
 
รายงานการประชุมประจ าเดือน พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบล โพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
ครั้งท่ี 7/2562 

เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2562 
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
  1. นายศิริ นิลแสง ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โพนแพง   ประธาน 
  2. นายพิมล พุ่มจันทร์  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง       
  3. น.ส.สุทธิณี  ศรีรักษ์ 
 4. นายอนุชา  ขัติยนนท์ 
 5. นางชนม์นิภา  ชัยจันทา 
 6. จ.ส.ต.ไชย์พรภ์  ภูศรีฤทธิ์ 
 7. น.ส.อมรรัตน์  วรโภชน์ 
 8. น.ส.สุจันญา  ใยหงส์ 
 9. นายอุทัย  พรมวงษา 
 10. นายโชค  ทศเจริญ 
 11. นายนิติศักดิ์  ญาติค า 
 12. นายอ่อนศรี  วิสุงเล 
 13. นายธงชัย  ธนาไสย 
 14. นายบุญธรรม  พิมพ์วัน 
 15. นายส าลี  นาเมืองรักษ์ 
 16. นายกฤษฎา  ไชยรัตน์ 
 17. นายจักรพันธ์  ประจิมทิศ 
 18. น.ส.วีรนชุ  ค าสิทธิ์  
 19. นางวยุลี  อินทรักษ์ 
 20. นางบังอร  ขัติยนนท์ 
 21. นางประกาย  ปัตถามัย 
 22. นางชนิสรา  สารกุล 
 23. น.ส.นิภาพร  แสงสุกวาว 
 24. นางจิรนันท์  เจริญดี 
 25. น.ส.สิรินดา  วันชูพริ้ง 
 26. นายกฤษฎ์ธัญทัพพ์  หอมหวน 
 27. นายสุรัตน์  ปาสานะโม 
 28. นายต้อย  ชาภิรมย์ 
 29. นายสุขสันต์  เจริญดี 
 30. นายกรวิทย์  จันไทย 
 31. นายศักดิ์ชัย  ลาสงยาง 
 32. นายเกรียงศักดิ์  ค าสิทธิ์ 



 33. นายมานพ  จันทะโยธา 
 34. นายสุชาติ  โลหปาน 
 35. นายมาโนชย์  มูลสูตร 
 36. นายเกียรติศักดิ์  มูลเจริญ 
 37. นายองอาจ  ท าเนาว์ 
 38. นางภาวิณี  ประจิมทิศ 
 39. น.ส.ศิริยาภรณ์  เพ่ิมทอง 
 40. นางสุพรรษา  ประจิมทิศ 
 41. นางทองอินทร์  ลาสงยาง 
 42. น.ส.ฉัตรสุคนธ์  แก้วอุดร 
 43. น.ส.บัวผิน  พรมมา  
 44. นางชฎาธาร  ท าเนาว์ 
 45.นางพรพินยา  สิงห์ทิศ 
 46. น.ส.ผกามาศ  พิมพ์นนท์ 
 47. น.ส.สิริวิมล  ลีเพ็ญ 
 48. นางกชมน  โทสาลี 
  

 
   
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
        -ไม่มี- 
 
วาระท่ี 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ให้ที่ประชุม
รับรอง 

 
         มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
             

วาระท่ี 3.     เรื่องสืบเนื่อง  

3.1 นัดหมายก าหนดการ พระราชภิธี บรมราชาพิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ        
บดินทรเทพยวรางกูร 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 4.     เรื่องเพ่ือทราบ 
          4.1 การเตรียมความพร้อมหมู่บ้านศีล 5 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ  



 

วาระท่ี 5.     เรื่องเพ่ือพิจารณา 
        -ไม่มี- 
 

วาระท่ี 6.    เรื่องอ่ืน ๆ  

  -ไม่มี- 

 

 

ประธาน กล่าวเปิดประชุม 

นายศิริ นิลแสง สวัสดีเจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกท่าน วันนี้ประชุมประจ าเดือน เมษายน มอบให้ รองนายก 
อบต. ด าเนินการต่อครับ 

รองนายก อบต. 1.  การรณรงค์ ช่วงสงกรานต์ เสียชีวิต 3 ราย 

นายพิมล พุ่มจันทร์ 2. งานพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 

 วันที่ 4 พ.ค. 62 เริ่มงานเวลา 06.30 น. ใส่บาตร ถ่ายทอดสดถึงเวลา 16.00 น. 

 วันที่ 5 พ.ค. 62 เริ่มงานเวลา 06.00 น. ใส่บาตร ถ่ายือดสด ถึงเวลา 22.00 น. 

 วันที่ 6 พ.ค. 62 การแต่งกาย จิตอาสา  เริ่มงานเวลา 14.00 น. เปิดกรวยถวายพระพร 
ถ่ายทอดสดถึงเวลา 17.00 น. 

 วันที่ 5-6 พ.ค. 62 อบจ. หนองคายรับหน้าที่ดูแลด้านอาหาร และเครื่องดื่ม 

 3. โครงการ ถนนสวย ใช้ถนน บ้านโนนโพธิ์ทอง – ดงดาล   

 4. โครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ ประดับธงเหลือง หน้ารั้ว  

 5. อ าเภอรัตนวาปี จะมีการรับบริจาคโลหิต ในวันที่ 15 พ.ค. 2562 ณ ที่ว่าการอ าเภอ
รัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 

 เมื่อวานมีการมอบเกียรติบัตร ที่ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม โรงเรียนสนธิราษฎร์บ ารุง 
โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน  

  

 การเตรียมความพร้อม หมู่บ้านรักษาศีล 5  12 ต าบล 6 จังหวัด  ของอ าเภอรัตนวาปี จัดที่ 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอน วัดหนองคอน มอบให้รองอ้อม ปรึกษา ปลัดอวุโส 

 



 โรคไข้เลือดออก หมู่ 4 หมู่ 6 หมู่ 10 มีการฉีดพ่นทุก 7-10 วัน 

 โรคชิคุณกุนย่า 40 ราย ไม่ถึงกับเสียชีวิต แต่เจ็บปวดตามข้อ เป็นหน้าที่ ของ อบต. ที่จะต้อง
ป้องกันโรคติดต่อ 

 โรคพิษสุนัขบ้า ที่จังหวัดสุรินทร์ เสียชีวิต 1 ราย  

 สุนัขและแมว จ านวน 800-900 ตัว มีอาสาสมัครไปท าการฉีดยาให้ เสร็จแล้วส่งเรื่อง ป.
ภูมิพัฒน์ รายงานจังหวัดต่อไป  

 ออกค าสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าดับเพลิง แจ้งเบอร์โทรด้วยนะครับ 

 การประดับธง ประดับทั้ง 3 ธง ถึงสิ้นเดือน กค. 62  

 คนที่ บวชวันที่ 2 คือ มานพ จันทะโยธา ปลงผมนาค วันที่ 1 พ.ค. 62 บวช 2 พ.ค. 62 จะ
ให้ผู้ปกครองไปด้วย ที่วัดโพธิ์ชัย ประจ าที่วัดโพนค า มีเรื่องชี้แจงเพียงแค่นี้ครับ 

  

ประธาน ทางท่านรองนายก อบต. แจ้งแล้วนะครับ มีใครเสนออะไรเพ่ิมเติมไหมครับ 

  

ผอ.กองช่าง ทางศูนย์ดงสาร ที่แจ้งซ่อมว่าสังกะสีเปิด เป็นอย่างไรบ้างครับ 

 

หัวหน้าศูนย์เด็ก สังกะสีเปิด 1 แผ่น ซ่อมเฉยๆ ก๊อกน้ าซึม ช่วยซ่อมให้ด้วยนะคะ 

 

ผอ.กองช่าง มอบหมาย คุณ สุชาติ, อ่อนศรี, กรวิทย์  งานของกองช่างใกล้จะออกแล้วนะครับ เรื่องน้ า 
แหล่งน้ า ขุดลอก ขั้นต่ า 50 ล้านขึ้นไป 

 

ประธาน นักป้องกันฯครับ 

 

นักป้องกันฯ -ช่วยเหลือผู้ประสพภัย 

 -ขยะ ช่วงนี้มีปัญหาเก็บขยะไม่ทัน พรุ่งนี้ ออก 2 รอบ พุธ พฤหัสบดี ศุกร์  เบิกน้ ามันวันละ 2 
รอบ ท าให้เป็น ปัจจุบัน  

 



ผอ.คลัง ขยะจากทางโรงเรียนประชาบดีจะจัดการอย่างไร ประสานกับทางโรงเรียนได้หรือไม่ ช่วงปิด
ภาคเรียนไต้องเข้าไปเก็บ  

 น้ าประปา ค่าน้ าน้อยลง ขอให้เช็คทุกหมู่บ้านหน่อยนะคะ 

 

ผอ.กองช่าง วางแผนออกตรวจสอบ จัดเก็บมีใครบ้าง ทางช่างมีใครบ้าง บ้านที่ใช้น้ าน้อย เช็คออกมา จะได้
ไปพร้อมกัน 

 

ประธาน รองปลัด อบต. มีอะไรเสนอไหมครับ 

 

รองปลัด อบต. เรียนท่านประธาน พรุ่งนี้ สมศ. เข้าที่ ศูนย์เปงจาน 2-3 พ.ค.62 พรุ่งนี้ Big Cleeaning Day 
ส าคัญที่ศูนย์เด็ก 

 

รองนายก อบต. สอบถาม ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับ 

 

รองปลัด อบต. ขอความอนุเคราะห์ เครื่องมือตัดแต่งต้นไม้ ท าความสะอาดศูนย์เด็ก เปิดการเรียน ส ารวจ
ข้อมูลของเด็กนักเรียนของตนเอง เพื่อให้เหมาะสมกับครู 

 ออกประชาคมเรื่องขยะ ขอความร่วมมือ คุณจีรนันท์ อ่อนศรี ต้อย เพื่อด าเนินการต่อไป 

คุณอ่อนศรี ตกลงครับ 

รองปลัด อบต. ขอบคุณ คุณอ่อนศรี ค่ะ 

 

ผอ.คลัง มีทีม ขาย ซื้อ บัญชี ทีมขยะมีอยู่แล้ว 

 

รองนายก อบต. เอาเจ้าหน้าที่ของส านักปลัดก่อนนะครับ 

 

รองปลัด อบต. ท่านใดไม่เคยตรวจสุขภาพ ตรวจหาไวรัสตับอักเสพ B  ท่านที่ไม่เคสดื่มเหล้า สูบบุหรี่ก็
สามารถเป็นมะเร็งได้ 

 



ผอ.คลัง วันที่ 2-3 พ.ค. ร่วมรับประธานอาหารกลางวัน กับ สมศ. กรรมการศูนย์ด้วยค่ะ หัวหน้าส่วน
ด้วยนะคะ 

 

ผอ.กองช่าง  กรณีภัยแล้ง 

 - ปิดวาล์วน้ า 

 - บ่อส่งน้ าดิบ ทางทหารต่อมาให้ท่อน้ าประปา ท าให้มีกลิ่น มีหอถัง 2หอ จะตัดระบบที่สูบ
จากผิวดิน เพ่ือตัดปัญหา หมู่ที่ 10 ขอพนักงานช่วย – ต้อย สุรัตน์ เจ้าหน้าที่สูบน้ า กองช่างมี
เรื่องเสนอเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธาน  เจ้าหน้าที่ท่านอ่ืนมีอะไรเสนอเพ่ิมไหมครับ 

 

รองปลัด อบต. หมู่บ้านศีล 5 ของบจาก อบจ. ไหมคะ 

 

รองนายก อบต. ทางอ าเภอยังไม่แจ้งมาครับ ระดับจังหวัด ภาค 8 หน่วยงานที่เกิดข้ึน ในวัดหลักของ อบต.
โพนแพง 

 

ประธาน ท่านอ่ืนมีอะไรเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ หากไม่มีขอปิดประชุมครับ 

 กล่าวปิดประชุม  

 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 
             (นางสาวอมรรัตน์  วรโภชน์) 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
 
            (นายสมนึก  ฉันโชคดี) 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


