
 
รายงานการประชุมประจ าเดือน พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบล โพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
ครั้งท่ี 4/2562 

เมื่อวันท่ี 09 มกราคม 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. นางชนม์นิภา  ชัยจันทา  
 5. นางสาวสุทธิณี  ศรีรักษ์ 
 6. นายอนุชา  ขัติยนนท์  
  7. นางนันทิดา  นาเหนือ 
 8. น.ส.สิริวิมล  ลีเพ็ญ 
 9. นางบังอร  ขัติยนนท์ 
 10. นางภาวิณี  ประจิมทิศ 
 11. นางกชมน  โทสาลี 
 12. น.ส.สิรินดา  วันชูพริ้ง 
 13. น.ส.นิภาพร  แสงสุกวาว 
 14. นายอุทัย  พรมวงษา 
 15. นายปริญญา  พานโชติ 
 16. น.ส.ภัทรจิต  บุทเสน 
 17.นายมงคล  ผ่องใส 
 18. นายสุรัตน์  ปาสานะโม 
 19. นายอ่อนศรี  วิสุงเล 
 20. นายศักดิ์ชัย  ลาสงยาง 
 21. นายต้อย  ชาภิรมย์ 
 22. นายธงชัย  ธนาไสย 
 23. นายกฤษฎา  ไชย์รัตน์ 
 24. นายเกรียงศักดิ์  ค าสิทธิ์ 
 25. นายวรรณวุฒิ  ตันอ้วน 
 26. นายเกียรติศักดิ์  มูลเจริญ 
 27. นางประกาย  ปัตถามัย 
 28. นายเหรียญทอง  จันทะแจ่ม 
 29. นางทองอินทร์  ลาสงยาง 
 30. น.ส.ฉัตรสุคนธ์  แก้วอุดร 
 31. น.ส.บัวผิน  พรมมา 
 32. นางพรพินยา  สิงห์ทิศ 



 33. นางสุพรรษา  ประจิมทิศ 
 34. น.ส.อมรรัตน์  วรโภชน ์ 
 35. น.ส.ศิริยาภรณ์  เพ่ิมทอง 
  
    
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

วาระท่ี 1.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
         - 
          
วาระท่ี 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
                     เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุม
รับรอง 
 
         มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
             

วาระท่ี 3.     เรื่องสืบเนื่อง  

  - 
 

วาระท่ี 4.     เรื่องเพ่ือทราบ 
          4.1 นัดหมายก าหนดการ กิจกรรมวันเด็ก วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 
 
         มต ิ ที่ประชุมรับทราบ        
 

วาระท่ี 5.     เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   - 
 

วาระท่ี 6.    เรื่องอ่ืน ๆ  

  - 

ประธาน กล่าวเปิดประชุม 

นายศิริ  นิลแสง สวัสดี เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่าน  การประชุมวันนี้จะประชุมเรื่องกิจกรรม วันเด็ก 
มอบหมาย รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด ครับ 

  

 



รองปลัด อบต. เรียนท่านนายก ท่านผู้บริหาร และสวัสดีเพื่อนร่วมงานทุกคน ก่อนอื่น ขอแนะน า ครูผู้ช่วย
ใหม่ 2 ท่าน แนะน าตัวด้วยค่ะ 

 

ครูผู้ช่วยใหม่ สวัสดีค่ะ ชื่อ บัวผิน  พรมมา อยู่ศูนย์เปงจาน ค่ะ 

 สวัสดีค่ะ ชื่อ ฉัตรสุคนธ์  แก้วอุดร อยู่ ศูนย์ทรงธรรมค่ะ 

 

รองปลัด อบต. เรื่อง ก าหนดการ กิจกรรมวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562    

 07.00น. พร้อมกันที่สถานที่จัดกิจกรรม 

 09.00น. พิธีเปิด รองปลัด อบต. กล่าวเปิดงาน นายก อบต. เปิดงาน  

 09.30น. กิจกรรมการแสดงบนเวที ซุ้มกิจกรรมต่างๆ 

 13.00น. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 

 14.45น. มอบรางวัล ปิดโครงการ 

 เรื่องการจัดเวที จะมีการย้ายนสถานที่หรือไม่ 

 

รองนายก อบต. แบบเดิมดีกว่า เนื่องจากแดดไม่ส่องโดนเด็ก ขณะท าการแสดง 

นายพิมล พุ่มจันทร์  

 

รองปลัด อบต.  จัดเต็นท์ 10 หลัง 

 1 ลงทะเบียน 

 2-3 อ านวยการ 

 4-5 โรงทาน 

 6-7 นิทรรศการ 

 8-10 โรงเรียน 

 จัดสถานที่ วันศุกร์ที่ 11 ทางศูนย์เด็กขอหยุด 1 วัน เพ่ือคุณครูจะได้จัดแต่งซุ้มส าหรับจัด
กิจกรรม  ฝ่ายปฏิคม ดูแลแขกให้ทั่วถึงด้วยนะคะ 

 ฝ่ายกิจกรรมของเด็ก 



  -วิ่งผลัดอุ้มลูกโป่ง เด็ก 4 ศูนย์ 

  -วิ่งผลัดอุ้มลูกโป่ง โรงเรียน 5 รงเรียน 

  -วิ่งผลัดกระสอบ 

  -เก้าอ้ีดนตรี 

 ฝ่ายกิจรรมการเล่นของเด็ก 

1. จักรพันธ์  

  2. มงคล 

  3. เกียรติศักดิ์ 

  4. ต้อย 

  5. อ่อนศรี 

 ซุ้มกิจกรรมมี 4 ซุ้ม  

  -ระบายสีภาพ 

  -ฉีกปะ 

  -เล่นกับสี เป่าสี พับ หยดสี 

  -ปั้นดินน้ ามัน ทายปัญหา 

  

ผอ.คลัง การบันทึกภาพกิจกรรม อย่ารวมกัน ให้แยกประเภท 

 

รองปลัด อบต. ลงทะเบียน  ฝน หนิง หนุ่ย 

 เชิญรางวัล บอม รัตน์ ปอ 

 จอดรถ มอบให้ นักป้องกันฯ จัดการ 

 การแต่งกาย ผู้หญิง โจงกระเบน เสื้อผ้าลูกไม้  

           ผู้ชาย เสื้อสีฟ้า  

รองนายก อบต. ท่านนายก อบต. ฝากขอบคุณทุกท่าน ในการจัดกิจกรรม การแขงขันกีฬาประชาชน ส าเร็จ 

นายพิมล ลุล่วงไปด้วยดี และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ เช่นกัน 



ผอ.คลัง แยกสีลูกโป่ง จะแต่งให้สวย ประดับผ้า และลูกโป่ง 

 

รองนายก อบต. ในวันเสาร์ ให้จัดการ สถานที่ให้เรียบร้อย เนื่องจากวันอาทิตย์ มีตลาดนัด 

นายธนากร 

ผอ.คลัง อาหารกลางวัน มีข้าวเหนียว ส้มต า ข้าวกล่อง 

 

ประธาน  มีใครเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ 

 

ผอ.คลัง ในวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ สตง. เข้าตรวจ 

รองนายก อบต. เข้าตรวจ เรื่องยาเสพติด 

นายพิมล 

ประธาน แจ้งแล้วว่าจะเข้าตรวจ ต้องตรวจทุกท่านนะครับ 

รองปลัด อบต. กิจกรรม แยกก่อนทิ้ง ที่ส าคัญที่โรงครัวนะคะ 

ประธาน หากไม่มีท่านใด เสนอเพ่ิมเติม ผมขอปิดประชุมครับ 

 กล่าวปิดประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
             (นางสาวอมรรัตน์  วรโภชน์) 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
 
           (นายสมนึก  ฉันโชคดี) 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


