
 
รายงานการประชุมประจ าเดือน พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบล โพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
ครั้งท่ี 6/2562 

เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2562 
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม   
  1. นายพิมล พุ่มจันทร์  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง     
 2. น.ส.รัศม์ิสิกานต์  สาลีพันธ์ 
  3. นางชนม์นิภา  ชัยจันทา  
 4. นางสาวสุทธิณี  ศรีรักษ์ 
 5. นายอนุชา  ขัติยนนท์ 
 6. นายมงคล  ผ่องใส 
 7. น.ส.อมรรัตน์  วรโภชน์ 
 8. นายกฤษฎธัญทัพพ์  หอมหวน 
 9. นายโชค  ทศเจริญ 
 10. นายธงชัย  ธนาไสย 
 11. นายอ่อนศรี  วิสุงเล 
 12. นายบุญธรรม  พิมพ์วัน 
 13. นายกฤษฎา  ไชย์รัตน์ 
 14. นายบุญจันทร์  พรมรักษ์ 
 15. นายอุทัย  พรมวงษา 
 16. น.ส.สุจันญา  ใยหงส์ 
 17. น.ส.ศิริยาภรณ์  เพ่ิมทอง 
 18. น.ส.ผกามาศ  พิมพ์นนท์ 
 19. น.ส.สิรินดา  วันชูพร้ิง 
 20. นางประกาย  ปัตถามัย 
 21. นางชฎาธาร  ท าเนาว์ 
 22. น.ส.นิภาพร  แสงสุกวาว 
 23. นางภาวิณี  ประจิมทิศ 
 24. น.ส.บัวผิน  พรมมา 
 25. น.ส.ฉัตรสุคนธ์  แก้วอุดร 
 26. น.ส.ภัทรจิต  บุทเสน 
 27. นางสุพรรษา  ประจิมทิศ 
 28. นางกชมน  โทสาลี 
 29. นายต้อย  ชาภิรมย์ 
 30. นายกรวิทย์  จันไทย 
 31. นายมานพ  จันทะโยธา 
 32. นายศักดิ์ชัย  ลาสงยาง 



 33. นายสุรัตน์  ปาสานะโม 
 34. นายปริญญา  พานโชติ 
 35. นายมาโนชย์  มูลสูตร  
 36. นายเกียรติศักดิ์  มูลเจริญ 
 37. นางพรพินยา  สิงห์ทิศ 
 38. นายนิติศักดิ์  ญาติค า 
 39. นายองอาจ  ท าเนาว์ 
 40. นายจักรพัน  ประติมทิศ 
 41. น.ส.วีรนุช  ค าสิทธ์ิ 
 42. นางบังอร  ขัติยนนท์ 
  
   
เร่ิมประชุมเวลา 15.00 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1.     เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  -ไม่มี- 
 
วาระที่ 2.     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคร้ังที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ให้ที่ประชุม
รับรอง 

 
         มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
             

วาระที่ 3.     เร่ืองสืบเนื่อง  

  -ไม่มี- 

 

วาระที่ 4.     เร่ืองเพ่ือทราบ 
          4.1 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก   

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
พร้อมนัดหมายการแต่งกายชุดเหลือง 

 
         มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
        

วาระที่ 5.     เร่ืองเพ่ือพิจารณา   
  -ไม่มี- 
           

วาระที่ 6.    เร่ืองอ่ืน ๆ  



  -ไม่มี- 

ประธาน กล่าวเปิดประชุม 

นายพิมลพุ่มจันทร์ สวัสดี เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่าน วันนี้จะน าเสนอ จากทีไ่ปประชุมที่จังหวัดมา 

 เร่ืองที่ 1 พระราชพิธี บรมราชาภิเษก ถวาย 

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

 เร่ิมจากวันที่ 6 เมษายน 2562 (พระธาตุบังพวน ชุดสีกาก-ีชุดขาว รอหนังสือสั่งการ) 

 วันที่ 8 เมษายน 2562 บูชาน้ าศักดิ์สิทธ์ิ 18.00-22.00น. แต่งเต็มยศ 

 วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. เวียนเทียนเสร็จ ส่งเข้า กทม. 

 เร่ืองที่ 2 อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีที่แล้วเป็นศูนย์ ไม่มีเสียชีวิต อยากให้มีการดูแล
ความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะมีจุดบริการประชาชน ของหน่วยงานต่างๆดังนี้  

 -แยกชุมช้าง 

 -แยกบ้านน้ าเป 

 -ศูนย์พัฒนาการเกษตร 

 อุบัติเหตุอาทิตย์ที่แล้ว เสียชีวิต 1 ท่าน ที่หน้าเทสโก้โลตัส  

 เร่ืองที่ 3 ภัยแล้ง ไฟไหม้ เตรียมรถน้ าให้พร้อมตลอด ส่วนมาก ม.4 ม.10 ม.12 วันนี้ ม.12 
ทหารก็เข้าไปช่วยเหลือเร่ืองน้ า ม.4 ช่วงเทศกาลก็มีปัญหา ก็ให้ท าหนังสือมาล่วงหน้า  

 เร่ืองที่ 4 การยืมของไปใช้  เคร่ืองตัดหญ้าพังไปแล้ว ค้อนก็หายไปแล้ว ยืมเป็นลายลักษณ์
อักษรหน่อยนะครับ บริเวณถังประปาทุกหมู่บ้าน อบต. ที่รับผิดชอบ 

 เร่ืองที่ 5 ดูแลความสะอาดบริเวณถังประปาทุกหมู่บ้าน อบต. ที่รับผิดชอบ 

 เร่ืองที่ 6 นิคมฯ ขอความร่วมมือมา เต็นท์ประมาณ 7 หลัง และการตัดหญ้าบริเวณ ศาลเจ้า
ปู่เปงจาน และเต็นท์  

 เต็นท์พระคุณเจ้าจ านวน 2 หลัง ในการจัด เต็นท์โรงทาน จ านวน 5 หลัง 

 

รองปลัด อบต. รองปลัดติดภารกิจ  วันที่ 5 มอบให้ คุณครู และ ผอ.คลัง ด าเนินการ 

 ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้หยุดปรับปรุงศูนย์ วันที่ 8-25 เมษายน และเปิดท าการ
วันที่ 26 เมษายน 

   



 ประธาน ในวันที่ 9 ขอความอนุเคราะห์ คุณครูทั้งหมดด้วยนะครับ  

 ส่วนเต็นท์ ขอผู้ชาย 3 คน อ่อนศรี โชค ธงไชย  

 การมีส่วนร่วม เราจะท า ต้นเงิน หรือโรงทาน เลือกอะไรครับ 

มติที่ประชุม โรงทานครับ มอบให้ คุณศิริยาภรณ์ เก็บเงินนะครับ 

 

ประธาน ขอก าชับ เร่ืองเวลาปฏิบัติราชการ คือ 08.30-16.30 น. 

 ในด้านของการบรรพชาสามเณร 2-16 พ.ค. 62 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพระราช  
พิธีบรมราชาภิเษก  อบต. โพนแพง คุณมานพ อาสาเข้าร่วมกิจกรรม 5,000 บาท ส่วนใคร
จะ ปฏิบัติหน้าที่แทน มานพ ฝากรองอ้อมแจ้งปลัดด้วยนะครับ อีกเร่ืองโรคไข้เลือดออกมี 2 
ท่านแล้วนะครับ บ้านดงดาล ฝาก รองปลัดกับปลัดด้วยนะครับ 

 

รองปลัด อบต. เรียนท่านประทาน ในส่วนของกองการศึกษาฯ มี 4 เร่ือง คือ 

 1 สมศ. ประเมิณผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจานในวันที ่2-3 พ.ค. 62 

 2 ปิดปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 สัปดาห์ 8-21 เม.ย. 62 ให้พนักงานครูมาช่วยงานที่ 
ศพด เปงจาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการตรวจของ สมศ. 

 3 จับผ้า วันที่ 9 เม.ย. 62 

 4 ให้แจกนมเด็กนักเรียน ช่วงปิดปรับปรุงศูนย์ฯด้วยนะคะ 

  

ประธาน ในวันที่ 10 เม.ย. 62 ซึ่งเป็นวันสักการะเจ้าปู่เปงจาน จะมีการท าบุญตักบาตร ข้าวสาร 
อาหารแห้ง ในเวลา 07.00น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายมาร่วมงาน มีการมอบของขวัญ 
ผู้สูงอายุ 65 ท่าน การแต่งกาย สวมเสื้อลายดอก ให้มาร่วมงานทุกท่านนะครับ 

 และให้แต่งกายโทนสีเหลือง 4 เดือนนะครับ ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง เดือน กรกฎาคม 
2562 เพ่ือแสดงถึงความจงรักภัคดี 

 

หัวหน้า สป. การเบิกวัสดุ ให้ท าเบิกเยอะ เพราะปีหนึ่งเบิก 2 คร้ัง รักษาความสะอาดรถยนต์ส่วนกลางด้วย
นะคะ ฝุ่นเยอะมาก 

 

ผอ.คลัง กุญแจรถดอกที่หักอยู่กับใคร เอามาคืนด้วยนะคะ 



ประธาน เปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลย วิทย์ดูแลล้างรถด้วยนะครับ เชิญคุณศิริยาภรณ์ครับ 

 

น.ส.ศิริยาภรณ์ กราบเรียนท่านประธานค่ะ จากการไปอบรมประเมินการบริการสาธารณะ 

 -แต่งตั้งกรรมการ 

 -โครงสร้างพ้ืนฐาน – ผอ.ช่าง 

 -งานพิธีการ สาธารณะสุข การศีกษา – จักรพันธ์ 

 -จัดระเบียบชุมชน – ไชย์พรภ์ 

 -ส่งเสริมเศรษฐกิจ – จักรพันธ์ 

 -สิ่งแวดล้อมชุมชน – รองอ้อม 

 -ศิลปะวัฒนะธรรมท้องถิ่น – รองอ้อม 

 จะประสานอีกทีนะคะ 

 -ประเมิณผู้บริหาร การใช้พลังงาน ขึ้น-ลง 

 -ไม่เกิน 24-4-62 ส่งอ าเภอ – เก็บ 1 ชุดเพ่ือตรวจ LPA  

 -การประเมิน ITA ผู้บริหาร องค์กร กรอกในระบบ ลงในเว็บไซด์ ขอพนักงาน 1 ท่าน ลง เว็บ
ไซด์  

 -ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. –ทุกอย่าง ข้อบัญญัติ รายงานทุกอย่าง ต้องลงในระบบ 
ประเมิณคุณธรรม และความโปร่งใส 

  

ประธาน  ต้องคุยกับผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล ของเรามั่วเร่ืองหน้าที่ ปลัดต้องชัดเจน 
ข้าราชการน้อย คนงานเยอะ 

 

น.ส.ศิริยาภรณ์ -การลงเว็บไซด์ จ าเป็นมากนะคะ สตง.ทางแพ่ง ปปช. ทางอาญา มาตรา 157 การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน คุณครู 4 คน  ต้องรอประกาศจากจังหวัดทั้ง 4 ท่าน ประเมินแบบ
ใหม่ 4 ท่าน เตรียมแบบใหม่ไว้ประเมิน รอจังหวัดประกาศ 

 -อบรมเกี่ยวกับการประเมิน ต้องมี ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 800 ชั่วโมง/ปี 5 ปี มีผลถึงการ
เลื่อนวิทยฐานะ 

 



ประธาน  การเรียนการสอนของคุณครู ท าให้ถูกต้องตามระเบียบ รับเด็ก 07.00น. เลิกเรียน 15.00น.  

 (นอกจากผู้ปกครองมีธุระจ าเป็น) 

 

ผอ.กองช่าง เรียนท่านประธาน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน เร่ืองที่ไปอบรมที่พัทยา อบรมแผนที่ภาษี ใช้ 1 ม.ค. 63 

 คลังกับช่างรวมกัน โครงการท าไปแล้ว 2 โครงการ 

 -ถนนลูกลัง ม.3 

 -ถนนลูกลัง ม.5 

 ช่วงนี้หน้าแล้งงานจะหนักหน่อย 

  

ประธาน  คุณครูทองครบ 60 ปี  ที่สอบไว้ใช้บัญชีเก่าได้หรือไม่ 

 

น.ส.ศิริยาภรณ์ ได้ค่ะ  

 

ครู กชมน ขอค่าเลี้ยงรับรอง สมศ 3,000 บาท 

 

ผอ.กองช่าง แผนที่ภาษี จะออกส ารวจแล้ว มีใครไปบ้าง  

 1. บุญจันทร์ 

 2. บุญธรรม 

 3. เจิด 

 4. กฤษฎา 

 5. สมบูรณ์ 

 6. อานนท์          (ไม่อยากให้ไป) 

 7. สุขสันต์ 

 8. วรรณวุฒิ 

 



ผอ.คลัง  ของใช้ส่วนราชการห้ามยืมนะคะ 

 

ประธาน  มอบ ผอ.กองช่างครับ 

 

ผอ.ช่าง  ใครยืมให้เขียนบอกด้วยนะครับ กุญแจอยู่ที่ใคร คนนั้นรับผิดชอบนะครับ ดูความเหมาะสม
ด้วยนะครับ อย่าเอาไปใช้ส่วนตัว ลูกหนู เคร่ืองเจียร์ 

 

ประธาน  ถ้าเกิดเหตุจริงๆ เจ้าหน้าที่ สโตร์ รับผิดชอบนะครับ 

 

เจ้าหน้าที่พัสดุ เรียนผู้บริหาร การซ่อมรถ และเจ้าหน้าที่หน่อยค่ะ กรรมการก็ไม่ทราบ 

 

ประธาน ถังขยะบ้านผม ไปเอากลับมาด้วย ผมไม่ใช้แล้วครับ มีใครเสนออะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ  

 หากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความก้าวหน้าของ อบต.โพน
แพง ขอขอบคุณครับ 

  กล่าวปิดประชุม   

 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 

 

 
              (นางสาวอมรรัตน์ วรโภชน์) 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 
            (นายสมนึก  ฉันโชคดี) 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


