
 
รายงานการประชุมประจ าเดือน พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบล โพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
ครั้งท่ี 10/2562 

เมื่อวันท่ี 02 สิงหาคม 2562 
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.ไชยย์พรภ์  ภูศรีฤทธิ์ 

7. นายอ่อนศรี วิสุงเล  
๘. นายสุขสันต์  เจริญด ี
9. นายมาโนชย์  มูลสูตร 
10. นายมานพ  จันทะโยธา 
11. นายส าลี  นาเมืองรักษ์ 
12. นายปริญญา พานโชติ 
13. นายธงชัย ธณาไสย 
14. นายต๋อย  ชาภิรมย ์
15. นายโชค  ทศเจริญ 
16. นายกฤษฎา ไชยรัตน์ 
17. นายสุเมธ  มโนทัย 
18. นายอุทัย  พรมวงษา 
19. นายวรรณวุฒิ  ตันอ้วน 
20. นายเกียรติศักดิ์  มูลเจริญ 
21. นายองอาจ  ท าเนาว์ 
22. นายนิติศักดิ์  ญาติค า 
23. นายเกรียงศักดิ์  ค าสิทธิ์ 
24. นายสุรัตน์  ปาสานะโม 
25. นายศักดิ์ชัย  ลาสงยาง 
26. นายกฤษฎ์ธัญทัพพ์  หอมหวล 
27. นางพรพินยา  สิงห์ทิศ 
28. นางสาวฉัตรสุคนธ์  แก้วอุดร 
29. นางทองอินทร์ ลาสงยาง 
30. นางสาวบัวผิน  พรมมา 
31. นางสาวสิรินดา  วันชูพริ้ง 
32. นางภาวิณี  ประจิมทิศ 



33. นางประกาย  ปัตถามัย 
34. นางวยุลี  อินทรักษ์ 
35. นางสาวผกามาศ  พิมพ์นนท์ 
36. นางสาวนิภาพร  แสงสุกวาว 
37. นางกชมน  โทสาล ี
38. นางจิรนันท์  เจริญดี 
39. นางสาววีรนชุ  ค าสิทธิ์ 
40. นางบังอร  ขัติยนนท์ 
41. นางชนม์นิภา  ชัยจันทา 
42. นางสาวอารียา  ขัติยนนท์ 
43. นางสาวชนิสรา  สารกุล 
44. นางชฎาธาร  ท าเนาว์ 
45. นางสาวสิรวิิมล  ลีเพ็ญ 
46. นางบัญจันทร์  พรมรัตน์ 
47. นางสุพรรษา  ประจิมทิศ 
48. นางสาวภัทรจิต  บุทเสน 
49. นางสาวศิริยาภรณ์  เพ่ิมทอง 
  

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.  
 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี 1.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
        ด้วยส านักงาน เหล่ากาชาด จังหวัดหนองคาย รว่มกับ โรงพยาบาลหนองคาย ได้ก าหนด ออกหน่วย 
                   รับบริจาคโลหิต  ในวนัที่ 15 สงิหาคม 2562  ระหว่างเวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุม 
                   ที่ว่าการอ าเภอรตันวาป ีจังหวัดหนองคาย 
                      
วาระท่ี 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                     เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562  
ให้ที่ประชุมรับรอง 
         มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
      

วาระท่ี 3.     เรื่องสืบเนื่อง  
          - 
 

วาระท่ี 4.      เรื่องเพ่ือทราบ 
          4.1    การจัดการขยะ เนื่องจากสถานที่ท้ิงขยะเดิม ประสบปัญหา บ่อขยะเต็ม ไม่สามารถทิ้งได้  
                           มีความจ าเป็นต้องจัดหา สถานที่ทิ้งขยะใหม่ 
                           โดยนักป้องกันฯ มีการจัดหา 
                           สถานที่ทิ้งขยะใหม่ ซึ่งขณะนี้ มีความเป็นไปได้ 4 แห่ง  



       มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
               
       4.2    รายงานการด าเนินงานของฝ่าย กองช่าง แจ้งโครงการแล้วเสร็จ 4 โครงการ  พร้อมแจ้ง 
                         งบประมาณคงเหลือ 
 
      มติ ทีป่ระชุมรับทราบ  
 
       4.3    เรื่องพิจรณาร่วมกัน ในโครงการปลูกต้นไม้ และ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนือ่งในโอกาส  
                            งานเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบด ีศรีสนิทรมหาวชริารงกรณ  
                            พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และงานเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิติ์  
                            พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ให้จัดงาน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562  
                            ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 13 โดยเชิญ ทา่นนายอ าเภอ มาเป็นประธาน  
 
          มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
                4.4    เรื่องการปรับปรุงภูมิทรรศ ภายในส านักงาน ให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 
        มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
                4.5     เรื่องการประดับธงสัญลักษณ์ หน้า อบต. ให้ จัดการให้ถูกต้อง 
 
                           มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
  

 วาระท่ี 5.      เรื่องเพ่ือพิจารณา 

                     - 
       

วาระท่ี 6.       เรื่องอ่ืน ๆ  

                     - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประธาน กล่าวเปิดประชุม 
นายศิริ  นิลแสง  มีพนักงานบรรจุใหม่ 2 ท่าน ขอเชิญแนะน าตัวครับ 
 
พนักงานใหม ่ ชื่อ นายสุมเธ  มโนทัย  ชื่อเล่น หนุ่ม 
  ชื่อ น.ส.อารียา  ขัติยนนท์  ชื่อเล่น ฝน 
 
ประธาน  เรื่องรายละเอียดงานปลูกต้นไม้ ให้รองนายกฯ ชี้แจงในที่ประชุม 
 
รองนายกฯ  1.) ขอบคุณ ทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติ 
นายพิมล พุ่มจันทร์ ร่วมกับกรมประมง เสร็จสิ้นนันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

และขอบคุณ ข้าราชการทุกท่าน พนักงานทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวัน เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ทั้งภาคเช้าและภาคกลางคืน 

  
 ขอความร่วมมือ ให้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เพ่ือแสดงออกถึงความ 
 จงรักภักดี ในวันที่ 4 พ.ค. 28 ก.ค. 12 ส.ค. 13 ต.ค.(รอหนังสือสั่งการ) 23 ต.ค. และ วันที่ 

5 ธ.ค. เพ่ือความภาคภูมิใจ ของ องค์การบริหารส่วนต าบล โพนแพง  
 
 2.) เรื่องการเตรียมความพร้อม เนื่องในงานเทศการออกพรรษา จะเตรียมก่อนล่วงหน้า มี

ทีมงานประมาณ 15 คน ช่วยจัดการในเบื้องต้น เนื่องจากปีที่แล้ว เกิดความล่าช้า อาจมีการ
จัด  Big Cleaning Day ในการเตรียมสถานที่ให้แล้วเสร็จถายในเดือนนี้  
 

 3.) ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน มอบหมายให้งานป้องกัน ละบรรเทา สาธารณะภัย ช่วยเตรียมความ
พร้อม เพ่ือป้องกัน วาตภัย ที่จะท าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 

 
 4.) ให้ตรวจสอบไฟหน้าพระบรมรูปหน้าเสาธง ให้เปิดไว้เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 สิงหหาคม 
 
 5.) เรื่องท่ีทิ้งขยะ ท่านนายก อบต. ได้รับแจ้ง จากทางเจ้าของบ่อทิ้งขยะว่าไม่ให้ทิ้ง  

เริ่ม 1 ก.ย.62 มอบหมายนักป้องกันฯ ประสานกับท่านปลัด จัดหาที่ทิ้งขยะ และฝากให้
เจ้าหน้าที่ทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์ เรื่องดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน 

 
 6.) การเข้าแถวเคารพธงชาติ ให้มาถึงก่อนเวลา 08.00น. เน้นการแต่งกาย เครื่องแบบ 

เครื่องประดับ ให้ถูกต้อง 
 
 7.) การแต่งกาย เนื่องจากพ้นช่วง เฉลิมฉลองแล้ว ให้กลับมาแต่งกายปรกติ วันศุกร์ให้ใส่ผ้า

ไทย 
 
 8.) เรื่องพิจรณาร่วมกัน ในโครงการปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เน้นที่ ถนน จะ

หารือว่าจะจัดการอย่างไร 
               ขอเสนอจัดท าการปลูกต้นไม้ วันศุกร์ที่ 9 จะท าการเตรียมตัวในวันอังคาร – 

พฤหัสบดี เนื่องจาก ถนนเส้นดงมดแดง มีหญ้าสูง จึงต้องมีการเตรียมตัวก่อนท าการปลูก 



 เบื้องต้น อาศัยทีมงานของคุณอ่อนศรี สถานีสูบน้ า และฝ่ายขยะให้ช่วยกัน และท าหนังสือไป
ทาง หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 4 ให้มีส่วนร่วม  ในเบื้องต้นจัดการโดย จัดหาต้นทองอุไร และต้น 
เหลืองปรีดรยาธร ปลูกจากศาลากลางบ้าน ถึงแยกบ้านผู้ใหญ่บ้าน ฝั่งละ 10-20 ต้น เน้นที่
ไม้ดอกเป็นหลัก 

 
 การจัดงาน จัดในวันศุกร์ ใช้ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 13 ในการท าพิธี มีการเชิญผู้ใหญ่บ้านทุก

หมู่บ้าน ส่วนจิตอาสา จะเชิญเฉพาะหมู่ที่ 13 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 หรือแล้วแต่ผู้ใหญ่บ้าน
จะน ามา 

 
 ให้คุณจักรพันธ์ ออกแบบป้ายงาน เพราะจะมี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
กับ กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รูปพระองค์ท่านทั้ง 2 
พระองค์ ให้จัดการตามเหมาะสม โดยเนื้อหา จะเป็นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา และเชิญท่านนายอ าเภอมาเป็นประธาน 

 
รองปลัด อบต. เพ่ิมเติมในส่วนของต้นไม้ ขอนัดหมายคุณครู หลังจากปิดศุนย์ วันที่ 8 สิงหาคม ให้ไปช่วยกัน

จัดสถานที่ ที่หมู่ที่ 13 
 
ประธาน  สรุป วันจันทร์ ถึงวัน พฤหัสบดี เตรียมงาน 
 
รองนายก อบต. มอบหมายให้ คุณจักรพันธ์ วัดขนาดเวที 
 
ผอ.กองช่าง เรียนเจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกท่าน ขณะนี้ มีโครงการออกมา 9 โครงการ แล้วเสร็จ 4-5 

โครงการ ตอนนี้มีการด าเนินการ ก่อสร้างทางระบายน้ า หมู่ที่ 3 งานเทพ้ืนแก้ไขเหล็กพร้อม
ถ่ายรูปแล้ว มีงานต่อซ่อมประปา และไฟฟ้า รายงาน งบไฟฟ้าเหลือ 1 หมื่น ให้ช่วยโอนงบ
เพ่ิม 

 
ครูศูนย์เด็ก ขอความอนุเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้อง เอาท่อรางระบายน้ า ที่น าไปวางข้างศูนย์เด็กออก เพ่ือความ

สะดวกในการตัดหญ้า  
 
ประธาน  มอบหมายให้ ผอ. กองช่าง รับผิดชอบ 
 
นักป้องกันฯ 1.) เรื่องภัยแล้ง จากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ไม่มีปัญหาเนื่องจากเกิดฝนตก  
 
 2.) เรื่อง บ่อขยะ อยู่ในระหว่างจัดหา มี 4 แห่ง ที่เป็นไปได้ คือ ที่บึงโขงหลง  ที่อ าเภอเซกา  

ที่อ าเภอศรีเชียงใหม่  และที่ทุ่งหลวง  อาทิตย์หน้าจะพาปลัดไปติดต่อสอบถามให้เรียบร้อย 
เพราะที่เดิมไม่น่าจะทิ้งได้เกินเดือน เนื่องจากเกิดปัญหาค่อนข้างมาก หากไปติดต่อ จะ
รายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป 

 
 3.) เรื่อง ศูนย์ด ารงธรรม ด าเนินการหมู่ที่ 11 แล้ว นัดคู่กรณีท้ัง 2 ฝ่ายไกล่เกลี่ย น่าจะ

เรียบร้อย หากไม่ จะแจ้งให้ทราบอีกที 



 ส่วนหมู่ที่ 10 ยังอยู่ในกระบวนการ 
 
 4.) เรื่อง การติดธงสัญลักษณ์ หน้า อบต. มองเข้ามา ให้ธงชาติอยู่ซ้ายมือ แล้วไล่ตามยศ ใน

หลวง  พระราชินี พระพันปีหลวง ตามล าดับ 
 
ประธาน  ให้ท่านรองนัดหมายเรื่องไปวัดขนาด 
 
รองนายก อบต. เรื่องไปวัดขนาด ทีศ่าลากลางบ้านหมู่ที่ 13 ให้สั่งป้ายใหม่ ให้ขึ้นป้ายเป็น 2 พระองค์ท่าน 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ให้ปรึกษาผู้รู้ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือไม่ให้ผิด
ระเบียบ 

 
ผอ.กองช่าง ขอเสนอ ให้ประดับ 2 ป้าย ด้านในอาคาร 1 ป้าย และ ด้านนอกอาคาร 1 ป้าย พร้อมตั้ง

นั่งร้านเพื่อประดับป้าย 
 
รองนายก อบต. ให้ด้านใน ของในหลวง ด้านนอก ของพระพันปีหลวง ขนาดของป้าย 1.20เมตร x 2.40 

เมตร ของในหลวงมีแล้ว ของพระพันปีหลวงต้องสั่งใหม่  ให้ตรวจสอบ ก าชับร้านป้ายให้ดีเพ่ือ
ป้องกันความผิดพลาด พร้อมนัดหมาย การประดับผ้าสี นัดหมายการปลูกต้นไม้ วันที่ 9 
สิงหาคม 

 
คุณจักรพันธ์ แจ้งวันที่ 8 ไปประชุม จะได้ต้นไม้มาปลูกเพ่ิม ให้ปลูกหน้า ส านักงาน 
 
รองนายก อบต.  มอบหมายให้จัดการ 
 
ประธาน   สอบถามส่วนอื่นชี้แจงในที่ประชุม 
 
รองนายก อบต.  นัดหมาย วันจันทร์ หากใครมีอุปกรณ์ มีด พร้า เสียม รวมทั้งเครื่องตัดหญ้า ให้เบิกน้ ามันได้  

เน้นขอแรงเครื่องตัดหญ้า 
 
 ให้ตัดหญ้า บริเวณท่ีจะปลูกต้นไม้ ไม่ให้ใช้ยา เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่ปฏิบัติงานใน 

บริเวณนั้น ขอแรงขอความร่วมมือให้มาช่วยกัน ต้นไผ่ ให้น าออก เพราะกีดขวาง 
 
ผอ.กองช่าง  เรื่องแพสูบน้ า เน้นเรื่องข้ออ่อน และ สลิง ให้ตรวจเช็คให้ดี เพราะระดับน้ าขึ้นลงบ่อย 
 ส่วนสถานีที่ไม่ติดน้ า ให้ระวังสายไฟสูญหาย 
 
รองปลัด อบต. เรื่องกองการศึกษาจะจัดท า สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ขอรับบริจาคยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว   

ไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน ขอความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ กับพนักงาน และ 
ผู้ปกครองเด็ก 

 
 เรื่องการท า Big Cleaning แจ้งทางวัดไว้ 2 ที่ คือ ที่หนองคอน กับวัดโพนค า ซึ่งเหลือแค่ ที่ 

หนองคอน จึงอยากจัด Big Cleaning หลังจากกิจกรรมปลูกป่า อีก 1 อาทิตย์ ให้ไปช่วยกัน
เก็บขยะ ใส่ชุดจิตอาสา ท าความสะอาดวัดหนองคอน ช่วงเช้าวันพุธ ครึ่งวัน 



รองนายก อบต. ทางเจ้าคณะอ าเภอแจ้งมา มีทั้งหมด 3 จุด ซึ่งวัดโพนค า แล้วเร็จเรียบร้อย เหลือ หนองคอน 
กับเปงจาน จะท าการประสานกับเจ้าคณะอ าเภออีกที ว่าจะจัดวันไหน 

 
รองปลัด อบต. ท้องถิ่นอ าเภอ มาติดตามงาน อยากให้มีการปรับปรุงภูมิทรรศ ภายในส านักงาน ให้มีสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากมีทองอุไร อยู่ จึงอยากให้ปลูกทองอุไร ตามแนวทางเข้า ตัดหญ้า 
ทาสีรั้ว ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 
รองนายก อบต. เสนอ จัดปลูกรอบนอก หอถังน้ า และตัดหญ้า เพราะบริเวณนั้น ไม่มีอะไรรบกวน หากมี

โอกาศเหมาะสมค่อยคุยเรื่องนี้อีกที 
 
ประธาน หากไม่มีท่านใด เสนอเรื่องใดๆเพ่ิมเติม  กระผมขอปิดการประชุม 
 
 กล่าวปิดประชุม  

 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 
                 ( นายสุเมธ   มโนทัย ) 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 
             ( นายสมนึก  ฉันโชคดี) 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


