
 

รายงานการประชุมประจ าเดือน พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบล โพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวดัหนองคาย 

ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 

ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
  

  1. นายศิริ  นิลแสง         ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
 2. นายพิมล  พุ่มจันทร์    ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
 3. นายธนากร  พิสัยพันธ์  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
 4. นายธนวชิญ์  บรรณบดี ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 5. นางเกษมณี  อัปการัตน์ 
 6. นางชนม์นิภา  ชัยจันทา 
 7. น.ส.รัศมิ์สิกานต์  สาลีพันธ์ 
 8. น.ส.สุทธิณี  ศรีรักษ์ 
 9. นายอนุชา  ขัติยนนท์ 
 10. น.ส.ศิริยาภรณ์  เพ่ิมทอง 
 11. จ.สต.ไชย์พรภ์  ภูศรีฤทธิ์ 
 12. นางจิรนันท์  เจริญดี 
 13. น.ส.ชนิสรา  สารกุล 
 14. น.ส.สิริวิมล  ลีเพ็ญ 
 15. นางวยุลี  อินทรักษ์ 
 16. น.ส.วีรนชุ  ค าสิทธิ ์
 17. นางบังอร  ขัติยนนท์ 
 18. น.ส.ศิริยาภรณ์  เพ่ิมทอง 
 19. น.ส.สุจันญา  ใยหงส ์
 20. น.ส.ผกามาศ  พิมพ์นนท์ 
 21. นางประกาย  ปัตถามัย 
 22. น.ส.สิรินดา  วันชูพริ้ง 
 23. น.ส.ภัทรจิต  บุทเสน 
 24. นายฉัตรชัย  อภัยภักดิ ์
 25. นายกล้วย  บุญแก้ว 
 26. นายกรวิทย์  จันไทย 
 27. นายมาโนชย์  มูลสูตร 
 28. นายสุขสันต์  เจริญด ี
 29. นายอ่อนศรี  วิสุงเล 
 30. นายบุญธรรม  พิมพ์วัน 
 31. นายเกียรติศักดิ์  มูลเจริญ 



 32. นายสุชาติ  โลหปาน 
 33. นายนิติศักดิ์  ญาติค า 
 34. นายเกรียงศักดิ์  ค าสิทธิ์ 
 35. นายวรรณวุฒิ  ตันอ้วน 
 36. นายไพทูรย์  ชาภิรมย์ 
 37. นายสุเมธ  มโนทัย 
 38. นายอุทัย  พรมวงษา 
 39. นายจักรพันธ์  ประจิมทิศ 
 40. นายปริญญา  พานโชติ 
 41. นายศักดิ์ชัย  ลาสงยาง 
 42. นายกฤษธัญทัพพ์  หอมหวน 
 43. นายกฤษฎา  ไชยรัตน์ 
 44. นางกชมน  โทสาล ี
 45. นางทองอินทร์  ลาสงยาง 
 46. น.ส.อมรรัตน์  วรโภชน ์
 47. นางชฎาธาร  ท าเนาว์ 
 48. นางกุลธิณี  พนาพนม 
 49. นางสุพรษา  ประจิมทิศ 
 50. นางภาวิณี  ประจิมทิศ 
 51. น.ส.ฉัตรสุคนธ์  แก้วอุดร 
 52. นางสาวบัวผิน  พรมมา    
 
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1        เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 - ไม่มี- 
 
วาระท่ี 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งท่ี 14/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ให้

ที่ประชุมรับรอง 
 
                    มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 3        เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี- 
 
วาระท่ี 4        เรื่องเพ่ือทราบ 
 - กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2563 
 



วาระท่ี 5         เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 - ไม่มี- 
 
วาระท่ี 6         เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 การลดขยะต้นทาง ลดการใช้ถุงพลาสติก 
 6.2 ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  
ประธาน กล่าวเปิดประชุม 
นายศิริ นิลแสง สวัสดีเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่าน  ก่อนอ่ืนขอประชุมเรื่องงานวันเด็กประจ าปี 2563 

มอบให้ท่านรองปลัด อบต. ชี้แจงในส่วนต่างๆ 
 
รองปลัด อบต. เรียนท่านนายกและสวัสดีเจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้ประชุมกันเรื่องงานวันเด็กแห่งชาติ 

ก าหนดการจัดงานเป็นวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตามรายละเอียดเอกสารใบค าสั่งที่
ได้แจกให้ 



  
  



  
  



  
 
 



  
  
 ในส่วนที่ยังขาดให้ช่วยกันดูช่วยกันแก้ไข ขอนัดหมายวันศุกร์ที่ 10 มกราคม ในการจัด

แต่งสถานที่ หากใครมีไอเดียอะไรให้ช่วยกัน 
 - กิจกรรมหลักๆมีการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง

การละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ  จะจัดกิจกรรมการแสดงและกีฬาของศูนย์เด็กก่อน เพราะเด็ก
จะมีความอดทนน้อยแล้วค่อยต่อด้วยการแสดงและกีฬาของทั้ง 5 โรงเรียน 

 - กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน มีงบจัดการจากทาง อบจ. กรรมการตัดสินกิจกรรมจะมี
ค่าตอบแทนให้ และกรรมการตัดสินการแสดงบนเวทีจะมีค่าตอบแทนเช่นเดียวกัน 

 - กรรมการฝ่ายต่างๆหากใครเห็นว่าไม่เหมาะสม สามารถขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ 
 
รองนายก อบต. สอบถามการจัดกิจกรรมของศูนย์เด็กหากจัดแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านก่อนจะมีผลต่อ 
นายพิมล พุ่มจันทร์ เครื่องแต่งกายหรือไม 
 



ที่ประชุม ปรึกษากันได้ความว่า ให้ศูนย์เด็กท าการแสดงก่อน แล้วค่อยแข่งกีฬา จากนั้นค่อยให้เด็ก
โตท าการแสดงต่อไป 

 
รองนายก อบต. 1 ทุกการแสดงให้จัดคิวและลงรายละเอียดให้ชัดเจน 
 2 เรื่องการจอดรถตามใบค าสั่ง ขอแก้ไข มอบให้นักป้องกันฯ จัดการ 
 3 การจัดเตรียมสถานที่ ขอนัดหมายตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม เรื่องของเวทีและเต็นท์ให้

เรียบร้อยก่อน ส่วนวันที่ 10 มกราคม ทั้งวันจะเป็นการประดับตกแต่งสถานที่  
 4 เรื่องของกรรมการกีฬาพ้ืนบ้าน ให้คุณกฤษธัญทัพพ์เข้ามาจัดการแทนเนื่องจากมีความ

ช านาญ และเคยปฏิบัติมาก่อน 
 5 สอบถามบุคลากรฝ่ายปฏิคมเพียงพอหรือไม่ ขอเพ่ิมคุณสิริวิมล เข้าไปในฝ่ายปฏิคม 

เนื่องจากยังไม่มีรายชื่อ 
 6 สอบถามที่ประชุมเรื่องการแต่งกาย 
 
ที่ประชุม ปรึกษากันเรื่องการแต่งกาย เนื่องจากทางอ าเภอ มีหนังสือขอความร่วมมือ จิตอาสา

พระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก “ให้จิตอาสาพระราชทาน เพื่อสนับสนุน/
ช่วยเหลือการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่” จึงให้แต่งกายชุดจิต
อาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรม 

 
รองนายก อบต. - เรื่องการประชุมที่จังหวัด 
 ก่อนอ่ืนขอขอบคุณทุกท่านในการจัดกิจกรรมกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด โพนแพงเกมส์ 

และกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ที่จังหวัดหนองคาย  
 1 ทางท่านผู้ว่าฯ ฝากมาเรื่องการลดขยะต้นทาง ลดการใช้ถุงพลาสติก มีนโยบายให้เริ่ม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ให้พกถุงผ้าและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน 
รวมถึงการจัดงานวันเด็ก ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกลง ให้เลี่ยงไปใช้ภาชนะกระดาษแทน 

 2 ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ฝากไปทางการคลังว่ามีนโยบายใหม่มาอยากให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับประชาชน เพ่ือป้องกันผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 

 3 ภัยแล้งและพ้ืนที่เสี่ยงในการขาดน้ า ขอฝากทางกองช่างและนักป้องกันฯ หากมีปัญหา
ให้รีบแจ้งทางคณะผู้บริหารเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 4 รูปภาพ พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ ธงต่างๆ หากมีการเสื่อมสภาพ ช ารุด เสียหาย 
ให้รีบด าเนินการแก้ไข ทั้ง อบต. และศูนย์เด็ก 

 5 การข้ึนค่าแรงขั้นต่ าของจังหวัดหนองคาย จาก 315 บาท เป็น 325 บาท 
 - เรื่อง Line Group อบต. ขอให้มีแต่เฉพาะบุคคลที่เก่ียวข้อง ไม่อยากให้มีบุคคลภายนอก

เขา้มา เพราะหากมีการกระทบกระทั่งกันภายใน ยังพอพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้ หาก
มีบุคคลภายนอกจะดูไม่ดี  

 - เรื่องรูปถ่ายติดบอร์ด อยากให้ด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน 
 
นักป้องกันฯ  จากที่ไปประชุมที่อ าเภอมา มีทั้งหมด 4 เรื่อง 
 1 การจัดกิจกรรมอ าเภอยิ้ม อยากให้มีการจัดกิจกรรม โดยให้เราไปจัดกิจกรรมบริการ

ประชาชนที่อ าเภอ 
 2 ทางอ าเภอจะจัดงานกีฬา และขอเงินอุดหนุน ได้แจ้งไปแล้วว่าไม่เข้าร่วม 



 3 การจัดกิจกรรมอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 
 4 การจัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 ให้แล้วเสร็จในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
 
รองนายก อบต.  สอบถามแนวทางการปฏิบัติ อ าเภอยิ้ม และกิจกรรมมอบพระบรมฉายาลักษณ์ 
 
รองปลัด อบต.  จะประสานกับทาง ผอ.คลัง เรื่องการจัดกิจกรรม มอบพระบรมฉายาลักษณ์ ทาง อบต.

เราน่าจะจัดได้ในวันที่ 31 มกราคม 2563 
 
รองนายก อบต.  เรื่องของงบประมาณการจัดกิจกรรมรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ให้อยู่ในดุลพินิจให้

เหมาะสมตามก าลัง ให้ลองดูงานของต าบลอื่นๆที่จัดแล้วมาเปรียบเทียบดู เพื่อหาแนวทาง
ที่เหมาะสม และประสานกับทางประชาชน จัดผู้ที่สามารถเอางานหน้าพระบรมรูปได้มา
ร่วมงาน 

 
ผอ.กองช่าง รายงานความคืบหน้าการท างานต่างๆ แพสูบน้ าต่างๆ และก าลังเตรียมการเจาะบ่อ

บาดาล 
 
รองนายก อบต. สอบถามกรณีท่อขวางทางน้ า 
 
ผอ.กองช่าง  จะประสานพ้ืนที่เข้าแก้ไข 
 
ประธาน หากไม่มีอะไรเสริม ขออนุญาตปิดประชุมครับ 
 กล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
         (นายสุเมธ  มโนทัย) 
       ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
      (........................................) 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


