
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครัง้ที่ 1/๒๕64 

วัน พุธ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕64 
เวลา ๐๙.0๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารสว่นตำบลโพนงาม (ชั้น 2) 

ผู้มาประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

๑ นายบุญมี  บอมโคตร ประธานสภาฯ บุญม ี บอมโคตร  
๒ นายบุญหนกั  ขันขจร รองประธานสภาฯ บุญหนัก  ขนัขจร 

 

๓ นายยืนยง  มะยุโรวาท เลขานกุารสภาฯ ยืนยง มะยุโรวาท  
๔ นายบุญเชิด  แซต่ั้ง ส.อบต.หมู่ ๑ บุญเชดิ  แซ่ตัง้  
๕ นางปนดัดา ชมชัยรัตน์ ส.อบต.หมู่ ๑ ปนัดดา ชมชัยรัตน ์  
๖ นายอดศิักดิ์  คำราช ส.อบต.หมู่ ๒ อดิศักดิ์  คำราช  
๗ นายคณติ  พุทธตาเต ส.อบต.หมู่ ๓ คณิต  พุทธตาเต  
๘ นายทอง  อาจสมด ี ส.อบต.หมู่ ๓ ทอง  อาจสมด ี  
๙ นายสุริยันต์  สุขศาลา ส.อบต.หมู่ ๔ สุริยันต ์ สขุศาลา  

๑๐ นายอาทร เสริฐผล ส.อบต.หมู่ ๕ อาทร เสริฐผล  
๑๑ นายอุดม  ดวงพรหม ส.อบต.หมู่ ๕ อุดม  ดวงพรหม  
๑๒ นายจำลอง  โพธิ์ศร ี ส.อบต.หมู่ ๖ จำลอง  โพธิศ์ร ี  
๑๓ นายสุกัน รสด ี ส.อบต.หมู่ 7 สุกัน รสด ี  
๑๔ นางจิราภรณ์  เสียงใส ส.อบต.หมู่ 7 จิราภรณ์  เสียงใส  
๑๕ นายยุทิน  คำหอม ส.อบต.หมู่ 8 ยุทิน  คำหอม  
๑๖ นางสาวพิศเพลิน สิงละวนั ส.อบต.หมู่ 8 พิศเพลิน สิงละวนั  
๑๗ นายมนตร ี สนุารกัษ ์ ส.อบต.หมู่ 9 มนตรี  สุนารักษ ์  
๑๘ นายกฤษณะ  พาภักด ี ส.อบต.หมู่ ๑0 กฤษณะ  พาภักด ี  
๑๙ นายหนูเจน  พลชัยสงค ์ ส.อบต.หมู่ ๑๑ หนูเจน  พลชัยสงค ์  
๒๐ นายคง  นิทาน ส.อบต.หมู่ ๑1 คง  นิทาน  
๒๑ นายเสลา  หาญลือ ส.อบต.หมู่ ๑2 เสลา  หาญลือ  
๒๒ นายสังเวียน  พนยาง ส.อบต.หมู่ ๑๓ สังเวียน  พนยาง  
๒๓ นายบรรลุ  คำโคตรสูนย ์ ส.อบต.หมู่ ๑3 บรรล ุ คำโคตรสนูย ์  
๒๔ นายบุระพันธ ์ แสงตา ส.อบต.หมู่ ๑4 บุระพันธ์  แสงตา  
๒๕ นายคำมาย  โคตรสมบัต ิ ส.อบต.หมู่ ๑4 คำมาย  โคตรสมบตั ิ  
๒๖ นางทองใบ  ถิ่นอุบล ส.อบต.หมู่ ๑๕ ทองใบ  ถิ่นอุบล  
๒๗ นายยนต์  พรมมา ส.อบต.หมู่ ๑5  ยนต์  พรมมา  



๒๘ นายสมยศ  อำไพ ส.อบต.หมู่ ๑๖ สมยศ  อำไพ  
๒๙ นายอรรถพล  ปัดส ี ส.อบต.หมู่ ๑๖ อรรถพล  ปดัส ี  
๓๐ นายสมยศ  ปาปะกัง ส.อบต.หมู่ ๑๗ สมยศ  ปาปะกัง  

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

๓๑ นายไพรฑูรย์ จนัทจร ส.อบต.หมู่ 17 ไพรฑูรย์ จันทจร  
๓๒ นายสุพัด  แก้วเบ้า ส.อบต.หมู่ ๑๘ สุพัด แก้วเบ้า  
๓๓ นายสายตา  นนวังชัย ส.อบต.หมู่ ๑๘ สายตา นนวังชัย  
34 นายทองดี  สมศรีงาม ส.อบต.หมู่ ๑๙ ทองด ี สมศรีงาม  
35 นายอุทัย พลพิทักษ ์ ส.อบต.หมู่ ๒๐ อุทัย พลพิทักษ์  
36 นายอุบล  ดาสีทา ส.อบต.หมู่ ๒1 อุบล ดาสีทา  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

1 นายบุญมา  ประดา ส.อบต.หมู่ ๔ - ลากิจ 
2 นายบรรจง  วงษ์คำพระ ส.อบต.หมู่ 9 - ลากิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ -สกลุ ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

๑ นายเกียรติศกัดิ ์ ดวงพรม นายก อบต. เกียรตศิักดิ์  ดวงพรม  
๒ นายสุชิน โพธิ์สวุรรณพร รองนายก อบต. สุชิน โพธิ์สุวรรณพร  
๓ นางสุภาวด ีศรบี้านดู่ รองนายก อบต. สุภาวด ี ศรีบ้านดู ่  
๔ นายเสถียร ไทยแสนทา เลขานกุารนายก อบต. เสถียร ไทยแสนทา  
5 นายสุนนัท์ บญุใบ ผอ.กองสวัสดกิารสงัคม สุนันท์  บญุใบ  
6 นายอดชิาต ิฉำ่ไธสง ผอ.กองการศกึษาฯ อดิชาติ ฉ่ำไธสง  
7 นางสาววไิลลักษณ ์บตุรคุณ ผอ.กองสาธารณสุขฯ วิไลลักษณ ์บตุรคุณ  
8 นายธรีะวฒัน์  อินทร์กง ผอ.กองช่าง ธีระวฒัน์  อินทร์กง  
9 นางอรอุมา  เสาระโส ผอ.กองคลงั อรอุมา  เสาระโส  

10 ว่าที่ ร.ต.หญงิเอมอร มนิสาร หัวหน้าสำนักปลัด ว่าที่ ร.ต.หญงิเอมอร มนิสาร  
11 นายอรุณ ไชยวงษา รองปลดั อบต. อรุณ ไชยวงษา  
12 นางฉัตรวไิล ชัยสว่าง ผู้ช่วยนักวิเคราะหฯ์ ฉัตรวไิล ชัยสว่าง  

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/๒๕64  

ในวัน พุธ ที่ 20  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕64 
ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นตำบลโพนงาม 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญมี บอมโคตร(ประธานสภาฯ) เรื่องที่ 1 สมาชิกลาประชุม   
 ก่อนที่จะเข้าวาระการประชุม ผมขอแจ้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ได้ คือ  

   1.นายบุญมา ประดา  ส.อบต.หมู่ที่ 4    ลากิจ 
2.นายบรรจง วงษ์คำพระ ส.อบต.หมู่ที่ 9  ลากิจ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/๒๕63  
นายบุญมี บอมโคตร(ประธานสภาฯ)   ขอแจ้งรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 

4 ครั ้งที ่ 1/2563 เมื ่อวันที ่ 7 ธันวาคม 2563 ฝ่าย
เลขานุการสภาฯได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้สมาชิก
สภาฯ พิจารณาแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข
หรือเพิ่มเติมในรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มีแก้ไข/เพิ่มเติม 
นายบุญมี บอมโคตร(ประธานสภาฯ)   ถ้าไม่มีก็ขอมติที ่ประชุมเพื ่อรับรองรายงานการ

ประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมจำนวน 32  เสียง 
      ไม่รับรอง   1 เสยีง 
      งดออกเสียงจำนวน  2  เสยีง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องพิจารณาต่าง ๆ  

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื ่อง พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี งบประมาณ 
2564 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนในเขตตำบลโพนงาม 

นายบุญมี บอมโคตร(ประธานสภาฯ)   ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม(นายก อบต.)   สืบเนื ่องจากมีการรายงานความเดือดร้อนจาก

ชาวบ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม และ
ผู้นำ ได้ส่งหนังสือรายงานเข้ามา โดยทางคณะผู้บริหารได้
รวบรวมป ัญหาท ี ่จำเป ็นเร ่งด ่วน โดยมอบหมายให้
ผ ู ้อำนวยการกองคลัง สำรวจงบประมาณว่าสามารถ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ได้หรือไม่ ตามที่กอง
คลัง รายงานยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ ของ



องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม รายละเอียดดังนี ้ เงิน
สะสม ณ ว ันท ี ่  12 มกราคม  2564 จำนวนเงิน  
24,891,418.05  บาทเงินสะสมที่สามารถใช้ได้  จำนวน
เงิน   24,365,944.22 บาท   

 หัก 1.ค ่ า ใช ้ จ ่ ายด ้ านบ ุคลากร จำนวน3เด ือน 
(1,900,000*3)   5,700,000.00 บาท 

       2. รายจา่ยผลัดส่งใบสำคญั     -  
   3.  รายได้รฐับาลคา้งรบั(เบีย้ยังชีพสูงอายุ ป ี59)  

499,100.00  บาท 
   4 .เบี้ยยงัชีพจัดสรรไม่พอ ในหว้ง 3 เดือน 

6,300,000.00 บาท 
   5. เงนิเดือนค่าตอบแทนครู 3 เดือน 

1,300,000.00 บาท 
   6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 3 เดือน   

1,900,000.00 บาท 
   7. เงนิรบัฝากต่างๆ    

   4,668,809.34      20,367,909.34    
  เงินสะสมคงเหลือ                            3,998,034.88  
 หัก สำรองกรณีสารธารณะภัย 10%         399,803.49  
 คงเหลือเงินสะสมใช้จ่ายไดจ้ริงโดยประมาณ

3,598,231.39  
 2. การคำนวณการใช้จ่ายเงนิสะสม โดยมีการสำรองเงินไว้

ใช้จ่าย จำนวน 2 เดือน ดังนี้ 
 หัก 1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวน3 เดอืน 

(1,900,000*2)   3,800,000.00  บาท 
   2. รายจา่ยผลัดส่งใบสำคญั    -  
   3.  รายได้รฐับาลคา้งรบั(เบีย้ยังชีพสูงอายุ ป ี59) 

499,100.00บาท 
   4 .เบี้ยยงัชีพจัดสรรไม่พอ ในหว้ง 2 เดือน      

4,200,000.00บาท 
   5. เงนิเดือนค่าตอบแทนครู 2 เดือน         

868,000.00บาท  
   6. ค่าใช้จา่ยในการบรหิารงาน 2 เดือน   

1,268,000.00บาท 
   7. เงนิรบัฝากต่างๆ 
     4,668,809.34      5,303,909.34    
 เงินสะสมคงเหลือ                   9,062,034.88  
 หัก สำรองกรณีสารธารณะภัย 10%        906,203.49  



 คงเหลือเงินสะสมใช้จ่ายไดจ้ริงโดยประมาณ
8,155,831.39  

 ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 
2558 และ(ฉบับที ่ 4) พ.ศ.2561  ข้อที ่ 89 ว่าด้วย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

   (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ ่งอยู ่ในอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการ
บริการชุมขนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพนูรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด 

    (2) ได้สง่เงนิสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

             (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

   (4) เมื่อได้รับอนุมตัิให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอัน
พับไป 

   ทั้งนี ้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใช้จ่ายเงิน
สะสม  โดยคำนึงถ ึงฐานะการเง ินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

   และขอนำเสนอโครงการจ ่ายขาดเง ินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื ่อแก ้ไขป ัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตตำบลโพนงาม ดังนี้ 

 
 

 

 

 



 

 
 
 
 

ล ำดับ ช่ือโครงกำร ปริมำณงำน งบประมำณ หมำยเหตุ

1 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบา้นโพนงาม หมู่ท่ี 1 - ปริมาณลูกรัง 810 ลบ.ม. 100,000

วดัป่าไมน้้อย บา้นนิคมหนองตาล หมู่ท่ี 2

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นโพนงาม ก่อสร้าถนน คสล. ขนาด  กวา้ง 4 ม.  หนา 0.15 ม. 221,000

หมู่ท่ี 1   สามแยกทางเขา้บา้นโพนงาม  หมู่ท่ี 19 (ภายในหมู่บา้น) ไหล่ทาง 0.50 ม. ยาว  100  ม.

3 ซ่อมแซมทอ่ระบายน ้าบา้นนิคมหนองตาล หมู่ท่ี 2 วางทอ่ คสล.  Ø  0.30 ม.x 11 ม. 10,000

(ภายในหมู่บา้น)

4 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบา้นนิคมหนองตาล หมู่ท่ี 2 ปริมาณลูกรัง  405  ลบ.ม. 50,000

(ภายในหมู่บา้น)

5 ซ่อมแซมถนนลูกรังบา้นทุง่ย ั้ง หมู่ท่ี 4 (ถนนลูกรังหน้าวดัป่าเทพนิมิต) ปริมาณลูกรัง 405  ลบ.ม. 50,000

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นโคก  หมู่ท่ี 5 - หนองทุง่ย ั้ง ก่อสร้าถนน คสล. ขนาด  กวา้ง 4 ม.  หนา 0.15 ม. 500,000

ไหล่ทาง 0.50 ม. ยาว  234  ม.

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นหนองสองห้อง ก่อสร้าถนน คสล. ขนาด  กวา้ง 6 ม.  หนา 0.15 ม. 418,000

หมู่ท่ี 6 (ภายในหมู่บา้น) ไหล่ทาง 0.50 ม. ยาว  127  ม.

8 ซ่อมแซมทอ่น ้าทิง้ประปาหมู่บา้นดงค า หมู่ท่ี 8 ก่อสร้างบอ่พกั ขนาด 0.50 x 0.50 ม. จ านวน 6 บอ่ 20,500

9 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายคุม้หนองบอ่ หมู่ท่ี 9  - บา้นโนนสะอาด ต.ดอนหายโศก ปริมาณลูกรัง  405  ลบ.ม. 50,000

บัญชีโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน ปี 2564

10 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายคุม้หนองบอ่ หมู่ท่ี 9-บา้นศาลา หมู่ท่ี 7 ปริมาณลูกรัง  810  ลบ.ม. 100,000

11 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบา้นดอนบาก หมู่ท่ี 9 - วดัป่าอนนัตา บา้นโพนงาม ปริมาณลูกรัง  810  ลบ.ม. 100,000

 หมู่ท่ี 1

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายทางบา้นโพนงาม ก่อสร้าถนน คสล. ขนาด  กวา้ง 4 ม.  หนา 0.15 ม. 500,000

หมู่ท่ี 15 - บา้นหนองดินจ่ี หมู่ 12 ไหล่ทาง 0.50 ม. ยาว  234  ม.

13 ซ่อมแซ่มถนนลูกรังสายขา้งบา้นนายแสงจนัทร์  วนัโยธา บา้นโคกสวา่งนาดี ปริมาณลูกรัง  245  ลบ.ม. 30,000

หมู่ท่ี 13

14 ซ่อมแซ่มถนนลูกรังสายขา้งห้วยเจา้เอก บา้นโพนงาม หมู่ท่ี 15 ปริมาณลูกรัง  810  ลบ.ม. 100,000

15 ซ่อมแซ่มถนนลูกรังสายหนองห้วยจิกเน่ิง บา้นโพนงาม หมู่ท่ี 15 ปริมาณลูกรัง  810  ลบ.ม. 100,000

16 ซ่อมแซ่มถนนลูกรังสายห้วยจิกเน่ิง บา้นโพนงาม หมู่ท่ี 15 ปริมาณลูกรัง  405  ลบ.ม. 50,000

17 ซ่อมแซ่มถนนลูกรังสายห้วยเจา้เอก -บา้นหนองดินจ่ี หมู่ 12 ปริมาณลูกรัง  405  ลบ.ม. 50,000

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นโพนงาม หมู่ท่ี 15 เช่ือมถนนสาย ก่อสร้าถนน คสล. ขนาด  กวา้ง 4 ม.  หนา 0.15 ม. 304,000

ทล.22 - บา้นหนองดินจ่ี หมู่ท่ี 12   ยาว  270  ม. (ไม่มีไหล่ทาง)

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สาย บา้นดงค า หมู่ 16 - ก่อสร้าถนน คสล. ขนาด  กวา้ง 5 ม.  หนา 0.15 ม. 500,000

 บา้นโพนงาม หมู่ 19 - บา้นศาลา หมู่ท่ี 21 ไหล่ทาง 0.50 ม. ยาว  183  ม.

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สาย บา้นโคกพฒันา ก่อสร้าถนน คสล. ขนาด  กวา้ง 4 ม.  หนา 0.15 ม. 758,000



 
นายบุญมี บอมโคตร(ประธานสภาฯ)   ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจง มีท่านใดจะสอบถาม

เชิญครับ 
นายสุริยัน สุขศาลา(ส.อบต.ม.4)   ขอสอบถามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านทุ่งยั้ง 

หมู ่ท ี ่ 4 (ถนนลูกรังหน้าวัดป่าเทพนิมิต) ไม่ม ีในบัญชี
โครงการฯ 

นายธีระวัฒน์  อินทร์กง(ผู้อำนวยการกองช่าง)   ขอตรวจสอบข้อมูลจะให้เจ้าหน้าที่เพิ่มข้อมูลใน
บัญชีโครงการอีกครั้ง 

นายบุญเชิด แซ่ตั้ง(ส.อบต.ม.1)   ขอสอบถามฝาปิดรางระบายน้ำ ออกสำรวจหรือยัง 
ขอทราบข้อมูล 

นายยุทิน คำหอม(ส.อบต.ม.8)   โครงการที ่ 18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโพนงาม หมู่ที่ 15 เชื่อมถนนสาย ทล.22-
บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 12 ไม่ทราบว่าเป็นเส้นไหน 

นายธีระวัฒน์  อินทร์กง(ผู้อำนวยการกองช่าง)   เส้นมุมหอประปา หมู่ที่ 15 บ้านโพนงาม ทะลุไป
เส้นโรงเส้นโรงน้ำแข็งที่กำลังก่อสร้าง ส่วนการสำรวจฝาปิด
รางระบายน้ำ ลงพื้นที่สำรวจเฉพาะบ้านโพนงาม หมู่ที่ 19 
เป็นการซื้อเพื่อนำมาเปลี่ยน และขอให้ผู้นำได้สำรวจแจ้งฝา
ปิดรางระบายน้ำชำรุดเข้ามา 

นายยุทิน คำหอม(ส.อบต.ม.8)   การจัดซื ้อฝาปิดรางระบายน้ำ ภายในเขตตำบล
โพนงาม  ชำรุดเยอะ กลัวงบประมาณไม่เพียงพอในการ
ซ่อมแซม หากมีงบประมาณ จึงขอเพิ่มงบประมาณเพิ่ม ฝาก
พิจารณา 

นายยืนยง มะยุโรวาท(เลขานุการสภาฯ)   หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม 
จะขอเพิ ่มงบประมาณ ตามรายละเอียดโครงการฯ โดย
เจ ้าหน ้าท ี ่ งบประมาณได ้สำรวจงบประมาณแล ้วมี
งบประมาณเพ ียงพอในการดำเน ินการ สามารถเพ่ิม
งบประมาณได้ เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนงาม พิจารณา 

นายอุดม ดวงพรหม(ส.อบต.ม.5)   ฝาปิดรางระบายน้ำและฝาปิดบ่อพัก มีการซ่อม
พร้อมกันหรือไม่ หรือซ่อมแซมแค่ฝาปิดรางระบายน้ำ 

นายธีระวัฒน์  อินทร์กง(ผู้อำนวยการกองช่าง)   การซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักไม่มีข้อมูลแจ้งเข้ามา จึง
ไม่มีข้อมูลรายงาน 

หมู่ท่ี 17 - บา้นดอนยางเด่ียว หมู่ท่ี 10 ไหล่ทาง 0.50 ม. ยาว  360  ม.

21 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยก หมู่ท่ี 20 - หมู่ท่ี 4 (ทิศเหนือวดัป่าเทพนิมิต) ปริมาณลูกรัง  810  ลบ.ม. 100,000

บา้นนิคมหนองตาล หมู่ท่ี 20

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สาย บา้นศาลา หมู่ท่ี 21 ก่อสร้าถนน คสล. ขนาด  กวา้ง 4 ม.  หนา 0.15 ม. 329,000

(ภายในหมู่บา้น)  ยาว  156.50  ม. (ไม่มีไหล่ทาง)

23 จดัซ้ือฝาปิดรางระบายน ้าและฝาปิดบอ่พกั ภายในเขตต าบลโพนงาม ฝาปิดรางระบายน ้า จ  านวน         แผน่ 100,000

และฝาปิดบอ่พกั    จ  านวน         แผน่

รวมงบประมำณทั้งส้ิน 4,540,500



นายไพรฑูรย์ จันทจร(ส.อบต.ม.17)   ขอเสนอเพิ่มงบประมาณ ฝาปิดรางระบายน้ำ จาก 
30,000 บาท เพิ่มเป็น จัดซื้อฝาปิดรางระบายน้ำและฝา
ปิดบ่อพักภายในเขตตำบลโพนงาม จำนวน 100,000 บาท 

นายบุญมี บอมโคตร(ประธานสภาฯ)   ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม ได้เสนอเพิ่มงบประมาณ ฝาปิดรางระบายน้ำ จาก 
30,000 บาท เพิ่มเป็น จัดซื้อฝาปิดรางระบายน้ำและฝา
ปิดบ่อพักภายในเขตตำบลโพนงาม จำนวน 100,000 บาท 
จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบการเพ่ิมงบประมาณ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบจำนวน     33   เสียง 
       ไม่เห็นชอบ                ไม่มี 
       งดออกเสียงจำนวน        2   เสยีง 
นายธีระวัฒน์  อินทร์กง(ผู้อำนวยการกองช่าง)   ขอเพ่ิมเติมและแก้ไขรายละเอียดโครงการดังนี้ 
   -โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านทุ่งยั้ง หมู๔ที่ 4 

(ถนนลูกรังหน้าวัดป่าเทพนิมิต) ปริมาณลูกรัง 405 ลบ.ม. 
งบประมาณ 50,000 บาท 

   -โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนิคมหนอง
ตาล หมู่ที่ 14 (ภายในหมู่บ้าน) ขอแก้ไขหมู่ที่ 14 เป็นหมู่ที่ 
20 เป็นพื้นที่ของ หมู่ที่ 20 แต่ชาวบ้านอยู่ หมู่ที่ 14 เป็น
เส้นทางไม่มีทางเชื่อม เส้นนี้ผู ้นำทางโซนเหนืออาจจะไม่
ทราบ 

   -โครงการที่ 13 เพิ่ม หมู่ที่ 13  
นายยุทิน คำหอม(ส.อบต.ม.8)   โครงการที ่ 17 ,19,20 เป็นถนนเชื ่อมระหว่าง

หมู่บ้าน สำหรับโครงการที่ 19 ถนนชำรุดมาก มีประชาชน
สัญจรไป-มามาก ช่วงหน้าฝนจะลำบาก และโครงการที่ 20 
ไม่ทราบว่ามีประชากรสัญจรไป-มา เพียงใด 

นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม(นายก อบต.)   โครงการที่ 19 เป็นเส้นที่ยาว เส้นนี้ดำเนินการเป็น
ทางหลวงท้องถิ่นแล้ว ระยะทางที่เหลือจะดำเนินการขอ
งบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพิ่ม ทุกเส้นมีความจำเป็น 
หากมีงบประมาณเพียงพอจะดำเนินการพัฒนาเรื่อย ๆ  

   โครงการที่ 20 โดยให้ผู้อำนวยการกองช่างลงพ้ืนที่
สำรวจระยะทางดำเนินการเหลือไม่มาก จำดำเนินการให้
แล้วเสร็จ สำหรับงบประมาณจะมากหรือน้อยก็ขอให้เป็นมติ
ของสภาฯ ต่อไป 

นายบุญมี บอมโคตร(ประธานสภาฯ)   มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเตมิอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายบุญมี บอมโคตร(ประธานสภาฯ)   ขอมติที่ประชุมเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื ่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน ให้กับประชาชนในเขตตำบลโพนงาม 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบจำนวน     33   เสียง 



       ไม่เห็นชอบ                ไม่มี 
       งดออกเสียงจำนวน        2   เสยีง 
 
นายบุญมี บอมโคตร(ประธานสภาฯ)   สั่งพักการประชุมและจะประชุมอีกช่วงบ่ายในวาระ

ต่อไป 
 

พักเที่ยงรับประทานอาหาร 
 
เปิดประชุม  เวลา 13.00 น.  
นายยืนยง มะยุโรวาท(เลขานุการสภาฯ)   เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม 

เข้าห้องประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง พิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2564 (กองช่าง) 

นายบุญมี บอมโคตร(ประธานสภาฯ)   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายธีระวัฒน์  อินทร์กง(ผู้อำนวยการกองช่าง)   ตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจำป ี2564 

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองดินจี ่ หมู ่ที ่ 12-บ้านทุ่งยั ้ง หมู ่ที ่ 4 ตั้งไว้ 
643,000 บาท 

   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้
เข้าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองดินจี ่ หมู ่ที ่ 12-บ้านทุ่งยั ้ง หมู ่ที ่ 4 แล้วเสร็จเป็น
บางส่วน ทำให้ปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพน
งาม จัดตั้งไว้เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตสายดังกล่าวลดลง 
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ทำการสำรวจ
และประมาณการถนนสายดังกล่าว ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 

   จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ 2564 เดิม โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 12-บ้านทุ่ง
ยั้ง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 300 เมตร งบประมาณ 643,000 
บาท (หกแสนสี ่หมื ่นสามพันบาทถ้วน) ใหม่ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 
12-บ้านทุ่งยั ้ง หมู ่ที ่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล ่ทางกว ้าง 0.50 เมตร ยาว 108 เมตร 
งบประมาณ 232,000 บาท (สองแสนสามหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) และงบประมาณที่เหลือจากโครงการเดิมเป็น
การก่อสร้างโครงการโดยระบุจุดก่อสร้างเพ่ิม 



   ต า ม ร ะ เบ ี ยบข ้ อ กฎหมา ย  ต าม ร ะ เ บ ี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2542 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบุญมี บอมโคตร(ประธานสภาฯ)   ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง มีท่านใดจะสอบถามเชิญ
ครับ 

นายเสลา หาญลือ(ส.อบต.ม.12)   งบประมาณโครงการคงเหลือของบ้านหนองดินจี่ 
หมู่ที่ 12 ของบประมาณลงพื้นที่ดงเดิม 

นายสุนันท์ บุญใบ(ผอ.กองสวัสดิการสังคม)   เห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล หมู่ที่ 12 ให้คงงบประมาณที่เหลือไว้ 

นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม(นายก อบต.)   ตามรายละเอียดโครงการและตามที่ผู ้อำนวยการ
กองช่างลงพื้นที ่สำรวจการก่อสร้าง สำหรับงบประมาณ
ขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เป็นผู้
พิจารณา 

นายบุญมี บอมโคตร(ประธานสภาฯ)   มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเตมิอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายบุญมี บอมโคตร(ประธานสภาฯ)   ขอมติที ่ประชุมเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564(กองช่าง)โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 
12-บ้านทุ่งยั ้ง หมู ่ที ่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล ่ทางกว ้าง 0.50 เมตร ยาว 108 เมตร 
งบประมาณ 232,000 บาท (สองแสนสามหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบจำนวน     33   เสียง 
       ไม่เห็นชอบ                ไม่มี 
       งดออกเสียงจำนวน        2   เสยีง 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 เรื่อง พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายบุญมี บอมโคตร(ประธานสภาฯ)   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงต่อที่ประชุม 
นางสาววไิลลักษณ ์บตุรคุณ(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) เรื่องเดิม ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

๒๕๖๔  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  งบดำเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวสัดุ
งานบา้นงานครัว  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงาบ้านงานครวั  ตั้งไว้  
๕๐,๐๐๐  บาท  แตไ่ม่เพียงพอนั้น 

 ข้อเท็จจริง ตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโพนงาม  ประจำปี  ๒๕๖๔  แผนงานเคหะ



และช ุมชน งานกำจ ัดขยะม ูลฝอยและส ิ ่ งปฏ ิก ูล งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงาบ้านงานครัว  ตั้งไว้  ๕๐ ,๐๐๐  บาท  
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของผู้บริหารได้มี
คำสั่งให้โอนเพิ่มงบประมาณดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะไม่เพียงพอ  
จึงขอโอนเพิ ่มและลดงบประมาณประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  ๒๕๖๔ 

   โดยขอปรับโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  หมวด
ค ่ าท ี ่ ด ิ นและส ิ ่ งก่ อสร ้ าง   ประ เภทค ่าก ่ อสร ้ างสิ่ ง
สาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองดินจี่  หมู่ที่ ๑๒  -  บ้านทุ่งยั้ง หมู่ที่ ๔ ตั้งไว้  
๖๔๓,๐๐๐  บาท  ยอดโอนลด จำนวน ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท  
รวมยอดโอนลดครั้งนี้ทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ง
แสนบาทถ้วน)   

   ปรับโอนเพิ ่มตามแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน  หมวดคา่วสัดุ  
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงาบ้าน
งานครัว  ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ยอดเงินคงเหลือ ๕๐,๐๐๐  
บาท  โอนเพิ่ม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถว้น)  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) 

   ต า ม ร ะ เบ ี ยบข ้ อ กฎหมา ย  ต าม ร ะ เ บ ี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2542 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบุญมี บอมโคตร(ประธานสภาฯ)   มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเตมิอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายบุญมี บอมโคตร(ประธานสภาฯ)   ขอมติที ่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี พ .ศ. ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบจำนวน     33   เสียง 
       ไม่เห็นชอบ                ไม่มี 
       งดออกเสียงจำนวน        2   เสยีง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอื่น ๆ 



นายบุญมี บอมโคตร(ประธานสภาฯ)   สอบถามที่ประชุมมีผู้ใดจะเสนอหรือไม ่
นายมนตรี สุนารักษ์(ส.อบต.ม.9)   ขอฝากเรื่องอุดหนุนไฟฟ้า ล่าช้ามาก และเรื่องถนน

ชำรุดเมื่อไหร่จะดำเนินการ 
นายอาทร เสริฐผล(ส.อบต.ม.5)   ขอสอบถามเรื ่องตามที ่ได ้ ก ันเง ินงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี 2563 โครงการติดเครื ่องปรับอากาศ
ดำเนินการล่าช้า ไม่ทราบว่าจะดำเนินการช่วงไหน 

นายอดิชาติ ฉ่ำไธสง(ผอ.กองการศึกษาฯ)   ช่วงนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำลังดำเนินการปรับปรุง
อาคารและหลังจากนั้นก็จะดำเนินการติดตั้งแอร์ 

นายสมยศ อำไพ(ส.อบต.ม.16)   ขอสอบถามมาตรการป้องกันโรคควิด-19 จะได้
ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

นางสาววิไลลักษณ์ บุตรคุณ(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) สำห ร ั บ จ ำนวนผ ู ้ ป ่ ว ย ให ้ ย ึ ด ก า ร ร า ยง าน
ระดับประเทศ มาตรการที่ใช้ยังคงเหมือนเดิม สวมหน้ากาก
อนามัย 100% เว้นระยะห่าง 

นายบุญเชิด แซ่ตั้ง(ส.อบต.ม.1)   ขอเสนอทำป้ายลดความเร็วก่อนถึงหน้า องค์การ
บริหารส่วนตำบลโพนงาม เพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก
นักเรียนข้ามถนน 

นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม(นายก อบต.)   สำหร ับมาตรการป ้องก ันโรคโคว ิด -19 หาก
หน่วยงานใดขาดแคลน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ ให้
แจ้งเป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพนงาม  

นายยุทิน คำหอม(ส.อบต.ม8)   ขอฝากสำหรับการทำหนังสือแจ้งความเดือดร้อน
เข้ามาให้ระบุจุดให้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการลงพ้ืนที่สำรวจ 

นายไพรฑูรย์ จันทจร(ส.อบต.ม.17)   ขอฝากสำหรับผู้ประกอบการลงหินลูกรัง ก่อนลง
งานให้แจ้งผู้นำในพ้ืนที่กับเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้วย  

นายสมยศ อำไพ(ส.อบต.ม.16)   บริเวณด้านหน้า  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม มีตลาดนัด ขอฝากผู้ดูแลเป็นห่วงเรื ่องอุบัติเหตุ 
สำหรับตลาดประชารัฐ  

นายสุนันท์ บุญใบ(ผอ.กองสวัสดิการสังคม)   ตลาดประชารัฐเริ ่มดำเนินการตั ้งแต่ 2 ปีที ่แล้ว 
โดยพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ การจัดการจะมี
รายชื่อและจัดเป็นล็อก ๆ สำหรับผู้ขายรายใหม่ให้มาแจ้งที่
กองสวัสดิการสังคม สามารถสอบถามได้ สำหรับค่าใช้จ่าย
จะมีค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าจราจร สามารถตรวจสอบได้ สำหรับ
แม่ค้าที่ขายไม่ประจำ จะมีบริเวณให้ขาย 

นายบุญเชิด แซ่ตั้ง(ส.อบต.ม.1)   ขอแจ้งมีแม่ค้าบางรายมาขายของ คนดูแลตลาด
บอกไม่ให้ขาย ซึ ่งของที ่นำมาขายซ้ำกัน จะดำเนินการ
อย่างไร 

นายสุนันท์ บุญใบ(ผอ.กองสวัสดิการสังคม)   การขายของซ้ำกัน ประชาชนได้ประโยชน์ ขอบคุณ
ข้อมูลจะนำไปปรับปรุง  



นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม(นายก อบต.)   การขออนุญาตใช้ที ่ดินทางหลวง จึงได้สอบถาม
เจ้าหน้าที่ หากมองตามเส้นทางแล้วบังวิสัยทัศน์ในการขับขี่ 
ทางหลวงก็จะดำเนินการลื้อถอน เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย 
การจอดรถ ควบคุมอุบัติเหตุ โดยตลาดหน้าองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพนงาม ดำเนินการเป็นโครงการตลาดประชารัฐ 

นายบุญมี บอมโคตร(ประธานสภาฯ)   สอบถามที่ประชุมมีผู้ใดจะเสนอหรือไม ่
ที่ประชมุ   ไม่ม ี
นายบุญมี บอมโคตร(ประธานสภาฯ)   เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอผมก็ขอขอบคุณทุกทา่น

ที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ถ้าไม่มีอะไรผมก็ขอ
ปิดประชุม 

ปิดประชมุเวลา 17.๐๐ น  
 
     ผู้จดบันทึกการประชุม. 
        ยนืยง มะยุโรวาท 
    ( นายยืนยง มะยโุรวาท ) 

 เลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลโพนงาม 
ตรวจถูกต้อง 

        บุญม ี บอมโคตร 
  ( นายบญุมี  บอมโคตร ) 

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโพนงาม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง
ที่ 1/2564 วันที่  20  มกราคม  2564 แล้ว และรับรองว่าถูกต้องตามการดำเนินการประชุมดังกล่าว 

 
 
(ลงชื่อ)    ยุทิน  คำหอม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายยุทิน  คำหอม) 
    ส.อบต.ม.8 
 
 

 
(ลงชื่อ  คำมาย  โคตรสมบัติ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม    (ลงชื่อ) สุพัด  แก้วเบ้า ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
     (นายคำมาย  โคตรสมบัติ)                             (นายสุพัด  แก้วเบ้า) 

 ส.อบต.ม.14               ส.อบต.ม.18 
 
 
 
 
 



 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  ได้รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้

ที่ 1/2564 วนัที่  20 มกราคม 2564 แล้ว  เมื่อวนัที่.......15....กุมภาพันธ์.....2564.................................    
 

 
 
 

บุญม ี บอมโคตร 
( นายบญุม ี บอมโคตร ) 

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโพนงาม



 


