
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. โพนแพง 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561  
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 1 นายสินธุ์  พรมมา  ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
 2 นางจุไรรัตน์  บุทเสน  รองประธานสภาฯ 
 3 นายจรัส  พิมโคตร  ส.อบต.หมู่ที ่12 
 4 นายกิจประเสริฐ  พงษากลาง  ส.อบต.หมู่ที ่1 
 5 นายทรงพล  สมานมิตร  ส.อบต.หมู่ที ่3 
 6 นางมณีรัส  จินดามล  ส.อบต.หมู่ที ่4 
 7 นายเอกพล  บุญปัญญา  ส.อบต.หมู่ที ่7 
 8 นายยอด  แก้ววิเศษ  ส.อบต.หมู่ที ่12 
 9 นางสงบ  โลหปาน  ส.อบต.หมู่ที ่1 
 10 นายสุบัน  กาญจน์แก้ว  ส.อบต.หมู่ที ่10 
 11 นางอรดี  บุญแก้ว  ส.อบต.หมู่ที ่8 
 12 นายจุตพงษ์  วงทองหลาง  ส.อบต.หมู่ที ่6 
 13 นายประสิทธิ์  ผ่องใส  ส.อบต.หมู่ที ่13 
 14 นางเวียงชัย  ตันอ้วน  ส.อบต.หมู่ที ่9 
 15 นางเกษร  เกษพิมล  ส.อบต.หมู่ที ่3 
 16 นายอธิพงษ์  ชัยสาลี  ส.อบต.หมู่ที ่2 
 17 นายประภัทร  ทองแห้ว  ส.อบต.หมู่ที ่7 
 18 นายสุวัฒน์  พรมเขต  ส.อบต.หมู่ที ่9 
 19 นายสุพัฒน์  แสงงาม  ส.อบต.หมู่ที ่4 
 20 นายฉลาด  แพงสาย  ส.อบต.หมู่ที ่5 
 21 นางจันดา  รักษาสิทธิ์  ส.อบต.หมู่ที ่8 
   
รายชื่อผู้ร่วมประชุม 
 1 นายพิมล  พุ่มจันทร์ ต าแหน่ง รองนายก อบต. 
 2 นายธนากร  พิสัยพันธ์  รองนายก อบต. 
 3 นางชนม์นิภา  ชัยจันทา  รองปลัด อบต. 
 4 นางเกษมณี  อัปการัตน์  เลขาฯ นายกฯ 
 5 นายศิริ  นิงแสง  นายก อยต. โพนแพง 
 6 น.ส.สิริวิมล  ลีเพ็ญ  นักจัดการงานท่ะวไป 
 7 นายจักรพันธ์  ประจิมทิศ  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 8 น.ส.ภัทรจิต  บุทเสน  คนงานทั่วไป 
 9 นายสมนึก  ฉันโชคดี  เลขานุการสภาฯ 



เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 
เลขานุการสภา  บัดนี้ สมาชิกสภา อบต.โพนแพง ได้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจ านวน 21 คน ถือว่า

ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.โพนแพง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุมต่อไป 

 
ประธานสภา  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.โพนแพงซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 

2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561  
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่ ากว่าสายสะพาย ปี 2560 
 
  ด้วยจังหวัดหนองคาย ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าได้รับมอบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายประจ าปี 2560 จากส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการดังนี้ 

  1 แจ้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีรายชื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาประจ าปี พ.ศ. 2560 ไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด
หนองคาย 

  2 กรณีมีผู้ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงขึ้นที่ได้รับการจ่าย
เครื่ อ ง ร าช อิส ริ ย าภรณ์ ชั้ น รอง ในตร ะกู ล เ ดี ย วกั น ไ ว้ แล้ ว  แต่ ยั ง มิ ไ ด้ ส่ ง คื น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามที่กฎหมายบัญญัติ ให้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น
รองในตระกูลเดียวกันด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  (สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561) 
 
ที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องด่วน –ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติค้างพิจารณา –ไม่มี- 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเพ่ือพิจารณา 
  - พิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะโครงการบริหาร

จัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดหนองคาย ระหว่าง อบจ.หนองคาย กับ อบต. อ่ืนๆใน
จังหวัดหนองคาย ณ อบจ หนองคาย 

 
ประธานสภา  ในวันนี้จะพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ โครงการ

บริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดหนองคายระหว่าง อบจ.หนองคาย กับ อบต. 
อ่ืนๆในจังหวัดหนองคาย ณ อบจ.หนองคาย ขอให้รองปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียด
เพ่ือให้สมาชิกสภาได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 

 
รองปลัด อบต.  อาศัยอ านาจตาม พรบ.สภาต าบลและ อบต. พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน มาตรา 73 อบต.อาจท ากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาต าบล อบต. 
อบจ. หรือหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนเพ่ือกระท ากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความ
ความยินยอมจากสภาต าบล อบต. อบจ. หรือหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและกิจการนั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ของตน ดังนั้นจึงให้สมาชิกสภาพิจารณาการท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัด
หนองคาย ระหว่าง อบจ.หนองคาย กับ อบต. โพนแพง ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่โดย อบต.
รวบรวมส่ง อบจ. โดยให้หมู่บ้านไปทิ้งขยะอันตรายได้แก่ หลอดไฟ, ถ่านไฟฉาย,  ขวด
สเปรย์ ฯลฯ (ขวดยาฆ่าหญ้าละเข็มฉีดยาจะไม่ให้ทิ้ง) ในที่ท่ีมีถังจัดไว้ อย่าทิ้งผิดถัง 

 
ที่ประชุม  ได้มีการอภิปรายและปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วอนุมัติเห็นชอบยินยอมให้ อบต.

โพนแพงท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ โครงการบริหาร
จัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดหนองคาย ระหว่าง อบจ.หนองคาย กับ อบต. โพนแพง 
ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 

 
ประธานสภา  ในวันนี้จะพิจารณาเรื่องทีสองคือโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสารให้เป็น

ทรัพย์สินของ อบต.โพนแพง ขอให้ชี้แจงให้สภาร่วมกันพิจารณา  
 
รองปลัด อบต.  อาศัยอ านาจตาม พรบ.สภาต าบลและ อบต. พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

มาตรา67(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ จึงให้บ้านดงสาร 
ม.7 ประชาคม มีมติให้โอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นทรัพย์สินของ อบต. หาก
ช ารุดจะได้ใช้งบประมาณ อบต. ซ่อมแซมได้ และ เจ้าหน้าที ่พัสดุจะได้ขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินตามระเบียบต่อไป 

 
ที่ประชุม  ได้มีการอภิปรายและปรึกษาหารือกันพอสมควร แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ โอนอาคาร

ศูนย์เด็กเล็กบ้านดงสารให้เป็นทรัพย์สินของ อบต. แต่หากชาวบ้านจะขอใช้งานก็ได้แต่
ต้องไม่ตรงเวลาที่เด็กใช้ประโยชน์อยู่ 



 
ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติอ่ืนๆ 
 
รองประธานสภา  เห็นควรแก้ไขน้ าขังชื้นแฉะหน้าศูนย์เด็กเล็กบ้านเปงจานด้วย 
 
นายประภัทร ทองแห้ว มีงบช่วยเหลือน้ าท่วมหรือไม่ และมีหญ้าให้สัตว์ปศุสัตว์อยากให้ช่วย 
ส.อบต.ม.7 
 
ปลัด อบต.  ปัญหาน้ าขังหน้าศูนย์เด็กเล็กเปงจานจะให้ช่างแก้ไข ส่วนงบกลางที่จะช่วยเหลือต้อง

ประกาศภัยพิบัติก่อน 
  
นายสุพัฒน์ แสงงาม  - ถนนสายดงดาลน้ าท่วมถูกตัดขาด สมัยก่อนมีเรือท้องแบนบริการรับส่ง 
ส.อบต.ม.4  - สาเหตุที่คืนเงินไปอบรมระยอง, เครื่องราชฯ อยากให้ท่านสุวัฒน์ พรมเขต          

ส.อบต.ม.9  เป็นผู้อาวุโส เคยเป็นผู้ใหญ่บ้าน ควรรับไว้ 
 
นายพิมล พุ่มจันทร์  เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนไว้ถึงมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ และการที่ฝูงวัวถูกฟ้าผ่า 
รองนายก อบต. ไม่เป็นภัยพิบัติ, ช่วยชาวนาน้ าท่วมไร่ละ 1,100 , ส่วนเก็บเกี่ยว 1,500 ให้กลุ่มเลี้ยงโค

ท าหนังสือขอความช่วยเหลือผ่าน อบต. , ส่วนบ้านดงดาลจะให้ ป้องกันฯ ท าหนังสือขอ
เรือท้องแบนผ่านอ าเภอตามขั้นตอน, เครื่องราชต้องใส่กับชุดขาว สตง.เรียกเงินคืนค่า
รับรอง เพราะ ส.อบต.ไม่ใช่แขก ส่วนไประยอง มองว่าไปเที่ยวไม่ให้เบิกรถส่วนตัว จึงต้อง
คืนเงินคลัง อบต. 

 
รองปลัด อบต.  เกษตรทฤษฏีใหม่โครงการโคกหนองนาโมเดล จ. ยโสธร ใช้วิธีเกษตรอินทรีย์ ปลูก

ป่า3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ศาสตร์พระราชา เมื่อยาฆ่าหญ้ามีพิษไม่ควรใช้หันมาใช้สูตร
ชีวภาพ, หลักเศรษฐกิจพอเพียง 30-30-30-10 และต่อไปสามารถปลูกไม้ยืนต้นไปเป็น
หลักทรัพย์กู้ธนาคารได้ และให้ปลูกทุกอย่างที่กินได้เพ่ือสร้างสัมพันธภาพคนในครอบครัว 

 

นายฉลาด แพงสาย  -กรณีน้ าท่วมนาได้รายงานกับ ผู้ใหญ่บ้านแล้วไม่ต้องรายงาน อบต. จะซ้ าซ้อน 
ส.อบต.ม.5  -  กลุ่มเลี้ยงใดจะมีเครื่องอัดฟางและหญ้า 
 
นายพิมล พุ่มจันทร์  - เจ้าหน้าที่ อบต.จะเกษียร 3 คน 1. ครเูสาวนีย์ 2. ครูส าราญ 3. นายส าลี   
รองนายก อบต. นายสมชาย จะย้ายไปพระบาท เห็นควรให้ข้าราชการออกเงินสมทบคนละ 500 บาท 

พนักงานและ ส.อบต. คนละ 300 บาท จะจัด มุติตาจิตที่หลัง อบต. 
  - 5 กันยายน รวมพล ผวจ.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง 3ล้านวัน  3 ล้านกม. วิ่งจาก อ.

รัตนวาปีไปแยกนาชุมช้าง กลับมาที่ว่าการอ าเภอ ต.โพนแพงเสื้อสีขาว 
 
นายสุพัฒน์ แสงงาม  ชาวบ้านดงดาลอยากให้จ่ายเบี้ยยังชีพตามบ้านเหมือนเดิม 
ส.อบต.ม.4 



ปลัด อบต.  ตอนนี้ให้โอนเงินเข้าบัญชีต่อไป พม.จ.อาจรับงานนี้ไปท าเอง 
 
นายพิมล พุ่มจันทร์  เงินเบี้ยยังชีพมีปัญหาเรื่องคนรับแทน และโดนโจมตีว่าหาเสียง 
รองนายก อบต. 
 
นายจรัส พิมโคตร  การจัดงานเกษียรมีเนื้อความอย่างใด 
ส.อบต.ม.12 
 
นายพิมล พุ่มจันทร์  จะจัดให้เหมาะสมคุ้มค่ากับเงิน มีดนตรีและหางเครื่องและโตะจีน 
รองนายก อบต. 
 
รองประธานสภาฯ  บางท่านไม่มาร่วมเงินไม่จ่าย ต่อไปไม่มาก็ต้องจ่าย 
 
นายประภัทร ทองแห้ว ตามเรื่องถังน้ าประปา ม.7 ยังไม่น าขึ้นบนหอถัง 
ส.อบต.ม.7 
 
นายพิมล พุ่มจันทร์  ช่วงนี้ สตง. มาตรวจงานและฝนก็ตก จะด าเนินการภายใน 2 สัปดาห์ 
รองนายก อบต. 
 
นายจรัส พิมโคตร  ถนน คสล. กลางบ้านขอติดตามให้ซ่อมแซมด้วย 
ส.อบต.ม.12 
 
นายพิมล พุ่มจันทร์  จะให้ช่างรีบด าเนินการโดยเร็ว 
รองนายก อบต. 
 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามา

ประชุมในวันนี้ และจะขอนัดประชุมครั้งต่อไปเป็นหนังสือเชิญประชุมต่อไป ส าหรับวันนี้
ขอปิดการประชุม  

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


