
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. โพนแพง 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562  
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 1 นายสินธุ์  พรมมา  ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
 2 นางจุไรรัตน์  บุทเสน  รองประธานสภาฯ 
 3 นายยอด  แก้ววิเศษ  ส.อบต. หมู่ที ่12 
 4 นายอธิพงษ์  ชัยสาลี  ส.อบต. หมู่ที ่2 
 5 นางสงบ  โลหปาน  ส.อบต. หมู่ที ่1 
 6 นางเกสร  เกษพิมล  ส.อบต. หมู่ที ่3 
 7 นายเอกพล  บุญปัญญา   ส.อบต. หมู่ที ่7 
 8 นายประสิทธิ์  ผ่องใส   ส.อบต. หมู่ที ่13 
 9 นางเวียงชัย  ตันอ้วน   ส.อบต. หมู่ที ่9 
 10 นายจรัส  พิมโคตร   ส.อบต. หมู่ที ่12 
 11 นางมณีรัส  จินดามล  ส.อบต. หมู่ที ่4 
 12 นายประภัทร  ทองแห้ว   ส.อบต. หมู่ที ่7 
 13 นายสุวัฒน์  พรมเขต  ส.อบต. หมู่ที ่9 
 14 นายจุตพงษ์  วงทองหลาง  ส.อบต. หมู่ที ่6 
 15 นายสุพัฒน์  แสงงาม  ส.อบต. หมู่ที ่4 
 16 นายฉลาด  แพงสาย   ส.อบต. หมู่ที ่5 
 17 นายทรงพล  สมานมิตร   ส.อบต. หมู่ที ่3 
 
รายชื่อผู้ร่วมประชุม 
 1 นายศิริ  นิลแสง ต าแหน่ง นายก อบต.โพนแพง 
 2 น.ส.รัศมิ์สิกานต์  สาลีพันธ์  หัวหน้าส านักปลัด 
 3 นางชนม์นิภา  ชัยจันทา   รองปลัด อบต. 
 4 นายธนากร  พิสัยพันธ์   รองนายก อบต.โพนแพง 
 5 นายพิมล  พุ่มจันทร์   รองนายก อบต.โพนแพง 
 6 นายมงคล  ผ่องใส  พนง.จดมาตรฯ 
 7 น.ส.สุทธิณี  ศรีรักษ์  ผอ.กองคลัง 
 8 นางวยุลี  อินทรักษ์  จพง.จัดเก็บรายได้ 
 9 น.ส.สิริวิมล  ลีเพ็ญ   นักจัดการงานทั่วไป 
 10 น.ส.ภัทรจิต  บุทเสน  คนงานทั่วไป 
 11 นายสมนึก  ฉันโชคดี   เลขานุการสภาฯ 
 
 



เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 
เลขานุการสภา  บัดนี้ สมาชิกสภา อบต.โพนแพง ได้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจ านวน 17 คน ถือว่า

ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.โพนแพง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุมต่อไป 

 
ประธานสภา  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.โพนแพงซึ่งเป็นการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 

1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่อง ขอบคุณ   
 
  ตามท่ีนิคมสร้างตนเองโพนพิสัยจังหวัดหนองคายได้จัดงานพิธี วันสักการะเจ้าพ่อ

เปงจานประจ าปี 2562 และรดน้ าขอพรผู้สูอายุ ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ตั้งแต่
เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ท าการนิคมสร้างตนเองโพนพิสัยเพ่ือสักการะและน้อมร า
รึกถึงเจ้าพ่อเปงจานที่ปกปักรักษาคุ้มครองบ้านเมืองและราษฎรมาตั้งแต่โบราณกาลให้อยู่
เย็นเป็นสุข และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ โดยผนวกกับการ
จัดกิจกรรมรดน้ าขอพรผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่ง
ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ผู้น าท้องถิ่น และได้มีผู้มี
จิตศรัทธาร่วมท าบุญเป็นเงินจ านวน 13,415 บาทนั้น 

  ในการนี้ นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จึงขอขอบคุณมายังท่านที่ร่วมจัดงานและร่วม
เตรียมสถานที่จนแล้วเสร็จ ท้ายนี้ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในสากลโลกและเจ้าพ่อเปงจาน โปรดจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่
ความสุขความเจริญตลอดไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต. ครั้งที่แล้ว 
  (สมัยสามัญท่ี 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562) 
 
มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องด่วน –ไม่มี- 
  
ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติค้างพิจารณา –ไม่มี- 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเพ่ือพิจารณา  
  - พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 
ประธานสภา  ในวันนี้จะพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) รายละเอียดขอให้ 

หน.ส านักปลัดชี้แจงเพ่ือให้สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 
 
หน.ส านักปลัด  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ อปท. 

พ.ศ.2548 แก้ไขถึงปัจจุบัน หมวดที่ 4 ข้อที่ 17 (1)-(4) ส าหรับ อบต.ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา 4ปี ต่อสภา อบต. เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงอนุมัติและประกาศใช้แผนต่อไป ซึ่งรายละเอียดโครงการพัฒนาของแผนฯ
ดังกล่าวได้แจกจ่ายให้แก่สมาชิกสภาทุกท่านแล้วและได้อ่านรายละเอียดบัญชีโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 

 
ที่ประชุม  ได้มีการอภิปรายและปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ตามท่ีเสนอเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภา  ในวันนี้เรื่องพิจารณาข้อที่ 2 คือ พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณพ.ศ.2562 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุนหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ดังนี้ 

  - โอนลดโครงการก่อสร้างถนนลูกรังคู่ขนานงบประมาณ 500,000บาท ไปโอนเพ่ิม
ได้แก่  (1)โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3-ม.13 งบ 250,000 บาท (2)โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 เส้นรมิแม่น้ าโขง งบ 250,000 บาท 

  พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุนในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังนี้ 

  - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 งบประมาณ 246,900 บาทแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงเป็น (1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 เส้นกลางบ้าน งบ 190,000 บาท 
(2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 เส้นไปโนนหนองบัว งบ 56,900 บาท จึงขอให้
ปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้สมาชิกสภาได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 

 
ปลัด อบต.   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. 

พ.ศ. 2541 ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเนงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้นการโอนลด
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังคู่ขนานงบประมาณ 500,000 บาท ไปโอนเพิ่มเป็น  

 (1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ไป ม.13 งบ 250,000 บาท (2) โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 เส้นรมิแม่น้ าโขง งบ 250,000 บาท เนื่องจากโครงการนี้จ าเป็น
เร่งด่วนกว่า 



  อาศัยอ านาจตามระเบียบเดียวกัน หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ดังนั้นพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุนในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 งบประมาณ 246,900 บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น 
(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 เส้นกลางหมู่บ้าน งบ 190,000 บาท (2) 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 เส้นไปหนองบัว งบประมาณ 56,900 บาท เนื่องจากมี
ความจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการทั้ง 2 โครงการนี้ จึงขอสมาชิกสภาได้ร่วมกัน
พิจารณาต่อไป 

 
ที่ประชุม   ได้มีการอภิปรายและปรึกษาหารือกันพอสมควร แล้วมีมติเห็นชอบให้โอนและ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณตามที่เสนอข้างต้นเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   ญัตติอ่ืนๆ 
 
นายเอกพล บุญปัญญา ขอแจ้งเรื่องซ่อมไฟส่องสว่างสาธารณะ ม.7 ยังซ่อมไม่ครบทุกจุด ขอติดตามด้วย 
ส.อบต.ม.7 
 
ผอ.กองช่าง   จะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปซ่อมต่อไป 
 
นายประภัทร ทองแห้ว ขอให้ก าชับเจ้าหน้าที่ช่วยท างานให้ละเอียดด้วย 
ส.อบต.ม.7 
 
นายสุพัฒน์ แสงงาม  ขอให้ตรวจสอบระบบไมค์เครื่องเสียงในสภาให้พร้อมใช้งานด้วย 
ส.อบต.ม.4 
 
ปลัด อบต.  จะก าชับเจ้าหน้าที่ดูแลต่อไป 
 
นายทรงพล สมานมิตร คลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร ขอให้ช่างช่วยส ารวจว่า ม.3 จะใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ 
ส.อบต.ม.3 ถ้าไม่ได้อยากให้แก้ไขโดยวางท่อเพ่ือให้เกษตรกรใช้งานได้ด้วย 
 
นายก อบต.  ปธ.กก. และ กก. คลองส่งน้ า และผู้ใช้น้ า ต้องมาช่วยกันด้วย เพราะเจ้าหน้าที่ดูแล

กันไม่มั่วถึง จึงอาจไม่ถึงปลายสาย จะท าหนังสือไปถึง ปธ.กก.คลองส่งน้ าเพ่ือจะได้แก้ไข
ปัญหาร่วมกันต่อไป 

 
 
 



นายฉลาด แพงสาย  คลองส่งน้ าเดิมที่บ้านโพนแพง,อาญา,ผักขะ,เป็นเครื่องใหญ่ใช้ได้เต็มท่ี ปัจจุบันคลอง 
ส.อบต.ม.5 ส่งน้ าเท่าเดิมแต่เครื่องสูบน้ าก าลังไม่พอ เครื่องเล็กกว่าเดิมท าให้สูบน้ าส่งไปไม่ถึงปลาย

สาย บริเวณวัดโพนแสน พอมีที่ว่างถ้าจะเสริมเครื่องสูบก็จะดีกว่าเดิม 
 
นายก อบต.  จุดสูบน้ าที่ดินเป็นของชาวบ้านที่จะต้องสละที่ดินให้แก่ราชการ 
 
นางเวียงชัย ตันอ้วน  เครื่องสูบน้ าควรของบจากหน่วยอื่นเอาเครื่องที่ใหญ่ แต่ต้องขอที่ดินให้ได้ก่อน 
ส.อบต.ม.4 
 
ผอ.ช่าง  อบต.ได้รับการโอนคลองส่งน้ าจากกรมพลังงาน งบประมาณ อบต. ไม่เพียงพอที่จะ

ดูแลได้ท่ัวถึง แพสูบน้ าบ้านโพนแพง ผักขะ จุดผ่อนปรน จะไปช่วยหาที่ลงไม่ได้แต่ควรจะ
ท าโครงการใหม่ตามแนวเดิมแต่เป็นระบบท่อ ที่ราชพัสดุขอยากมาก 

 
นายทรงพล สมานมิตร เคยลอกคลองแล้วก็น้ าไม่ถึง ม.3 
ส.อบต.ม.3 
 
นายฉลาด แพงสาย  อยากให้ลองเอาแพมาเสริมตรงจุดเดิม เพื่อจะได้มีน้ าพอใช้ 
ส.อบต.ม.5 
 
ผอ.กองช่าง  จะรับไว้พิจารณา 
 
ประธานสภา  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สละเวลา

อันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้และจะนัดการประชุมครั้งต่อไปเป็นหนังสือ ส าหรับวันนี้ขอ
ปิดประชุม 

 
ลงชื่อ                          ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 
      (นายสมนึก  ฉันโชคดี) 
    เลขานุการสภา อบต.โพนแพง 
 
     ลงชื่อ           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสินธุ ์ พรมมา) 
       ประธานสภา อบต. โพนแพง 
      
 
 


