
บันทึกรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบล โพนแพง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1/2561 

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 

 1. นายสินธ์  พรมมา  ต าแหน่ง ประธานสภา  หมู่ที่ 10 

 2. นางจุไรรัตน์  บุทเสน    ต าแหน่ง  รองประธานสภา หมู่ที่ 13 

 3. นางเกสร  เกษพิมล     ต าแหน่ง  ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 4. นายกิจประเสริฐ  พงษากลาง ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 1 

 5. นายยอด  แก้ววิเศษ  ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 12 

 6. นายธนากร  วิเศษ   ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 11 

 7.นายเอกพล  บุญปัญญา   ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 7 

 8. นายประสิทธ์ิ  ผ่องใส  ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 13 

 9. นายจรัส  พิมโคตร  ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 12 

 10. นางอรดี  บุญแก้ว  ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 8 

 11. นายสุวัฒท์  พรมเขต  ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 9 

 12. นางมณีรัส  จินดามล  ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 4 

 13. นางจันดา  รักษาสิทธ์ิ  ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 8 

 14. นายอธิพงษ์  ชัยสาลี   ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 2 

 15. นายจุตพงษ์  วงทองหลาง  ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 6   

 16. นายประภัทร  ทองแห้ว  ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 7 

 17. นางเวียงชัย  ตันอ้วน  ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 9 

 18. นายสุพัฒน์  แสงงาม  ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 4 

 19. นายทรงพล  สมานมิตร  ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 3 

 20. นางสงบ  โลหปาน  ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 1  



 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายศิริ  นิลแสง  นายก อบต.  

 2. นายพิมล  พุ่มจันทร์   รองนายก อบต.  

 3. นายธนากร  พิสัยพันธ์   รองนายก อบต.  

 4. นางเกษมณี  อัปการัตน์    เลขา นายก อบต.  

 5. นายอนุชา  ขัติยนนท์  ผอ.กองช่าง   

 6. นางนันทิดา  นาเหนือ   หัวหน้าส านักปลัด  

 7. นางชนม์นิภา  ชัยจันทา  รองปลัด อบต.   

 8. นายสมนึก  ฉันโชคดี   เลขานุการสภา   

 9. นางสาวภัทรจิต  บุทเสน  คนงานทั่วไป  

 10. นางสาวสุทธิณี  ศรีรักษ์  ผอ.กองคลัง  

 

 ผู้เข้าประชุม 20 คน  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน 

 ผู้ลาการประชุม 2 คน  

 ผู้ขาดการประชุม –ไม่ม-ี  

 

เร่ิมประชุมเวลา 09.35 น. 

เลขานุการสภา บัดนี้สมาชิกสภา อบต.โพนแพงได้มาลงชื่อ จ านวน 20 คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว
จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.โพนแพง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ กล่าง
เปิดการประชุมต่อไป  

 

ประธานสภา  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.โพนแพง ซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 
คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 



  เร่ืองขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 

    ตามที่สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีใน
พระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต และ
องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชนจัดท าโครงการคัดเลือก ผู้หญิงเก่งปี 2562จ านวน 
9 สาขาอาชีพได้แก่ เกษตรกร สิ่งแวดล้ออม นักพัฒนา ผู้ริเร่ิมธุรกิจ นักการเมือง
ท้องถิ่น นักบริหาร สื่อมวลชน เยาวสตรี และ สมาชิกอบต. เพื่อสรรหาคัดเลือก 
ประกาศเกียรติคุณผู้หญิงที่มีความสามารถ มีประวัติการท างานที่โดดเด่นในสาขา
อาชีพต่างๆและได้น าความสามารถนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
โดยรวม  

    สถาบันใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้
หน่วยงานที่สังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และขอเชิญเสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง 
อบต.ดีเด่น และกองทุนหมู่บ้านดีเด่น พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดตามแบบเสนอชื่อ ส่ง
มายัง สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาภายในเดือนตุลาคม2561นี้ด้วยจัก
ขอบพระคุณยิ่ง 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.คร้ังที่แล้ว 

  (สมัยวิสามัญที่ 3 คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561) 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองด่วน –ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติพิจารณา –ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเพ่ือพิจารณา  

  -พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ส.2561-2564) 

 

ประธานสภา ในวันนี้จะพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) 
ขอให้หัวหน้าส านักปลัดเสนอเพ่ือให้สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 

 

หัวหน้าส านักปลัด อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ อปท. 
(ฉบับที่3)พ.ศ.2561 ข้อ13(ร) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล



ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 
สิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปีซึ่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ของ อบต.โพน
แพงมี 134 โครงการ ผ่านเกณฑ์ 27 ไม่ผ่านเกณฑ์ 107 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการติดตามและประเมินผล 

  1 มีงบประมาณจ ากัดไม่เพียงพอกับการด าเนินงาน 

  2 มีจ านวนโครงการมากกว่างบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

  3 กฎหมายไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานให้ตามความต้องการของประชาชน ท าให้บาง
โครงการไม่สามรถด าเนินการได้ 

  ข้อเสนอแนะ 

  1 ในการบรรจุโครงการในแผนพัฒนา ให้ค านึงถึงสถานการณ์คลังของ อบต.  

     2 การพัฒนาต าบล ควรค านึงถึงความต้องการของประชาชนและกฎหมายที่ให้อ านาจ
หน้าที่ไว้  

  ส่วนรายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานปี
2561 ของอบต.โพนแพง ได้แจกจ่ายให้สมาชิกไว้แล้ว เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณา
ต่อไป 

ที่ประชุม ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควร แล้วมีมติเห็นชอบการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ของ อบต.โพนแพง และให้ด าเนินการตามระเบียบ
เป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภา ในวันนี้จะพิจารณาเร่ืองที่สอง คือพิจารณาก าหนดสมัยประชุมปี 2562 ขอให้ปลัด 
อบต. ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกร่วมกันพิจารณาต่อไป 

 

ปลัด อบต. อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สภาสามัญสองสมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภา อบต. จะก าหนด แต่ต้องไม่เกิน 4 
สมัย วันเร่ิมสมัยประชุมประจ าปี ให้สภาอบต.ก าหนดจึงขอเสนอให้มีการก าหนดสมัย
ประชุมปะจ าปี 2562 ดังต่อไปนี้ 



  สมัยสามัญท่ี 1 วันที่ 1-15 ก.พ.2562 ,สมัยสามัญที่ 2 วันที่ 1-15 พ.ค.2562 , 
สมัยสามัญท่ี 3 วันที่ 1-15 ส.ค. 2562 , สมัยสามัญท่ี 4 วันที่ 1-15 ธ.ค. 2562 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายของ อบต.โพนแพง จึงขอให้สมาชิกสภาได้ร่วมกันพิจารณา ต่อไป  

ที่ประชุม  ได้มีการหารือกันพอสมควรแล้ว มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมตามที่เสนอเป็น
เอกฉันท์ 

 

ประธานสภา ในวันนี้เร่ืองพิจารณาที่ 3 คือ พิจารณาคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ขอให้รองปลัดชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 

 

รองปลัด ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน
ให้ อปท.ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ข้อ12(3) และข้อ 13 ในส่วนของสภา อปท.ให้คัดเลือกจากสภา
อปท.จ านวน 2 คน แล้วผู้บริหารอปท.เป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
กองทุนแล้วแจ้งให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตทราบต่อไป และมีวาระ
อยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้งดังนั้นขอให้สมาชิกสภาอบต.
โพนแพงเสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการ สปสช. จ านวน 2 คน 

นายธนากร วิเศษ ขอเสนอนางเวียงชัย ตันอ้วนโดยมีนายจรัส พิมโคตร และนายประสิทธ์ิผ่องใส รับรอง 

ส.อบต.ม.11  

นายประภัทร ทองแห้ว ขอเสนอนายสุพัฒน์ แสงงาม โดยมีนายเอกพล บุญปัญญา และนาง มณีรัส จินดามล 

ส.อบต.ม.7 รับรอง 

ที่ประชุม ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ เนื่องจากมีผู้เสนอ ส.
อบต.มา 2 คน ตามประกาศคณะกรรมการสปสช. ครบจ านวนพอดี จึงไม่ต้องมีการ
คัดเลือกอีกต่อไป ดังนั้น นางเวียงชัย ตันอ้วนและ นายสุพัฒน์ แสงงาม จึงได้รับการ
คัดเลือกเป็น กรรมการ สปสช. ในส่วนของ อบต.โพนแพง และให้นายก อบต. ออก
ค าสั่งแต่งตั้งต่อไป โดยมีวาระ 4 ปี นับแต่วันออกค าสั่ง 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติอ่ืนๆ 

นายพิมล พุ่มจันทร์ -ในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชการที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ขอให้มาร่วมกัน
ตามหนังสือที่ส่งให้ด้วย 



  -วันนี้ บ่ายโมง รอง ผวจ. จะมาประชุมเร่ืองปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกข้าวนา
ปรัง 

  -ผู้ปกครองนิคมจะบูรณะศาลปู่เปงจานโดยเปลี่ยนหลังคาและเอาเสาออก งบจาก
ผู้ตรวจราชการ พม. 200,000 บาท และจากชาวบ้านร่วมกันท าบุญตามศรัทธา 

  -มีคอนเสิร์ตที่อบต.โพนแพง 21-25 ตุลาคม เร่ิม 19.00 น. ส่วน 24 ตุลาคม จะเร่ิม
หลังบั้งไฟ วันที่ 22 ตุลาคม จะมีการบวงสรวงและการแสดง จาก โรงเรียน ปชด. 
ส่วนจอแสดง LCD ตั้งอยู่บ้านท่าม่วงส่งสัญญาณมาท่ี อบต.โพนแพง 

  -กองทุนบริหารจัดการขยะจะไปดูงาน 27-28 พฤศจิกายน 2561  

  -กีฬา ปชช. ต.โพนแพง 21-22 ธันวาคม 2561 ตรงกับวันศุกร์ เสาร์ 

 

นายก อบต. -เร่ืองความปลอดภัย ปลัดอ าเภอฝ่ายป้องกัน รับผิดชอบโดยใช้ ผรส. , ชรม. 

  -ความสะอาด อ าเภอประสานผู้จัดงาน 

  -การจัดการพื้นที่การแสดง 

นายธนากร วิเศษ เป็นห่วงเร่ืองความปลอดภัย และไม่มีสถานที่จอดรถให้กับประชาชน การขาย 

ส.อบต. ม.11 แอลกอฮอล์ ในสถานที่ราชการ , การขายของในชุมชนท าให้เสียโอกาส ของพ่อค้าแม่
ขายในชุมชน 

นางเวียงชัย ตันอ้วน เห็นควรให้ทางอ าเภอรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะรับผิดชอบในกรณีวิวาท 

ส.อบต. ม.9 และ พรบ. แอลกอฮอล์ 

นายก อบต.  สภ.รัตนวาปี จะจัดการเร่ืองการจราจร พร้อมกับ อปพร 20 นาย อ านวยความสะดวก
ให้เดินรถเป็นทางวันเวย์ เข้า รพ.สต. ออกทาง อบต.โพนแพง 

นายธนากร วิเศษ ติดตามเร่ืองซ่อมไฟทางสาธารณะของ หมู่ 5 

ส.อบต.ม.11 

ประธานสภา ของหมู่ 10 ก็ยังไม่ได้ไฟส่องทางเช่นกัน หากใครยังไม่ได้ก็ให้ท าหนังสือแจ้งไปด้วย 

นายสุพัฒน์ แสงงาม -ขอติดตามถนนลูกรังในต าบล 

ส.อบต.ม.4 -เตรียมการช่วยเหลือภัยแล้งและแมลงศัตรูพืชรบกวน 

  -เร่ืองบ่อดินลูกรังให้ติดต่อแล้วมาเอาด้วย 



นายก อบต. ถนนลูกรังท าสัญญาแล้วรอเข้าบ่อดินบ้านดงดาลหลังเก็บเกี่ยว ,ท าหนังสือ ถนนช ารุด
มาด้วย ส่วนยาฆ่าหญ้าไม่สามารถสนับสนุนได้ 

 

ประธานสภา เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมี
ค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ และจะนัดการประชุมคร้ังต่อไปเป็นหนังสือเชิญประชุม 
ส าหรับวันนี้ ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 14.35 น. 

 

       (นายสมนึก  ฉันโชคดี) 

    เลขานุการสภา อบต.โพนแพง 

      ผู้บันทึกรายงานการประชุม   

 

 

        (นายสินธ์ุ  พรมมา) 

     ประธานสภา อบต.โพนแพง 

     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


