
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตาํบลหนองแวงโสกพระ 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 /๒๕๖3 ครั้งท่ี 1 

วันท่ี  18  เดือน   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ 
......................................... 

ผูมาประชุม 
๑. นายสมสมัย วันสา ตําแหนง ประธานสภาฯ 
๒. นายทนงค โหมดนอก ตําแหนง รองประธานสภาฯ 
๓. นายฉัตรชัย วงคธรรม ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑ 
๔. นายธงชัย เหลืองอุทัย ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู  1 
๕. นายคําเรือน ชุมผาง ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู  ๒ 
๖. นายไสว เจ็กสูงเนิน ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๓ 
๗. นางบุญเชิด หลุงเปา ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๔ 
๘. นายราเมธ ยุพิณ ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๕ 
๙. นายนิโรจน บัวทิพย ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๕ 
๑๐. นายบุญเลิศ หาญโงน ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๖ 
๑๑. นายบัวลอง บุญทน ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู 6 
๑๒. น.ส.สรวีย คําลีมา ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๗ 
๑๓. นางดรุณี เพ็ชรนก ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๗ 
๑๔. นายสมบัติ พลสิมมา ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๘ 
15. นายประสิทธิ์ ชัยเจริญ ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู 8 
๑6. นายวีระ สิมพล ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู 9 
๑7. นายสุวรรณ บุญมี ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู 9 
๑8. นายสถิตย หาญเวียง ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๐ 
๑9. น.ส.พังงา โพธานะ ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๑ 
20. นายวัลลภ ปานาราช ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๒ 
21. นายบุญมี ปานาราช ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๒ 
๒2. นางแจมใส ทาทอง ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๓ 
23. นายสมพร ชาติวงษ ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๔ 
24. นายบุญรวม หงษา ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๔ 
    
    

ผูเขารวมประชุม 
๑. นายสุภี  ทองมีคา   ตําแหนง  นายก อบต. 
๒. นายทรงศักดิ์  ทิพยแสง  ตําแหนง  รองนายก อบต. 
๓. นายคมสันต  โนนดงกลาง  ตําแหนง  รองนายก อบต. 
๔. นายอํานาจ  เจริญใจ   ตําแหนง  เลขานุการนายก อบต. 
๕. นางสรอยทอง ขานหัวโทน  ตําแหนง  ปลัด อบต. 
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๖. นายกันยา    สงฆคลัง   ตําแหนง  รองปลัด อบต. 
๗. นางประภัสสร สารสูงเนิน  ตําแหนง  หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 
๘. นางสุวดี  วันสา   ตําแหนง  นักวิชาการจัดเก็บรายได 
๙. นายอภิชาติ   ราชนู   ตําแหนง  นายชางโยธา 
๑๐. นายฉัตรชัย   ศรีวิชา   ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน 
๑๑. นางกัลยกร  สิทธิเดช   ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๒. นางอโณทัย  ประวันจะ  ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. 
 

นายสมสมัย วันสา เปดวาระการประชุม เม่ือทานสมาชิกมาพรอมแลว ผมขอเปดการประชุมเลยครับ 
(ประธานสภาฯ)   สวัสดีครับ เพ่ือนสมาชิกทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2/๒๕๖3 
 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 18 มีนาคม ๒๕๖2 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 โสกพระ  กระผมขอพูดไปตามระเบียบวาระเลยนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
- มีสมาชิกสภา ขาดการประชุม จํานวน 1 คน  คือ  
1. นางละมอม หนูแหยม ส.อบต.ม.11 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 

ประธานสภาฯ  ครับ ผมขอเชิญเลขานุการสภาอานรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 1/๒๕๖3 
 ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  12  กุมภาพันธ  ๒๕๖3  ครับ 
 

นางสรอยทอง ขานหัวโทน  คะ รายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแลว ทางเลขานุการสภาก็ไดจัดสงใหสมาชิกไปแลว 
(เลขานุการสภาฯ) นะคะ   มีสมาชิกทานใดจะแกไข หรือเพ่ิมเติมอะไรก็เรียนเชิญแจงเลยนะคะ  ถาวันนี้ 

ไมมีการแกไขก็มาขอแกไขในภายหลังไดครับ 
 

ประธานสภาฯ  ครับ มีทานสมาชิกผูใดจะแกไขขอเชิญเลยนะครับ ถาไมมีผมถือวาท่ีประชุมไมมีการ
แกไขรายงานการประชุมท่ีผานมา ตอไปผมจะขอเขาสูระเบียบวาระตอไปเลยนะครับ 

 

ท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

ประธานสภาฯ           เชิญทานผูบริหาร ครับ 
 

นายก อบต. ครับเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ทางฝายบริหารมีเรื่องท่ี 
 จะแจงใหท่ีประชุมทราบ คือ ทุกวันนี้สถานการณโควิด 19 ในบานเมืองเรายังนาเปนหวง 
 ขอใหทุกทานชวยประชาสัมพันธ แจงกับประชาชนในพ้ืนท่ีทานถึงมาตรการปองกันและ
 ควบคุมโรคติดตอ ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดขอนแกน เรื่อง มาตรการ
 การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโลนา 2019(COVID-19) จังหวัด
 ขอนแกน ระหวางวันท่ี 18  มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563  เนื่องดวย 
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 สถานการณปจจุบัน มีการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโลนา 2019(COVID-19) 
 ท่ัวโลก โดยมีผูติดเชื้อท่ัวโลกจํานวนมาก สําหรับประเทศไทยพบวามีการติดเชื้ออยาง
 ตอเนื่องเพ่ือใหประชาชนชาวจังหวัดขอนแกน มีความปลอดภัยจากการแพรระบาดของ
 โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโลนา 2019(COVID-19) จังหวัดขอนแกน  จึงจําเปนตองใช
 มาตรการเฝาระวัง ควบคุม ปองกันอยางเขมขน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22(7)
 มาตรา 34 มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558  ผูวาราชการจังหวัด
 ขอนแกน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดขอนแกน  ประกอบมติ
 คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2563 จึงไดออกมาตรการเฝาระวัง ปองกันและ
 ควบคุมโรคติดตอไวรัสโคโลนา2019(COVID-19) ในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนดังตอไปนี้
 ขอ 1 มาตรการเพ่ือปองกันและสกัดกั้นการนําเช้ือเขาสูจังหวัดขอนแกน  หาม
 ขาราชการ  พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เดินทางไปตางประเทศ ยกเวนมีเหตุจําเปน
 สําคัญและเตือนประชาชนใหงดการเดินทางไปตางประเทศซ่ึงมีการระบาดตอเนื่อง หาก
 ฝาฝนเปนความผิดตามมาตรา 34(6) มีโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท  ขอ 2 มาตรการ
 ยับย้ังการระบาดภายในจังหวัดขอนแกน 2.1 ปดสถานท่ีท่ีเสี่ยงตอการแพรระบาดท่ีมี
 คนแออัดเบียดเสียด – ปดชั่วคราวจนกวาสถานการณจะคลี่คลาย สําหรับสนามมวย
 สนามกีฬา สถานท่ีเลนการพนันชนไก ในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน – ปดชั่วคราว 14 วัน
 นับตั้งแตวันท่ี 18 มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 สําหรับผับ สถานบันเทิง
 สถานประกอบการคลายสถานบริการ  นวดแผนโบราณและโรงมหรสพ ในพ้ืนท่ีจังหวัด
 ขอนแกน  ฝาฝนเปนความผิดตามมาตรา 35(1) มีโทษจําคุกไมเกิน 1 ปหรือปรับไมเกิน
 หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  2.2 งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยโรงเรียน
 สถานกวดวิชา ทุกแหง ฝาฝนเปนความผิดตามมาตรา35(1) มีโทษจําคุกไมเกิน 1 ปหรือ
 ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 2.3 งดกิจกรรมท่ีมีการเคลื่อนยายคน ขาม
 จังหวัด ของหนวยงานท่ีมีคนจํานวนมากไดแก คายทหาร เรือนจํา โรงเรียน หรือ หาก
 จําเปนตองเคลื่อนยาย ตองมีมาตรการปองกันการแพรของโรค เชน การตรวจคัดกรองคน
 กอนเคลื่อนยาย รวมถึงจํากัดการเคลื่อนยายของแรงงานตางดาว  ฝาฝนเปนความผิดตาม
 มาตรา34(6) มีโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 2.4 ลดความเสี่ยงของการแพรเชื้อใน
 สถานท่ี ท่ีมีประชาชนใชบริการจํานวนมาก ไดแก หางสรรพสินคา ตลาด สถานท่ีราชการ
 และรัฐวิสาหกิจ เชน คัดกรองอุณหภูมิกอนเขาอาคาร การวางเจลลางมือ ในจุดท่ีมีการใช
 รวมกัน การทําความสะอาดพ้ืนผิวและหองสุขา จํากัดจํานวนคนเขาใชบริการในแตละ
 ชวงเวลา ฝาฝนเปนความผิดตามมาตรา 34(4)มีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน
 หนึ่งแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 2.5  รานคา รานอาหาร  ใหมีมาตรการปองกันการแพร
 เชื้อ เชน การทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัส  หองสุขา  คัดกรองอุณหภูมิกอนเขาราน การ
 ดูแลสุขภาพ และปองกันการติดเชื้อของพนักงาน เชน ใชหนากากผา การจัดเจลลางมือ
 การจัดการขยะ ฝาฝนเปนความผิดตามมาตรา 34(4) มีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับ
 ไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ  ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 18 มีนาคม 2563 เปนตนไป
 ประกาศ ณ วันท่ี 17 มีนาคม 2563  นายสมศักดิ์  จังตระกูล ผูวาราชการจังหวัด
 ขอนแกน ประธานคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดขอนแกน 

/.ครับตามท่ี... 



- 4 – 
 

 ครับตามท่ีกระผมไดกลาวมาแลว  กระผมขอใหสมาชิกสภาฯทุกทานไดปฏิบัติตามอยาง
 เครงครัดดวยนะครับเพราะถาปลอยปะละเลยจะมีความผิดนะครับ 
 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ือทราบอีกหรือไมครับ   
 ถาไมมีผมขอผานไปเขาสูระเบียบวาระท่ี 4 นะครับ 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติเสนอเพ่ือพิจารณา 
- ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ 
 

ประธานสภาฯ ตอไปเขาญัตติท่ี 1  ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ 

 เชิญทานสมาชิกเสนอครับ  เชิญครับ 
 

นายก อบต. เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก อบต.ผูทรงเกียรติ ทานผูนําและผูเขารวมประชุมทุกทาน

 ในวาระนี้ทางฝายผูบริหารจะไดเสนอญัตติพิจารณาขอโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ โดย
 มีหลักการและเหตุผลดังนี้  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระไดรับคํา
 รองจากผูนําหมูบาน หมูท่ี 1 หมูท่ี 2  หมูท่ี 3 หมูท่ี 4 หมูท่ี 7 หมูท่ี 8 หมูท่ี 10 และ

 หมูท่ี 13 วาขาดแคลนครุภัณฑไฟฟาและวิทยุในการประชาสัมพันธขาวสารใหแก
 ประชาชนภายในหมูบาน ทําใหการประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ มีความลาชาและไมทัน
 ตอเหตุการณ        

 ตามขอบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 รายละเอียด ดังนี้ 
 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ  หมวดคาใชสอย ประเภท
 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืน ๆ รายการ โครงการ

 ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.หนองแวงโสกพระ ดานการบริการสูความเปนเลิศ
 ตั้งจายไว 200,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ท้ังจํานวนท่ีตั้งไวคือ 200,000 บาท และ
 งานบริหารงานคลัง งบดําเนินการ หมวดคาตอบแทน ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติ

 ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รายการ เงินประโยชนตอบแทน
 อ่ืนเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) แกพนักงานสวนตําบลลูกจาง และพนักงานจาง และผูมีสิทธิ
 ตามกฎหมาย จํานวนเงิน 100,000 บาท  ซ่ึงขอโอนลดครั้งนี้จํานวน 98,000 บาท

 คงเหลืองบประมาณหลังโอน 2,000.- บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ 2 รายการ
 รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 298,000.- บาท  
 เพ่ือตั้งจาย เพ่ือใชจายในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งานลงทุน หมวด

 ครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ รายการ รายการจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงภายใน
 หมูบาน ดังนี้ 
 1. จัดซ้ือเครื่องขยายเสียงขนาด 1,400 วัตต จํานวน 3 ตวัๆ ละ 28,000.00บาท 

 เปนเงิน 84,000.00 บาท       
 2. จัดซ้ือลําโพงพรอมอุปกรณ จํานวน 26 ตัว ๆ ละ 3,500.00 บาท เปนเงิน 
 91,000.00 บาท  
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 3. จัดซ้ือสายไฟแบบสามเหลี่ยม จํานวน 3,900 เมตร ๆ ละ 30.0 บาท เปนเงิน 
 117,000 บาท 
 4. จัดซ้ือไมลสาย จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 1,500.00 บาท เปนเงิน 6,000.00 บาท 

 รวมโอนเพ่ิมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 298,000.00 บาท(สองแสนเกาหม่ืนแปดพันบาทถวน) 
 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ. ๒๕๓๗และแกไข(เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับขอ 27 หมวด 4 แหง

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2543 ความวา“...การโอนเงินงบประมาณ
 รายจายในหมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือ

 โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน”    
 จึงขอเสนอญัตติมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระไดพิจารณา

 อนุมัติตอไป ครับ   
 

ประธานสภาฯ เชิญทานสมาชิกซักถามในรายละเอียดครับ  เชิญครับ  ถาไมมีขอซักถาม ผมจะขอมติท่ี 
 ประชุมเลยนะครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหมีการโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ 

 โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเปนเอกฉันท 
 

- ญัตติพิจารณายกเลิกและเพ่ิมเติมขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
โสกพระ เรื่อง การจัดตั้งธนาคารขยะตําบลหนองแวงโสกพระ บางสวน 
 

ประธานสภาฯ ตอไปเขาญัตติท่ี 2  ญัตติพิจารณายกเลิกและเพ่ิมเติมขอบัญญัติองคการบริหารสวน
 ตําบลหนองแวงโสกพระ เรื่องการจัดตั้งธนาคารขยะตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล

 จังหวัดขอนแกน บางสวน  เชิญผูบริหารชี้แจงครับ  เชิญครับ 
 

นายก อบต. เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก อบต.ผูทรงเกียรติ ทานผูนําและผูเขารวมประชุมทุกทาน

 ในวาระนี้ทางฝายผูบริหารจะไดเสนอญัตติพิจารณายกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวน
 ตําบลหนองแวงโสกพระ เรื่องการจัดตั้งธนาคารขยะตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล
 จังหวัดขอนแกน  ซ่ึงจะมีการแกไขเก่ียวกับขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง

 โสกพระ ในสวนคุณสมบัติสมาชิก การไดสิทธิ์และการเสียสิทธิ์ของสมาชิก ใหสอดคลอง
 กับการบริหารการจัดการในการดําเนินการดังกลาวใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความ
 ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการยกเลิกและเพ่ิมเติม  เพ่ือ

 โปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ  ในสมัย
 ประชุมนี้ ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ มีความจําเปนท่ีจะตองเสนอ
 ญัตติยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง การจัดตั้ง

 ธนาคารขยะตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน พ.ศ.๒๕๖๐ บางสวน
 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระไดรับเรื่อง
 ขอใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง การจัดตั้ง 
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 ธนาคารขยะตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน พ.ศ.๒๕๖๐ บางสวน 
 จากคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารขยะตําบลหนองแวงโสกพระ เก่ียวกับคุณสมบัติ

 สมาชิก การไดสิทธิ์และการเสียสิทธิ์ของสมาชิก เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน และ
 เหมาะสมกับการดําเนินงาน ดังกลาว เนื่องจากปจจุบันปญหาขยะเปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองมี
 การลดปริมาณขยะ ดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยภายในชุมชน เพ่ือรักษาความสะอาด

 และความเปนระเบียบเรียบรอย ของบานเมือง จึงไดมีการจัดตั้งธนาคารขยะข้ึนสําหรับ
 เปลี่ยนขยะมูลฝอยมาเปนเงินในการซ้ือและรับฝากเงินเปนทุนสําหรับชวยเหลือกัน หากมี
 ผูเสียชีวิตภายในกลุมท่ีจัดตั้งเปนธนาคารขยะ และตอมาไดมีขอบัญญัติรองรับการบริหาร

 จัดการใหถูกตอง จึงมีการตราขอบัญญัติข้ึนเพ่ือใชเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน แต
 เนื่องดวยสภาพปจจุบันขอบัญญัติยังไมสอดคลองและคลองตัวในการปฏิบัติงานจึงไดมีการ
 ขอยกเลิกและเพ่ิมเติมขอบัญญัติบางสวนใหสอดกับการปฏิบัติงาน กับความตองการของ

 ประชาชน จึงขอเสนอญัตติมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระได
 พิจารณาอนุมัติตอไป  

 ใหยกเลิกขอความในหมวด๓วาดวยขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ

 เรื่อง การจัดตั้งธนาคารขยะตําบลหนองแวงโสกพระ  อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน
 พ.ศ. ๒๕๖๐และใหใชความตอไปนี้แทน   
 หมวด ๓  คุณสมบัติสมาชิกและการไดสิทธิ์หรือการเสียสิทธิ์ของสมาชิก 

 ขอ ๗ สมาชิกธนาคารขยะตําบลหนองแวงโสกพระ ตองมีคุณสมบัติดังนี้  
 (๑) มีชื่อในทะเบียนบานของครัวเรือนนั้นในพ้ืนท่ีตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล
 จังหวัดขอนแกน (๒) สมาชิกแรกเขาตองขายขยะติดตอกันไมนอยกวา  ๓  เดือน และ

 ภายใน ๓ เดือนมีเงินฝากไมนอยกวา ๓๐๐ บาท จึงถือวาเปนสมาชิกธนาคารขยะโดย
 สมบูรณ และหลังจากเปนสมาชิกโดยสมบูรณแลวสมาชิกจะตองมีเงินฝากในบัญชีเพ่ือเปน
 การรักษาสิทธิ์ (๓) กรณีมีสมาชิกในครัวเรือนยายเขามาเพ่ิมเติมทุกกรณีตองมีชื่ออยูใน

 ทะเบียนบาน นับตั้งแตวันยายเขาไมนอยกวา  ๓  เดือน  จึงถือวาเปนสมาชิกธนาคารขยะ
 โดยสมบูรณ  (๔) กรณีเด็กแรกเกิดใหมีสิทธิ์ตั้งแตวันมีชื่อในทะเบียนบานของครัวเรือนนั้น
 ในพ้ืนท่ีตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน   

 ขอ ๘ การไดสิทธิ์หรือการเสียสิทธิ์ของสมาชิก มีข้ันตอนดังนี้ 
 (1) หลังจากสมัครเปนสมาชิกธนาคารขยะตําบลหนองแวงโสกพระแลว ครัวเรือนนั้นตอง
 ขายขยะติดตอกัน ครบ ๓  เดือน และตองไมหยุดขายติดตอกันเกิน ๒ เดือน 

 (2) เม่ือเปนสมาชิกโดยสมบูรณแลว เม่ือถูกหักเงินคาฌาปนกิจแตละเดือนแลวสมาชิก
 จะตองมีเงินฝากในบัญชีเพ่ือเปนการรักษาสิทธิ์ 
 (3) สมาชิกครัวเรือนใดท่ีเปนสมาชิกโดยสมบูรณหากมีผูถึงแกกรรมจะไดสิทธิ์รับเงินคา

 ฌาปนกิจศพตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด ซ่ึงจะไดรับเงินคาฌาปนกิจเทากับ
 จํานวนครัวเรือนสมาชิกคูณยี่สิบบาทของสมาชิกท่ีเปนสมาชิกโดยสมบูรณ 

 (1) ถาสมาชิกธนาคารขยะครัวเรือนใดท่ีขายขยะติดตอกันครบ  ๓  เดือนแลว ตองไมหยุด

 ขายติดตอกันเกิน  ๒  เดือนจะถือวาขาดสิทธิ์รับเงินคาฌาปนกิจศพ  และหากมีความ 
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 ประสงคจะไดรับสิทธิ์คืนตามเดิมตองสมัครใหมตามขอ ๗ ( ๒) จึงจะไดสิทธิ์กลับมาดังเดิม
 ขอ ๙  เม่ือมีสมาชิกถึงแกกรรมใหยื่นเอกสารขอรับเงินฌาปนกิจศพใหผูมีอํานาจพิจารณา
 ในการเบิกจายเงินใหแกครัวเรือนท่ีเปนสมาชิกโดยกําหนดใหเบิกจายเดือนละ ๒ ครั้ง ครั้ง

 แรกวันท่ี ๒ ของเดือนครั้งท่ีสองในวันท่ี ๑๗ ของเดือน หากตรงกับวันหยุดหรือหยุดนักขัต
 ฤกษใหเลื่อนออกไปในวันทําการถัดไป   
 หมายเหตุ ; เหตุผลในการยกเลิกขอบัญญัติหมวดดังกลาว เนื่องดวยคุณสมบัติของสมาชิก

 การไดสิทธิ์และการเสียสิทธิ์ของสมาชิกยังไมสอดคลองกับสภาพปจจุบันและการบริหาร
 จัดการภายในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการดําเนินงานสามารถบริหารงานไดและสอดคลองเหมาะสม
 กับความตองการของประชาชนใหมีความเขมแขงและมีประสิทธิภาพจึงจําเปนตองยกเลิก

 และใชขอความใหมแทน 
 

ประธานสภาฯ เชิญทานสมาชิกซักถามในรายละเอียดครับ  เชิญครับ  ถาไมมีขอซักถาม ผมจะขอมติท่ี 

 ประชุมเลยนะครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหมีการยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวน
 ตําบลหนองแวงโสกพระ เรื่องการจัดตั้งธนาคารขยะตําบลหนองแวงโสกพระบางสวน
 โปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเปนเอกฉันท 
 

- ญัตติพิจารณาแกไขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมระเบียบกองทุนสัจจะสวัสดิการชุมชน
ตําบลหนองแวงโสกพระ บางสวน 

 
ประธานสภาฯ ตอไปเขาญัตติท่ี 3  ญัตติพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมระเบียบกองทุนสัจจะ

 สวัสดิการชุมชนตําบลหนองแวงโสกพระ บางสวน  เชิญผูบริหารชี้แจงครับ  เชิญครับ 
 
 

นายก อบต. เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก อบต.ผูทรงเกียรติ ทานผูนําและผูเขารวมประชุมทุกทาน
 ในวาระนี้ทางฝายผูบริหารจะไดเสนอญัตติการแกไขเพ่ิมเติมระเบียบกองทุนสัจจะ

 สวัสดิการชุมชนตําบลหนองแวงโสกพระ ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ
 มีความจําเปนท่ีจะตองเสนอญัตติการแกไขเพ่ิมเติมระเบียบกองทุนสัจจะสวัสดิการชุมชน
 ตําบลหนองแวงโสกพระ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ องคการบริหารสวนตําบลหนอง

 แวงโสกพระไดรับเรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมระเบียบกองทุนสัจจะสวัสดิการชุมชนตําบล
 หนองแวงโสกพระ ในสวนของการลาออกจากการเปนสมาชิก การจัดสวัสดิการใหแก
 สมาชิกใหสอดคลองกับการบริหารการจัดการในการดําเนินการดังกลาวใหมีประสิทธิภาพ

 เหมาะสมกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการแกไข
 เพ่ิมเติม ดังกลาว เนื่องจากกองทุนสัจจะสวัสดิการชุมชนตําบลหนองแวงโสกพระ ท่ี
 ดําเนินงานดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชนในเรื่องของการออมเงินเพ่ือนํามา

 จัดเปนสวัสดิการใหกับสมาชิกในเรื่องของการ เกิด แก เจ็บ ตาย   แตในปจจุบันกองทุน
 สัจจะสวัสดิการชุมชนตําบลหนองแวงโสกพระมีความม่ันคงมากข้ึนและมีทุนเพียงพอท่ีจะ 
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 จัดสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใหกับสมาชิกเพ่ิมข้ึน โดยเปนการสมควรปรับปรุง 

 ระเบียบเพ่ือใหการบริหารจัดการกองทุนสัจจะสวัสดิการชุมชนใหมีความเหมาะสมและ
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุนใหเกิดประโยชนกับสมาชิกโดยตรง จึงไดออก

 ระเบียบแกไขเพ่ิมเติมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน และผานความ
 เห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแล ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  จึงขอ
 เสนอญัตติมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระไดพิจารณาอนุมัติ

 ตอไป  
  ใหยกเลิกขอความในระเบียบกองทุนสัจจะสวัสดิการชุมชนตําบลหนองแวงโสกพระ

 พ.ศ.2549 หมวดท่ี 3  ขอ 19  และใหใชความตอไปนี้แทน  หากสมาชิกลาออก ในกรณี

 ท่ีมีการยายทะเบียนบานออกจากเขตตําบลหนองแวงโสกพระ กองทุนจะคืนเงินสัจจะตาม
 จํานวนท่ีสงในกรณีท่ีสมาชิกไมเคยไดรับสวัสดิการใดๆจากกองทุน  หากสมาชิกเคยไดรับ
 สวัสดิการจากกองทุนแลวไมวากรณีใด กองทุนจะคืนเงินให ๑๐% ของเงินสัจจะท่ีสง

 หากสมาชิกลาออก ในกรณีท่ีไมมีการยายทะเบียนบานออกจากตําบลหนองแวงโสกพระ
 กองทุนจะไมคืนเงินเงินสัจจะใหไมวากรณีใดๆ 
 ใหเพ่ิมเติมขอความในระเบียบกองทุนสัจจะสวัสดิการชุมชนตําบลหนองแวงโสกพระ

 พ.ศ.2549  หมวดท่ี 6 ขอ 29  โดยใหเพ่ิมเติมขอความดังนี้ (5) สวัสดิการงานบุญปลอด
 เหลา ปลอดการพนัน หากสมาชิกหรือครอบครัวของสมาชิกมีการจัดงานบุญท่ีในงาน
 ปลอดเหลา ปลอดการพนัน มอบเงินรางวัลรายละ 2,000 บาท  

 (6) สวัสดิการมอบเงินชวยเหลือสมาชิกท่ีเปนผูปวยติดเตียง ปละไมเกิน 5,000 บาท 
 (7) สวัสดิการมอบเงินชวยเหลือบานของสมาชิกท่ีประสบอัคคีภัย รายละ 2,000 บาท 
 (8) สวัสดิการมอบเงินชวยเหลือบานของสมาชิกท่ีประสบวาตภัย รายละ 500 บาท

 (9) สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกหรือครอบครัวของสมาชิกท่ีเปนผูประสบปญหาทางสังคม 
 รายละไมเกิน 500 บาท 
 ใหยกเลิกขอความในระเบียบกองทุนสัจจะสวัสดิการชุมชนตําบลหนองแวงโสกพระ

 พ.ศ.2549  หมวดท่ี 7 ขอ 34  และใหใชความตอไปนี้แทน หวงระยะเวลาหนึ่งปของ
 กองทุนสัจจะสวัสดิการชุมชนนับตั้งแต วันท่ี 1 ตุลาคม  ถึง วันท่ี 30 กันยายน  ของป
 ถัดไป (นับตามปงบประมาณ) 
 

ประธานสภาฯ เชิญทานสมาชิกซักถามในรายละเอียดครับ  เชิญครับ  ถาไมมีขอซักถาม ผมจะขอมติท่ี 
 ประชุมเลยนะครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมระเบียบ
 กองทุนสัจจะสวัสดิการชุมชนตําบลหนองแวงโสกพระ  บางสวน  โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเปนเอกฉันท 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายสมบัติ  พลสิมมา เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน ครับ 
(ส.อบต.ม.8)  กระผม  นายสมบัติ  พลสิมมา ส.อบต.ม.8  กระผมมีเรื่องท่ีจะแจงใหทราบ เก่ียวกับ 
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   เรื่องภัยแลงกระผมอยากใหทางฝายผูบริหารไดออกไปดูสระน้ําท่ีใชทําการเกษตร ของ
   บานโนนเพ็ก หมูท่ี 8  เพราะมีวัชพืชเต็มสระน้ํา กระผมขอความอนุเคราะหมายังฝาย
   บริหารไดเอารถแม็คโครไปขุดวัชพืชออก เพราะวัชพืชมีจํานวนมาก น้ําก็เหลือนอยมาก

   ถาปนี้น้ํามาอาจทําใหสระตื้นเขิน 
 

นายบุญรวม  หงษา เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน ครับ 

(ส.อบต.ม.14)  กระผม  นายบุญรวม  หงษา  ส.อบต.ม.14 ในวาระนี้กระผมมีเรื่องท่ีจะหารือในท่ี
   ประชุม คือ เรื่องไฟฟาแสงสวางในหมูบานชํารุด  ผมทราบมาวาหลายๆหมูบานก็ชํารุด
   เชนกัน บางหมูบานก็หลายจุด บางหมูบานก็ชํารุดบางจุด กระผมอยากทราบวาปญหา

   การซอมแซมติดขัดอยูในสวนใดครับ  ขอบคุณครับ 
 

นางสรอยทอง ขานหัวโทน  เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน คะ

(เลขานุการสภาฯ) ปญหาการซอมแซมไฟฟาแสงวางในหมูบานตอนนี้คือไมมีชางท่ีจะออกไปทําการ 
   เพราะชางคนท่ีซอมแซมเปนประจําไมอยูในพ้ืนท่ีไปทํางานตางจังหวัด ทําใหทางอบต.
   เราขาดแคลนชางท่ีจะออกไปซอมแซมไฟฟาตามหมูบาน ทางอบต.เราก็พยายามท่ีจะ 

ชางไฟฟาอยู แตก็ไมมีชางเลยคะ   ก็ถือโอกาสนี้ขอความอนุเคราะหสมาชิกทุกทานใคร
 พอท่ีจะมีชางหรือรูจักชางท่ีพอจะซอมแซมไฟฟาได กรุณาบอกใหเขามาอบต.ดวยนะ
 เพ่ือท่ีจะทําการจางออกไปซอมแซมไฟฟาคะ 

 

นายบุญรวม  หงษา เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน ครับ 
(ส.อบต.ม.14)  กระผม  นายบุญรวม  หงษา  ส.อบต.ม.14  กระผมขอหารืออีกหนึ่งเรื่อง ครับ คือเรื่อง

   เหตุไฟไหมบาน ชาวบานใหมสามัคคี หมูท่ี 14  ครับวา  ทางอบต.เราใชเกณฑการให
   ความชวยเหลือตามหลักเกณฑใด  เพราะชาวบานบางคนก็ไมเขาใจ  คิดแตวาไดรับการ
   ชวยเหลือเปนเงินจํานวนเงินนอยบาทครับ  กระผมก็ไมคอยรูระเบียบก็ตอบคําถาม

   ลูกบานไมชัดเจน จึงไดซักถามเพ่ือท่ีจะไปตอบคําถามลูกบานไดถูกตอง 
 

นางสรอยทอง ขานหัวโทน  เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน คะ

(เลขานุการสภาฯ) เกณฑการใหความชวยเหลือ บานท่ีประสบอัคคีภัย  ชาวบานใหมสามัคคี หมูท่ี 14
   ทางอบต.เราใหความชวยเหลือตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
   พ.ศ.2550 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ

   ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ขอ 5 โดยใหความชวยเหลือตามรายละเอียด
   ดังนี้ รายท่ี 1. บานนางสีนวล  พิระภาค ไดรับการชวยเหลือดังนี้  (1) คาจัดหาสิ่งของ
   ในการดํารงชีพเบื้องตน กรณีท่ีอยูอาศัยไดรับความเสียหายท้ังหลัง เทาท่ีจายจริง

   ครอบครัวละไมเกิน 3,000 บาท (2) คาวัสดุซอมแซมหรือกอสรางท่ีอยูอาศัยประจํา 
   ซ่ึงผูประสบภัยพิบัติเปนเจาของท่ีไดรับความเสียหายเทาท่ีจายจริงหลังหลังละไมเกิน
   33,000  บาท (3) คาเครื่องนุงหมรายละไมเกิน 1,000  บาท (ซ่ึงบานหลังดังกลาว

   มีผูอยูอาศัยจํานวน 6 คน (4) คาเครื่องมือประกอบอาชีพและหรือเงินทุนสําหรับ
   ผูประสบภัยพิบัติท่ีเปนอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวของผูประสบภัยเทาท่ีจายจริง
              /.ครอบครัวละ 
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ครอบครัวละไมเกิน 11,000  บาท รวมเงินท่ีชวยเหลือเปนจํานวนเงิน 53,000  บาท 
    รายท่ี 2. บานนายบุญศรี  ชาติวงศ ไดรับการชวยเหลือดังนี้ (1) ทําการจัดหาสังกะสี
   หลังคาบาน ขนาด 10 ฟุต จํานวน 12 แผน สวนในรายละเอียดตางๆ ในระเบียบ

   จะแจงใหเจาหนาท่ีถายเอกสารแจกใหกับสมาชิกไดเก็บไวอานและทําความเขาใจใน
   ระเบียบนี้ เพ่ือท่ีจะไดไปอธิบายใหชาวบานไดเขาใจนะคะ ทางอบต.เราก็ไดใหความ
   ชวยเหลืออยางเต็มท่ี ตามระเบียบกฎหมายท่ีเราถือปฏิบัติมาคะ 
 

ประธานสภาฯ  ในวาระอ่ืนๆนี้ มีสมาชิกทานใดจะหารือเรื่องอ่ืนอีกหรือไมครับ หากไมมีกระผมขอ
   ปดประชุมครับ  
 

ปดประชุมเวลา  ๑5.๓๐ น. 
 

    (ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
     (นางสรอยทอง  ขานหัวโทน) 
        เลขานุการสภา อบต.หนองแวงโสกพระ 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2563 ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  18  
เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563  ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว 

 

 

(ลงชื่อ)     ประธานคณะกรรมการ 
     (นายทนงค  โหมดนอก) 

          สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 2   
 

(ลงชื่อ)     กรรมการ 
 (นางดรุณี  เพ็ชรนก) 

สมาขิกสภา อบต. หมูท่ี 7 
 

     (ลงชื่อ)     กรรมการ 
      (นายฉัตรชัย  วงศธรรม) 

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 1 
 

 สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ ไดมีการรับรองรายงานการประชุมแลว เม่ือการประชุม
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/๒๕๖3  ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  12  กุมภาพันธ  ๒๕๖3   
 

 
     (ลงชื่อ)       
      (นายสมสมัย  วันสา) 

 ประธานสภา อบต. หนองแวงโสกพระ 
 
 



 


