
 
รายงานการประชุมประจ าเดือน พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบล โพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
ครั้งท่ี 13/2562 

เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
  1. นายศิริ นิลแสง ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โพนแพง   ประธาน 
  2. นายพิมล พุ่มจันทร์  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง       
 3. นายธนากร  พิสัยพันธ์  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
 4. นายธนวิชญ์  บรรณบดี  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  
 5. นางเกษมณี  อัปการัตน์  ต าแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
 6. นางชนม์นิภา  ชัยจันทา 
 7. น.ส.รัศมิ์สิกานต์  สาลีพันธ์ 
 8. น.ส.สุทธิณี  ศรีรักษ์ 
 9. นายอนุชา  ขัติยนนท์ 
 10. น.ส.ศิริยาภรณ์  เพ่ิมทอง 
 11. จ.สต.ไชยพรภ์  ภูศรีฤทธิ์  
 12. นายฉัตรชัย  อภัยภักดิ ์
 13. นายสุชาติ  โลหปาน 
  14. นายกรวิทย์  จันไทย 
 15. นายกฤษธัญทัพพ์  หอมหวน  
 16. นายเกียรติศักดิ์  มูลเจริญ 
 17. นายกฤษฎา  ไชยรัตน์ 
 18. นางสาวศิริยาภรณ์  เพ่ิมทอง 
 19. นางสาวอมรรัตน์  วรโภชน์ 
 20. นางวยุลี  อินทรักษ์ 
 21. นางสาวสิรวิิมล  ลีเพ็ญ 
 22. นางสาวชนิสรา  สารกุล 
 23. นางสาวสุจันญา  ใยหงส์ 
 24. นางสาววีรนชุ  ค าสิทธิ์ 
 25. นางกชมน  โทสาลี 
 26. นายนิติศักดิ์ ญาติค า 
 27. นางสาวนิภาพร  แสงสุกวาว 
 28. นายปริญญา  พานโชติ 
 29. นางสาวภัทรจิต  บุทเสน 
 30. นายศักดิ์ชัย  ลาสงยาง 
 31. นางสาวบัวผิน  พรมมา 
 32. นางกุลธิณี  พนาพนม 



 33. นางสาวฉัตรสุคนธ์  แก้วอุดร 
 34. นายมานพ  จันทโยธา 
 35. นายมาโนชย์  มูลสูตร 
 36. นายอ่อนศรี  วิสุงเล 
 37. นายสุขสันต์  เจริญดี 
 38. นายอุทัย  พรมวงษา 
 39. นางจิรนันท์  เจริญดี 
 40. นายองอาจ  ท าเนาว์ 
 41. นายวรรณวุฒิ  ตันอ้วน 
 42. นายกล้วย  บุญแก้ว 
 43. นายสุรัตน์  ปาสานะโม 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
        -ไม่มี- 
 
วาระท่ี 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                     เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ให้ที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  ประชุมรับรอง 
 
         มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
             

วาระท่ี 3.     เรื่องสืบเนื่อง  
          -ไม่มี- 
 

วาระท่ี 4.     เรื่องเพ่ือทราบ 
          4.1 เรื่องก าหนดการ กิจกรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 
 
         มต ิ ที่ประชุมรับทราบ               

วาระท่ี 5.     เรื่องเพ่ือพิจารณา 
        -ไม่มี- 

วาระท่ี 6.    เรื่องอ่ืน ๆ  
             6.1 ก าหนดการกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย ที่จังหวัดหนองคาย วันที่ 9               
  ธันวาคม 2562โดยก าหนดผู้เข้าร่วมขั้นต่ าจ านวน 10 คน 
          มติ  ที่ประชุม เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 



ประธาน  กล่าวเปิดประชุม  
นายศิริ  นิลแสง สวัสดีเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่าน ก่อนอ่ืนขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านแนะน าตัวให้ท่าปลัดรู้จัก

ครับ 
 
เจ้าหน้าที่  แนะน าตัว พร้อมต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ท่าปลัดทราบ 
 
รองปลัด อบต. ขออนุญาตท่านประธานให้ครูที่เข้ามาใหม่ได้แนะน าตัว 
 
คร ู สวัสดีค่ะ ชื่อ นางกุลธิณี  พนาพนม ประจ าอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน 
 
ปลัด อบต. สวัสดี ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้ ที่ได้จัดการประชุม  
ธนวิชญ์ บรรณบดี เพ่ือให้ได้รู้จักกันครับ ผม นายธนวิชญ์  บรรณบดี เป็นคนบ้านเปงจาน รู้สึกยินดีที่ได้กลับมา

พัฒนาบ้านเกิด ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วย การสั่งงาน จะสั่งผ่านทาง ผอ.
กอง และหัวหน้าส่วนต่างๆครับ ให้ไปกระจายงานกันเอง 

 
ประธาน 1) เรื่องงานวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ทางอ าเภอได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ 

หอประชุมอ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคายขอแจ้งก าหนดการกิจกรรมดังนี้ 
 เวลา 06.00 น. จัดพิธีสงฆ์ 
 เวลา 07.00 น. ประธานเดินทางถึงบริเวณพิธี 
 เวลา 08.00 น. ท าพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด 
 เวลา 10.00 น. กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดชัยศรี 
 ขอให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 2) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัด

หนองคาย ณ โรงเรียนฮ่ัวเคียวกงฮัก อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และ ลานเวทีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (ลานน้ าพุพญานาค) อ าเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 

  โดยให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมข้ันต่ า 10 คน  
 การแต่งกาย เสื้อสีขาว กางเกง กระโปรงสุภาพ 
 
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารด้วย การประเมิน ITA ด้วย สอบถาม

รายชื่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้  
 
ที่ประชุมปรึกษากัน ได้รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 10 คน 
 
รองปลัด อบต. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้มีดังนี้ 
ชนม์นิภา ชัยจันทา 1 นายศิริ  นิลแสง  
 2 นางชนม์นิภา  ชัยจันทา 
 3 นางสาวสุทธิณี  ศรีรักษ์ 
 4 นางสาวศิริยาภรณ์  เพ่ิมทอง 
 5 นางสาวสุจันญา  ใยหงส์ 
 6 นางสาวนิภาพร แสงสุกวาว 
 7 นายมงคล  ผ่องใส 



 8 นางจิรนันท์  เจริญดี 
 9 นายกฤษฎา  ไชยรัตน์ 
 10 นายสุเมธ  มโนทัย 
 นัดหมายก าหนดการเดินทาง ออกจาก อบต.โพนแพง เวลา 06.30 น. การแต่งกาย ชุดเสื้อสี

ขาว กางเกงกระโปรงสุภาพ 
 
รองนายก อบต. 1) ขอเสริมเรื่องกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ พร้อมแจ้งก าหนดการโดยละเอียด  
นายพิมล พุ่มจันทร์ อยากให้เข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะๆ เพ่ือภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเรา 
 2) เรื่องการรับ พระบรมฉายาลักษณ์ ที่ทางท่านนายกได้รับพระบรมฉายาลักษณ์มาเม่ือวันที่ 

14 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ทางท้องถิ่นต้องมาจัดพิธีรับมอบ แต่ละ อบต. ต้องจัด
ด าเนินการเอง ต้องจัดการมอบให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งรูปแบบการจัด
ด าเนินการ จะว่ากันตามเอกสารอีกครั้งหนึ่ง 

 3) งานกีฬา ของ อบต. โพนแพง ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2562 เนื่องจาก หากจัดในเดือน 
มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ปีหน้า จะใกล้ช่วงสอบจนเกินไป จะมอบหมายให้รองปลัด อบต. 
จัดการเรื่องการเชิญผู้น าชุมชน การจัดท าป้าย และงบประมาณ 

 4) เรื่องเวรยามประจ า อบต. เนื่องจากครั้งที่ทีมติดตามยาเสพติดไล่ติดตามมาถึง อบต.เรา 
แต่ไม่พบเวรยาม อยากให้รับผิดชอบเวรยามมากว่านี้เพราะเกิดเหตุแล้วไม่มีผู้อยู่เวร 

 และเรื่องยาเสพติด ขอห้ามไม่ให้เข้าไปยุ่งเก่ียว 
 
ประธาน  สอบถามกองคลังเสนอเรื่องในที่ประชุม 
 
ผอ.คลัง 1) เรื่องระบบงานให้ท าตามระบบตามที่เคยได้แจ้งในการประชุมครั้งก่อน 
สุทธิณี ศรีรักษณ์ 2) เรื่องการติดตั้งระบบโทรศัพท์อัตโนมัติภายใน เป็นโทรศัพท์แบบ IP เพ่ือความสะดวกใน

การติดต่อ สามารถลิงค์เข้ามือถือได้กรณีผู้บริหารไม่อยู่ส านักงาน 
 3) เรื่อง พรบ.คอมฯใหม่ หากโพสอะไรที่เสียหาย โดยออกจากหน่วยบริการของ อบต.เรา 

ท่านนายกต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยทางต ารวจสามารถตรวจสอบได้ว่าโพนออกจากwifiตัว
ไหน ขอให้ระวังในการใช้งาน 

 
ประธาน สอบถามรองปลัด เสนอในที่ประชุม 
 
รองปลัด อบต.  1) เรื่องอุปกรณ์กีฬา อยากฝาก คุณกฤษฎา ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในความพร้อม 
 2) จะนัดหมายผู้น าชุมชนในวันที่ 12 ในช่วงเช้า เพ่ือพูดคุยเรื่องการจัดแข่งกีฬา 
 3) เรื่อง คุณครูพรพินยา สิงห์ทิศ ที่ได้โอนย้ายไป ท าให้ตอนนี้มีครูที่บรรจุเหลือเพียง 3 ท่าน 

ขาดอยู่ 1 ต าแหน่ง หากท่านผู้บริหารทราบว่า มีครูท่านใดประสงค์จะโอนย้ายมา สามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

 
ประธาน เชิญนักป้องกันฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 
 
 



นักป้องกันฯ 1) เรื่องขยะวันที่ 5 ธันวาคม ทีมงานขยะอาจไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และอาจมีขยะค้างไว้ใน
รถ เพราะไม่ได้น าไปทิ้ง 

 2) เรื่อง คุณมานพ ให้ย้ายมาอยู่ฝ่ายป้องกันฯ ให้ประจ าที่รถน้ า แต่ในช่วงเช้าให้ท าความ
สะอาดด้านบนเช่นเดิม 

 
ปลัด อบต. 1) เป็นห่วงเรื่องเวรยาม ต่อไปถึงเวรใครต้องมาอยู่เวร เพราะหากมีคนมาตรวจจะเสียถึง

องค์กรณ์ได้ 
 2) เรื่องยาเสพติด จะมีการสุ่มตรวจด้วยอุปกรณ์ เพ่ือแก้ปัญหายาเสพติดผิดกฎหมาย 
 
ประธาน เชิญหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป 1) ขณะนี้ วัดหนองคอนมีงาน ปริวาสกรรม ขอรบกวนฝ่ายขยะเข้าเก็บขยะที่วัดหนองคอน

ทุกวัน เพราะที่วัดมีขยะปริมาณมาก หากสะสมหลายวันจะเกิดเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้ 
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2562  

 2) โครงการเดินวิ่ง มินิฮาร์ฟมาราทอน ได้ตอบทางจังหวัดไปว่าติดกิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ วัดหนองคอน หากใครสะดวก ขอให้เข้าร่วม
กิจกรรมด้วย 

 
ประธาน  หากไม่มีอะไรเสนอเพ่ิมเติม ขอปิดประชุมครับ 
 กล่าวปิดประชุม 
    

เลิกประชุมเวลา 16.10 น. 

 

 
                (นายสุเมธ  มโนทัย) 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 
        (...........................................) 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


