผู้อ านวยการกองคลัง       งบด าเนินงาน รวม  516,160 บาท    
    ค่าตอบแทน รวม  93,600 บาท    
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจ านวน  20,000 บาท                                           
                                ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท      
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน  13,600 บาท    
    ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท    
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
             รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 120,000 บาท    
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
                       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 40,000 บาท    
    โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 50,000 บาท                                                     
                                ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 50,000 บาท    
    ค่าวัสดุ รวม 132,560 บาท    
    วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท     
             วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท    
                       วัสดุอื่น   จ านวน 52,560 บาท    
    ค่าสาธารณูปโภค   รวม 30,000 บาท    
    ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท      
    ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  จ านวน 20,000 บาท    
             งบลงทุน รวม 12,000  บาท    
    ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท    
    ครุภัณฑ์ส านักงาน        
             ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนแบบกระจก จ านวน 12,000 บาท 
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นางสาวพัชณี  ค าสะไมล์  แผนงานการรักษาความสงบภายใน                      
หัวหน้าส านักปลัด งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม  1,841,560 บาท                       
งบบุคลากร รวม 603,960 บาท                                                           
                               เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 603,960 บาท    
   เงินเดือนพนักงาน  จ านวน 275,040 บาท    
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน 304,920 บาท    
            งบด าเนินงาน   รวม 1,110,800 บาท    
   ค่าตอบแทน  รวม 282,800 บาท  
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
            จ านวน 220,000 บาท    
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 10,000 บาท   
   ค่าเช่าบ้าน    จ านวน 48,000 บาท    
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 4,800  บาท    
                      ค่าใช้สอย รวม 598,000  บาท  
            รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
                      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 228,000 บาท    
            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
                               โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จ านวน 90,000 บาท  
                     โครงการอบรม อปพร.หลักสูตรจัดต้ัง     จ านวน 100,000 บาท                                                               
                               โครงการอบรมเครือข่ายป้องกันเหตุจมน้ า จ านวน 40,000 บาท    
                               โครงการอบรมเยาวชน /กลุ่มเส่ียง ให้ห่างไกลยาเสพติด จ านวน 40,000 บาท  
                      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท    
   ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท    
   วัสดุก่อสร้าง  จ านวน 30,000 บาท    
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 70,000 บาท    
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 60,000 บาท    
   วัสดุเครื่องแต่งกาย  จ านวน 70,000 บาท    
   งบลงทุน  รวม 126,800 บาท    
            ค่าครุภัณฑ์ รวม 126,800 บาท    
            ครุภัณฑ์ก่อสร้าง          
                               จัดซื้อกระจกนูน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ขนาด 30 นิ้ว จ านวน                             
                               10 ชุด  จ านวน 55,000 บาท    
            ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        
                     จัดซื้อถังน้ า (แบบไฟเบอร์กลาส)ขนาดความจุ 2,000 ลิตร  จ านวน                      
                               49,800 บาท    
            ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
            จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล   จ านวน 22,000 บาท  
                     งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 89,600 บาท 
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                               งบด าเนินงาน รวม  50,000 บาท    
   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท                                                             
                               วัสดุเครื่องดับเพลิง  จ านวน 30,000 บาท    
            วัสดุอื่น  จ านวน 20,000 บาท    
   งบลงทุน รวม 39,600 บาท    
   ค่าครุภัณฑ์       รวม 39,600 บาท    
   ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง        
            ตู้ส าหรับใส่ถังดับเพลิง จ านวน 39,600 บาท 
นางสาวเนตรจิรา  สิทธิวงศ์    แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   3,457,860 บาท 
               ครรูวม งบบุคลากร  รวม 1,478,760 บาท    
        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม  1,478,760 บาท    
        เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,021,560 บาท     
                เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000  บาท  
        ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 355,200 บาท    
        เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน 60,000  บาท  
        งบด าเนินงาน รวม 1,610,220 บาท    
        ค่าตอบแทน  รวม 20,000 บาท    
        ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท  
        ค่าใช้สอย    รวม 1,256,320 บาท    
                 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
                 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  230,000 บาท    
        รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวน 20,000  บาท                                                  
                                    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
                           ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศพด.ต าบลโพนทอง)                                
                                     จ านวน 72,670 บาท    
         ค่าเครื่องแบบนักเรียน (รร.อนุบาล อบต.โพนทอง)   จ านวน 10,500 บาท                             
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศพด.ต าบลโพนทอง) จ านวน 50,700 บาท                              
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)(รร.อนุบาล อบต.โพนทอง)                              
                                     จ านวน 59,500 บาท    
         ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)(ศพด.ต าบลโพนทอง)   จ านวน  287,300 บาท                      
                   ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (รร.อนุบาล อบต.โพนทอง)   
                   จ านวน 15,050 บาท    
          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 70,000 บาท                                          
                                      ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาล อบต. 
                                      โพนทอง) จ านวน 20,000 บาท    
          ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.   
                   จ านวน  9,000 บาท    
          ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนา                   
                                      (รร.อนุบาล อบต.โพนทอง) จ านวน 50,000 บาท  
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          ค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนกับครูต่างชาติ  
                   จ านวน 50,000 บาท    
          ค่าหนังสือเรียน (โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง)จ านวน 7,000  บาท  
                             ค่าหนังสือเรียน (ศพด.ต าบลโพนทอง)  จ านวน 33,800 บาท                                
                                      ค่าอุปกรณ์การเรียน (รร.อนุบาล อบต.โพนทอง) จ านวน 7,000 บาท  
                             ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศพด.ต าบลโพนทอง) จ านวน 33,800 บาท  
                             โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียน จ านวน 40,000 บาท 
                   โครงการทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนนักศึกษา จ านวน 40,000 บาท  
                    โครงการวันเด็กแห่งชาติต าบลโพนทอง  จ านวน 50,000 บาท                                         
                                       โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา  
                                      องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  จ านวน 50,000 บาท                                                          
                                      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 50,000 บาท  
          ค่าวัสดุ รวม 104,300 บาท    
          วัสดุส านักงาน จ านวน 54,300 บาท    
          วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน  20,000 บาท 
          วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000  บาท    
          วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 20,000 บาท    
          ค่าสาธารณูปโภค    รวม  229,600 บาท    
          ค่าไฟฟ้า  จ านวน 120,000 บาท    
          ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 80,000 บาท    
          ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 29,600 บาท   
                   งบลงทุน รวม 368,880 บาท    
          ค่าครุภัณฑ์  รวม 368,880 บาท    
          ครุภัณฑ์ส านักงาน        
                   เก้าอี้เด็กนักเรียน จ านวน 15,600 บาท    
                   เก้าอี้ท างานแบบล้อเล่ือน จ านวน 18,000 บาท    
          เครื่องตัดกระดาษ  จ านวน 1,880  บาท    
          เครื่องปรับอากาศ จ านวน 108,000 บาท    
          ชุดโต๊ะขาพับด้านหน้าสีขาว จ านวน 5,400  บาท    
          ชุดโต๊ะนักเรียนและเก้าอี้นักเรียน   จ านวน 126,000 บาท                    
                                       ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน จ านวน 24,000 บาท    
          โต๊ะท างาน   จ านวน 8,000 บาท    
          ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       
                    เครื่องเสียงพร้อมล าโพงและไมค์ จ านวน  9,000บาท    
           ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
                    ไส้กรองน้ า  จ านวน  3 เครื่อง จ านวน 9,000 บาท  
           ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
                    เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล จ านวน 44,000 บาท        
          งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,435,917 บาท 
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                                       งบบุคลากร    รวม 4,991,520 บาท    
           เงินเดือน (ฝ่ายประจ า รวม 4,991,520 บาท    
           เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,367,560 บาท    
           เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน 42,000 บาท    
           ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,510,200 บาท                  
                                       เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง  จ านวน 71,760 บาท                          
                                       งบด าเนินงาน รวม 2,088,397 บาท    
           ค่าตอบแทน   รวม 79,800 บาท  
           เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 79,800 บาท    
                    ค่าใช้สอย      รวม   968,100 บาท    
           รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                    อาหารกลางวันเด็กโรงเรียนในสังกดั อบต.โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง 
                    จ านวน 140,000 บาท    
           อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโพนทอง  จ านวน 828,100 บาท 
                              ค่าวัสดุ รวม 1,040,497 บาท    
           ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,040,497 บาท    
           งบเงินอุดหนุน  รวม 1,356,000 บาท    
           เงินอุดหนุน   รวม 1,356,000 บาท    
                    เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
                    อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน  
                                       1,356,000 บาท  
นางสาวพัชณี  ค าสะไมล์          แผนงานสาธารณสุข                        
หัวหน้าส านักปลัด         งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  รวม 2,272,240 บาท                    
                                       งบบุคลากร  รวม 1,236,240 บาท    
           เงินเดือน (ฝ่ายประจ า รวม 1,236,240 บาท    
           เงินเดือนพนักงาน  จ านวน 355,320 บาท    
           ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 816,000 บาท  
           เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง  จ านวน 64,920 บาท                          
                                       งบด าเนินงาน   รวม  1,036,000 บาท    
           ค่าตอบแทน  รวม 184,000 บาท    
           ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                     จ านวน 144,000 บาท    
           "เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการส าหรับนักบริบาลท้องถิ่น 2  ต าแหน่ง เดือน 
                                        ละ 6,000 บาท จ านวน  12  เดือน     
           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 40,000 บาท  
                              ค่าใช้สอย   รวม 772,000 บาท    
           รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
                                       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน 102,000  บาท    
           รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
           โครงการควบคุมป้องกันและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 50,000 บาท  
                   โครงการคัดแยกขยะและก าจัดขยะจากต้นทางในชุมชน                                



14 

 

                                       จ านวน 50,000 บาท    
           โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน  จ านวน 30,000 บาท 
                     โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน    จ านวน 60,000 บาท 
                     โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one)        
                                        จ านวน 100,000 บาท 
          โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก จ านวน             
                                      80,000 บาท    
         โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะในชุมชนต าบล 
                                     โพนทอง  จ านวน  120,000 บาท    
         โครงการอบรมและเพิ่มศักยภาพผู้น าด้านสุขภาพในชุมชน   
                  จ านวน 150,000 บาท    
         โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จ านวน 30,000 บาท                                            
                                     ค่าวัสดุ   รวม 80,000 บาท    
         วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 30,000 บาท    
         วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวน 50,000 บาท      
                                     แผนงานสังคมสงเคราะห์       
                  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  รวม 867,840 บาท                               
                                      งบบุคลากร  รวม 782,340 บาท    
          เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 782,340 บาท    
          เงินเดือนพนักงาน จ านวน 615,420 บาท    
          ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 160,800 บาท    
          เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง  จ านวน 6,120  บาท    
          งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท    
          ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท    
          ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท                              
                                      ค่าเช่าบ้าน  จ านวน 60,000 บาท    
          เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท    
          งบลงทุน รวม 5,500 บาท    
          ค่าครุภัณฑ์  รวม  5,500 บาท   
          ครุภัณฑ์ส านักงาน        
                             ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จ านวน 5,500  บาท  
นายอานุภาพ สุขสานต์           แผนงานเคหะและชุมชน       
ผู้อ านวยการกองช่าง        งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม  4,883,520 บาท              
                                      งบบุคลากร  รวม 2,060,220 บาท    
          เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,060,220 บาท    
          เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,445,220 บาท     
          เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน 42,000 บาท    
           ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน 519,000 บาท    
                                       เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 54,000 บาท    
          งบด าเนินงาน รวม 1,442,800 บาท 
          ค่าตอบแทน รวม  177,800 บาท    
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          ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          จ านวน 50,000 บาท    
                                      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท  
                            ค่าเช่าบ้าน  จ านวน 72,800 บาท 
        เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน  25,000 บาท    
        ค่าใช้สอย   รวม 730,000  บาท    
        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
                 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท    
        2. ค่าสอบเขตท่ีดิน   50,000 บาท  
        รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
                           ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 50,000 บาท    
                 โครงการจัดการน้ าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ าใต้ดิน)  
                 จ านวน 100,000 บาท    
        โครงการอบรม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร,พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน   
        จ านวน 20,000บาท  
        ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  460,000 บาท    
                 1.ค่าซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้           100,000   บาท        
                                    2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                            50,000   บาท                                         
                                    3. ค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน             30,000    บาท                                        
                                    4. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวอบต.   60,000  บาท        
                                    5. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล                20,000  บาท                                 
                                    6. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ       200,000 บาท  
              ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท    
       วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท    
       วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000  บาท    
       วัสดุก่อสร้าง  จ านวน 250,000 บาท    
       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000  บาท    
       วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 20,000  บาท    
                วัสดุคอมพิวเตอร์   จ านวน 50,000  บาท    
       ค่าสาธารณูปโภค    รวม 85,000  บาท    
       ค่าไฟฟ้า    จ านวน 85,000  บาท    
       งบลงทุน    รวม   430,500  บาท    
       ค่าครุภัณฑ์                        รวม  30,500 บาท    
       ครุภัณฑ์ส านักงาน        
                ตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน จ านวน 11,000 บาท    
       ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        
       เทปวัดระยะ  จ านวน 10,500 บาท    
       ประแจจับแป๊บ           จ านวน 9,000 บาท    
                 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 400,000 บาท    
       ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
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       ปรับปรุงจุดสูบน้ าหนองใหญ่ เพื่อใช้เติมน้ ารถบรรทุกน้ า    
                จ านวน 100,000 บาท    
         ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้       
                                     ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้างค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชนหรือนินิบุคคล
         จ านวน  200,000 บาท    
         ค่าจ้างออกแบบและประมาณราคาระบบส่งน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
                  จ านวน   100,000 บาท    
         งบเงินอุดหนุน รวม 950,000 บาท    
         เงินอุดหนุน   รวม 950,000 บาท    
         เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
         อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ  จ านวน 350,000 บาท    
                                     อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 600,000 บาท  
                            งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   รวม 182,000 บาท    
                            งบด าเนินงาน  รวม 132,000 บาท    
          ค่าใช้สอย รวม  102,000 บาท    
         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
                  ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยงานด้านก าจัดขยะ   จ านวน 102,000 บาท   
         ค่าวัสดุ  รวม 30,000 บาท    
         วัสดุอื่น  จ านวน 30,000 บาท    
                  งบลงทุน   รวม 50,000 บาท    
         ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 50,000  บาท    
         อาคารต่าง ๆ        
         ก่อสร้างบ่อก าจัดขยะอินทรีย์   จ านวน  50,000 บาท                    
นางสาวพัชณี  ค าสะไมล์         แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                     
หัวหน้าส านักปลัด       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  รวม 236,000 บาท                 
                                      งบด าเนินงาน  รวม 236,000  บาท    
          ค่าใช้สอย   รวม 236,000 บาท    
          รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
          กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ านวน 30,000 บาท  
                             กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ านวน 50,000 บาท    
          โครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน  จ านวน 30,000 บาท                        
                                      โครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรี  จ านวน 90,000 บาท    
          โครงการส่งเสริมสนับสนุนแผนชุมชน  จ านวน 6,000 บาท    
          โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน  จ านวน 30,000 บาท                                               
                                      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     
                   งานกีฬาและนันทนาการ   100,000  บาท    
                             งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท    
          ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 
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                                      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
          โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาส าหรับเยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี
          จ านวน 100,000 บาท   
                                      งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   รวม 360,000 บาท    
                            งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท    
         เงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท    
         เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
         อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลโพนทอง  จ านวน 360,000 บาท       
                                     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
         งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  รวม 150,000 บาท    
                  งบลงทุน   รวม 150,000 บาท    
        ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม  150,000 บาท    
        ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     
        แผนงานการเกษตร        
                 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 547,320 บาท    
                 งบบุคลากร รวม 355,320 บาท  
        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 355,320  บาท    
        เงินเดือนพนักงาน  จ านวน 355,320 บาท    
        งบด าเนินงาน รวม 192,000 บาท    
        ค่าใช้สอย รวม 192,000 บาท    
        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
                 จ้างเหมาบุคคลช่วยงานด้านเกษตร  จ านวน 102,000 บาท    
                  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
                 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
                 จ านวน 30,000 บาท    
        โครงการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์  จ านวน 30,000 บาท    
                                     โครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงดิน จ านวน 30,000 บาท 
                  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  รวม 50,000 บาท    
                           งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท    
                  ค่าใช้สอย  รวม 50,000 บาท    
                  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
                 โครงการท้องถิ่นสร้างพื้นท่ีสีเขียว จ านวน 50,000 บาท    
        แผนงานงบกลาง        
        งบกลาง  รวม 23,672,568 บาท    
                  งบกลาง รวม  23,672,568 บาท    
                   งบกลาง รวม   23,672,568  บาท    
                   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน  256,308 บาท    
                   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  จ านวน 20,000 บาท 
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                   เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 15,466,800 บาท    
                   เบ้ียยังชีพคนพิการ จ านวน 7,084,800 บาท    
                   เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 126,000 บาท    
              ส ารองจ่าย  จ านวน 300,000 บาท 
              รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
                      เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 150,000 บาท    
                     เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  
                      จ านวน 211,965  บาท    
                    เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 56,695 บาท    
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ      ครับครบแล้วนะครับ สมาชิกท่านไหนจะสอบถามเรื่องไหนบ้างขอเชิญเลยครับ 
ประธานสภาฯ                   
นางสาวอรพินท์  อุตมะพันธุ์    เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 7       ราชการ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 
                                     นางสาวอรพินท์ อุตมะพันธุ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี  7  ก็มีข้อสงสัยข้อหนึ่ง 
                                     ค่ะเกี่ยวกับการติดต้ังหอกระจายข่าว หน้า 11/53 อยากให้ระบุด้วยนะค่ะ 
                                     ว่าท่ีท าท่ีไหน ท้ัง 12 หมู่บ้านรึเปล่าอยากให้เพิ่มรายละเอียดค่ะ 
นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา         จากข้อสงสัยท่ีท่านสมาชิกสภา หมู่ท่ี 7 ได้สอบถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ  
นายก อบต.โพนทอง             การติดต้ังหอกระจายข่าว ให้เป็นในส่วนของรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณ 
                                      ของเจ้าหน้าท่ีและคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมในรายละเอียดท่ี 
                                      เกี่ยวข้องต่อไปครับ 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ     ตามท่ีนายกฯ  ได้ช้ีแจงรายละเอียด ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี              
ประธานสภาฯ                    พ.ศ.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
                                     ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  
                                     หมวด ๓ ว่าด้วยญัตติ ข้อ ๔๗  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง               
                                     ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะ 
                                     รับหลักการแห่งข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิก สภาท้องถิ่นประสงค์ท่ีจะ 
                                     อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ อภิปรายในเรื่องนั้น 
                                     พอสมควรแล้ว ดังนั้นมีสมาชิกสภาฯท่านใด ประสงค์จะอภิปราย หรือซักถาม 
                                     อีกหรือไม่ 
ท่ีประชุม                 ไม่มีการอภิปราย 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ     หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแล้วผมจะขอมติท่ีประชุมรับหลักการ (ร่าง)  
ประธานสภาฯ                    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 1 ขั้นรับ 
                                     หลักการ ผมขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม                 มีมติเห็นชอบ รับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                     งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในวาระท่ี 1  ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ                    
                                     ผู้มาประชุม  จ านวน 23 คน   
                                     เห็นชอบ จ านวน  20  คน 
                  ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   คน 
                  งดออกเสียง จ านวน    3  คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และ 
                                     เลขานุการสภาฯ ) 
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นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ     ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประธานสภาฯ                    ประชุมสภา ฯ ท้องถิ่น  พ.ศ.2547  (แก้ไขถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ 45   
                                     ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ 
                                     พิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24              
                                     ช่ัวโมงนับแต่สภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นและส่งร่างข้อบัญญัติฯ 
                                     นั้นให้คณะกรรมการ แปรญัตติพิจารณาและท่ีประชุมจะต้องก าหนดระยะเวลา 
                                     เสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปราย  
                                     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
                                     ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45, 49 และหมวดท่ี 8 ข้อ 103 – 110 ขอให้        
                                     สมาชิกสภาฯ เสนอช่ือสมาชิกผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นกรรมการ 
                                     แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จ านวน 3 - 7 คน การเลือก ตามระเบียบ 
                                     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข 
                                     เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554) ข้อ 8 จึงขอให้ท่ีประชุมก าหนดว่าจะเลือก 
                                     กรรมการแปรญัตติกี่คน และเสนอ ช่ือสมาชิกสภาฯ ท่ีเหมาะสมเพื่อท าหน้าที                                             
                                     ต่อไป                     
นายป้อมเพ็ชร สายสุพรรณ์     ขอเสนอการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  3    คน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ     มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น            
ประธานสภาฯ                   จะได้ขอมติท่ีประชุมต่อไป 
มติท่ีประชุม                 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ี นายป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ ให้มีคณะกรรมการ 
                                     แปรญัตติ จ านวน 3 คน 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ     ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอช่ือผู้ท่ีจะเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 
ประธานสภาฯ                                                                                                                                       
นางเมตตา  ตาปราบ            ขอเสนอ นางทองจันทร์  มาภักดี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 5 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3  
นางทองจันทร์ มาภักดี          ขอสละสิทธิ์ค่ะ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 5 
นางอรพนิท์ อุตมะพันธุ์         ขอเสนอนายจ าเนียร  เทียมครู สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 7 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี  7        
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ     ขอผู้รับรอง  2  ท่าน  
ประธานสภาฯ  
ท่ีประชุม        นายทองเคลือบ เกาะม่วงหมู่ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9  ให้การรับรอง  
         นายทองเล่ือน  คุณล้าน สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 1   ให้การรับรอง    
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ     มีผู้เสนอกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และมีผู้รับรอง 2 คน ครบตาม 
ประธานสภาฯ                    ระเบียบฯ หากไม่มี ผู้ใดเสนอช่ือผู้อื่นอีก จึงขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให้            
                                     นายจ าเนียร  เทียมครู สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 7 เป็นกรรมการแปรญัตติ                                  
มติท่ีประชุม                 เห็นชอบให ้นายจ าเนียร  เทียมครู สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 7  เป็นกรรมการ 
                                     แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ              
                                     พ.ศ. 2563  คนท่ี 1 
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นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ      ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอช่ือผู้ท่ีจะเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 
ประธานสภาฯ                      
นายทองเล่ือน  คุณล้าน          ขอเสนอ นายวีระพล  พิมพ์ชัยภูมิ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ       ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
ประธานสภาฯ          
ท่ีประชุม          นายป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4  ให้การรับรอง  
           นายจ าเนียร  เทียมครู สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 7   ให้การรับรอง 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ        มีผู้เสนอกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และมีผู้รับรอง 2 คน ครบตาม 
ประธานสภาฯ          ระเบียบฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอช่ือผู้อื่นอีก จึงขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให้   
                                        นายวีระพล  พิมพ์ชัยภูมิ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 
มติท่ีประชุม           เห็นชอบให้ นายวีระพล  พิมพ์ชัยภูมิ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 เป็น กรรมการ 
                                        แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563  
                                        คนท่ี 2 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ        ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอช่ือผู้ท่ีจะเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 
ประธานสภาฯ 
นางสุดารัตน์  สมัตถะ            ขอเสนอ  นายสรรเสริญ  กองจันทร์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี  9 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ         ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
ประธานสภาฯ    
ท่ีประชุม           นางทองจันทร์  มาภักดี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 5 ให้การรับรอง 
            นางยุวดี  วิสัยดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 5   ให้การรับรอง 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ         มีผู้เสนอกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และมีผู้รับรอง 2 คน            
ประธานสภาฯ                        ครบตามระเบียบฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอช่ือผู้อื่นอีก จึงขอมติท่ีประชุมเห็นชอบ 
                                         ให้ นายสรรเสริญ  กองจันทร์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี  9 เป็นกรรมการ 
                                         แปรญัตติ   คนท่ี 3 
มติท่ีประชุม                     เห็นชอบให้ นายสรรเสริญ  กองจันทร์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี  9 เป็น  
                                         กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ    
                                         พ.ศ. 2562 คนท่ี 3 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ         ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ท้ัง 3 คน ไปก าหนดวันนัดประชุมกับทาง
ประธานสภา ฯ                     เลขานุการสภา ฯ เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และ 
                                         เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ และด าเนินการพิจารณาแปรญัตติร่าง 
                                         ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้ว 
                                         เสร็จ และจัดท าประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  
นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ    ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติหลังจากเลิกประชุมสภาวันนี้ครับ 
เลขานุการสภา ฯ 
ท่ีประชุม                     รับทราบ 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ         การก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติของร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภาฯ            รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้ท่ีประชุมได้เสนอ 
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นายป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ ขอเสนอให้ส่งค าแปรญัตติให้กับคณะกรรมการฯ ต้ังแต่วันท่ี 22-23 
สภาฯ หมู่ท่ี 4                         สิงหาคม  2562 เวลา 08.30 -16.30 น. ถึงวันท่ี  24-25  
                                          สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาท่ีท าการ 
                                          องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ          มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น จะได้
ประธานสภาฯ                   ขอมติท่ีประชุมต่อไป 
มติท่ีประชุม                      ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ี นายป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ  สมาชิกสภาฯ  
                                          หมู่ท่ี 4 เสนอ 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ          ต่อไปการก าหนดวันลงมติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ประธานสภาฯ                        งบประมาณ พ.ศ.2563 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอก าหนดวันลงมติ (ร่าง) 

          ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 2 ขั้น  
          แปรญัตติ     และวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ต่อไป ขอเชิญเสนอ 

นางเมตตา ตาปราบ           ขอเสนอวันลงมติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 3           พ.ศ.2563 ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 
             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ          มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น จะ 
ประธานสภา                          ได้ขอมติท่ีประชุมต่อไป 
มติท่ีประชุม                      ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ี นางเมตตา  ตาปราบ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 3  
                                          เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่  5  วาระอื่นๆ   
นายจ าเนียร  เทียมครู เรียนท่านประธานสภาท่านผู้บริหารเพื่อนสมาชิกท่ีเคารพทุกท่านครับผมนาย

จ าเนียร เทียมครู สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 7 บ้านโนนม่วงครับผมเรียนถามท่านนายก
เรื่องโครงการท่ีเราเอาดินจากเลิงนาแซงมาถมถนนอยากถามว่าท่านนายกพอจะมี 
งบประมาณพอให้พี่น้องได้ใช้ไปมาได้สะดวกเพราะเมื่อวานผมก็ไปลากรถคันหนึ่ง
ทางมันแคบแล้วก็ล่ืนลงถนนพี่น้องฝากถามว่าพอจะมีงบลูกรังไปลงไหมสักนิด
หน่อยก็ยังดีพอให้พี่น้องได้ไปมาได้สะดวกส่วนท่ีเราไปเสริมถนนเขาก็ฝากขอบ
คุณท่านนายกมาแต่ก็อยากได้เพิ่มคือเรื่องลูกรังครับขอบคุณมากครับ 

นายสุข  วงษ์ศาสาย ครับก็ขออนุญาตท่านประธานสภาเกี่ยวกับทางวัดปู่นาคาย่านาคีก็มีท่านใจบุญได้ 
สมาชิกสภา  อบต น าเอกสารก็ถือว่าชุดใหญ่พอสมควรไปท่ีซับพระไวย์หมู่ท่ี 6 ก็ถือเข้าไปหา

ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็เซ็นต์รับรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเอกสารพวกนี้ผมยังไม่รู้
รายละเอียดผู้ใหญ่เรียกผมไปผมก็ไปคุยกับเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีน าเอกสารมาหลังจากนั้น
ผมยังไม่รับผิดชอบบอกว่าให้ไตร่ตรองให้ดีก่อนท่านก็ถือเอกสารนี้กลับคืนไปอยู่
อีก 2 วันผู้ท่ีช่ือวินัย มาหาผมอีกก็น าเอกสารชุดเดิมมาอีกก็มาคุยกับผมว่า
ประโยชน์ต่างๆ และช้ีแจงเหตุผลให้ผมฟังท่านก็บอกว่าท่านได้พบประกับท่าน
นายกมาแล้วได้คุยกับท่านนายกแล้วแต่ว่าผมก็ไม่รู้รายละเอียดผมก็เลยเซ็นต์
รับรองให้ผมได้น าเอกสารชุดนี้เข้ามาท่ีสภาต าบลให้ขอความเห็นชอบทางสภา
เกี่ยวกับผู้ใจบุญเขาจะสร้างกุฏิต่อ  เอกสารพวกนี้ก็ถือว่าเขาถ่ายมาแล้วเรียบร้อย
ผมก็อยากให้ท่านนายกไปตรวจสอบนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับท่าน
นายกเขาบอกว่าเขาคุยกับท่านนายกมาแล้วเรื่องประเด็นท่ี 1 นะครับแต่ว่านายก
ได้คุยหรือไม่ได้คุยผมก็ไม่รู้ผมอยากให้ตรวจสอบเอกสารนิดหนึ่งครับช่วงท่ีดินท่าน



22 

 

ประธานก็ถามว่ามันเป็นท่ีดินส่วนตัวหรือว่าท่ีดินสาธารณะท่ีดินแปลงนี้มันเป็นท่ี
ส่วนตัวของท่านหลวงพ่อชัยรินแต่ว่าท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วเขาจะมาสร้างต่อก็ 
เลยน าเอกสารตัวนี้เข้าสภาให้ประธานได้ขอมติในท่ีประชุมเกี่ยวกับสมาชิกจะ
เห็นชอบหรือไม่ผมก็ไม่รู้รายละเอียดส่วนท่ีว่าจะเดินหน้าต่อไปจะไปถึงเจ้าคณะ
ต าบลเจ้าคณะอ าเภอเจ้าคณะจังหวัดหรือไปท่ีส านักงานท่ีดิน สปก. อันนี้เป็น
หน้าท่ีของเขาเขาก็อยากให้ทางสภาของเรายกมือเห็นชอบสร้างต่อมันก็มีเท่านี้น า
เรียนให้ท่านประธานได้รับทราบหรือว่าอยากจะให้ท่าน อบต.เคลือบได้ช้ีแจงอีก
นิดหนึ่งเพราะว่าท่านเป็นผู้ด าเนินการมาต้ังแต่เริ่มต้นท่านก็เป็นกรรมการคนหนึ่ง
ในวัดเชิญ อบต.เคลือบครับผม 

นายทองเคลือบ  เกาะม่วงหมู่ กราบเรียนท่านประธานและท่านนายกเรื่องของวดันะครับอย่างเรื่องท่ีดินมันเป็น 
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี  9 ของหลวงพ่อชัยรินคือว่าท่านซื้อจากญาติพี่น้องท่านท่ีมาสร้างวัดนี้คือว่ามันเป็นท่ี

ของ สปก.แต่ว่าตอนนี้เขาก็ด าเนินงานไปท่ีแรกมันเป็นท่ีค าอิงแต่ทีนี้เขาไป
เดินเรื่องทาง สปก ท่ีท่าน 3 แปลงนี้ท่านให้เป็นที่ของส านักสงฆ์ครับของปู่ยาคา
ย่านาคีก็มีแค่นี้ท่ีผมรู้มานะครับผมขอบคุณครับ 

นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับกระผมนายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ สมาชิก 
เลขานุการสภา อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ท่ี 2 ตามระเบียบของมหาเถระสมาคมมาครา 37 

เขาเขียนว่าอย่างนี้ห้ามเจ้าอาวาสสร้างกุฏิขึ้นมาใหม่เว้นแต่จะต่อเติมท่ีมันช ารุด
ทรุดโทรมพอประมาณเพราะฉะนั้นถ้าพระจะสร้างใหม่มันไม่เข้ากฎเถระมหา 
สมาคมถ้าต่อเติมหรือซ่อมแซมท่ีมันช ารุดพอประมาณเลยนะไม่ใช่วุ่นวายขาย
กระจาดไปแพร่ชาวบ้านเป็นแสนเป็นล้านเขาเขียนไว้ว่าพอประมาณเพราะฉะนั้น
ถ้าจะท าก็อย่าไปสร้างใหม่เป็นลักษณะบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพเดิมทีนี้ท่ีดิน
แปลงนี้ถ้าส านักสงฆ์รับเป็นที่ส านักสงฆ์ต้องไปท่ีส านักสงฆ์อย่างเดียวเพราะกฎ
มหาเถระสมาคมเขาเขียนมาตรา 37 ว่าอย่างนั้นจึงแจ้งให้รับทราบไม่ต้องไปอัน
อื่นหรอกไปท่ีส านักมหาเถระสมาคมไปเปิดดูก็ได้มาตรา 37 มีหรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะเขาเขียนให้เพียงว่าให้บ ารุงรักษาวัตถุทางพุทธศาสนาพอประมาณไม่ให้เกิน
ความจ าเป็นคือพระเขาไม่ให้สร้างอะไรท้ังส้ินมีแต่โยมสร้างให้แล้วตัวเองมาอาศัย
เท่านั้นแต่เด่ียวนี้พระเป็นคนสร้างเองเลยแล้วก็ไปเรี่ยไรเงนิไม่พอประมาณเลยมัน
มีค าสุดท้ายพอประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเดินเรื่องไปท่ีส านักสงฆ์เลยขอบคุณ
ครับ 

นายสุข  วงษ์ศาสาย ขออนุญาตนิดหนึ่งครับค าว่าสร้างใหม่หรือว่าต่อเติมมีภาพถ่ายมีเอกสาร 
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 6 เรียบร้อยครับคือเขาจะต่อเติมเกี่ยวกับกุฏิเกี่ยวกับศาลาการเปรียญท่ีสร้างยังไม่

เสร็จภาพถ่ายเขาถ่ายมาสักห้าหกเจ็ดหลังสร้างไว้ยังไม่ทันเสร็จเขาอยากต่อเติมให้
มันเสร็จเรียบร้อยไม่ได้สร้างใหม่เหมือนคุณพ่อว่าอยากให้เปิดเอกสารกับท่าน
สมาชิกได้เห็นภาพถ่ายกุฏิหลังท่ีเขาถ่ายมาห้าหกหลังยุในภาพถ่ายคือต่อเติม 

นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา เรียนท่านประธานสภาตามท่ีมีผู้ได้ส่งเอกสารมาให้กระผมและได้สอบถาม 
นายก  อบต. เกี่ยวกับวาระอื่นๆวาระท่ี 5 ขอตอบในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของพี่น้องประชาชนหมู่ท่ี 7 สืบเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากถนนแล้วก็ได้
ร้องทุกข์มาทาง อบต. ได้ท าการแก้ไขเบื้องต้นให้แล้วเมื่อปีท่ีผ่านมาทีนี้สืบเนื่อง
จากทางผมเองได้มีคณะกรรมการกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ได้ขอโครงการขุด
ลอกเล้ิงนาแซงแล้วดินมันเหลือซึ่งผู้รับเหมาท่ีด าเนินการในพืน้ท่ีได้ประสานทาง 



23 

 

  ผอ.โยธาและนายช่างโยธามาหาท่ีท้ิงดินก็เลยพิจารณาแล้วได้ส่ังการให้กับทาง
โยธาไปยกระดับถนนเส้นโนนม่วงบ้านผือจุดหนึ่งและอีกจุดหนึ่งบริเวณของ
นานางอุ้นตอนนี้ก็ได้ปรับแล้วในส่วนของท่ีจะด าเนินการเรื่องของลูกรังกไ็ด้คุย
แล้วว่าให้พี่น้องเขียนค าขอรับบริการมาเพื่อด าเนินการอีกทีหนึ่งก็จะได้พิจารณา
ต่อไปอีกทีหนึ่งก็ดูเรื่องงบประมาณด้วยในของหมู่ท่ี 7 วันนี้ก็ถือว่าแก้ไขได้ดีต่อไป
ขอตอบข้อซักถามท่ีท่านสมาชิกหมู่ท่ี 6 ถามผ่านท่านประธานสภาขอตอบท่าน
ประธานสภานะครับสืบเนื่องจากท่ีผ่านมาต้องขอเอ่อช่ือหลวงพ่อวิทย์ท่ีเป็น
ชาวบ้านบ้านหนองหญ้ารังกาหมู่ท่ี 9 ท่านได้บวชและได้สร้างได้ไปอยู่จ าวัดในท่ี 
ของท่านได้มีการก่อสร้างซึ่งท่านก็ได้ปฏิบัติธรรมและได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมใน
ท่ีต่างๆและทีนี้ท่านได้ป่วยอาพาธและรักษาตัวสุดท้ายท่านได้มรณภาพศพก็ตั้ง
บ าเพ็ญกุศลอยู่ท่ีท่ีของท่านก็ไม่ทราบว่าเอกสารเป็นโฉนดหรือกรรมสิทธิ์ใน
รูปแบบไหนซึ่งเมื่ออาทิตย์ท่ีผ่านมาได้มีการก าหนดฌาปนกิจศพของท่านซึ่งผมก็
ได้รับเชิญไปร่วมงานในครัง้นั้นก็ได้พบกับญาติของท่านมาสร้างภายหลังท่านได้
เป็นประธานในงานศพในวนันัน้ได้ทราบในภายหลังว่าท่านเคยเป็นคณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูและทีนี้ท่านก็ได้คุยด้วยวาจาในเบ้ืองต้นว่าถ้ามีใจความท่ีพอ
ทราบได้ดังนี้คือไม่อยากให้ท่ีปฏิบัติธรรมตรงนี้เป็นท่ีรกร้างว่างเปล่าไม่มีคนดูแลก็ 
เลยอยากจะสร้างเป็นวัดด าเนินการให้ถูกต้องได้สอบถามผมว่าตอนนั้นรอท่ีจะ
ประชุมเพลิงอยู่ก็ว่าจะด าเนินการยังไงผมก็ช้ีแจงไปคร่าวๆในเบ้ืองต้นนะครับว่า
ต้องด าเนินการไปตามข้อกฎหมายซึ่งผมก็ไม่ทราบได้ว่าท่ีตรงนั้นเป็นท่ีเอกสารใน
รูปแบบใดหรือด าเนินการมาแล้วเป็นอย่างไรแต่ก็เจอกันแล้วก็ถามตรงนั้นเลยผม
ก็ไม่มีข้อมูลได้ก็เลยบอกว่าให้ด าเนินการตามระเบียบถ้าเป็นเรื่องของการขอ
อนุญาตก่อสร้างต้องมีรูปแบบรายการเสนอขอผ่าน อบต.ก็ต้องมีแบบรับรอง
เพราะว่าอาคารคนเข้าไปอยู่อาศัยส่วนการเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์
ต้องคุยดูก่อนนะครับพึ่งเห็นเอกสารในวันนี้เอกสารสิทธิ์ท้ายเอกสารนะครับระบุ
ว่าเป็นที่ สปก. จึงเรียนให้ทุกท่านรับทราบนะครับท่ี สปก. ใช้เพื่อประโยชน์ทาง
การเกษตรเด่ียวผมขออนุญาตอ่านให้พวกท่านรับทราบด้านหลังของเอกสาร
ทะเบียนท่ีอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดินคือท่ีดินท่ีบุคคลได้รับสิทธิ์โดยการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
การเกษตรกรรมจะท าการแบ่งแยกหรือโอนสิทธิ์ในท่ีดินนั้นไปยงับุคคลอื่นมิได้เว้น
แต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทาญาติโดยธรรมหรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร
หรือ สปก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมท้ังนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้
เป็นท่ีดินของ สปก. ท่ีมี 4 ฉบับตัวนี้นะครับคือปฏิรูปเพื่อการเกษตรในส่วนการ
ขออนุญาตเปล่ียนแปลงต่างๆเป็นอ านาจของผู้ดูแลเรื่องของท่ี สปก. ตัวนี้ไม่ใช่
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใดในการ
เจาะน้ าบาดาลเองหรือการเปล่ียนแปลงหรือด าเนินการต่างๆต้องได้รับการ
อนุญาตจาก สปก. ก่อนตามท่ีเคยได้ไปรับทราบในเรื่องของการเจาะน าบาดาล
เพื่อท าการเกษตรต่างๆหรือการก่อสร้างท่ีจะด าเนินการท่ีไม่ใช่ในรูปแบบของ
การเกษตรจะต้องขออนุญาตทาง สปก. ก่อนแม้กระท้ังเจาะน้ าบาดาลนะครับ
อย่างเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและท่ีกรมน้ าบาดาลได้ 
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แจ้งท่ีประชุมคณะผู้บริหารในเดือนท่ีผ่านมาว่ารายการเจาะน้ าบาดาลเพื่อขอ
งบประมาณของกระทรวงพลังงานหรอืหน่วยงานอื่นถ้าเป็นท่ีเอกสารสิทธิ์ส่วน
บุคคลท่ัวไปสามารถท่ีจะขอและเจาะได้เลยแต่ท่ี สปก. ต้องขอรับความเห็นชอบ
จาก สปก. ก่อนในเคสนี้ก็เหมือนกันในการก่อสร้างในการขออนุญาตต้องให้ทาง 
สปก. พิจารณาก่อนว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่และก็ในรูปแบบของการท่ีจะ
ต้ังเป็นวัดซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นเองไม่มีความรู้ทางด้านนี้จึงขอให้ทางหมู่บ้านและผู้ท่ี
จะด าเนินการไปปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมหรือองค์การศาสนาและก็ทาง สปก.  
มาก่อนแล้วก็น าเสนอในรูปแบบของการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและก็เสนอ
มาอีกทีหนึ่งหรือปรึกษาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการอนุมัติในเรื่องของการใช้ท่ี 
สปก. ก่อนเพื่อท่ีจะน าเสนอให้สภาพิจารณาอีกต่อไปเพื่อไม่เกิดปัญหาในเรื่องของ
การใช้ท่ีการเปล่ียนแปลงสิทธิ์หรือการอนุมัติอนุญาตในการก่อสร้างในท่ี สปก. ท่ี
จะขัดต่อกฎหมายหรือข้อระเบียบหรือหนังสือส่ังการต่างๆทางราชการท่ีก าหนด
จึงเรียนให้กับท่านประธานสภาได้รับทราบขอบคุณครับ 

นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ ขอบคุณครับท่านนายกท่านได้เรียนปรึกษาผมผมก็ได้คุยกับท่านในเบ้ืองต้นน 
ประธานสภาฯ ครับท่านทองสุข ก็บอกว่า 1 เป็นที่ สปก. และเป็นท่ีส่วนบุคคลซึ่งสภาคงไม่มี

อ านาจในการท่ีจะไปอนุมัติให้ใครไปท าอะไรในท่ีส่วนบุคลซึ่งมันไม่ใช่บทบาท 
หน้าท่ีการจะต้ังส านักสงฆ์ท่ีผ่านมาไม่รู้ว่าท่านอาจารย์ได้มาคุยกับ อบต. ไหม ได้
ขอแบบสร้างหรือเปล่าท่ีจะสร้างให้เสร็จเราก็ไม่รู้ผมว่าถ้าท่านจะด าเนินการต่อ
ท่านก็ท าไปในลักษณะของท่านเถอะถ้าจะท าอะไรต่างๆก็น่าจะท าไปเลยถ้าท่าน
ไปท าให้เรื่องมันยุ่งยากท่านจะไม่ได้ท ายิ่งท่านไป สปก. ไปส านักพุทธไปอะไร
ต่างๆท่านจะไม่ได้ท าเลยเดิมหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ขอใครท่านก็ไปท าท่ีปฏิบัติธรรม
ของท่านในท่ีของท่านแต่ถ้าจะท าให้ถูกต้องก็อย่างท่านนายกบอกลองไป สปก. 
ว่าเขาอนุญาตไหมก็ลองไปส านักพุทธให้ท่านเดินตรงนัน้คงไม่เกี่ยวกับสภาเราไม่มี
อ านาจท่ีจะไปพิจารณาเรื่องนี้ในส่วนท่ีส่วนบุคคลก็ฝากท่านเรียนให้ท่านผู้มี
ประสงค์จะเข้าไปด าเนินการได้รับทราบให้เดินไปในส่วนราชการอื่นแล้วก็ให้ไป
อย่างท่ีท่านนายกบอกไปขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อนแล้วท่านก็ด าเนินการโดย
ผ่านชุมชนเพราะว่าชุมชนจะได้ดูแลพวกท่านส่วนในเรื่องของถ้าผ่านแล้วอนุญาต
แล้วจะสร้างอาคารสถานท่ีอะไรก็ค่อยเข้ามาคุยในเรื่องของการสร้างในเรื่องของ
ข้อกฎหมายในการสร้างกับกองช่างว่าเราสามารถด าเนินการในส่วนไหนได้บ้าง
ฉะนั้นก็อยากจะฝากท่านทองสุขนะครับไปเรียนให้ท่านทราบว่าสภาไม่มีอ านาจ
ในการท่ีจะไปอนุญาตให้ท่านได้ท าในเรื่องนี้ในท่ีส่วนบุคคลก็ฝากท่านไปเรียนให้
ทุกท่านทราบแล้วก็น าข้อเสนอของท่านนายกท่ีบอกว่าจะต้องเดินไปตรงไหนๆ ไป
คุยกับท่านอีกทีหนึ่งแต่ถ้าไม่เดินแต่ก็เห็นส านักสงฆ์อื่นๆเขาก็อยู่ได้ก็อยู่กันไปถ้า
ไม่ท าให้สร้างใหญ่โตมโหฬารเป็นพญานาคเก้าเศียรใหญ่หรือว่าท าอะไรต่างๆท่ี
เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆแล้วมีการสร้างอึกทึกครึกโครมมันจะเป็นผลเสียในที
หลังนะครับน่าจะเป็นท่ีปฏิบัติธรรมโดยสงบเรียบร้อยผมว่าน่าจะด าเนินการต่อ
จากหลวงพ่อได้เลยนะครับถ้าจะท าให้ถูกต้องก็เรื่องยาวเลยงานนี้ขอบคุณครับ 
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นายทองสุข  วงษ์ศาสาย ครับก็ได้ฟังค าช้ีแจ้งกับท่านนายกและท่านประธานทีแรกก็เป็นการสงสัยเพราะว่า 
สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  6  ท่านเข้ามาตอนแรกท่านมาคุยเกี่ยวกับเรื่องจะจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ว่าเป็นของหลวงพ่อชัยวิทย์เพราะว่าก็ได้คุยกับผม ผมก็ได้ช้ีแจงให้ฟังเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้วตามหลักกฎหมายเกี่ยวกับสร้างวัดอย่างวัดซับพระไวย์มันก็มีแล้ววัด
ท่ีจดทะเบียนแต่ท่านก็ยังอยากให้วัดท่ี 2 จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอีกท่าน
ก็บอกว่าให้น าเรื่องไปเข้าท่ีสภาองค์การบริหารให้สภาได้อนุมัติยกมือเห็นชอบอัน
นี้ผมก็ฟังอยู่แต่ว่ามันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ผมก็ได้บอกกับเขาว่าเรื่องนี้มันเป็นท่ี 
สปก. คิดว่ามันก็คงจะอนุมัติไม่ได้จะมาจดทะเบียนให้มันถูกต้องแต่วัดซับพระไวย ์
มันมีอยู่แล้วถ้าจะมาซ้ า 1 2 3 มันเป็นไปไม่ได้ผมก็ยกเหตุผลให้ฟังว่าวัดของหลวง
พ่อ๓ษี๓รังก็เดินเรื่องอยู่ยังไม่เสร็จ 2 3 4 5 ปี แล้วท่านก็ไปไม่ได้ก็ถือว่าคุยกัน
แล้วเรียบร้อยท่านก็ไม่ยอมก็เลยไหนๆก็ทดลองดูก็เลยได้รับเอกสารจากท่านไว้
ได้มายื่นทางสภาของเราถ้าหากว่าได้ฟังค าช้ีแจงแล้วผมก็จะน าเรื่องนี้ไปพูดคุยให้
ท่านได้รับฟังอีกทีหนึ่งก็ขอขอบคุณท่านประธานและท่านนายกท่ีให้ความสว่างกับ
บ้านซับพระไวย์ก็ขอขอบคุณมากครับ 

นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ มีท่านไหนอีกไหมครับก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกและแขกผู้มีเกียรติท่ีเคารพทุกท่าน
นะครับท่ีเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายจ่ายประจ าปี 2563ในครั้งนี้ก็บัดนี้ก็
ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับก็คงจะปิดประชุมให้พวกเราเดินทางกับบ้านโดย 
สวัสดิภาพครับ 

  
 

ปิดประชุม  เวลา  14.50  น. 
 

 

                    ลงช่ือ       บุญเหลือ  ทองชัยภูมิ        ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                            (นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ) 
                                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  
 
บันทึกรายงานการประชุมนี้ ได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว เห็นควรส าเนา
แจ้งสมาชิกสภาฯ ทราบ เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป 
 

(ลงช่ือ)          สมาน  หาญอาสา           กรรมการ   
                  ( นายสมาน  หาญอาสา )              
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  หมู่  2 

 
 

(ลงช่ือ)            สุดารัตน์  สมัตถะ         กรรมการ   
                   (  นางสุดารัตน์  สมัตถะ  )              
                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  หมู่  3 

 
 

(ลงช่ือ)           วีรพล   พิมพ์ชัยภูมิ        กรรมการ   
          (  นายวีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ)              

                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  หมู่  8 
 

...................................................................................................................... 
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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  3  คร้ังที่  1 ประจ าปี  ๒๕๖2  นี้ ได้ผ่านการรับรองจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  จึงปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
 

                       ลงช่ือ        บุญเหลือ  ทองชัยภูมิ      เลขานุการสภาฯ 
                                                  (นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ) 
                                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  

                วัน.......เดือน.........................พ.ศ................ 
 
 

     ลงช่ือ         
                                                  (นายเสนีย์   ลุงไธสง)                          
                         รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 


