
 
รายงานการประชุมประจ าเดือน พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบล โพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
ครั้งท่ี 1/2562 

เมื่อวันท่ี 05 ตุลาคม 2561 
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
  1. นายศิริ นิลแสง ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โพนแพง   ประธาน 
  2. นายพิมล พุ่มจันทร์  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง       
  3. นายจักรพันธ์  ประจิมทิศ       
  4. นางสาว อมรรัตน์ วรโภชน์     
  5. นายอนุชา  ขัติยนนท์       
  6. จ.ส.ต.ไชยพร  ภูศรีฤทธ์ิ 
 7. น.ส.ภัทรจิต  บุทเสน 
 8. นายเกียรติศักดิ์  มูลเจริญ 
 9. นายอุทัย  พรมวงษา 
 10. น.ส.นิภาพร  แสงสุกวาว 
 11. นายโชค  ทศเจริญ 
 12. นายต้อย  ชาภิรมย์ 
 13. นายธงชัย  ธณาไสย 
 14. นายมงคล  ผ่องใส 
 15. นายบุญธรรม  พิมพ์วัน 
 16. นายส าลี  นาเมืองรักษ์ 
 17. นายบุญจันทร์  พรมรัตน์ 
 18. นายองอาจ  ท าเนาว์ 
 19. นายวรรณวุฒิ  ตันอ้วน 
 20. นายปริญญา  พานโชติ 
 21. นายกฤษฎ์ธัญทัพพ์  หอมหวล 
 22. นายศักดิ์ชัย  ลาสงยาง 
 23. นายสุรัตน์  ปาสานะโม 
 24. นางจิรนันท์  เจริญดี 
 25. น.ส.สิรินดดา  วันชูพร้ิง 
 26. นางพรพินยา  สิงห์ทิศ 
 27. น.ส.อุทัยวรรณ  เจริญสุข 
 28. นางประกาย  ปัตถามัย 
 29. น.ส.สิริวิมล  ลีเพ็ญ 
 30. นางทองอินทร์  ลาสงยาง 
 31. นางสุพรรษา  ประจิมทิศ 
 32. น.ส.ผกามาศ  พิมพ์นนท์ 



 33. นางชฎาธาร  ท าเนาว์ 
 34. น.ส.สุจันญา  ใยหงษ์ 
 35. นางบังอร  ขัติยนนท์ 
 36. น.ส.วีรนุช  ค าสิทธ์ิ 
 37. น.ส.ชนิสรา  สารกุล 
 38. นางภาวิณี  ประจิมทิศ 
 39. นายสุขสันต์  เจริญดี 
 40. นางนันทิดา  นาเหนือ 
 41. นางกล้วย  บุญแก้ว 
 42. นายธนากร  พิสัยพันธ์ 
 43. นายกฤษฎา  ไชยรัตน์ 
 44. น.ส.สุทธิณี  ศรีรักษ์ 
 45. นางชนม์นิภา  ชัยจันทา 
  

 
 

เร่ิมประชุมเวลา 15.00 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1.     เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
        - 
  
วาระที่ 2.     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคร้ังที่ 6/2561  เมื่อวันที ่4 กันยายน 2561 ให้ที่ประชุม
รับรอง 

 
         มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
             

วาระที่ 3.     เร่ืองสืบเนื่อง  

- 
           

วาระที่ 4.     เร่ืองเพ่ือทราบ 
          4.1 นัดหมาย การจัดกิจกรรมวันออกพรรษา 
 
         มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
        

วาระที่ 5.     เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
  - 

วาระที่ 6.    เร่ืองอ่ืน ๆ 



- 
ประธาน กล่าวเปิดประชุม 
นายศิริ นิลแสง สวัสดี เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกท่าน จะมอบให้รองพิมลด าเนินการต่อไป 
 
รองนายก อบต. 1.) งานพิธี วันที่ 13 ตุลาคม รอหนังสือสั่งการจากอ าเภอ 
นายพิมล พุ่มจันทร์ 2.) กิจกรรมช่วงเทศกาลวันออกพรรษา 

ส าหรบ อบต. โพนแพง มี 2 กิจกรรม 
1. การแสดงแสงสีเสียง 
2. แสดงสินค้า OTOP 

 มี 2 จุด คือ ที่ อบต. โพนแพง กับ บ้านท่าม่วง  ฉายทางจอ LCD ให้ดู 
 มหกรรมคอนเสิร์ต สนับสนุนจาก THAI BEV  
 ด้านการรักษาความปลอดภัยไม่พอ ทางอ าเภอเลยขอจาก อบต. โพนแพง(อปพร.) น่าจะรู้จัก

คนในพื้นที่มากกว่า ให้ นักป้องกันฯ ประสานกับอ าเภอ 21-25 มีเวรประสานอยู่แล้ว 1 คน 
ขอเพิ่มอีก 1 คน ช่วยสอดส่องดูแลพื้นท่ีของเรา ไม่อยากให้คนนอกเข้ามาช่วงกลางคืน  

 เร่ืองเวรประจ าวัน มอบให้ เอ็ม จัดเวรเสนอนายก วันละ 4  คน รวมยามกล้วย 
 
นักป้องกันฯ การจัดกิจกรรมมี 5 วันที่มีงาน เร่ืองขยะจะจัดการอย่างไร 
 
ประธาน เร่ืองขยะ เจ้าของงานจะดูแลเอง 
 
รองนายก อบต. เก็บเองก็จริง แล้วจะท้ิงที่ไหน 
 
นักป้องกันฯ ก่อนวันที่ 24 รถไม่ให้เข้านะครับ  สถานที่จัดตั้งจอ LCD ตรงแทงค์น้ า ใช้พ้ืนที่ถึงตึกขียว 
 
รองนายก อบต. ทางต ารวจจองพ้ืนที่ใต้ต้นโพธ์ิ  6 โมงเย็นปิดเคร่ืองเสียง เพ่ือให้เงียบ วันที่ 22 จะบวงสรวง

การแสดง ทางนิคมจะมีการสร้างหลังคา ให้ศาลหลวงปู่เปงจาน ใช้งบของทางราชการ 
180,000 บาท วันที่ 09/11/61 อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วม 

 
ประธาน ใครมีอะไรเสนอไหมครับ 
 
หัวหน้าส านักปลัด สตง. รายงานมาแล้ว  
 -ค่าโทรศัพท์นายก 30,000/ ปลัด 27,000 
 -โบนัส 
 -ค่าน้ า 
 -ใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปา 
 -รถกู้ชีพ (ใช้เฉพาะฉุกเฉินเท่านั้น) 
 -ใช้รถหลวงไปเร่ืองส่วนตัว 
 
รองนายก อบต. จะไปส่งสมชายวันที่ 09/10/61 จะไปตอนไหนยังไง คุยกับ ผอ.กองช่าง เพราะต้อง พัฒนา 

อบต.โพนแพง ต้องใช้คนเท่าไร ตัดหญ้าด้านหน้า ด้านหลังเผา ช่วยกันเพ่ือ ต้อนรับแขกท่ีจะ
มาเที่ยวงานออกพรรษา 



 
รองปลัด อบต.  ขอนัดหมาย อ่อนศรี มงคล ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ จะได้ส่งรายงานต่อไป 5 วันนะคะ 
ประธาน   มงคลติดงานหรือเปล่า 
 
นายมงคล  ว่างครับ เร่ิมได้เลยครับ 
 
รองปลัด อบต.  อ่อนศรีไปกับมงคล เช็คพัสดุให้เสร็จ ต้องส่ง สตง. ในเดือนนี้ 
 
ประธาน  หากไม่มีท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนเพ่ิมเติม ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ 
 
  กล่างปิดประชุม 
   
      

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 
                  (นางสาวอมรรัตน์  วรโภชน์) 
                  ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 
        (นายสมนึก  ฉันโชคดี) 
                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


