
บันทึกรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบล โพนแพง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 

      1. นายสินธ ์ พรมมา  ต าแหน่ง ประธานสภา  หมู่ที่ 10 

 2. นางจุไรรัตน์  บุทเสน    ต าแหน่ง  รองประธานสภา หมู่ที่ 13 

 3. นางเกสร  เกษพิมล     ต าแหน่ง  ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 4. นายกิจประเสริฐ  พงษากลาง      ต าแหน่ง ส.อบต. หมู่ที่ 1 

 5. นายสุบัน  กาญจน์แก้ว  ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 10 

 6. นายจรัส  พิมพ์โคตร  ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 12 

 7. นายยอด  แก้ววิเศษ  ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 12 

 8. นางสงบ  โลหปาน  ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 1 

 9. นางเวียงชัย  ตันอ้วน  ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 9 

 10. นายสุพัฒน์  แสงงาม  ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 4 

 11. นายเอกพล  บุญปัญญา  ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 7 

 12. นายประสิทธิ์  ผ่องใส  ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 13  

 13. นายอธิพงษ์  ชัยสาลี  ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 2 

 14. นายจุตพงษ์  วงทองหลาง ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 6 

 15. นายฉลาด  แพงสาย  ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 5 

 16. นายธนากร  วิเศษ  ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 11 

 17. นางอรดี  บุญแก้ว   ต าแหน่ง ส.อบต.  หมู่ที่ 8 

 

 



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายศิริ  นิลแสง  นายก อบต.  

 2. นายธนากร  พิสัยพันธ์   รองนายก อบต.  

 3. นางเกษมณี  อัปการัตน์    เลขา นายก อบต.  

 4. นายอนุชา  ขัติยนนท์  ผอ.กองช่าง   

 5. จ.อ.สุรศักดิ์  โลหปาน   นักจัดการงานทั่วไป 

 6. นายขวัญชัย  ดวงขันเพชร ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 

 7. นางสาวสุทธิณี  ศรีรักษ์  ผอ.กองคลัง   

 8. นายสมนึก  ฉันโชคดี   เลขานุการสภา   

 

 ผู้เข้าประชุม 12 คน  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 8 คน 

 ผู้ลาการประชุม 5 คน  

 ผู้ขาดการประชุม –ไม่มี- 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เลขานุการสภา บัดนี้สมาชิกสภา อบต.โพนแพง ได้มาลงชื่อจ านวน 17 คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอ
  เชิญท่านประธานสภา อบต. โพนแพง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม
  ต่อไป 

 

ประธานสภา  ผมขอเปิดประชุมสภา อบต.โพนแพง ซึ่งเป็นการปรระชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง
ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าปี 2561  

    ด้วยส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอรัตนวาปี ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจ าปี 2561 เพื่อน าไปถวาย
พระสงฆ์จ าพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดโสธรวรมหาวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในวันพฤหัสที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.  



    ดังนั้น เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ของ อปท. และบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วม
อนุโมทนากุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าว จึงเรียนท่าน และบุคลากร
ในสังกัดได้ร่วมท าบุญตามก าลังศรัทธา และรวบรวมเงินที่ได้จากการท าบุญ ส่งกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป  

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

ที่ประชุม  รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

  (สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2561เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561) 

มติที่ประชุม รับรอง 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องด่วน –ไม่ม-ี 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติค้างพิจารณา –ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเพ่ือพิจารณา 

  -พิจารณาการกันเงินเพ่ือจ่ายในงานโครงสร้างพื้นฐาน 

 

ประธานสภา ในวันนี้จะพิจารณาการกันเงินเพ่ือจ่ายในโครงสร้างพื้นฐานของ หมู่ 13 และให้ซ่อมแซม
ถนนลูกรังในต าบลโพนแพง ขอให้ ผอ.กองช่าง ชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้สมาชิกสภาได้
ร่วมกันพิจารณาต่อไป 

 

ที่ประชุม  ได้มีการอภิปรายและปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วอนุมัติเห็นชอบให้กันเงินตามระเบียบ
ข้างต้น ของโครงการก่อสร้างถนนลูกรังคู่ขนานหมู่ 13 เป็นเอกฉันท์ ส่วนการซ่อมแซม
ถนนลูกรังในต าบล ให้ ผอ.กองช่างไปส ารวจว่าควรซ่อมแซม ปรับปรุงถนนเส้นใด ก็ให้รีบ
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถอนุมัติให้กันเงินไว้ตาม
ระเบียบฯ ข้อ 57 ต่อไป 

 



ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติอ่ืนๆ  

 

นายธนากร พิสัยพันธ์  ให้ ส.อบต.แต่ละบ้านส ารวจถนนหลังน้ าลด ท าหนังสือแจ้งมาช่างจะได้ไปส ารวจ 

 รองนายกฯ และถ่ายรูป เพราะจะได้มีเอกสารหลักฐานในการด าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ต่อไป ไม่ว่าจะเป็น หมู่1, หมู่5, หมู่ 11, หมู่ 12 เป็นต้น 

 

นายจรัส พิมโคตร ขอแจ้งโคมไฟสาธารณะขาดซอยบ้านครูตึ และขอเพ่ิมอีก 1 เสา ตรงโค้งบริเวณถังประปา 

ส.อบต. หมู่12 ติดไฟพร้อมสาย 

นายฉลาด แพงสาย -กรณีขอซ่อมถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ของ ม.11 ซึ่ง ม.5 ใช้ร่วม ให้ ม.11 ท าหนังสือ 

ส.อบต. หมู่ 5 เพียงหมู่เดียวเลย 

รองประธานสภา -แจ้งขอโคมไฟสาธารณะ เพ่ิม 1 จุด ซอยเข้าวัดหนองคอน 

  ขอให้ช่างช่วยปรับปรุงบริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็กเปงจาน โดยใช้งบปีนี้เท คสล.ไม่ให้พ้ืนแฉะ 
สัญจรล าบาก 

 

นายธนากร วิเศษ -ขอโคมไฟ 1 จุด เส้นหน้า โรงเรียนหนองคอน – บ้านตาเส็ง มีสายดับแล้ว 

ส.อบต.หมู่ 11 

ผอ.กองช่าง จะด าเนินการให้ตามที่มีการน าเสนอ 

 

รองปลัด เรื่องการจัดท ากองทุนขยะ และลดขยะต้นทางของหมู่บ้าน โดยวันนี้ได้เชิญบุคลากร ที่
อบต.บ้านต้อนมาบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเรา ได้แก่ 1. จ.อ.สุรศักดิ์ โลหปาน 2.
นายขวัญชัย ดวงขันเพชร 

 

นายขวัญชัย ดวงขันเพชร   สาเหตุที่ต้องมีการบริหารจัดการขยะ เพราะ ทต.ปากคาด ไม่ให้ อบต.ในเขต
อ าเภอรัตนวาปี ไปทิ้งขยะเช่นเดิม ท าให้ อบต.ทั้ง 5 แหงต้องมาบริหารจัดการขยะโดยท า 
3Rs =1.REDUCE =ลดระดับการใช้สิ่งต่างๆในปัจจุบัน และควบคุมการใช้ให้เหามะสม 
เช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ฯลฯ 2. REUSE = การน าของที่ใช้แล้ว มาใช้ประโยชน์ต่อ 
ให้คุ้มค่า เช่นเสื้อผ้าเก่า น าไปบริจาค หรือซ่อมแล้วใช้ซ้ า , ใช้กระดาษ2หน้า ฯลฯ 3. 
RECYCLE = ขยะรีไซเคิล แยกได้ 4 ประเภท 1.แก้ว 2.กระดาษ 3.พลาสติก 4.โลหะ/



อโลหะ หากคัดแยกจะจัดการง่ายขึ้นและเพ่ิมรายได้ อบต.บ้านต้อนให้แต่ละบ้านแยกขยะ
ต้นทาง โดยท าทั้งต าบล ใช้ระบบของ ทต.สังคม ส่วนอีก 2R ให้ชาวบ้านท าเอง โดยเน้น
ให้ ผญบ. ส.อบต.เป็น กก.กองทุนฌาปนกิจ และเจ้าหน้าที่ของ อบต.เป็นกรรมการด้วย 
การเบิกจ่าย ให้นายกและปลัด โดยท าเป็นปฏิทินออกไปรับสมัครสามชิกแต่ละบ้าน โดย
สมัครแล้วคุ้มครองเลย แต่ต้องมีเงินในบัญชี 300 บาท บางคนไม่มีขยะขายเราก็รับเข้า
กองทุน ขยะที่เราซื้อจะแพงกว่าพ่อค้าที่ไปซื้อตามบ้าน เมื่อมีเงินเกิน 300 บาทในบัญชี 
ให้ถอนในส่วนที่เกินได้ ขยะเปียกให้ท าปุ๋ย ขยะท่ีทิ้งส่วนใหญ่เป็นพลาสติก 1 วัน ทีม 
อบต.จะออกไป 3 ม. โดยมี ส.อบต.แต่ละบ้านคอยช่วยเหลือ เงินในบัญชีไม่มีดอกเบี้ย คน
ต่างประเทศก็คุ้มครองได้สิทธิ์เช่นกัน เงื่อนไขการได้รับเงินของ อบต.บ้านต้อนดังนี้ แต่ก็
สามารถปรับได้ตามสถานการณ์บริบทของแต่ละต าบล 

 

  เงื่อนไขการได้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ 

  1. ค านิยาม 

  1.1 “กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล” หมายถึง กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
จากขยะรีไซเคิล ต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 

  1.2. “บุคคลที่ได้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์” หมายถึง เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่จริงใน
บ้านเลขท่ีที่ระบุในใบสมัครเป็นสามชิกกองทุนขยะรีไซเคิล 

  1.3 “การเสียชีวิต” หมายถึงการเสียชีวิตทุกกรณี 

  2. สิทธิการรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ 

  2.1 ต้องเป็นผู้อาศัยอยู่จริงในบ้านเลขท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง อ าเภอ
รัตนวาปี จงหวัดหนองคาย 

  2.2 ต้องมีเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 300 บาท  

  2.3 ต้องมีการขายขยะให้กับกองทุนขยะรีไซเคิล ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน และมีการขายฝากอย่างต่อเนื่อง  

  2.4 สมาชิกจะถูกหักเงินในบัญชีกรณีท่ีมีสมาชิกเสียชีวิตรายละ 40 บาท ต่อ 1 ศพ โดย
หักจากบัญชีผู้มีสิทธิ์คุ้มครองแล้ว 

  2.5 บัญชีที่ได้รับค่าคุ้มครองไปแล้ว หากยังมีสมาชิกคงเหลืออยู่ให้เดินบัญชีต่อไปไม่น้อย
กว่า 1 ปี 

  2.6 ในกรณีที่เงินในบัญชีของท่านมีจ านวนไม่ถึง 300 บาท เมื่อครบก าหนดเดือน ท่าน
สามารถน าเงินสดเข้าบัญชีได้เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ท่านมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครอง 



  2.7 สมาชิกท่ีเพ่ิมรายชื่อภายหลัง จะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อครบ 3 เดือน นับจาก
วันที่ขอเพ่ิมรายชื่อ 

  

จ.อ.สุรศักดิ์ โลหปาน   ราคาขยะท่ีเรารับซื้อ จะสูงกว่าพ่อค้า ปัจจุบันกองทุนเราตั้งไว้ 7-8 เดือน สมาชิก
เสียชีวิต 2 ราย ได้รายละ 6,000 กว่าบาท 

 

นายธนากร วิเศษ คนไทยที่ไม่มีบัตรประชาชนที่ยังตกหล่น เช่น ม.7 พ่อแม่คนไทย ไม่ใช่ลาว หากมีหลักฐาน 

ส.อบต.หมู่11 จะมีสิทธิ์ สวัสดิการต่างๆ เช่น ใบสุทธิ ของโรงเรียน และมีผู้ใหญ่บ้านรับรองด้วย 

 

นางเวียงชัย ตันอ้วน   กรณีกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ อบต.โพนแพงเราน่าจะท าโดย ส.อบต.ร่วมด้วยช่วยกัน 

ส.อบต. ม.9 เราซื้อแพงกว่าพ่อค้าเร่ แถมมีสวัสดิการด้วย 

 

รองปลัด ปีงบประมาณ 2562 มีงบบริหารจัดการขยะ 50,000 บาท จะให้ ส.อบต.เราร่วม
โครงการด้วย 

 

ประธานสภา  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่า
มาร่วมประชุมในวันนี้ และจะนัดการประชุมครั้งต่อไปเป็นหนังสือเชิญประชุม ส าหรับ
วันนี้ ขอปิดการประชุม 

 

ปิดประชุม 14.28 น. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

            (นายสมนึก  ฉันโชคดี)  

   เลขานุการสภา อบต.โพนแพง 

        ผู้บันทึกการประชุม 

   

    

 

    (นายสินธุ์  พรมมา) 

     ประธานสภา อบต.โพนแพง 

      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  
   

      

 

  


