
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. โพนแพง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 1 นายสินธุ์  พรมมา  ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
 2 นายประสิทธิ์  ผ่องใส              ส.อบต. หมู่ที ่13 
 3 นางจันดา  รักษาสิทธิ์             ส.อบต. หมู่ที ่8 
 4 นายสุพัฒน์  แสงงาม              ส.อบต. หมู่ที ่4 
 5 นายประภัทร  ทองแห้ว  ส.อบต. หมู่ที ่7 
 6 นางจุไรรัตน์  บุทเสน  รองประธานสภาฯ 
 7 นายสุบัน  กาญจน์แก้ว  ส.อบต. หมู่ที ่10 
 8 นายสุวัฒน์  พรมเขต   ส.อบต. หมู่ที ่9 
 9 นายอธิพงษ์  ชัยสาลี  ส.อบต. หมู่ที ่2 
 10 นายทรงพล  สมานมิตร   ส.อบต. หมู่ที ่3 
 11 นางเกสร  เกษพิมล   ส.อบต. หมู่ที ่3 
 12 นายกิจประเสริฐ  พงษากลาง  ส.อบต. หมู่ที ่1 
 13 นายจรัส  พิมโคตร   ส.อบต. หมู่ที่ 12 
 14 นางเวียงชัย  ตันอ้วน  ส.อบต. หมู่ที่ 9 
 15 นายจุตพงษ์  วงทองหลาง  ส.อบต. หมู่ที่ 6 
 16 นายยอด  แก้ววิเศษ  ส.อบต. หมู่ที่ 12 
 17 นายเอกพล  บุญปัญญา   ส.อบต. หมู่ที่ 7 
 18 นายธนกร  วิเศษ  ส.อบต. หมู่ที่ 11 
 19 นายฉลาด  แพงสาย   ส.อบต. หมู่ที่ 5 
 20 นางมณีรัส  จินดามล  ส.อบต. หมู่ที่ 4  
 21 นางสงบ  โลหปาน  ส.อบต. หมู่ที่ 1 
 
รายชื่อผู้ร่วมประชุม 
 1 นายศิริ  นิลแสง ต าแหน่ง นายก อบต.โพนแพง 
 2 นายธนากร  พิสัยพันธ์   รองนายก อบต.โพนแพง 
 3 นางชนม์นิภา  ชัยจันทา   รองปลัด อบต. 
 4 นายมงคล  ผ่องใส   พนง.จดมาตรน้ า 
 5 นางบังอร  ขัติยนนท์   จพง.ธุรการ 
 6 นายพิมล  พุ่มจันทร์   รองนายก อบต. 
 7 น.ส.สุทธิณี  ศรีรักษ์  ผอ.กองคลัง 
 8 น.ส.ภัทรจิต  บุทเสน   คนงานทั่วไป 
 9 น.ส.อมรรัตน์  วรโภชน์  คนงานทั่วไป 



 10 น.ส.สิริวิมล  ลีเพ็ญ   นักจัดการงานทั่วไป 
 11 นายสมนึก  ฉันโชคดี   เลขานุการาสภาฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 น. 
เลขานุการสภา  บัดนี้ สมาชิกสภา อบต.โพนแพง ได้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจ านวน 21 คน ถือว่า

ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.โพนแพง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมต่อไป 

 
ประธานสภา  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.โพนแพง ซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 

1 ครั้งที1่ ประจ าปี 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับใบโอน(ย้าย) 
  
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองคาย เรื่องหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2561 นั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีความ
ประสงค์จะรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่น สายงานผู้บริหาร เพ่ือ
มาด ารงต าแหน่งที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง 3ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่1) จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตราดังนี้ 1. ผู้อ านวยการ
กองการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา และ 2. หัวหน้าฝ่าย
การเงิน(นักบริหารงานคลังระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 

  องค์การบริหารส่าวนต าบลบ้านเดื่อ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์
ต าแหน่งว่างดังกล่าว หากท่านใดมีความประสงค์จะขอโอนย้าย ให้ส่งข้อมูลประกอบการ
พิจารณาได้ที่ส านักปลัด อบต. บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โทร 0 4244 5114 ใน
วันและเวลาราชการ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและประชาสัมพันธ์ 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต. ครั้งที่ แล้ว 
 (สมัยสามัญท่ี 4 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561) 
 
มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องด่วน  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติค้างพิจารณา –ไม่มี- 



ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเพ่ือพิจารณา 
 - พิจารณาโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น 
 - พิจารณาโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 
ประธานสภา  ในวันนี้จะพิจารณาโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น ขอให้รองปลัด 

อบต. ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือที่จะได้ให้สมาชิกร่วมกันพิจารณาต่อไป 
 
รองปลัด   นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโอยให้ อบต. โพนแพงพิจารณาคัดเลือก

คลองหรือแหล่งน้ าอ่ืน เช่นห้วย หนอง บึง ตามธรรมชาติและตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะ และ
ไม่ห่างไกลชุมชนเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ โดยจัดภูมิทัศน์ให้
สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสัมผัสวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ขอให้
สมาชิกเสนอแหล่งน้ าในพ้ืนที่มา เพ่ือจะได้คัดเลือกเป็นแหล่งน้ าต้นแบบต่อไป 

 
นายฉลาด แพงสาย  ขอเสนอ หนองบัวเป็นหนองน้ าขนาดเล็กไม่มีวัชพืชน้ า และมีถนนล้อมรอบ 
ส.อบต.หมู่ 5 
 
นายธนกร วิเศษ  เสนอหนองคอนมีแพส าหรับให้ท่องเที่ยว เคยได้งบพัฒนาจากพัฒนาชุมชนใน 
ส.อบต. หมู่ 11 โครงการสร้างห้องน้ า, ที่ประชุมน่าจะต่อยอดได้ดียิ่งขึ้น 
 
นายสุพัฒน์ แสงงาม  เสนอห้วยคาด มีถนนตัดผ่าน มีวิวทิวทัศน์สวยงามโดยเฉพาะยามพระอาทิตย์ตกดิน 
ส.อบต.หมู่ 4 
 
นางจุไรรัตน์ บุทเสน  เสนอหนองซงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก อยู่ใกล้ชุมชน ง่ายต่อการพัฒนา 
ส.อบต.หมู่ 13 
 
ที่ประชุม  ได้มกีารปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วมีการออกเสียงเพ่ือจะได้แหล่งน้ าต้นแบบ

ของต าบลโพนแพง โดยลงคะแนนกันดังนี้ เหลือกหนองคอน 12 เสียง ห้วยคาด 9 เสียง 
หนองบัว 5 เสียง หนองซง 4 เสวียง ดังนั้น หนองคอนได้รับการคัดเลือกเป็นแหล่งน้ า
ต้นแบบของต าบลโพนแพง ส่วนล าดับรองลงไป ก็สามารถพัฒนาได้ตามล าดับต่อไป 

 
ประธานสภา  ในวันนี้พิจารณาเรื่องที่สองคือ โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

ขอให้รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด เพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณาต่อไป 
 
รองปลัด   โครงการ 1 ปอท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ อปท. มี

ถนนที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย สิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนสัญจรด้วยความปลอดภัย 
โดยให้คัดเลือกถนนในพ้ืนที่จ านวน 1 สายความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร กว้าง 3-6 
เมตร ให้มีการปรับภูมิทัศน์ 2 ข้างทางให้สะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชุมชนหรือเอกลักษณ์
ของชุมชนด้วยการรักษาความสะอาดบริเวณถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลรักษา



สิ่งแวดล้อม ปลูกไม้ดอกหรือไม้ประดับ และไม้ยืนต้นประจ าท้องถิ่น/อ าเภอ/จังหวัด ให้ร่ม
รื่นสวยงาม ขอให้สมาชิกได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกถนนจ านวน 1 สายเพ่ือเป็นถนน
ตัวอย่างที่จะด าเนินการตามโครงการข้างต้นต่อไป 

 
นายจรัส พิมพ์โคตร  ขอเสนอถนนสายโนนโพธิ์ทอง-ดงมดแดง-ดงดาลสองข้างทางเป็นล าห้วยคาด  
ส.อบต.หมู่ 12 บรรยากาศดีทิวทัศสวยงาม เป็นวิถีชุมชนหรือเอกลักษณ์ของชุมชน 
 
นายสุพัฒน์ แสงงาม  เห็นด้วย ควรมีม้าหินอ่อนวางไว้ 2 ข้างทางนี้ โดยเฉพาะบริเวณสะพานข้ามห้วยดาด 
ส.อบต.ม.4 จะมีคนมาตกปลา เห็นวิวภูเขาล าน้ า ควรปลูกต้นไม้ไว้ 2 ข้างทาง ปัจจุบันปลูกหญา้แฝก

ทางลาด 
 
นางจุไรรัตน์ บุทเสน  สนับสนุนถนนสายโนนโพธิ์ทอง-ดงมดแดง-ดงดาล เช่นกันเพราะว่าเหมาะสม และ 
รองประธานสภา มีคนสัญจรไปมาจ านวนมากเชื่อมหลายต าบล และเชื่อมอ าเภอปากคาดและโซ่พิสัยด้วย 
 
นายฉลาด แพงสาย  ขอเสนอเส้นรอบหนองบัว มีทิวทัศน์สวยงามเชื่อมต่อกับ บ.หนองไผ่ ต.รัตนวาปี 
ส.อบต.ม.5 ได้ด้วย 
 
นายประภัทร ทองแห้ว ขอเสนอ บ้านอาญา-โพนแพง เส้นริมโขงเป็นแหล่งท่องเที่ยว ชมวิวแม่น้ าโขง 
ส.อบต.ม.7 
 
นางเวียงชัย ตันอ้วน  สอบถามว่าแลนด์มาร์คต าบลโพนแพงริมโขง เริ่มต้น-สิ้นสุดถึงจุดไหน ติดไฟให้ไหม 
ส.อบต.ม.9 
 
นายธนากร พิสัยพันธ์ งบประมาณก่อสร้างแลนด์มาร์คคาดว่าน่าจะมาปี 2563 เริ่มต้นจากหลังตลาดจุด 
รองนายก อบต. ผ่อนปรน ถึงด้านหลังที่ท าการ อบต.โพนแพง ติดรั้วนิคมฯ สร้างเป็นถนนริมโขง ติดไฟ

ส่องสว่าง และ พญานาคอีก 2 ตน วงเงินประมาณ 23 ล้านบาท 
 
นายฉลาด แพงสาย  กรณีขุดลอกหนองบัวไม่ต้องขุดเป็นแผงม้าให้ขุดลึกลงไปเลยจะสวยงามไม่มีเศษสวะ 
ส.อบต.ม.5 
 
นายธนากร พิสัยพันธ์ งบขุดลอก ต่อไปต้องให้ช่างเราควบคุมด้วย จะได้ประสานคนในพื้นท่ีมาดูแลให้ 
รองนายก อบต. เหมาะสม 
 
ที่ประชุม   ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควร แล้วมีการออกเสียงเพ่ือคัดเลือกถนนต้นแบบใน

ต าบล โดยลงคะแนนกันดังต่อไปนี้ 1. ถนนสายโนนโพธิ์ทอง-ดงมดแดง-ดงดาล ได้ 15 
เสียง 2. ถนนสายบ้านอาญา-โพนแพง ได้ 12 เสียง 3. ถนนเส้นรอบหนองบัวได้ 11 
เสียง ดังนั้นถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมต าบลโพนแพง คือถนนสายโนนโพธิ์ทอง-ดงมด
แดง-ดงดาล ส่วนถนนสายอื่นๆที่เสนอมาก็จะได้รับการพัฒนาตามล าดับต่อไป 



ระเบียบวาระท่ี 6  วาระอ่ืนๆ 
 
รองปลัด อบต.  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วมในต าบลโพนแพงจับคู่ ศาสนสถาน 2 แห่ง ได้แก่วัดโพนค าและวัดหนองคอน เพ่ือส่ง
เริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาสิ่งแวดล้อมในวัดซึ่งเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชน 

  - ขอแบบตอบรับเข้าร่วมและดูงานโครงการธนาคารขยะ วันที่ 25-26 ก.พ. 2562
ด้วย 

 
นายธนกร วิเศษ  กรณีโครงการธนาคารขยะผู้เข้าอบรม 5 คน ได้ดูงาน 3 คน เกรงว่าผู้ที่ไม่ได้ไป 
ส.อบต.ม.11 คนจะเสียใจ ยังไงก็ฝากแก้ปัญหานี้ด้วย 
 
รองปลัด อบต.  ถ้าง้ันก็เป็นผู้เข้าอบรม 3 คน และดูงาน 3 คน โดยมี ส.อบต.2คนและผู้ใหญ่บ้าน

หรือผู้แทน 1 คน 
 
นายทรพล สมานมิตร เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2562 ได้มาประชุมกับนิคมที่ประชุมให้ปรับปรุงห้องน้ าตลาด 
ส.อบต.ม.3 จุดผ่อนปรน และมีเรื่องปล่อยเด็กเล็กก่อนเวลา 15.00 น. 
 
นางจุไรรัตน์ บุทเสน  ในฐานะประธานศูนย์เด็กเล็กเคยประชุมแล้วจะปล่อยเด็กเวลา 15.00น. 
รองประธานสภา 
 
รองปลัด อบต.  เคยก าชับแล้วว่าไม่ถึง 15.00น.จะไม่ปล่อยเด็กเว้นแต่มีเหตุจ าเป็น หากปล่อยก่อน

ก็ต้องบันทึกไว้ เรื่องห้องน้ าต้องให้คนดูแลรักษาความสะอาด 
 
ปลัด อบต.  เดิมเราเคยได้งบสร้างห้องน้ าที่ตลาด จุดผ่อนปรน แต่นิคมไม่อนุญาตเพราะผิด

ระเบียบ 
 
นางจุไรรัตน์ บุทเสน  ให้ขึ้นป้ายห้ามทิ้งขยะหน้าตลาดจุดผ่อนปรน ตรงบริเวณต้นไม้ใหญ่และสะพาน 
รองประธานสภา อย่างละป้าย 
 
นางเวียงชัย ตันอ้วน  ช่วงระหว่างแนวเขตตลาดจุดผ่อนปรน กับ ตชด. มีขยะมาก ให้ติดป้ายห้ามทิ้งขยะ 
ส.อบต.ม.9 ด้วยและให้เพ่ิมถังขยะบริเวณนี้ 
 
นายธนกร วิเศษ   ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันท าบุญด้วยกันโดยทอดผ้าป่าสามัคคี 2 วัดที่จ.บุรีรัมย์ 
ส.อบต.ม.11 
 



ประธานสภา   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้สละเวลา
อันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ และจะนัดการประชุมครั้งต่อไปเป็นหนังสือประชุมส าหรับ
วันนี้ขอปิดการประชุมครับ 

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


