
 
รายงานการประชุมประจ าเดือน พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบล โพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
ครั้งท่ี 9/2562 

เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
  1. นายศิริ นิลแสง ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โพนแพง   ประธาน 
  2. นายพิมล พุ่มจันทร์  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง       
  3. น.ส.รัศม์ิสิกานต์  สาลีพันธ์ 
 4. นางชนม์นิภา  ชัยจันทา 
 5. น.ส.สุทธิณี  ศรีรักษ์ 
 6. นายอนุชา  ขัติยนนท์ 
 7. จ.ส.ต.ไชย์พรภ์  ภูศรีฤทธ์ิ 
 8. น.ส.อมรรัตน์  วรโภชน์ 
 9. นายมงคล  ผ่องใส 
 10. นายสุรัตน์  ปาสานะโม 
 11. นายนิติศีกดิ์  ญาติค า 
 12. นายอ่อนศรี  วิสุงเล 
 13. นายโชค  ทศเจริญ 
 14. นายธงชัย  ธนาไสย 
 15. นายบุญธรรม  พิมพ์วัน 
 16. นายจักรพันธ์  ประจิมทิศ 
 17. นายกฤษฎา  ไชย์รัตน์ 
 18. นายอุทัย  พรมวงษา 
 19. นายส าลี  นาเมืองรักษ์ 
 20. นายองอาจ  ท าเนาว์ 
 21. นายเกียรติศีกดิ์  มูลเจริญ 
 22. นายเกรียงศักดิ์  ค าสิทธ์ิ 
 23. นายสุขสันต์  เจริญดี 
 24. นายกฤษฎ์ธัญทัพพ์  หอมหวน  
 25. นายต้อย  ชาภิรมย์ 
 26. นายปริญญา  พานโชติ 
 27. นางพรพินยา  สิงห์ทิศ 
 28. นายศักดิ์ชัย  ลาสงยาง 
 29. นางวยุลี  อินทรักษ์ 
 30. น.ส.วีรนุช  ค าสิทธ์ิ 
 31. น.ส.ชนิสรา  สารกุล 
 32. น.ส.สิริวิมล  ลีเพ็ญ 



 33. น.ส.สุจันญา  ใยหงส์ 
 34. นางจิรนันท์  เจริญดี 
 35. นางประกาย  ปัตถามัย 
 36. น.ส.บัวผิน  พรมมา 
 37. น.ส.ฉัตรสุคนธ์  แก้วอุดร 
 38. นางภาวิณี  ประจิมทิศ 
 39. นางกชมน  โทสาลี 
 40. นางทองอินทร์  ลาสงยาง  
 41. น.ส.สิรินดา  วันชูพร้ิง 
 42. นางชฎาธาร  ท าเนาว์ 
 43. นางสุพรรษา  ประจิมทิศ  
  
 
   
เร่ิมประชุมเวลา 15.00 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1.     เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  -ไม่มี- 
 
         
วาระที่ 2.     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคร้ังที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ให้ที่ประชุม
รับรอง 

 
         มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
             

วาระที่ 3.     เร่ืองสืบเนื่อง  

  -ไม่มี- 

 

วาระที่ 4.     เร่ืองเพ่ือทราบ 
4.1 แจ้งรายละเอียด นัดหมายก าหนดการ กิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับกรม
ประมง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562  
 

         มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
4.2 แจ้งรายระเอียดกิจกรรมถนนเฉลิมพระเกียรติ 
 

          มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 5.     เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
        -ไม่มี- 



วาระที่ 6.    เร่ืองอ่ืน ๆ  

  -ไม่มี- 

 

ประธาน กล่าวเปิดประชุม  

นายศิริ นิลแสง สวัสดีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่มาประชุมในวันนี้ เพื่อปรึกษาหารือ เร่ืองกิจกรรม 
ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 มอบหมาย ผอ.กองคลัง 
ประสาน กับทางกรมประมง  เร่ืองอาหารผู้ว่าราชการจังหวัด จัดอาหารอะไรก็ได้ง่ายๆ  

 เร่ือง ถนนเฉลิมพระเกียรติ ใช้ถนน บ้านโนนโพธ์ิทอง-ดงมดแดง ขอมอบให้ท่านรองพิมล
ด าเนินการต่อครับ 

 

รองนายก อบต. ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day ที่วัดโพนค า บ้านผักขะ ยังเหลือที่ 

นายพิมล พุ่มจันทร์ ต้องด าเนินโครงการอีก 2 วัด คือ วัดหนองคอน และ วัดเปงจานเหนือ  

 การปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ มีการจัดสถานที่ เวที และทางเดินลงไปปล่อยปลา ติดต่อทาง
วัดหนองคอน เพ่ือขอยืมของ จะขอเย็นวันอาทิตย์ ขนของไปก่อน ใช้รถขยะ ขน 2 เที่ยว  

 

นักป้องกันฯ ขยะอยู่ในรถ เก็บตั้งแต่วันศุกร์ ขยะมีน้อย ถ้าเอาไปทิ้งจะไม่คุ้มค่าน้ ามัน เก็บขยะของ หมู่ที่ 6 
หมู่เดียว  

 

ผอ.กองช่าง เสนอให้ขนของวันจันทร์ เนื่องจากไกลหมู่บ้าน กลัวว่าของจะหาย 

 

รองนายก อบต. ช่วยกันนะครับ ส่วนป้าย ทางประมง จะท ามาเอง การจับผ้าประดับตกแต่ง ต้องใช้บุคลากรที่
มีความช านาญ ขอ ครูแยะ ครูม้วน 

 

รองปลัด อบต. ขอให้หลังจากเด็กทานข้าวเสร็จแล้ว ให้ผู้ปกครองมารับ เพื่อให้ครูทุกท่านไปช่วยกัน จะได้
เสร็จเร็ว 

 

รองนายก อบต. อยู่ที่ส่วนการศึกษา แจ้งคุณครู และผู้ปกครองด้วยครับ ทางท่านผู้ว่าฯ อยากให้ออกมาดูดี
ที่สุด โต๊ะหมู่บูชา กรวยที่จะท าพิธี จะเอายังไง ไม่ติดต่อมาเลย ทางกรมประมงก็เงียบ วันจริง 



นัดรวมตัว ก่อน 09.30 น. ผู้ว่าฯ มา 11.00น. การแต่งกาย ข้าราชการแต่งกายชุดสีกากี
แขนยาว พนักงานแต่งกายชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง  

 ถนนเฉลิมพระเกียรติ พันธ์ุไม้ได้มา 700 ต้น หาวันนัดหมายปลูกต้นไม้ 

มติที่ประชุม วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ท าการขุดหลุมเตรียมปลูก 

 ท าการปลูกต้นไม้ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562   

 

รองนายก อบต. จะมีการเลี้ยงอาหารนักโทษ อบต.ละ 1,000 บาท ใครมีเสื้อกันหนาว ก็เอามาบริจาคนะครับ 
งานวันที่ 26/7 ทางนายยก อบต. มอบให้ นักป้องกันฯ ไปแทนนะครับ วันที่ 26/7 ส่วนการ
ปลูกต้นไม้ จะเอาไม้ไผ่ท าหลักและคอกล้อมต้นไม้ ระยะห่าง 50 เมตร ให้เชิญ ส.อบต. 
ผู้ใหญ่บ้านมาช่วยกัน  

 การลงชื่อมาปฏิบัติงาน ให้ลงชื่อด้วยนะครับ การอยู่เวร โดยเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ต้องอยู่กัน 2 
คน เวลามีปัญหา จะได้ช่วยกันได้ เวรกลางคืนก็เช่นกันครับ ธงชาติตอนเช้าเอาขึ้นให้หนอยนะ
ครับ ดูแลช่วยกันหน่อยนะครับ ดูตั้งแต่หน้าป้าย อบต. เข้ามา มีอะไรก็บอกกัน 

 

ผอ.คลัง เวรกลางวันมีไหมคะ ไม่เห็นมีใครมาเลย 

 

รองนายก อบต. ช่วยกันดูแลตามหน้าที่ของตนเองหน่อยครับ 

 

ประธาน งานปลูกต้นไม้วันที่ 26 ปลูก วันที่ 25 ขุดหลุมปลูก ให้ทางธุรการท าหนังสือเชิญ ผู้ใหญ่บ้าน 
ส.อบต. เข้าร่วมด้วยนะครับ 

 

ผอ.กองช่าง  เอาไว้ประสานกับทางกองคลัง  เร่ืองการท าถนน ม.11 ม.7 ม.12 ม.1 ม.2 เสร็จแล้วนะครับ 
ม. 4 ม.13 ม.8 ม.9 ยังไม่ท า เงินยังไม่เข้ามา ถ้าเงินเข้ามาช่วยแจ้งด้วยนะครับ ช่วงนี้ออก
ซ่อมถนน 1 จุด ม,8/3/2 มีแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ  

 

ผอ.กองคลัง งบประมาณสิ้นเปลืองมาก ช่วยกันประหยัดนะคะ ยกเว้นงานประปา เป็นความเดือดร้อนของ
ชาวบ้าน การใช้รถ ต้องรวมกันไปนะคะ คนไหนไป คนนั้นต้องขออนุญาตเองนะคะ งาน
กิจกรรมส่วนรวม กองคลังต้องไปร่วมนะคะ โดยเฉพาะ มงคล ต้องเข้าร่วมนะคะ 

 



ประธาน  งานพิธี อบต.ของเราคนแยะ แต่เข้าร่วมน้อยมาก ต่อไปให้ ผอ.คลัง เช็คชื่อ เพื่อเวลาประเมิน
จะได้ตัดคะแนน ตามทุกส่วนหน่อย มีใครจะส่งเอกสารอะไรไหม จะได้ช่วยกันประหยัด กอง
การศึกามีอะไรเพ่ิมเติมไหมครับ 

นักป้องกันฯ  การใช้รถของกู้ชีพ จะถ่ายเอกสารให้ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนศูนย์ด ารงธรรม มีอยู่ 2 เร่ืองนะครับ 

 

รองนายก อบต.  รถกู้ชีพ ใช้ไปถึง อ.รัตนวาปี ปากคาด ไปหนองคายไม่ได้  ถ้าเกิดอุบัติเหตุ นายกต้อง
รับผิดชอบ หน้าฝนแต่ไม่มีฝน สถานีสูบน้ า เตรียมความพร้อมทั้ง 3 สถานี รถน้ าด้วยนะครับ  

 

ประธาน  มีใครเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ หากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับ 

 กล่าวปิดประชุม   

  

เลิกประชุมเวลา  16.30น. 

 

 
             (นางสาวอมรรัตน์  วรโภชน์) 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 
           (นายสมนึก  ฉันโชคดี) 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


