
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. โพนแพง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2562  
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 1 นายสินธุ์  พรมมา  ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
 2 นางจุไรรัตน์  บุทเสน  รองประธานสภาฯ 
 3 นายประสิทธิ์  ผ่องใส  ส.อบต.หมู่ที่ 13 
 4 นายธนกร  วิเศษ  ส.อบต.หมู่ที่ 11 
 5 นางเกสร  เกษพิมล  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
 6 นายสุบัน  กาญจน์แก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 10 
 7 นายเอกพล  บุญปัญญา  ส.อบต.หมู่ที่ 7 
 8 นางเวียงชัย  ตันอ้วน  ส.อบต.หมู่ที่ 9 
 9 นายยอด  แก้ววิเศษ  ส.อบต.หมู่ที่ 12 
 10 นายจรัส  พิมโคตร  ส.อบต.หมู่ที่ 12 
 11 นางมณีรัส  จินดามล  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 12 นายทรงพล  สมานมิตร  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
 13 นายอธิพงษ์  ชัยสาลี   ส.อบต.หมู่ที่ 2 
 14 นายสุพัฒน์  แสงงาม  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 15 นางสงบ  โลหปาน  ส.อบต.หมู่ที่ 1 
 
รายชื่อผู้ร่วมประชุม 
 1 นายศิริ  นิลแสง ต าแหน่ง นายก อบต.โพนแพง 
 2 นางเกษมณี  อัปการัตน์  เลขาฯ นายก อบต. 
 3 นางชนม์นิภา  ชัยจันทา  รองปลัด อบต. 
 4 น.ส.อารียา  ขัติยนนท์  คนงานทั่วไป 
 5 น.ส.ศิริยาภรณ์  เพ่ิมทอง  หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 6 นางจิรนันท์  เจริญดี  คนงานทั่วไป 
 7 นายสุเมธ  มโนทัย  คนงานทั่วไป 
 8 น.ส.ภัทรจิต  บุทเสน  คนงานทั่วไป 
 9 น.ส.อมรรัตน์  วรโภชน์  คนงานทั่วไป 
 10 น.ส.สุทธิณี  ศรีรักษ์  ผอ.กองคลัง 
 11 นายสมนึก  ฉันโชคดี  เลขานุการสภาฯ 
เริ่มประชุมเวลา 09.39 น. 
 



เลขานุการสภา  บัดนี้ สมาชิกสภา อบต.โพนแพง ได้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจ านวน 15 คน ถือว่า
ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.โพนแพง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุมต่อไป 

 
ประธานสภา  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.โพนแพงซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่อง ภาพรวมวันหยุดราชการประจ าปี และก าหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคมเป็นวัน

ฉัตรมงคล 
   
  ด้วยอ าเภอรัตนวาปีได้รับแจ้งจากจังหวัดหนองคาย ว่าในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง ภาพรวม
วันหยุดราชการประจ าปีและการก าหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคล ตามที่
ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแล้วลงมติดังนี้ 

  1 ก าหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลและวันหยุดราชการ
ประจ าปี 

  2 รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจ าปีรวม 19 วัน ส่วนการก าหนดให้เป็น
วันหยุดประจ าปีของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
พิจารณาต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  (สมัยสามัญที ่3 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562) 
 
ที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องด่วน –ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติค้างพิจารณา –ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเพ่ือพิจารณา 
  - การแปรญัตติและลงมติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณ

รายจ่ายปะจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 



ประธานสภาฯ   ในวันนี้ จะพิจารณาแปรญัตติและลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2563 ของ อบต.โพนแพง ขอให้สมาชิกสภาได้ร่วมกันพิจารณา
รายละเอียดการแปรญัตติซึ่งสภาได้ผ่านขึ้นรับหลักการแล้ว และได้รับรายงานการแปร
ญัตติจากประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คือ นายจรัส พิมโคตร ซึ่งผ่านขั้นตอนและ
กระบวนการแปรญัตติ โดยรอรับค าเสนอการแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ปรากฏว่า
ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ จึงเป็นอันว่าผ่านวาระท่ี 2 ส่วนการพิจารณาร่างขอบัญญัติฯ ใน
วาระท่ี 3 การลงมติ จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุ
สมควร 

 
ที่ประชุม  ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วได้อนุมัติลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติต าบลว่า

ด้วยเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของอบต.โพนแพง เป็น
เอกฉันท์ 

 
ประธานสภาฯ   ในวันนี้จะพิจารณาเรื่องที่สอง การท ากิจการนอกเขตของอบต.โพนแพง ขอให้ปลัด 

อบต. ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้สมาชิกสภาได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 
 
ปลัด อบต.  อาศัยอ านาจตาม พรบ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน มาตรา 73 อบต.อาจท ากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาต าบล อบต. 
อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อ
ได้รับความยินยอมจากสภาต าบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท า และเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน ดังนั้น การี่บริษัทเอกชนที่รับทิ้งขยะ อ าเภอเพ็ญ จ.
อุดรธานี ปิดปรับปรุงบ่อขยะ โดยให้ อบต.โพนแพงหยุดทิ้งขยะตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 
เป็นต้นไป ซึ่งอบต.โพนแพงยังมีความจ าเป็นต้องเก็บขยะจากประชาชนในพ้ืนที่และไม่มีที่
ทิ้งของตนเอง ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน จึงขอท ากิจการนอกเขต น าขยะไปทิ้งท่ี
เทศบาลต าบลบึงกาฬ หรือบริษัทเอกชนที่ต าบลทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ที่ใดที่
หนึ่ง ที่ให้ความยินยอมให้ อบต.โพนแพงทิ้งขยะ จึงขอให้สมาชิกสภาได้ร่วมกันพิจารณา
ต่อไป 

 
ที่ประชุม  ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วมีมติอนุมัติให้สามารถท ากิจการนอกเขต 

อบต.ได้ โดยให้สามารถบริหารจัดการขยะได้ทั้งสองแห่งที่ใดที่หนึ่งตามที่เสนอเป็นเอก
ฉันท์ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติอ่ืนๆ 
 
นายก อบต.  ทางนิคมสร้างตนเองโพนพิสัยได้จัดงานท าบุญอุทิศส่วนกุศลถึงท่านทวีป ทวีพาณิชย์ 

อดีตรองปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ผู้ริเริ่มการวางรากฐานส่งเสริมอาชีพ



การปลูกยางพาราอย่างมีระบบในนิคมสร้างตนเอง ภาคอีสานในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 
2562 ณ ทีท่ าการนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย ขอให้สมาชิกไปร่วมงานด้วย 

 
นายพิมล พุ่มจันทร์  ท่าน ผวจ.หนองคายได้ขอบคุณและชื่นชม อบต.โพนแพงร่วมกับประมงจังหวัดใน 
รองนายก อบต. การปล่อยพันธุ์ปลาที่หนองคอน ซึ่งเป็นสถานที่เหมาะสมมาก และขอเชิญชวนปลูกต้น

รวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติหลังเลิกประชุมโดยพร้อมเพรียง 
 
นายสุพัฒน์ แสงงาม  หมู่บ้านดงดาล ม.4 จะร่วมกันปลูกป่าชุมชน ขอให้ผู้บริหารหากล้าไม้และ 
ส.อบต.ม.4 ก าหนดเวลาให้ด้วย 
 
นายพิมล พุ่มจันทร์  กล้าไม้มีหลากหลายพันธุ์ ประมาณ 500 ต้น ส่วนวันเวลาจะแจ้งต่อไป จะได้ร่วม 
รองนายก อบต. กันกับโครงการพันธุกรรมพืช 
 
นายธนกร วิเศษ  ในนาม ทส.ม. สามารถขอพันธุ์กล้าไม้ได้ และจะชวน ทสม. และ อสม. มาร่วมปลูก 
ส.อบต.ม.11 ป่าที่ ม.4 ด้วย 
 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามา

ประชุมในวันนี้ และจะขอนัดประชุมครั้งต่อไปเป็นหนังสือเชิญประชุม ส าหรับวันนี้ขอปิด
การประชุม  

 
ปิดประชุมเวลา 14.39 น. 
 
ลงชื่อ                          ผูบ้ันทึกการประชุม 
      (นายสมนึก  ฉันโชคดี)  
  เลขานุการสภา อบต. โพนแพง 
     ลงชื่อ                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสินธุ์  พรมมา) 
       ประธานสภา อบต. โพนแพง 
 


