
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. โพนแพง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 1 นายสินธุ์  พรมมา  ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
 2 นางจุไรรัตน์  บุทเสน  รองประธานสภาฯ 
 3 นายสุบัน  กาญจน์แก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 10 
 4 นายสุวัฒน์  พรมเขต  ส.อบต.หมู่ที่ 9 
 5 นายอธิพงษ์  ชัยสาลี  ส.อบต.หมู่ที่ 2 
 6 นางสงบ  โลหปาน  ส.อบต.หมู่ที่ 1 
 7 นายเอกพล  บุญปัญญา  ส.อบต.หมู่ที่ 7 
 8 นางมณีรัส  จินดามล  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 9 นายประสิทธิ์  ผ่องใส  ส.อบต.หมู่ที่ 13 
 10 นายจุตพงษ์  วงทองหลาง  ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 11 นายจรัส พิมพ์โคตร  ส.อบต.หมู่ที่ 12 
 12 นายทรงพล  สมานมิตร  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
 13 นายฉลาด  แพงสาย  ส.อบต.หมู่ที่ 5 
 14 นางเกษร  เกษพิมล  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
 15 นายยอด  แก้ววิเศษ  ส.อบต.หมู่ที่ 12 
 16 นายธนกร  วิเศษ  ส.อบต.หมู่ที่ 11 
 17 นางเวียงชัย  ตันอ้วน  ส.อบต.หมู่ที่ 9 
  
รายชื่อผู้ร่วมประชุม 
 1 นายธนวิชญ์  บรรณบด ี ต าแหน่ง ปลัด อบต. 
 2 นายธนากร  พิสัยพันธ์  รองนายก อบต. 
 3 นายอนุชา  ขัติยนนท์  ผอ.กองช่าง 
 4 น.ส.สุทธิณี  ศรีรักษ์  ผอ.กองคลัง 
 5 น.ศ.รัศมิ์สิกานต์  สาลีพันธ์  หัวหน้า สป. 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 
เลขานุการสภา  บัดนี้ สมาชิกสภา อบต.โพนแพง ได้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจ านวน 17 คน ถือว่า

ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.โพนแพง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุมต่อไป 

 



ประธานสภา  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.โพนแพงซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563  

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ 
   
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า การ

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 
ธันวาคม 2562 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล ซ่ึง
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม มีข้อสั่งการมอบหมายกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดหาและสนับสนุนรถเก่ียวข้าว 
รวมถึงเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในการลด
ต้นทุนการผลิตข้าว จังหวัดหนองคายจึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นสนับสนุน
และช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตข้าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  (สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563) 
 
ที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องด่วน –ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติค้างพิจารณา –ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเพ่ือพิจารณา 
  - พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2561-2563) ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ประจ าปี 2563 (อาศัยอ านาจระเบียบว่าด้วยการจัดท า
แผน ข้อ 22 (ข้อ 22/1 และ ข้อ 22/2) 

 
ประธานสภา  ในวันนี้จะพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2563) ฉบับแก้ไข 

เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ประจ าปี 2563 ขอให้สมาชิกได้ร่วมกัน
พิจารณารายละเอียด และขอให้หัวหน้าส านักปลัดชี้แจงเพ่ือให้สมาชิกดได้ร่วมกัน
พิจารณาต่อไป 

 



หัวหน้าส านักปลัด  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ อปท. 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22ส าหรับ อบต. ให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาท้องถิ่นพิจารณา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 
วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ซึ่งรายละเอียดโครงการพัฒนาของแผน
ดังกล่าว ได้แจกจ่ายให้สมาชิกทุกท่านแล้ว พร้อมกับได้อ่านรายละเอียดเพ่ือให้ร่วมกัน
พิจารณาต่อไป 

 
นางเวียงชัย ตันอ้วน  ขอเสนอเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 1 โครงการเจาะบ่อบาดาลภายใน 
ส.อบต.ม.9 ต าบลโพนแพง 2 โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ า 
 
นายจรัส พิมโคตร  เสนอเพ่ิมเติมโครงการในแผนดังนี้ 1 โครงการขยายท่อเมนประปาในพ้ืนที่ต าบล 
ส.อบต.ม.12 โพนแพง 2 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ าภายในต าบลโพนแพง 3 โครงการเจาะบ่อบาดาล

ในพ้ืนที่ต าบลโพนแพง 4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่ต าบลโพนแพง 
 
นายธนกร วิเศษ  เสนอเพ่ิมโครงการ 1 โครงการปลูกหญ้าเพ่ือรักษาหน้าดินในพื้นที่ต าบลโพนแพง  
ส.อบต.ม.11 2 โครงการตั้งธนาคารขยะและการจัดตั้งฌาปณกิจ 3 โครงการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร 4 โครงการขุดลอกหนองน้ าธรรมชาติ 
 
ผอ.กองช่าง  ขอเพ่ิมโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า และโครงการซ่อมแซมปรับปรุงคลองส่งน้ าเพ่ือ

การเกษตร 
 
ที่ประชุม  ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสรอเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภา  ในวันนี้เรื่องพิจารณาท่ี 2 คือแต่งตั้งกรรมการตรวจรายงานการประชุม จึงขอให้

หัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้สมาชิกสภาได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 
 
หัวหน้าส านักปลัด  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 ข้อ 105 (2) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตาม
ความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกสภา
ท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน 

 
ที่ประชุม   ได้มีการอภิปรายและปรึกษาหารือกันพอสมควร แล้วมีมติให้ประธานสภา อบต.โพน

แพง เป็นประธานกรรมการ ปลัดอบต.โพนแพง เป็นกรรมการและให้หัวห้าส านักปลัด  
เป็นกรรมการอย่างเป็นเอกฉันท์ โดยมีนางสงบ โลหปาน ส.อบต.หมู่ 1 เป็นผู้เสนอและมีผู้



รับรอง 2 คน 1 นางเวียงชัย ตันอ้วน ส.อบต.ม.9  2 นายสุบัน กาญจน์แก้ว ส.อบต.ม.
10 

 
ประธานสภา  ในวันนี้เรื่องที่ 3  คือพจิารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 

(2561-2563) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงขอให้หัวหน้าส านักปลัดชี้แจง
รายละเอียดเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 

 
หัวหน้าส านักปลัด  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ อปท. 

พ.ศ. 2548 แก้ไขพ.ศ. 2548 แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
(2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของ อบต.โพนแพง มี 63 โครงการ บรรจุ
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและในระบบ (e-plan) จ านวน 55 โครงการเบิกจ่าย
จริงจ านวน 34 โครงการ เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมานรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 
61.81 ผลส าเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 53.00  

  ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีดังนี้ 
 - ปัญหา 
 1) อบต.โพนแพง ไม่สามารถบรรจุโครงการหรือกิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม และไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 2) มีงบประมาณจ ากัด ไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
 3) การพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้านเนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
 - อุปสรรค 
 1) อบต.โพนแพง มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนในหมู่บ้านได้ท้ังหมด 
 - ข้อเสนอแนะ  
 1) ในการบรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาให้ค านึงถึงสถานการณ์คลังของ อบต. 
 2) การพัฒนาต าบลควรค านึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลักและกฎหมายที่ให้

อ านาจหน้าที่ไว้ 
 3) การพัฒนาควรมุ่งเน้นเรื่องที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง

สูงสุด 
  ส่วนรายงานสรุปผลการาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบต.โพนแพง ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภา อบต. พร้อม
หนังสือเชิญประชุมไว้แล้ว เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 

 



ที่ประชุม  ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควร แล้วมีมติเห็นชอบการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ของ อบต. โพนแพงเป็นเอกฉันท์ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติอ่ืนๆ 
 
ประธานสภา  การอ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการ

ประชุมครั้งที่แล้ว หากส่งหนังสือเชิญประชุมไม่ได้แนบส าเนาบันทึกรายงานการประชุม
สภาไปพร้อมด้วยกัน หรือไม่สามารถส่งบันทึกการประชุมได้ก่อนวันประชุม ให้ปลัด อบต. 
ในฐานะเลขานุการสภา อบต. อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. ให้สมาชิกสภา 
อบต.ฟังในการประชุมสภาวาระท่ี 2 

 
ผอ.กองช่าง  กรณคี่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่เกินสิทธิ และ อบต.ประสบปัญหาค่ากระแสไฟฟ้าที่

สูงมาก เนื่องจากแต่ละหมู่บ้านติดไฟฟ้าเป็นจ านวนมากเกินสิทธิก าหนด ควรลดจ านวน
ไฟฟ้าสาธารณะลดลง 

 
หัวหน้าส านักปลัด  หากเกินสิทธิที่แต่ละหมู่บ้านได้รับในการใช้กระแสไฟฟ้าสาธารณะ ส.อบต. ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ควรท าความเข้าใจกับประชาชนในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้
ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบ และหาแนวทางการแก้ไช อาจร่วมกันสมทบ ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายก าหนด 

 
นางเวียงชัย ตันอ้วน  ค่ากระแสไฟฟ้าเกินสิทธิ์ให้แจ้งชาวบ้านไว้ก่อนเพราะทาง อบต.มีภาระค่าใช้จ่าย 
ส.อบต.ม.9 จ านวนมาก เพ่ือจะได้เตรียมแนวทาง ว่าควรท าอย่างไร อาจได้จ่ายร่วมกัน หรือลดจ านวน

โคมไฟฟ้าสาธารณะ 
 
นายธรกร วิเศษ  ระเบียบหลักเกณฑ์มีมานานแล้ว ค่ากระแสไฟฟ้าหมู่บ้านขนาดเล็กไม่มีปัญหา 
ส.อบต.ม.11 แต่จะเกินสิทธิ์ในหมู่บ้านขนาดใหญ่ 
 
ปลัด อบต.  มอบหมายให้ ผอ.กองช่างไปด าเนินการเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ค่ากระแสไฟ 

ไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน เพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมทราบในคราวต่อไป 
 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามา

ประชุมในวันนี้ และจะขอนัดประชุมครั้งต่อไปเป็นหนังสือเชิญประชุมต่อไป ส าหรับวันนี้
ขอปิดการประชุม  

 
ปิดประชุมเวลา 14.45 น. 
 
 
 



 
ลงชื่อ                              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายธนวชิญ์  บรรณบดี)  
  เลขานุการสภา อบต. โพนแพง 
 
     ลงชื่อ                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสินธุ์  พรมมา) 
       ประธานสภา อบต. โพนแพง 
 


