
 
รายงานการประชุมประจ าเดือน พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบล โพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
ครั้งท่ี 5/2562 

เมื่อวันท่ี 08 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
  1. นายสมนึก  ฉันโชคดี ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล โพนแพง    
  2. นายพิมล พุ่มจันทร์  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง        
  3. นางชนม์นิภา  ชัยจันทา   
 4. นางสาวสุทธิณี  ศรีรักษ์  
 5. นายอนุชา  ขัติยนนท์   
 6. จ.ส.ต.ไชย์พรภ์  ภูศรีฤทธิ ์
 7. นายโชค  ทศเจริญ 
 8. นายอ่อนศรี  วิสุงเล 
 9. นายมานพ  จันทะโยธา 
 10. นายกล้วย  บุญแก้ว 
 11. นายปริญญา  พานโชติ 
 12. นายสุรัตน์  ปาสานะโม 
 13. นายกฤษฎ์ธัญทัพพ์  หอมหวน 
 14. นายเกรียงศักดิ์  มูลเจริญ 
 15. นายองอาจ  ท าเนาว์ 
 16. นายบุญจันทร์  พรมรัตน์ 
 17. นายต้อย  ชาภิรมย์ 
 18. นายบุญธรรม  พิมพ์วัน 
 19. นายธงชัย  ธนาไสย 
 20. นายกฤษฎา  ชัยรัตย์ 
 21. นายจักรพันธ์  ประจิมทิศ 
 22. นายอุทัย  พรมวงษา 
 23. นายศักดิ์ชัย  ลาสงยาง 
 24. น.ส.ชนิสรา  สารกุล 
 25. น.ส.วีรนชุ  ค าสิทธิ์ 
 26. นางวยุลี  อินทรักษ์ 
 27. นางจิรนันท์  เจริญดี 
 28. น.ส.สิรินดา  วันชูพริ้ง 
 29. น.ส.นิภาพร  แสงสุกวาว 
 30. น.ส.ผกามาศ  พิมพ์นนท์ 
 31. นางภาวิณี  ประจิมทิศ 
 32. นางบังอร  ขัติยนนท์ 



 33. น.ส.ศิริยาภรณ์  เพ่ิมทอง 
 34. น.ส.สุจันญา  ใยหงส์ 
 35. นางประกาย  ปัตถามัย 
 36. นางชฎาธาร  ท าเนาว์ 
 37. นางทองอินทร์  ลาสงยาง 
 38. นางพรพินยา  สิงห์ทิศ 
 39. น.ส.บัวผิน  พรมมา 
 40. น.ส.ฉัตรสุคนธ์  แก้วอุดร 
 41. นางสุพรรษา  ประจิมทิศ 
 42. น.ส.ภัทรจิต  บุทเสน 
 43. นส.อมรรัตน์  วรโภชน์   
  
    
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

วาระท่ี 1.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
         - 
          
วาระท่ี 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
                     เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุม
รับรอง 
 
         มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
             

วาระท่ี 3.     เรื่องสืบเนื่อง  

   - 
 

วาระท่ี 4.     เรื่องเพ่ือทราบ 

         4.1) รายงานความคืบหน้า โครงการ พระราชพิธี บรมราชาภิเษก     
 
          มต ิ ที่ประชุมรับทราบ        
 
        4.2) รายงานรายระเอียดโครงการ ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
                   มติ ที่ประชุมรับทราบ  
         

วาระท่ี 5.     เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   - 



 

วาระท่ี 6.    เรื่องอ่ืน ๆ  

  - 

ปลัด อบต. เมื่อทุกท่านมากันครบแล้ว ขอเชิญท่านรองนายก อบต. ด าเนินการประชุมครับ 

นายสมนึก ฉันโชคดี  

ประธาน กล่าวเปิดประชุม 

นายพิมล พุ่มจันทร์ สวัสดี เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่าน  วันนี้ได้รับมอบหมาย จากท่านนายก อบต. ให้
ด าเนินการประชุมในวันนี้ 

 1. ติดตามความคืบหน้า โครงการต่างๆ โครงการ บรมราชาภิเษก ที่จังหวัดหนองคาย ได้น า
น้ าศักสิทธิ์ ร่วมงานที่วัดโพธิ์ชัย 

 2. การเตรียมความพร้อม พระราชพิธี บรมราชาภิเษก ดอกดาวเรือง  เมษายน ทั้งเดือนใส่
เสื้อเหลือง 

 3. งานอนุสาวรีย์ ขอเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน ที่จ าหน่ายสลากการกุศล (บัตรมัจฉากาชาด) 16.00-
20.00น. วันที่ 10 มี.ค. 62 จับสลาก  

  ครูฉัตรสุคนธ์  วยุลี  นิภาพร  พรพินยา  สุพรรษา  

 คนขับรถ องอาจ เดินทางก่อน 16.00น. เสื้อสุภาพสีฟ้า (สีประจ า อบต.โพนแพง) 

 4. วันท้องถิ่นไทย หน้าศาลากลางจังหวัด จ านวน 20 ท่าน ใส่เสื้อสีกากี แขนยาว เริ่มเวลา 
08.00 น. 

 

 การปฏิบัติงานไม่มีคนมาเข้าเวร ช่วงกลางวัน – กลางคืน ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ นายกให้ท าตาม
ระเบียบนะครับ ปลัดช่วยดูแลด้วยนะครับ 

 

ปลัด อบต.  ตารางเวรมีอยู่นะครับ ช่วยตรวจดูและท าตามหน้าที่ของตัวเองด้วยนะครับ โดยเฉพาะวัน
อาทิตย์ ไม่อยากให้มีเหตุการณ์ท่ีไม่ดีเกิดขึ้น 

ประธาน  ถ้าไม่สามารถอยู่ได้ ให้สลับหน้าที่กันได้ครับ  

 -โครงการธนาคารขยะ วันนี้จะไปท าความเข้าใจกับบ้านโพนสว่าง พรุ่งนี้บ้านผักขะ บ้านนายก
ไม่มีถังขยะแล้วนะครับ เริ่มที่รองนายก และต่อไปพนักงาน อ่อนศรีช่วยท าที่เก็บขยะที่ อบต.
ด้วย ใช้เศษเหล็กท า  



 -โครงการพันธุกรรมพืช มีผลกับการประเมิณเจ้าหน้าที่ (LPA) 34 อบต.มี อบต.พระบาทนา
สงห์ อบต.โพนแพง ของอ าเภอรัตนวาปี มี ปลัด จักรพันธ์ รองอ๊อด (วงเงิน 100,000) ใช้
จ่ายเฉพาะส่วนที่ท าได้ ของเราใช้ผู้น าชุมชน เด็กนักเรียน ต่อไปเชิญแต่ละฝ่าย ชี้แจงด้วยครับ 

 

รองปลัด เรียนท่านประธาน ปลัด เพื่อนร่วมงานทุกท่าน 

นางชนม์นิภา -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน ให้ช่วยกันดูแลคความสะอาดรอบศูนย์ด้วยนะคะ 

 -การปล่อยเด็ก ให้ปล่อยเวลา บ่าย 3 โมงนะคะ (เว้นแต่กรณีจ าเป็น) 

 -ธงชาติ + ธงเหลือง  

 โครงการ ด าเนินการครบแล้ว ขยะท่ีดูแลอยู่ มีการประเมิณ LPA  จัดกิจกรรม ทุกวันพุธที่ 2 
ของเดือน 

 เรื่องการจัดการ เศษใบไม้โดยรอบ อบต. หารือ ผอ.กองช่างในการจัดท า โครงรอบต้นไม้ เพ่ือ
จะท าเป็นปุ๋ย  

 จัดการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง แยก ขยะเปียก กับ ขยะแห้ง  

 กิจกรรม 5 ส หนองคายเมืองน่าอยู่ วัดประชารัฐสร้างสุข วัดหนองคอน วัดโพนค า จะส่ง
รายงานจังหวัด   

 ฝากถึง น้องๆที่เก็บขยะ แยกขยะเป็นพิษ น าส่งที่จังหวัด ไม่รวมกับขยะทั่วไป 

 

ปลัด อบต. รบกวนรองอ้อมท าเป็นหนังสือแจ้ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โครงการ คลองสวย มอบให้รองอ้อมนะ
ครับ 

 

รองปลัด อบต. ส าหรับ โครงการคลองสวย และโครงการ ถนนสวย  

 -โครงการคลองสวย 1 หนองคอน 2 หนองบัว 3 ห้วยคาด 4 หนองซง 

 โครงการ ถนนสวย โนนโพธิ์ทอง – ดงดาล – ดงมดแดง 

 ส าหรับปลูกต้นไม้ ต้องหน้าฝน 

ผอ.คลัง การเก็บค่าขยะ ให้ส่งคลัง ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือนนะคะ 

 การเดินทางไปราชการ ผลการอบรมประกอบการส่งใช้ คุรุภันฑ์อยกให้ดูแลแต่ละกอง สิ้นปี
ตรวจสอบ และส่งพัสดุ 

 



ผอ.ช่าง  เรียนท่านรองนายก อบต. ท่านปลัด อบต. งานโครงการเรียบร้อยแล้วครับ 

 งานป้าย งานปรับปรุงหอถัง มิเตอร์ปะปา ตัวเลขไม่ชัดเจน ฝาก ผอ.คลังด้วยครับ 

 งานท่อลอดเหลี่ยมก็เรียบร้อยแล้วครับ  

 

นักป้องกันฯ การใช้รถใช้ถนน เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สาเหตุหลัก เกิดจาก การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร  

 เรื่องประกันอยากให้ท าให้ครบ รถยนต์ส่วนกลาง (คุยอีกที) 

 -ช่วงนี้หน้าแล้ง ต้องระวังไฟฟ้า 

  

ปลัด อบต. มีใครเสนออะไรไหมครับ 

 

ศิริยาภรณ ์ เรียนท่านประธานและเพ่ือนร่วมงานทุกท่าน   

 1. ที่รองอ้อมท าตะแกรงล้อมต้นไม้ อยากให้ช่วยดูแลความสะอาด 

 2. การอบรมความรู้การด าเนินคดี จ านอง ค่าประกัน วันที่ 28 /3/62 8-12.00น. 

 3. การจัดการขยะ จัดการยังไงกับขยะที่เราต้องทิ้ง ทุกครัวเรือนเก็บค่าขยะเหมือนกัน ถึงจะ
เก็บถังขยะแล้ว 

 

ผอ.ช่าง สุชาติ - กรวิทย์ ท าหน้าทีซ่่อมประปา / สโตร  

 อ่อนศรี - อานนท์ ดูแล สโตร์ อบต. 

 เกรียงศักดิ์ – มาโนช  ท าหน้าทีซ่่อมไฟฟ้า 

 กิจกรรม 5 ส. ต้องช่วยกันทุกคน  วันพุธ ที่ 13 มี.ค. 62 คณุอ่อนศรี ช่วยเช็คเรื่องมือด้วยนะ
ครับ 

ประธาน ธง หากสีซีดจาง ให้ท าการเปลี่ยน มอบหมาย คุณอ่อนศรี 

ปลัด อบต. เรื่องขอรายชื่อ กรรมการเลือกตั้ง  ขอเฉพาะข้าราชการ ลูกจ้างประจ า   

 เวลาเริ่ม 08.00 - 17.00น. 

 ผู้สมัคร 37 ท่าน ให้ใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น หากผิดพลาด สามารถฟ้องร้องได้ ต้อง
โปร่งใส สุจริต เมื่อได้รับหน้าที่แล้ว ต้องท าให้ดีที่สุด 



 

ประธาน พิจรณาเรื่องระเบียบ กฎหมาย กากบาทให้ถูกต้อง ศึกษารายละเอียด และ ใช้วิจรณญานด้วย
ครับ  แต่ละส่วน ที่ได้แจ้ง และแนะน า ให้ช่วยปฏิบัติตามด้วยครับ Big cleaning Day สัปดาห์ 

 ขอขอบคุณทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุมครับ ขอบคุณครับ 

 กล่าวปิดประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 

 

 
             ( นางสาวอมรรัตน์  วรโภชน ์) 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
 
           ( นายสมนึก  ฉันโชคดี ) 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


