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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
สมัยประชุมสามัญ (สมัยท่ี 3) ครั้งท่ี 2/2562   
วันอังคารที่ 13  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2562 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

รายช่ือผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมู่ที่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายสว่าง  พรหมจันทร์   
นายบุญเริ่ม  ราชวงษา 
นายประยูร   จันทร์ขาว 
นายกิตติพงษ์   โป้เคน  
นายกองลาภ  สายสะอาด 
นายไกร  พลอุ่น 
นายผาย  สีข้อน 
นายสมจิตต์  ลังกา 
นางพรรณี  ทิศสุวรรณ  
นายอัตพล  อันเพ็ง 
นายมะโนตย์  แจ้ห่มเครือ 
นางสาวศิริด ารง  อ้วนจี 
นายเขิงทอง  ผาคอย  
นายเลิศ  ลมบัวลอด 
นายวิเชียร  พระพรม 
นางนงรัตน์  ไชยมาตร 
นายกานต์  จันทร์เพ็ญ 
นายอธิวัฒน์  จันเพ็ญ 
นายสมคิด  ลังกา 
นางหนูเตรียม  ลันไธสง 
นายก่อกษาปณ์  อุปถัมภ์ 

ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
เลขานุการสภาฯ 
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สว่าง  พรหมจันทร์ 
บุญเริ่ม  ราชวงษา 
ประยูร  จันทร์ขาว 
นายกิตติพงษ์  โป้เคน 
กองลาภ  สายสะอาด  
- ขาด - 
ผาย  สีข้อน 
สมจิตต์  ลังกา 
พรรณี  ทิศสุวรรณ 
อัตพล  อันเพ็ง 
มะโนตย์  แจ้ห่มเครือ
ด ารง  อ้วนจี 
เขิงทอง  ผาคอย 
เลิศ  ลมบัวลอด 
วิเชียร  พระพรม 
นงรัตน์  ไชยมาตร 
กานต์  จันทร์เพ็ญ 
- ลากิจ - 
สมคิด  ลังกา 
หนูเตรียม  ลันไธสง 
ก่อกษาปณ์  อุปถัมภ์ 

 
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ผู้ขาดประชุม   1   คน     

ผู้ลาประชุม    1    คน       
 

 
 
 
 

/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายวิมาน  พระพรม 
นายรวยฤทธิ์  อันเพ็ง 
นายวิจิตร  โพนชัย 
นายรัฐวัทย์  บุญวงศ์วรโชติ 
นายวรวิทย์  สุรพันธ์พิชิต 
นายเชาวฤทธิ์  จิตติโล 
จ่าเอกสมชาย  จวงกระโทก 
นางสาวปนรรฐพร  สีสอง 
นางสาวดวงกมล  เกษสัญชัย 
นายธนชัย  ประสงค์ดี 
นายสุรพร  สบายใจ 
นายวสันต์  ไชยรัตน์ 
นายทักษิณ  พระพรม 
นายสุรพร  สบายใจ 
นางสาวปาณิสรา  ทองสาร 

นายก อบต.โพธิ์ตาก 
รองนายก อบต.โพธิ์ตาก (1) 
รองนายก อบต.โพธิ์ตาก (2) 
เลขานุการ นายก อบต. 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองศึกษาฯ 
หัวหน้าส านัก 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักจัดการงานทั่วไป 
นายช่างโยธา 
นิติกรช านาญงาน 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 
นิติกร 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

วิมาน  พระพรม 
รวยฤทธิ์  อันเพ็ง 
วิจิตร  โพนชัย 
รัฐวัทย์  บุญวงศ์วรโชติ 
วรวิทย์  สุรพันธ์พิชิต 
เชาวฤทธิ์  จิตติโล 
สมชาย  จวงกระโทก 
ปนรรฐพร  สีสอง 
ดวงกมล  เกษสัญชัย 
ธนชัย  ประสงค์ดี 
สุรพร  สบายใจ 
วสันต์  ไชยรัตน์ 
ทักษิณ  พระพรม 
สุรพร  สบายใจ 
ปาณิสรา  ทองสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เปิดประชุมเวลา 09.30 น.   
 
ประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุม เรียนนายกองค์การบริหารส่วน
 ต าบลโพธิ์ตาก สมาชิกสภาฯ ปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม
 สภาฯ สมัยประชุมสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 และ
 เชิญปลัดก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ ข้อ
 กฎหมาย ในการประชุมและระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

เลขานุการสภาฯ ผมนายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ท าหน้าที่
 เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
 ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 19 หน้าที่
 เลขานุการสภาท้องถิ่น  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3          กระทู้ถาม  
 -ไม่มี-          
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 
 - สรุปผลจากคณะกรรมการแปรญัตติ 

ระเบียบวาระท่ี 5        เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 (วาระที่ 2)  

ระเบียบวาระท่ี 6      เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  ก าหนดการประชุมสภาฯ ในวาระท่ี 3 สมัยประชุมสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 3/2562 
  วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 18 ท่าน ลากิจ 2 ท่าน คือ นายอธิวัฒน์ จันเพ็ญ ส.อบต.หมู่ที่ 
 10 และ นายไกร พลอุ่น ส.อบต.หมู่ที่ 3 เรียนเชิญประธานสภาฯ ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ  
 ส่วนกลางได้ประสานงานให้ผมเป็นผู้ด าเนินการเรื่องระบบสารสนเทศ 3 ต าบล ได้แก่ 
 ต าบลโพธิ์ตาก, ต าบลบ้านผึ้ง และต าบลนาทราย โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ บริการ
 อินเทอร์เน็ตไร้สายเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) เพ่ือให้บริการ
 อินเทอร์เน็ตสาธารณะผ่านระบบตรวจสอบสิทธิ (Smart Sign On) ทั่วประเทศ นั้น 
 กระทรวงดิจิทัลฯ โดยส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 (สดช.) ได้รับความร่วมมือในการด าเนินโครงการฯ จากบริษัท กสท.โทรคมนาคม 
 จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอทีจ ากัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จ ากัด 
 (มหาชน) หรือ เอไอเอส และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือ ทรูมูฟ ซึ่ง
 ได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ ภายใต้แนวคิด “Thailand Wi-Fi เชื่อมติด
 ชีวิตดิจิทัล” เพ่ือเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น วัด, โรงเรียน และอนามัย  

 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก สมัย
 สามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ทั้งหมด 23 หน้า   

เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม ครบ 18 ท่าน 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัย
 สามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 โปรดยกมือ   

เลขานุการสภาฯ มติเห็นชอบ เป็นเอกฉันท์  

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  

  -ไม่มี-      

  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
  สรุปผลจากคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ แถลงต่อ
  ที่ประชุมครับ  

นายสมคิด ลังกา  ข้าพเจ้า นายสมคิด ลังกา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 10)  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ- 

/งบประมาณ... 
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  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 
  และได้มีการก าหนดเวลาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
  งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 จ านวน ๒ วัน ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม ๒๕62 ตั้งแต่
  เวลา 06.30 - 18.30 น. นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาอย่าง
  ละเอียดแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ยืนตามร่าง ข้อบัญญัติ  
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ตามร่างเดิม ดังนี้ 
  1. ชื่อร่างข้อบัญญัติและการใช้ข้อบัญญัติไม่มีการแก้ไข ให้ยืนตามร่างเดิม 
  2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เป็นยอดเงินรายจ่ายที่
      ประมาณการไว้ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ไม่มีการแปรญัตติ 
 บัดนี้ ครบก าหนดเวลาแปรญัตติแล้ว พบว่า ไม่มีผู้มายื่นแปรญัตติดังกล่าว จึงขอส่ง
 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย 
 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 มาพร้อมนี้ เพ่ือน าไปพิจารณาในวาระที่ ๒ และ
 วาระท่ี ๓ ตามก าหนดต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงนโยบายตามระเบียบ สรุป ไม่มีการ
 แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 เป็นอันเรียบร้อย 
 เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 (วาระที่ 2) เป็น
  อันเรียบร้อย และด าเนินการขั้นตอนต่อไปเป็น วาระท่ี 3    

 ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ เรียนเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ร่วมกับ อบต.โพธิ์ตาก จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ
 ก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา-
 ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้
 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ด าเนินงานโดยกองสวัสดิการ
 สังคม ซึ่งไม่ได้มีการตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้ จะโดนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
 ใหม่ โอนจากเงินเดือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
 ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน งบบุคลากร เงินเดือนฝ่ายประจ า ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 30,350 บาท (-สามหมื่นสามร้อยห้าสิบบาท
 ถ้วน-) และจะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงในส่วนของโครงการครับ 

น.ส.ปาณิสรา ทองสาร โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดซื้อวัคซีน เข็มฉีดยา ค่าจ้างบริการฉีดวัคซีนให้แก่ 
สุนัข แมว และปศุสัตว์จังหวัดนครพนมจะเข้ามาด าเนินการท าหมัน จ านวน 20 ตัว ใน
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.โพธิ์ตาก ผู้ที่น าสุนัขหรือ
แมวงดน้ าและอาหารหลังเวลา 18.00 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ขอบคุณค่ะ 

 

 

/นายมะโนตย์... 
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นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ เรียนประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก รองนายก สมาชิกสภาฯ
(ส.อบต.หมู่ที่ 6) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือง ส.อบต. หมู่ที่ 6 ขอเสนอ  
 เรื่องที่ 1 ผมขอเสนอให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มเทิดพระเกียรติพระฉายา

ลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 2 จุด บริเวณฝั่งตรงข้ามทางเข้าสนามบิน
จังหวัดนครพนม และบริเวณปากทางหน้าบ้านผู้ใหญ่อรสา 

 เรื่องที่ 2 อยากน าเรียนผ่านประธานสภาฯ ไปถึงฝ่ายบริหารในการมุงหลังคาบริเวณ
ด้านหลังห้องประชุมสภาฯ เพ่ือป้องกันฝนในจุดให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

นายกองลาภ สายสะอาด  เรียนประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก รองนายก สมาชิกสภาฯ
(ส.อบต.หมู่ที่ 3) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายกองลาภ สายสะอาด ส.อบต.หมู่ที่ 3 ขอเสนอ 
 เรื่องท่ี 1 ขอขอบคุณกองช่างที่ช่วยไขข้อข้องใจในการจัดท างบประมาณปี พ.ศ.2563  
 เรื่องท่ี 2 ไฟฟ้าบ้านโคกกุง อยากเพ่ิมเติมสายไลน์ดับ มีหลอดไฟแล้ว ขยายหลอดถนน

หลักเข้าไปในซอย ขอบคุณครับ  

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงในกรณีท่านมะโนตย์ แจ้ห่มเครือง และท่านกองลาภ สาย
สะอาด ครับ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ จะด าเนินการในงบประมาณปี 2563 และ การ
ด าเนินการเรื่องไฟฟ้าต้องมีไลน์ดับเดิมอยู่แล้ว หากต้องการย้ายจะต้องด าเนินการ
ปรึกษาการไฟฟ้าก่อน ซึ่ง อบต.จะท าโดยพลการไม่ได้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณทุกท่านในการเข้าร่วมการประชุมสภาฯ ครับ 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑2.0๐ น. 
 
 
 

      ลงชื่อ                          ผู้จดบันทึก 
           (นายก่อกษาปณ์  อุปถัมภ์)            

                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
 
  
    ลงชื่อ                                   ผู้ตรวจสอบ  

           (นายสว่าง  พรหมจันทร์)  
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกในรายงานการประชุมสภาฯ แล้วเห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ 
 
 
 
                                     ลงชื่อ                                ประธานกรรมการ                 

                                    (นายวิเชียร  พระพรม)                                                  
                                            สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๘                             
 
                 

               
ลงชื่อ                              กรรมการ      ลงชื่อ                               กรรมการ 

                   (นายเขิงทอง  ผาคอย)                                       (นายกานต์  จันทร์เพ็ญ) 
                สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๗                                  สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๙ 

 
 


