
 
รายงานการประชุมประจ าเดือน พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบล โพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
ครั้งท่ี 8/2562 

เมื่อวันท่ี 05 มิถุนายน 2562 
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม    
  1. นายพิมล พุ่มจันทร์  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ประธาน 
 2. น.ส.รัศม์ิสิกานต์  สาลีพันธ์   
 3. นางชนม์นิภา  ชัยจันทา 
 4. นางสุทธิณี  ศรีรักษ์ 
 5. นายอนุชา  ขัติยนนท์ 
 6. จ.ส.ต.ไชย์พรภ์  ภูศรีฤทธ์ิ 
 7. น.ส.อมรรัตน์  วรโภชน์ 
 8. น.ส.ภัทรจิต  บุทเสน 
 9. นายอุทัย  พรมวงษา 
 10. นายอ่อนศรี  วิสุงเล 
 11. นายกฤษฎ์ธัญทัพพ์  หอมหวล 
 12. นายมานพ  จันทะโยธา 
 13. นายเกียรติศีกดิ์  มูลเจริญ 
 14. นายกรวิทย์  จันไทย 
 15. นายสุขสันต์  เจริญดี 
 16. นายสุชาติ  โลหปาน 
 17. นายกฤษฎา  ไชยรัตน์ 
 18. นายโชค  ทศเจริญ 
 19. นายธงชัย  ธนาไสย 
 20. นางบังอร  ขัติยนนท์ 
 21. น.ส.ศิริยาภรณ์  เพ่ิมทอง 
 22. นางกชมน  โทสาลี 
 23. นางทองอินทร์  ลาสงยาง 
 24. นางภาวิณี  ประจิมทิศ 
 25. น.ส.ฉัตรสุคนธ์  แก้วอุดร 
 26. น.ส.บัวผิน  พรมมา 
 27. น.ส.สิรินดา  วันชูพร้ิง 
 28. น.ส.ชนิสรา  สารกุล 
 29. น.ส.นิภาพร  แสงสุกวาว 
 30. นางประกาย  ปัตถามัย 
 31. นางจิรนันท์  เจริญดี 
 32. นางพรพินยา  สิงห์ทิศ 



 33. นางชฎาธาร  ท าเนาว์ 
 34. น.ส.สิริวิมล  ลีเพ็ญ 
 35. น.ส.วีรนุช  ค าสิทธ์ิ 
 36. นางสุพรรษา  ประจิมทิศ 
 37. น.ส.สุจันญา  ใยหงส์ 
 38. นายศักดิ์ชัย  ลาสงยาง 
 39. นายฉัตรชัย  อภัยภักดิ์ 
 40. นายบุญจันทร์  พรมรัตน์ 
 41. น.ส.ผกามาศ  พิมพ์นนท์ 
 42. นายจักรพันธ์  ประจิมทิศ 
   
เร่ิมประชุมเวลา 15.00 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1.     เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  -ไม่มี- 
         
วาระที่ 2.     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคร้ังที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ให้ที่ประชุม
รับรอง 

 
         มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
             

วาระที่ 3.     เร่ืองสืบเนื่อง  

  -ไม่มี- 

 

วาระที่ 4.     เร่ืองเพ่ือทราบ 
    -ไม่มี- 
        

วาระที่ 5.     เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
   -ไม่มี- 
 

วาระที่ 6.    เร่ืองอ่ืน ๆ  

  -ไม่มี- 
 
 
 
 



ประธาน กล่าวเปิดประชุม 
นายพิมล พุ่มจันทร์ เมื่อที่ประชุมมาพร้อมแล้ว ขอเร่ิมประชุมเลยนะครับ 
 1. ทางผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายธณชัย  จิตวิเศษ การร่วมงานกิจกรรม คนร่วมงาน

น้อยมาก ส่วนมาก ถ่ายรูป ลงทะเบียน กลับบ้าน ขอความร่วมมือด้วยนะครับ 
 2. ฤดูฝน ให้เตรียมตัว เคร่ืองมือ เพ่ือช่วยเหลือชาวบ้าน 
 3. กัญชา ยังเป็นยาเสพติด ไม่ปลดล๊อค ทางรัฐบาลยังไม่ชัดเจน  
 4. งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 3/6/62 เสร็จสิ้นเรียบร้อย 
 5. สาธารณะสุขจังหวัด ก้าวคนละก้าว โดย ตูน Body Slam วันที่ 5/6/62 
 6. โครงการ ปั่นเพ่ือรัก วันที่ 7/7/62 ลานน้ าพุพญานาค ใครต้องการ มีใบสมัครนะครับ 

ระยะทาง 20/40 กม. จากวงเวียนน้ าพุ – สีกาย 
 -พระราชบัญญัติป่าไม้ เข้าร่วมโครงการแล้ว ตัดได้ 
 - การเฉลิมพระเกียรติ บวงสรวง ศาลหลักเมือง 20 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว นางร า 

22,025 คน ปิดถนน การแต่งกาย เสื้อเหลือง ผ้าถุงลายพญานาคสีอิฐ สไบสีอิฐเหมือนกัน 
 กอรมน. จังหวัดหนองคาย 
 1 ธงชาติ 
 2 การท าความเคารพ ทุกหน่วยงานราชการต้องท า 08.00น. 
 -ประมูลทะเบียนรถ 10,000บาทขึ้น เคาะคร้ังละ 5,000 บาท 
 -หมู่บ้านศีล 5 มี อ.รัตนวาปี อ.สระไคร์ 
 อ.รัตนวาปี วัดหนองคอน วันที่ 12/6/62 
 คนที่มาประเมิน จะเป็นพระผู้ใหญ่ระดับจังหวัด ถ้าผ่านระดับจังหวัดจะเป็นระดับภาค ทางวัด

หนองคอนขอความร่วมมือ รถขยะเก็บขยะให้เรียบร้อย ให้น้าอุทัย สถานีสูบน้ าบ้านหนอง
คอน มีหญ้าแยะไหม พรุ่งนี้ไปช่ยพัฒนากับชาวบ้าน  

 -พรุ่งนี้ รองฯธนากร ไปประชุมที่อ าเภอ กลุ่มอาชีพ เน้นไปที่เคร่ืองประทินผิว คณะท างาน    
   -รองอ้อม 
  -นายก 
 วันที่ 12/6/62 ทุกคนร่วมงานด้วยนะครับ การท าโรงทาน ของ อบต.วันนั้น ช่วยกันท าโรง

ทานด้วยนะครับ น้ ามันรถ ท าไม คนเก็ยค่าน้ าประปาได้ คนเก็บค่าขยะท าไมไม่ได้ ทั้งที่ท างาน
เหมือนกัน  

 
ผอ.คลัง ให้ถามปลัดนะคะ 
  
ประธาน หาทางออกช่วยกัน อยากให้ทุกคนมาประชุมให้พร้อมเพียงกัน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

เชิญ ผอ.แต่ละส่วนครับ 
 
หัวหน้าส านักปลัด การเตรียมตรวจ LPA ขอให้ส่งเอกสารให้เร็วๆหน่อยนะคะ 
 
น.ส.ศิริยาภรณ์ เรียนท่านประธาน และเพ่ือนร่วมงานทุกท่าน การประเมิณ ITA ของ ปปช. ปี 2561-2562  

1. ต้องมีการกรอกรายระเอียด รายงานผลใช้จ่ายเงินประจ าปี 
 2. พัสดุ แผนจัดหาพัสดุประจ าปี  
 3. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง 
  4. แผนด าเนินงาน  



 5. รายงานผลการติดตาม ปี 2561 ขอความร่วมมือ ผู้รับผิดชอบน าเข้า ข้อมูลส่วนที่ตนเอง
รับผิดชอบให้เรียบร้อย แจ้งแอดมินเพจประจ า อบต.โพนแพง เอ็ม  ในส่วนของการคีย์ข้อมูล
ของพนักงานมีเพียง 34 ราย  

 -การลงเวลา มา-กลับ รับผิดชอบตัวเองด้วยนะคะ 
 
รองปลัด อบต. เรียนท่านประธาน ทางท้องถิ่นอ าเภอมาตรวจงาน และมีค าแนะน ามา ถ่ายภาพรายการ

อาหารประจ าวัน ส่งมาให้น้องเมย์ การวางนมกล่อง ต้องมีพาเลทรองก่อน และห่างจาก
ก าแพงประมาณ 10 เซนติเมตร ศูนย์เปงจานตัดหญ้า ธงชาติหน้าศูนย์ การตรวจสอบโรค มือ
เท้าปาก เป็นไข้ไม่ควรน าเด็กมาโรงเรียน ยุงลาย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์สีชุมชื่น ช่วยดูแล
เป็นพิเศษด้วยนะคะ เพราะมีต้นไม้เยอะ 

 
ประธาน  ฝากคุณครูนะครับ ปศุสัตว์ หมา แมว ส่งรายงานหรือยัง 
 
นายจักรพันธ์ ระบบใช้ไม่ได้ครับ 
 
ครูกชมน ตัดหญ้าให้คนของ อบต. มาตัดได้ไหมคะ 
 
ประธาน  มอบให้คุณอ่อนศรี – คุณมานพ นะครับ 
 
น.ส.ศิริยาภรณ์ ซื้อดินมาแล้ว + ถุงด า เพราะต้นทองอุไร 28/7/62 จะปลูกทองอุไรอยู่แล้วค่ะ 
 
นักป้องกันฯ ขยะ เน้น หนองคอน-หนองบัวเงิน นะครับ 
 
น.ส.ศิริยาภรณ์ ซื้อมุ้งครอบได้ไหมคะ 
 
ประธาน  ลองปรึกษากันดูนะครับ 
 
ผอ.กองช่าง  ขอสวัสดีทุกท่านนะครับ ที่งานช้าเพราะต้องมี วิศวะกรเซ็นแบบ โครงการออกแล้ว 4 

โครงการ เหลือ 2 โครงการ จะท าอาทิตย์ละ 2 โครงการ  
 -ศูนย์เด็กดงสาร เขียนแบบแล้ว ประมาณราคา 100,000.- บาท  
 -ก๊อกน้ า เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนเร่ืองน้ าท่วม อาทิตย์หน้า จะเอาคนไปช่วยขุดร่องน้ าก่อน

ชั่วคราว  
 
ครูกชมน น้ าในห้องน้ าเอ่อ ไหลลงท่อช้ามาก 
 
ผอ.กองช่าง  พรุ่งนี้ตัดหญ้าที่ศูนย์เด็กช่วงเช้า ขอให้พนักงานใหม่แนะน าตัวด้วยครับ 
 
พนักงานจ้างเหมา สวัสดีครับ ผม นายฉัตรชัย  อภัยภักดิ์ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ 
 
ประธาน  ใครมีอะไรเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ หากไม่มี ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใน

คร้ังนี้ ช่วยกันปรึกษา หารือ แก้ไขปัญหาร่วมกัน ขอบคุณครับ 



 กล่าวปิดประชุม  
 
  

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 
             (นางสาวอมรรัตน์  วรโภชน์) 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 
             (นายสมนึก  ฉันโชคดี) 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


