
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. โพนแพง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561  
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 1 นายสินธุ์  พรมมา  ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
 2 นางจุไรรัตน์  บุทเสน  รองประธานสภาฯ 
 3 นายกิจประเสริฐ  พงษากลาง  ส.อบต.หมู่ที่ 1 
 4 นายประสิทธิ์  ผ่องใส  ส.อบต.หมู่ที่ 13 
 5 นายประภัทร  ทองแห้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 7 
 6 นางมณีรัส  จินดามล  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 7 นายยอด  แก้ววิเศษ  ส.อบต.หมู่ที่ 12 
 8 นายอธิพงษ์  ชัยสาลี  ส.อบต.หมู่ที่ 2 
 9 นายทรงพล  สมานมิตร  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
 10 นายสุพัฒน์  แสงงาม  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 11 นายสุวัฒน์  พรมเขต  ส.อบต.หมู่ที่ 9 
 12 นายเอกพล  บุญปัญญา  ส.อบต.หมู่ที่ 7 
 13 นางอรดี  บุญแก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 8 
 14 นายจรัส  พิมโคตร  ส.อบต.หมู่ที่ 12 
 15 นายฉลาด  แพงสาย  ส.อบต.หมู่ที่ 5 
 16 นายธนกร  วิเศษ  ส.อบต.หมู่ที่ 11 
 17 นางเวียงชัย  ตันอ้วน  ส.อบต.หมู่ที่ 9 
 18 นางเกษร  เกษพิมล  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
 19 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 นายธนากร  พิสัยพันธ์  รองนายก อบต. 
 5 นางนันทิดา  นาเหนือ  หัวหน้าส านักปลัด 
 6 น.ส.สุทธิณี  ศรีรักษ์  ผอ.กองคลัง 
 7 นายพิมล  พุ่มจันทร์  รองนายก อบต. 
 8 นายอนุชา  ขัติยนนท์  ผอ.กองช่าง 
 9 นายสมนึก  ฉันโชคดี  เลขานุการสภาฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 น. 



 
เลขานุการสภา  บัดนี้ สมาชิกสภา อบต.โพนแพง ได้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจ านวน 19 คน ถือว่า

ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.โพนแพง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุมต่อไป 

 
ประธานสภา  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.โพนแพงซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561  
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
 
  ด้วยชมรมตะกร้อต าบลโพนแพง ได้จัดการแข่งขันกีฬาเซปัดตะกร้อรุ่นโอเพ่น 

ประชาชนทั่วไปในเขตอ าเภอรัตนวาปี ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น. 
ณ จุดผ่อนปรณตลาดนัดบ้านเปงจาน  

  ดังนั้น ทางชมรมตะกร้อต าบลโพนแพง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ประชาสัมพันธ์
ส าหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาตะกร้อในครั้งนี้ ค่าสมัครทีมละ 300 บาท 
รางวัลที่ 1 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลที่ 2 2,000บาทพร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลที่ 3 1,000บาทพร้อมถ้วยรางวัล รางวัลที่ 4 500บาท สนใจสมัครเข้าร่วม
แข่งขัน ติดต่อเบอร์โทร 086-0778493 คุณหรั่ง, 085-4592900 คุณหน่องรับ
สมัครตั้งแต่วันที่ 7-17 สิงหาคม 2561 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  (สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561) 
 
ที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องด่วน –ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติค้างพิจารณา –ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเพ่ือพิจารณา 
  - พิจารณาแปรญัตติและลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบต. โพนแพง 
 



ประธานสภา  ในวันนี้จะพิจารณาแปรญัตติและลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบต.โพนแพง ขอให้สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณา
รายละเอียดการแปรญัตติซึ่งสภาได้ผ่านขั้นรับหลักการแล้ว และได้รับรายงานการแปร
ญัตติจากคณะกรรมการแปรญัตติ คิอ นายจรัส พิมโคตร ซึ่งผ่านขั้นตอนและกระบวนการ
แปรญัตติโดยรอรับค าเสนอไม่น้อยกว่า 24 ช.ม. ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ จึง
เป็นอันว่าผ่านวาระที่ 2 ส่วนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ที่ประชุมลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุสมควร 

 
ที่ประชุม  ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วได้อนุมัติลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติต าบล  

ว่าด้วยเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 ของ อบต. โพนแพงเป็น
เอกฉันท์ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติอ่ืนๆ 
 
ปลัด อบต.  ขณะนี้ได้รับอนุญาตการให้สร้างถนนลูกรังคู่ขนานจากกรมทางหลวง ของ ม.13 

แล้วส่วน ม.5 ก็ได้รับแล้วเช่นเดียวกัน 
 
นายจรัส พิมโคตร  ถนนกลางบ้านหมู่ 12 เป็นหลุมบ่อมอเตอร์ไซค์ล้ม ให้ซ่อมด้วย 
ส.อบต.ม.12 
 
นายประภัทร ทองแห้ว หอถังประปาที่วัด ม. 7 ยังไม่ยกถังขึ้น, ระบบยังรั่วอยู่ 
ส.อบต.ม.7 
 
นายพิมล พุ่มจันทร์  - ขอให้ ส.อบต. ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง 
รองนายก อบต.  - อบรม อปพร 15-17 ส.ค. ที่ตลาดจุดผ่อนปรน 
  - อบรมให้ความรู้บริหารจัดการขยะและดูงาน 22-28 ส.ค.61 
  - รพ.สต.โพนแพงให้ ปชส. ผวจ.ชวนเดิน สธ. ชวนวิ่ง พรุ่งนี้ บ่าย 3 โมง ใส่ชุดกีฬา

มาร่วมวิ่งเดินกัน 1 เดือนให้ได้ประมาณ 30 กม. วันละ 1 กม. ให้แจ้ง ส่วนสูง น้ าหนัก 
รอบเอว และน้ าตาลในเลือดของแต่ละคนด้วย 

  - ม.9 แจ้งมาว่าถนนช ารุดจะให้ช่างไปส ารวจพร้อม ม.12  
  - ส่วนถังประปา ม.7 จะให้ช่างไปรับด าเนินการให้ 
 
นายธนกร วิเศษ  - การบริหารจัดการขยะที่จะไปดูงานควรมีสมาชิก อบต.ด้วย 1 คน 
ส.อบต.ม.11  - ถนน คสล.ม.11 เป็นถนนเสริมไม้ไผ่ ช ารุดแล้ว อยากได้เป็นยางมะตอยไป

ซ่อมแซม(ถนนเส้นลงหนองคอน) ส่วนต้นไม้ที่ปลูกที่หนองคอนตอนนี้น้ าท่วมตายแล้ว 
 
นายพิมล พุ่มจันทร์  การดูงานขยะให้ผู้ใหญ่บ้านประสาน ส่วนถนนจะให้ช่างไปส ารวจ ต้นไม้จะปลูกใหม่ 
รองนายก อบต. 



ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามา
ประชุมในวันนี้ และจะขอนัดประชุมครั้งต่อไปเป็นหนังสือเชิญประชุมต่อไป ส าหรับวันนี้
ขอปิดการประชุม  

 
ปิดประชุมเวลา 14.40 น. 
 
 
ลงชื่อ                          ผูบ้ันทึกการประชุม 
      (นายสมนึก  ฉันโชคดี)  
  เลขานุการสภา อบต. โพนแพง 
 
 
     (นางนันทิดา  นาเหนือ) 
 
     ลงชื่อ                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสินธุ์  พรมมา) 
       ประธานสภา อบต. โพนแพง 
 


