
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. โพนแพง 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 1 นายสินธุ์  พรมมา  ต าแหน่ง  ประธานสภาฯ 
 2 นางจุไรรัตน์  บุทเสน  รองประธานสภาฯ 
 3 นางสงบ  โลหปาน  ส.อบต.หมู่ที ่1 
 4 นายยอด  แก้ววิเศษ  ส.อบต.หมู่ที ่12 
 5 นายธนกร  วิเศษ  ส.อบต.หมู่ที ่11 
 6 นายเอกพล  บุญปัญญา  ส.อบต.หมู่ที ่7 
 7 นายสุบัน  กาญจน์แก้ว  ส.อบต.หมู่ที ่10 
 8 นางเกสร  เกษพิมล  ส.อบต.หมู่ที ่3 
 9 นางเวียงชัย  ตันอ้วน  ส.อบต.หมู่ที ่9 
 10 นายอธิพงษ์  ชัยสาลี  ส.อบต.หมู่ที ่2 
 11 นายทรงพล  สมานมิตร  ส.อบต.หมู่ที ่3 
 12 นายประภัทร  ทองแห้ว  ส.อบต.หมู่ที ่7 
 13 นายสุพัฒน์  แสงงาม  ส.อบต.หมู่ที ่4 
 14 นายฉลาด  แพงสาย  ส.อบต.หมู่ที ่5 
 15 นายสุวัฒน์  พรมเขต  ส.อบต.หมู่ที ่9 
 16 นายจุตพงษ์  วงทองหลาง  ส.อบต.หมู่ที ่6 
 
รายชื่อผู้ร่วมประชุม 
 1 นายธนากร  พิสัยพันธ์ ต าแหน่ง รองนายก อบต.โพนแพง 
 2 นายพิมล  พุ่มจันทร์  รองนายก อบต.โพนแพง 
 3 น.ส.รัศมิ์สิกานต์  สาลีพันธ์  หัวหน้าส านักปลัด 
 4 นายอนุชา  ขัติยนนท์  ผอ.กองช่าง 
 5 นางชนม์นิภา  ชัยจันทา  รองปลัด อบต. 
 6 น.ส.ภัทรจิต  บุทเสน  คนงานทั่วไป 
 7 น.ส.สิรินดา  วันชูพริ้ง  คนงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 น. 
 
หัวหน้าส านักปลัด  ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกให้ดิฉันท าหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราวก่อน 
 บัดนี้ สมาชิกสภา อบต.โพนแพง ได้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจ านวน 16 คน ถือว่าครบ

องค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.โพนแพง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
แล้วกล่าวเปิดประชุมต่อไป 



ประธานสภา  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.โพนแพงซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 
3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 
 
  ตามหนังสือที่อ้างถึง อบต.โพนแพงได้รับแจ้งจากท่ีว่าการอ าเภอรัตนวาปี ด้วย

ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายร่วมกับโรงพยาบาลหนองคายได้ก าหนดออก
หน่วยรับบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00น.ถึง
1200 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอรัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย จึงขอความ
ร่วมมือองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง ได้พิจารณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านและ
เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างในสังกัดและประชาชนเข้าร่วมบริจาคตามวันและเวลาดังกล่าว จึงเรียน
มาตามรายละเอียดในหนังสือฉบับนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  (สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2562) 
 
หัวหน้าส านักปลัด  ได้อ่านบันทึกการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
นายประภัทร ทองแห้ว ได้ขอให้เพ่ิมเติมการบันทึกในประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว ว่าได้เสนอเรื่องงบประมาณ 
ส.อบต.ม.9 โครงสร้างพื้นฐานปีพ.ศ. 2563 ที่ท าไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ของสามหมู่บ้าน

ได้แก่ ม.9 ,ม.8 ,ม.13 สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในการประชุมครั้งต่อไปได้หรือไม่ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณากันพอสมควรเห็นชอบให้เพ่ิมข้อความตามท่ีนายประภัทร   

ทองแห้ว ส.อบต.ม.7 เสนอ และ มีมติรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องด่วน –ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติค้างพิจารณา –ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเพ่ือพิจารณา 
  - พิจารณาการคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
 



ประธานสภา  ในวันนี้จะพิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
เนื่องจากเลขานุการคนเก่าได้ย้ายที่ท างาน จึงต้องเลือกเลขานุการคนใหม่ รายละเอียดขอ
เชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงเพ่ือให้สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 

 
หัวหน้าส านักปลัด  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 25ฃ47  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2554 ข้อที่ 13 วิธีเลือก
เลขานุการสภาท้องถิ่น เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้
เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง ข้อ 15(2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่
มีข้ึนคราวแรกนับแต่ต าแหน่งว่างลง ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นของ อปท. นั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

  ส าหรับ อบต. พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หม่านความถึง 
ปลัด อบต.เท่านั้น และอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 57 ให้สภา อบต. 
เลือกปลัด อบต.หรือ สมาชิกสภา อบต. คนหนึ่งเป็นเลขานุการสภา อบต. โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามที่ประธาน อบต. มอบหมาย 
ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภา อบต. 

 
ที่ประชุม  ได้มีการปรึกษาหารือและร่วมกันพิจารณากันพอสมควรแล้ว มีมติเลือกนางเวียงวชัย 

ตันอ้วน ส.อบต.ม.9 เป็นเลขานุการสภา อบต. โดยมีผู้รับรอง 2 คนคือ (1) นางสงบ โลห
ปาน ส.อบต.ม.1 (2) นายสุพัฒน์ แสงงาม ส.อบต.ม. 4 

 
  - พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) ที่เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2562 ประจ าปี 2562 
 
ประธานสภา   ในวันนี้จะพิจารณาเรื่องที่สองคือ พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.

(2561-2564) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2562 ขอให้หัวหน้าส านักปลัด
ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณาต่อไป 

 
หัวหน้าส านักปลัด  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 

อปท. พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 2561 ข้อ 22 และข้อ 22/1 เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้อ านาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ส าหรับ อบต.ให้ส่งร่างพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา อบต. 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 
ประธานสภา  ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาร่างแผนมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 



นายประภัทร ทองแห้ว ผมอยากให้ ส.อบต. ทุกท่านได้ดูงบประมาณและชื่อโครงการของแต่ละหมู่บ้าน 
ส.อบต.ม.7 ว่าถูกต้องหรือไม่ 
 
นายธนกร วิเศษ  งบประมาณมีในแผนปี 63 ถ้าท าแล้ว จะท าอย่างไรครับ 
ส.อบต.ม.11 
 
หัวหน้าส านักปลัด  สามารถแก้ไขแผนได้โดยน าแผนปี 64 มาด าเนินการต่อซึ่งจะต้องแก้ไขแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ซึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบจัดท าแผน 
 
ประธานสภา  มีท่านใดสอบถามหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณาเห็นชอบครับ 
 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติอ่ืนๆ 
 
นายสุพัฒน์ แสงงาม  ไฟฟ้า ม.4 ท าไมยังไม่ได้ด าเนินการ 
ส.อบต.ม.4 
 
นายพิมล พุ่มจันทร์  ขณะนี้ได้โอนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าฯแล้ว รอการไฟฟ้ามาด าเนิน 
รองนายก อบต. การต่อไปครับ ยอดเงิน 204,559 บาท 
 
นายสุพัฒน์ แสงงาม  ผมได้เสนองบประมาณเรื่องน้ าประปาเม่ือไรจะได้ด าเนินการ และงบประมาณ 
ส.อบต.ม.4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนจะได้ทุกหมู่บ้านไหมครับ 
 
นายพิมล พุ่มจันทร์  ปัจจุบันต้องรองบประมาณครับ เพราะรายรับส่วนใหญ่เป็นเงินจากรัฐบาล ขณะนี้ 
รองนายก อบต. งบประมาณยังไม่เข้ามา ถ้ามาแล้วจะด าเนินการให้ทันที และหากหมู่บ้านไหนมีความ

เดือดร้อน เรื่องน้ าประปาที่ต้องด าเนินการเร่งด่วนให้ประชาคมพร้อมแนบภาพถ่ายและ
ท าเป็นหนังสือมาครับ 

 
นายธานกร พิสัยพันธ์ หมู่บ้านไหน ขาดแคลนน้ าจริงๆให้แจ้งมาด้วย ส่วนถนนลูกรังที่ช ารุดที่ต้องซ่อมแซม 
รองนายก อบต. ให้ท าหนังสือมา พร้อมภาพถ่ายและประชาคมหมู่บ้านมา 
 
นายทรงพล สมานมิตร อยากขยายเขตน้ าประปามาให้ประชาชนฝั่งโขงจะท าอย่างไรครับ 
ส.อบต.ม.3  
 



ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามา
ประชุมในวันนี้ และจะขอนัดประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที ่2 อีกครั้งในวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ใสชุ่ดสุภาพ ส าหรับวนันี้ขอปิดการประชุม  

 
ปิดประชุมเวลา 14.40 น. 
 
ลงชื่อ                          ผูบ้ันทึกการประชุม 
      (นางเวียงชัย  ตันอ้วน)  
           ส.อบต.ม.9 
เลขานุการสภา อบต. โพนแพง 
 
     ลงชื่อ                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสินธุ์  พรมมา) 
       ประธานสภา อบต. โพนแพง 
 


