
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. โพนแพง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 

วันอังคารที่ 6 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 นางจันดา   รักษาสิทธิ์  ส.อบต.หมู่ที ่8 
 5 นายประภัทร  ทองแห้ว  ส.อบต.หมู่ที ่7 
 6 นายธนกร  วิเศษ  ส.อบต.หมู่ที ่11 
 7 นางเกสร  เกษพิมล  ส.อบต.หมู่ที ่3 
 8 นายอธิพงษ์  ชัยสาลี  ส.อบต.หมู่ที ่2 
 9 นายสุบัน  กาญจน์แก้ว  ส.อบต.หมู่ที ่10 
 10 นายสุวัฒน์  พรมเขต  ส.อบต.หมู่ที ่9 
 11 นางสงบ  โลหปาน  ส.อบต.หมู่ที ่1 
 12 นายยอด  แก้ววิเศษ  ส.อบต.หมู่ที ่12 
 13 นายเอกพล  บุญปัญญา  ส.อบต.หมู่ที ่7 
 14 นายสุพัฒน์  แสงงาม  ส.อบต.หมู่ที ่4 
 15 นางมณีรัส  จินดามล  ส.อบต.หมู่ที ่4 
 16 นายฉลาด  แพงสาย  ส.อบต.หมู่ที ่5 
 17 นายทรงพล  สมานมิตร  ส.อบต.หมู่ที ่3 
 18 นายจรัส  พิมโคตร  ส.อบต.หมู่ที ่12 
 19 นางเวียงชัย  ตันอ้วน  ส.อบต.หมู่ที ่9 
 
รายชื่อผู้ร่วมประชุม 
 1 นายศิริ  นิลแสง ต าแหน่ง นายก อบต.โพนแพง 
 2 นายอนุชา  ขัติยนนท์  ผอ.กองช่าง 
 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 นางประกาย  ปัตถามัย  คนงานทั่วไป 
 11 นายสมนึก  ฉันโชคดี  เลขานุการสภาฯ 



เริ่มประชุมเวลา 09.38 น. 
 
เลขานุการสภา  บัดนี้ สมาชิกสภา อบต.โพนแพง ได้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจ านวน 19 คน ถือว่า

ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.โพนแพง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุมต่อไป 

 
ประธานสภา  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.โพนแพงซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม Big Cleaning Week ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์

ยุงลาย 
   
  ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทย 

คาดการณ์ว่าในปี 2562 โรคไข้เลือดออกจะระบาดต่อเนื่อง และมีผู้ป่วยมากกว่าปี 
2561 อาจพบผู้ป่วยทั้งปีประมาณ 95,000 ราย โดยจังหวัดหนองคายมีรายงานผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 16 พฤษภาคม 2562 จ านวน 117 ราย 
นอกจากนี้ยังพบว่าในชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน และโรงพยาบาล ยังมีค่าดัชนีลูกน้ า
ยุงลายสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

  ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปี 2562  
อ าเภอรัตนวาปี ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานราชการในอ าเภอรัตนวาปี และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ด าเนินกิจกรรม Big Cleaning Week ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
โดยท ากิจกรรม 5 ส. ร่วมกับการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ ลด 
3โรค คือ 1 เก็บบ้านและหน่วยงานให้สะอาดปลอดโปร่ง 2 เก็บขยะที่อาจเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายได้ 3 เก็บน้ า ปิดฝาภาชนะบรรจุน้ าให้มิดชิด ภาชนะท่ีปิดฝาไม่ได้ก็ให้
ปล่อยน้ าทิ้ง หรือเปลี่ยนน้ าเป็นประจ าทุกสัปดาห์ หรือปล่อยปลากินลูกน้ าในภาชนะ โดย
ให้ด าเนินการเป็นประจ าทุกสัปดาห์แรกของเดือนตลอดปี 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  (สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562) 
 
ที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องด่วน –ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติค้างพิจารณา –ไม่มี- 



 
ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเพ่ือพิจารณา 
  - พิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติ อบต.โพนแพง เรื่องงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 
ประธานสภาฯ  ในวันนี้จะพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติ อบต.โพนแพงเรื่องงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 จึงขอให้ผู้บริหารกล่าวค าแถลงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อให้สมาชิกได้ร่วมพิจารณาต่อไป 

 
นายก อบต.   ได้กล่าวค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 และได้แจกจ่ายร่างข้อบัญญัติฯ ให้แก่สมาชิกสภาแล้วประกอบด้วย สถานะการ
คลังและงบประมาณของหน่วยต่างๆตามที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ร่วมกัน
พิจารณาตามหลักการและนโยบายในการด าเนินการปี 2563 และปลัด อบต. ในฐานะ
เจ้าหน้าที่งบประมาณได้อ่านรายละเอียดร่างข้อบัญญัติฯ ให้แก่สมาชิกสภาได้ร่วมกัน
พิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีอย่างสูงสุด 

 
ที่ประชุม  ได้มีการอภิปรายและหารือกันพอสมควร แล้วมีมติอนุมัติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ

ต าบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ตามท่ีเสนอเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาฯ   ในวันนี้จะพิจารณาเรื่องที่สองคือคัดเลือกคณะกรรมการแปลญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ขอให้ปลัดอบต.ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้สมาชิก
ร่วมกันพิจารณา 

 
ปลัด อบต.   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ 103 ,104 และ105 
สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ใช่สภาท้องถิ่น เป็นกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจ าเป็นแก่กิจการในอ านาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่นและข้อ 
107 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

  การเสนอชื่อให้เสนอได้ไม่จ ากัดจ านวน เว้นตี่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและให้น า
วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ทีป่ระชุม  ได้มีการเสนอ 1 นายจรัส พิมโคตร 2 นายประพัฒน์ ทองแห้ว 3 นายสุพัฒน์ แสง

งาม โดยผู้บริหารท้องถิ่น และได้เลือกทีละคนตามล าดับจนครบ 3 คนตามท่ีสภา อบต. 
เห็นสมควรแล้วก าหนดให้เสนอค าแปรญัตติในวันที่ 7,8,9 สิงหาคม 2562 เวลา 
08.30น. – 16.30น. ที่ห้องกิจการสภา 



ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติอ่ืนๆ 
 
นายสุพัฒน์ แสงงาม  เรื่องไมโครโฟนอยากให้แก้ไขให้ใช้ได้สะดวก 
ส.อบต.ม.4 
 
นายฉลาด แพงสาย  การขยายเขตไฟฟ้า ม.5 และขุดลอกหนองคอน ขอติดตามด้วย 
ส.อบต.ม.5 
 
ผอ.กองช่าง  - ขุดลอกหนองคอนได้ส่งเรื่องผ่าน อ าเภอ จังหวัด แล้ว 
  - การขยายเขตไฟฟ้า ม.5,ม.8,ม.13 ต้องให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวที่จะขยาย

เขตไฟฟ้าให้ส่งบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ด้วย ส่วนการขยายเขตไฟฟ้า ม.4 ทาง
เจ้าหน้าที่ได้ประสานมาแล้ว ขอให้ ส.อบต.ม.4 เตรียมข้อมูลไว้ให้ด้วย 

  - ได้ส่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2560 เพ่ือให้
สมาชิกสภาได้ศึกษาและประชาสัมพันธ์ต่อไป 

  - การสร้างพระวัดป่าบ้านผักขะไม่ได้มาตรฐานงานช่าง และตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 และขอฝากสมาชิกให้ช่วยดูเรื่องการสร้างอาคารบ้านเรือนด้วย 

  - ส่วนไมโครโฟนต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซมโดยช่างผู้ช านาญต่อไป   
 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามา

ประชุมในวันนี้ และจะขอนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 15 ส.ค. 62 ส าหรับวันนี้ขอปิด
การประชุม  

 
ปิดประชุมเวลา 14.38 น. 
 
ลงชื่อ                          ผูบ้ันทึกการประชุม 
      (นายสมนึก  ฉันโชคดี)  
  เลขานุการสภา อบต. โพนแพง 
     ลงชื่อ                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสินธุ์  พรมมา) 
       ประธานสภา อบต. โพนแพง 
 


