
 
รายงานการประชุมประจ าเดือน พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบล โพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
ครั้งท่ี 11/2562 

เมื่อวันท่ี 03 กันยายน 2562 
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
  1. นายศิริ นิลแสง ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โพนแพง   ประธาน 
  2. นายพิมล พุ่มจันทร์  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง       
 3. นางชนม์นิภา  ชัยจันทา 
 4. จ.ส.ต.ไชย์พรภ์ ภูศรีฤทธิ์ 
 5. น.ส.ศิริยาภรณ์  เพ่ิมทอง  
 6. น.ส.อมรรัตน์  วรโภชน์ 
 7. นางประกาย  ปัตถามัย 
 8. นางจิรนันท์  เจริญดี  
 9. นางมงคล  ผ่องใส 
 10. นายกฤษฎ์ธัญทัพพ์  หอมหวน 
 11. นายโชค  ทศเจริญ  
 12. นายนิติศีกดิ์  ญาติค า 
 13. นายอ่อนศรี  วิสุงเล  
 14. นายบุญธรรม  พิมพ์วัน 
 15. นายต้อย  ชาภิรมย์ 
 16. นายบุญจันทร์  พรมรัตน์ 
 17. นายมาโนชย์  มูลสูตร 
 18. นายเกรียงศีกดิ์  ค าสิทธิ์ 
 19. นายเกียรติศักดิ์  มูลเจริญ 
 20. นายกล้วย  บุญแก้ว  
 21. นายมานพ  จันทะโยธา 
 22. นายสุรัตน์  ปาสานะโม 
 23. นายสุขสันต์  เจริญดี 
 24. น.ส.ภัทรจิต  บุทเสน  
 25. นายปริญญา  พานโชติ 
 26. น.ส.นิภาพร  แสงสุกวาว 
 27. น.ส.อารียา  ขัติยนนท์ 
 28. น.ส.ชนิสรา  สารกุล 
 29. น.ส.สิริวิมล  ลีเพ็ญ  
 30. น.ส.สิรินดา  วันชูพริ้ง 
 31. นางทองอินทร์  ลาสงยาง 
 32. น.ส.สุจันญา  ใยหงส ์



 33. น.ส.วีรนชุ  ค าสิทธิ์ 
 34. น.ส.ผกามาศ  พิมพ์นนท์ 
 35. นางวยุลี  อินทรักษ์ 
 36. นางกชมน  โทสาลี 
 37. นางภาวิณี  ประจิมทิศ 
 38. นางสุพรรษา ประจิมทิศ 
 39. นางพรพินยา  สิงห์ทิศ 
 40. นายศักดิ์ชัย  ลาสงยาง  
 41. นายสุเมธ  มโนทัย  
 
   
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบวา่ ทางปศุสัตว์จังหวัดแจ้ง ให้เตรียมความพร้อม รบัมือโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร 

        ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งท่ี 10/2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ให้ที่ประชุม
รับรอง 

 
         มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
             

วาระท่ี 3.     เรื่องสืบเนื่อง 
  -ไม่มี- 
. 

วาระท่ี 4.     เรื่องเพ่ือทราบ 
          4.1 กิจกรรม วิ่งการกุศล เปิดรับสมัครอีกครั้ง ให้ผู้ที่สนใจสมัครเพิ่มเติม 
         มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
              4.2 กิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 4 กันยายน 2562 
          มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
        4.3 แจ้งก าหนดการ กิจกรรมทอดกฐิน อ าเภอรัตนวาปี ประจ าปี พ.ศ. 2562 
          มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
       4.4 รายละเอียดการจัดท า โครงการ ธนาคารน้ าใต้ดิน 
         มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 



วาระท่ี 5.     เรื่องเพ่ือพิจารณา 
        -ไม่มี- 
 

วาระท่ี 6.    เรื่องอ่ืน ๆ  
             6.1 เรื่องขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท์ 
          มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
             6.2 รายงานผลการประเมินหมู่บ้านรักษาศีล 5 
          มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
ประธาน  กล่าวเปิดประชุม 
นายศิริ นิลแสง สวัสดีเจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกท่าน จากท่ีได้ไปประชุมที่ นิคมฯ ในช่วงเช้า 
 1. ทางท้องถิ่นจังหวัด ฝากเรื่องสนามเด็กเล่นเสริมปัญญา  ให้มีการด าเนินการ และแจ้ง

กลับไปทางท้องถิ่นจังหวัด เพ่ือที่จะได้แจ้งทางจังหวัดอีกที เพราะเหลือเพียง อบต.โพนแพง ที่
ยังไม่ได้จัดท า 

 2. เรื่องถนนสิ่งแวดล้อม ของทางอบต.โพนแพง ยังไม่ได้ท า อีก 4 ต าบล ท า และแจ้งทาง
จังหวัดเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ  

 3. ผู้บังคับหมวด ตชด. 245 มีชุดเข้ามาเปลี่ยนใหม่ โดยผู้บังคับหมวดเป็นคนเดิม แต่
เปลี่ยนเป็นชุด 2453 และได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือน้ าท่วมอยู่ หากมีเหตุการ ให้แจ้งได้  

 4. ทาง ปศุสัตว์จังหวัด ให้เราเตรียมความพร้อม เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกร เพราะ
ตอนนี้เข้ามาในไทยแล้ว ให้จัดรถขุดสถานที่ส าหรับฝังหมูได้แล้ว เพราตอนนี้มีหมูตายแล้ว 
200-300 ตัว แต่ยังปิดข่าวไว้อยู่ เพราะกลัวกระทบเศรษฐกิจ 

 5. ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ พ่อค้า – แม่ค้าท่านใด มีความประสงค์จะ
เข้าไปขายของในนิคมฯ ให้เข้าไปลงทะเบียนที่นิคมฯ ได้เลย เพราะทางผู้ปกครองนิคมฯ 
อนุญาต 

 
รองนายก อบต. จากที่ไปประชุมที่จังหวัดมา ไม่มีอะไรมาก มี 
นายพิมล พุ่มจันทร์ 1. เรื่องประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวิ่งการกุศล มี 10 จังหวัดที่ได้จัดกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ ได้ปิด

รับสมัครไปเม่ือวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา แต่ยอดไม่ถึง จึงท าการเปิดรับสมัครอีกครั้ง 
 รายละเอียดการสมัครมีดังนี้  
  VIP ค่าสมัคร 1,000.- บาท ได้รับเสื้อและเข็มกลัด 
  Half Marathon 21 Km ค่าสมัคร 700.- บาท ได้รับเฉพาะเสื้อหากเข้าเส้นชัย 
  จะได้รับรางวัลต่างๆ 
  Mini Marathon ค่าสมัคร 600.- บาท ได้รับเสื้อ 
  2-5 Km ค่าสมัคร 500.- บาท ได้รับเสื้อ 
 2. ท่านผู้ว่าฯ ให้เตรียมงบในการแก้ไข – บรรเทาปัญหา อุทกภัย และภัยแล้ง 



 3. ขอเชิญร่วมบริจาค สมทบทุน มูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งทางจังหวัดหนองคาย จะได้รับ 
66 ทุนทุกปี ซึ่งเอกสารจะให้ทางฝ่ายธุรการไว้ ผู้ที่บริจาคเงินสมทบตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป 
จะได้รับใบเสร็จรับเงินจากทางมูลนิธิ สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย  

  
 ในส่วนของที่ไปประชุมกับทางคณะสงฆ์ อ าเภอรัตนวาปีในวันนี้  
 1. ทางวัดหนองคอน ได้รับนักปั่นจักรยาน จ านวน 80 คน จากจังหวัด สุราษฎ์ธานี เข้าพักที่

วัดหนองคอน ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านได้เข้าช่วยท าความสะอาด  
 2. ทางอบต. จะจัด กิจการรม Big Cleaning Day  ร่วมกับวัดหนองคอน ในวันที่ 4 กันยายน 

ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วม การแต่งกายใส่ชุดจิตอาสา หรือเสื้อเหลือง เนื่องจากในวันที่ 5 
กันยายน เป็นวันตรวจสุขภาพของพระทั้งอ าเภอ จึงต้องเข้าไปท าความสะอาดก่อน นัดหมาย 
เวลา 09.00 น. ที่วัดหนองคอน  

 3. เรื่องการประเมินหมู่บ้านศีล 5 ทางอ าเภอรัตนวาปีได้เป็นตัวแทน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับผล เพราะความพร้อมเพียงใจ ของชาวอ าเภอรัตนวาปี 
โดยเฉพาะบ้านหนองคอน ท าให้ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 3 ระดับ และในวันที่ 14 กันยายนนี้ 
ต้องท านิทรรศการ ไปแสดงที่ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น ได้พ้ืนที่จัดงาน 2 เต้นท์ ทาง อบต.เรา
ไม่น่าจะได้ไปเพราะติดงบประมาณ  

 
 วันศุกร์ ขอจัด Big Cleaning Day ของทาง อบต.เรา บริเวณเข่ือน เนื่องจากใกล้เทศกาลวัน

ออกพรรษา จึงอยากปรับปรุงภูมิทรรศ เพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยว สอบถามที่ประชุมควร
จัดการอย่างไร เนื่องจากมีหญ้าสูงมาก สรุป มอบหมาย คุณอ่อนศรี ประสานทีมงานจัดการ
ครับ  

 
ประธาน  ครับ ขอเพ่ิมเรื่องก าหนดการทอดกฐินอ าเภอรัตนวาปี ประจ าปีพ.ศ. 2562 เป็นวันศุกร์ ที่ 

18 ตุลาคม ถวาย ณ วัดศรีชุมชื่น บ้านดงดาลเหนือ หมู่ที่ 12 ของต าบลโพนแพง แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ ของอบต. เข้าไปช่วยเหลือทางอ าเภอที่วัด ส่วนการเตรียมเครื่องกฐิน ทางก านัน
ผู้ใหญ่บ้านจัดการ ขาดเหลืออะไรจะประสานอีกที  

 
รองปลัด อบต. ในส่วนของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข้าง อบต. มีเด็กเป็นโรค มือเท้าปาก ได้จัดการ

แจ้งทางครู หยุดศูนย์ เป็นเวลา 2 วัน เพ่ือท าความสะอาด พร้อมก าชับ ให้สังเกตอาการเด็ก 
หากมีอาการ ให้เด็กหยุด และแจ้งผู้ปกครอง หากเด็กป่วยไม่ควรน ามา เพราะจะท าให้เด็กคน
อ่ืนๆ ติดเชื้อได้  

 
 อีกเรื่องคือ ในวันศุกร์ที่ 13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเปงจานและศรีชุมชื่น จะน าเด็กอายุ  

 3-5 ขวบ ออกทรรศนศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัด
หนองคาย เรียนแจ้งผู้บริหารและพนักงานเพียงเท่านี้ค่ะ  

 
นักป้องกันฯ  ในวันศุกร์ที่ 6 จะมีการ ซ้อมแผนเผชิญเหตุ ให้กับนักเรียน โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม โดยมี

วิทยากรจากทาง ปภ. และโรงพยาบาล พร้อม รถน้ าและรถกู้ชีพ ในเวลา 13.00น. ส่วนช่วง
เช้าจะเข้าเตรียมสถานที่กับทาง ปภ.จังหวัด แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 
 



น.ส.ศิริยาภรณ์  เนื่องจากตอนนี้ถึงช่วงประเมิน  
 1. ขอความร่วมมือ มาลงชื่อแบบประเมิน โดยเฉพาะพนักงานจ้าง เพราะมีผลต่อการต่อ

สัญญาจ้าง  
 2. รอบเดือนนี้จะเป็นการประเมิน ผู้บริหาร เหมือนกับการประเมินพนักงาน จะมี 2 รอบ

เช่นกัน รอบแรก คือ เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม รอบที่ 2 คือ เดือนเมษายน ถึงเดือน 
กันยายน  ซึ่งจะมีข้อมูลจากหลายฝ่าย ในเกณฑ์การประเมิน จะมีด้าน พลังงาน ซึ่งคุณศิริวิมล 
เป็นกรรมการ จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนสิงหาคม ว่ามีการประหยัดพลังงานหรือไม่ 
มีข้อมูล เรื่องการประหยัดงบประมาณ  

 3. มีกรณีร้องเรียน เรื่องการจัดเก็บค่าน้ าประปา ทางปลัดรับเรื่องไปด าเนินการ กรณีการจด
ค่าน้ าเป็นยอดซ้ าๆเป็นยอดเดียว อยากให้มีการออกส ารวจมิเตอร์น้ า เพราะมีผลต่อรายได้ของ 
อบต. 

 4. การจัดท าแผนที่การจัดเก็บภาษี คนออกพ้ืนที่น้อย อยากให้ มีการออกพ้ืนที่เหมือนของ 
อบต. อื่นๆ เพื่อเป็นการเพ่ิมรายได้ของ อบต.เราอีกทางหนึ่ง   

 5. เรื่องการจัดเก็บค่าขยะ ตาม พรบ.ใหม่ มีการจัดเก็บค่าขยะเพ่ิมข้ึน ยังไม่ได้หารือกันว่า จะ
จัดเก็บเพ่ิมข้ึนตาม พรบ. หรือไม่  

 
ประธาน  เรื่องขยะนี้ต้องน าเข้าที่ประชุมสภา แล้วให้ทางสภา อนุมัติ ให้เตรียมเรื่องเข้าท่ีประชุมเลย 

เพราะเรื่องนี้ต้องผ่านสภา  
 ทางท่านนายอ าเภอ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกท่าน ท าเป็นตัวอย่าง เรื่องการคัดแยก

ขยะ เศษอาหาร น าให้ไก่กิน หรือใส่เป็นปุ๋ยโคนต้นไม้ ถุง กระดาษ เศษใบไม้ เผาทิ้งเพ่ือเป็น
ตัวอย่าง  

 
รองนายก อบต. เรื่องขยะ ให้ท าเป็นตัวอย่างครับ เช่น ทาง อสม. ท าการเก็บขวด แยกขยะ โดยน าฝาครอบพัด

ลมท าฐาน และน ากรงไก่ท าโครงเพ่ือแยกขยะทิ้ง ส่วนขยะเปียกให้แยกจัดการ เพราะ ที่ท า 
MOU กับทางทุ่งหลวง ของเรามีขยะเปียกปนไป ท าให้มีปัญหาตอนเผาขยะ และส่งกลิ่นเหม็น 
จึงอยากให้ทุกท่าน แนะน า และท าเป็นตัวอย่างในชุมชน  

 
 อีกส่วนที่ทางผู้ว่าฯน าเสนอมา เรื่อง ธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด บ้านใดที่มีน้ าขัง ให้ทดลองท า

ที่บ้าน โดยขุดบ่อ กว้าง 1 เมตร ลึก 1.5 เมตร จากนั้น ใส่ยางรถยนต์เพ่ือป้องกันขอบบ่อ
พังทลาย จากนั้นใส่วัสดุต่างๆ เช่นขวดน้ าพลาสติก หรือเศษปูน ด้านนอกยางรถยนต์ แล้วจึง
น าท่อ PVC มาใส่กลางบ่อ เพ่ือระบายอากาศ จากนั้นน าเศษวัสดุมาเติมด้านในให้เต็ม จากนั้น
คลุมด้วยผ้าไนล่อน แล้วทับด้วยก้อนหิน และหินละเอียด เพ่ือช่วยกรองเศษดิน หรือขยะไม่ให้
ลงไปอุดตันบ่อ ให้ติดตามวิธีท าตาม web site สามารถช่วยแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและ ภัยแล้ง
ได้ดี ท าให้ดินชุ่มน้ า 

 



 
น.ส.ศิริยาภรณ ์ เรื่อง การประเมินตนเอง ที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการไปเมื่อต้นรอบการประเมิน ที่ต้องเข้าไปคีย์

ข้อมูล ในweb site ของคณะกรรมการกระจายอ านาจ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้
แจกแบบประเมินไปให้ ขอความร่วมมือ กรอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน เพ่ือ
น าไปกรอกเข้าระบบต่อไปค่ะ  

 
 เรื่องการเบิกน้ ามันของรถส่วนกลาง ขอแนวทางการปฏิบัติ ของการเบิกน้ ามันรถยนต์

ส่วนกลาง   
รองนายก อบต.  แนวทางเดิม คือผู้ที่ขอใช้รถยนต์เป็นผู้เบิก เหลือไว้ไปส่งหนังสือนิดหน่อย น่าจะเพียงพอแล้ว 

ให้กระชับการใช้รถขึ้น เพราะเป็นประโยชน์ขององค์กร อยากให้มีความรักในองค์กร  
 
 ส่วนเรื่อง การส ารวจแผนที่ภาษี ที่คุณศิริยาภรณ์เสนอ เห็นหลายต าบลออกมาส ารวจกันจริง 

แต่ไปมากหรือน้อยไม่ทราบแน่ชัด ส่วนของทาง อบต.เรา ยังไม่แน่ใจ เพราะยังไม่ได้หารือถึง
แนวทางการปฏิบัติ 

 
 เรื่องน้ ามัน ให้มาคุยกันอีกทีเพราะยังไม่เป็นปัญหาใหญ่ ตอนนี้ให้เบิกตามคิวผู้เบิกไปก่อน 

เพราะท าเรื่องเบิกใส่รถหลวง ไม่น่ามีปัญหา  
 
ประธาน  สอบถาม ที่ประชุมเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  
 หากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับ 
 กล่าวปิดประชุม 
 
        

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

 

 

 
                 (นายสุเมธ  มโนทัย) 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 
            (นายสมนึก  ฉันโชคดี) 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


