
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. โพนแพง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562  
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 1 นายสินธุ์  พรมมา  ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
 2 นางจุไรรัตน์  บุทเสน  รองประธานสภาฯ 
 3 นายเอกพล  บุญปัญญา  ส.อบต. หมู่ที่ 7 
 4 นายอธิพงษ์  ชัยสาลี  ส.อบต. หมู่ที ่2 
 5 นายประภัทร  ทองแห้ว  ส.อบต. หมู่ที ่7 
 6 นายสุวัฒน์  พรมเขต  ส.อบต. หมู่ที ่9 
 7 นางเวียงชัย  ตันอ้วน  ส.อบต. หมู่ที9่ 
 8 นายจุตพงษ์  วงทองหลาง  ส.อบต. หมู่ที ่6 
 9 นายยอด  แก้ววิเศษ  ส.อบต. หมู่ที ่12 
 10 นายสุพัฒน์  แสงงาม  ส.อบต. หมู่ที ่4 
 11 นายประสิทธิ์  ผ่องใส  ส.อบต. หมู่ที ่13 
 12 นายสุบัน  กาญจน์แก้ว  ส.อบต. หมู่ที ่10 
 13 นายกิจประเสริฐ  พงษากลาง  ส.อบต. หมู่ที ่1 
 14 นางมณีรัส  จินดามล   ส.อบต. หมู่ที ่4 
 15 นางเกสร  เกษพิมล  ส.อบต. หมู่ที ่3 
 16 นางอรดี  บุญแก้ว  ส.อบต. หมู่ที ่8 
 17 นายจรัส  พิมโคตร  ส.อบต. หมู่ที ่12 
 18 นายทรงพล  สมานมิตร   ส.อบต. หมู่ที ่3 
 19 นายฉลาด  แพงสาย  ส.อบต. หมู่ที ่5 
 20 นางจันดา  รักษาสิทธิ์  ส.อบต. หมู่ที ่8 
 21 นางสงบ  โลหปาน  ส.อบต. หมู่ที ่1 
 
รายชื่อผู้ร่วมประชุม 
 1 นายศิริ  นิลแสง ต าแหน่ง นายก อบต.โพนแพง 
 2 นางเกษมณี  อัปการัตน์  เลขาฯ นายก อบต. โพนแพง 
 3 น.ส.รัศมิ์สิกานต์  สาลีพันธ์   หัวหน้าส านักปลัด 
 4 น.ส.อมรรัตน์  วรโภชน ์ คนงานทั่วไป 
 5 น.ส.ภัทรจิต  บุทเสน  คนงานทั่วไป 
 6 น.ส.สุทธิณี  ศรีรักษ์  ผอ.กองคลัง 
 7 น.ส.ศิริยาภรณ์  เพ่ิมทอง  หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 8 น.ส.นภิาพร  แสงสุกวาว  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 9 นางประกาย  ปัตถามัย  คนงานทั่วไป 



เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 
เลขานุการสภา  บัดนี้ สมาชิกสภา อบต.โพนแพง ได้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจ านวน 21 คน ถือว่า

ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.โพนแพง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุมต่อไป 

 
ประธานสภา  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.โพนแพงซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 

ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี พ.ศ.

2562 ในระดับอ าเภอและต าบล 
 
  ด้วยอ าเภอรัตนวาปีได้รับแจ้งจากจังหวัดหนองคาย แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่บทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ในระดับอ าเภอและต าบล 
โดยส่งเอกสารความรู้(โปสเตอร์)ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ 1 แผ่น จึงขอแจ้ง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต. ครั้งที่แล้ว 
  (สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 (เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562) 
 
มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องด่วน –ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติค้างพิจารณา –ไม่มี- 
 
ระเบยีบวาระท่ี 5  ญัตติเพ่ือพิจารณา  
  - พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ขอเชิญให้ หัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียด เพ่ือที่จะไดใ้ห้
สมาชิกสภาร่วมกันพิจารณาต่อไป 

 
หัวหน้าส านักปลัด  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการแบบพัฒนาของ 

อปท. พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 



ข้อ 22 ,ข้อ22/1 ,ข้อ 22/2 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้อปท. ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนฯ พร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนฯที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ส าหรับ อบต.ให้ส่งร่างแผนฯที่เพ่ิมเติมให้สภาอบต.พิจารณา ตาม ม.46แห่ง
พรบ.อบต.พ.ศ.2537 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บรหิารท้องถิ่นประกาศใช้ ซึ่งรายละเอียดโครงการพัฒนาของ
แผนดังกล่าวได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้วพร้อมกับได้อ่านรายละเอียดเพ่ือให้ร่วม
พิจารณาต่อไป 

 
ที่ประชุม  ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควร แล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการเพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ตามท่ีเสนอเป็นเอกฉันท์ต่อไป 
 
ประธานสภา  ในวันที่เรื่องพิจารณาที่สองคือ พิจารณารับโอนระบบผลิตน้ าประปาส าเร็จรูปบ้านดง

ดาล ม.12 และรับโอนระบบประปาหมู่บ้านบ้านดงมดแดง ม.10 ต าบลโพนแพง ขอให้
ปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดต่อไป เพ่ือจะได้พิจารณาร่วมกัน 

 
ปลัด อบต.  อาศัยอ านาจตาม พรบ.สภาต าบล และ อบต. พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

มาตรตรา 66,68(1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของ อบต. พ.ศ. 2538 ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุ
ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อบต. หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้า
การกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไข หรือมีภาระติดพันจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้นๆได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาอบต. ดังนั้นการที่หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 21 ส านักงาน
พัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยได้มอบโครงการ
ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาส าเร็จรูปขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ณ บ้านดงดาล
เหนือ ม.12 ต.โพนแพง และโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านมาตรฐานพร้อมระบบ
ผลิตน้ าประปาส าเร็จรูปขนาด 5 ลบ.ม. บ้านดงมดแดง ม. 10 ต.โพนแพง และชาบ้าน ม.
12 บ้านดงดาลเหนือ ได้มีมติเห็นชอบโอนกิจการประปาหมู่บ้านให้แก่ อบต.เป็นผู้ดูแล 
จึงต้องให้สมาชิกสภา อบต.ได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 

 
ที่ประชุม  ได้มีการอภิปรายและปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วมีมติเอกฉันท์รับมอบโครงการ

ทั้งสองโครงการของกองบัญชาการกองทัพไทย และ กิจการประปาหมู่บ้าน ม.12 บ้านดง
ดาลเหนือไว้ดูแลรับผิดชอบตามระเบียบต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 6   ญัตติอ่ืนๆ 



นายสุพัฒน์ แสงงาม  ขอให้ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยเตยและเร่งโครงการฌาปนกิจขยะชุมชน และให้ 
ส.อบต.ม.4 พิจารณาการจัดซื้อรถขยะ 
 
รองปลัด อบต.  ได้ออกประชาคมหมู่บ้านโดยให้ ผู้ใหญ่บ้านเป็นกรรมการกองทุนฌาปนกิจขยะ

ชุมชน โดยมี นายจักรพันธ์ ประจิมทิศ ,น.ส.สิรินดา วันชูพริ้ง ,นางจีรนันท์ เจริญดี ร่วม
ด้วย จะออกไปรับสมัครสมาชิกและประชุมชาวบ้าน โดยท าแผนออกพ้ืนที่ไว้แจว้ล่วงหน้า 

 
ผอ.กองช่าง  ได้ท าการเชื่อมต่อประปาของทหารเชื่อมกับประปา ม.10 ดงมดแดง เพ่ือให้มี

น้ าประปาไว้ใช้อย่างสะดวก ,ถนนลูกรังสายห้วยเตยจะได้ออกไปส ารวจต่อไป ,รถขยะอยู่
ในแผนพัฒนาแล้ว 

 
ประธานสภา  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่า

มาประชุมในวันนี้ และจะนัดการประชุมครั้งต่อไปเป็นหนังสือประชุม ส าหรับวันนี้ ขอปิด
ประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา 14.35 น. 
 
ลงชื่อ                          ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 
      (นายสมนึก  ฉันโชคดี) 
   เลขานุการสภา อบต.โพนแพง 
 
     ลงชื่อ                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสินธ ์ พรมมา) 
        ประธานสภา อบต.โพนแพง 


