
 
รายงานการประชุมประจ าเดือน พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบล โพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
ครั้งท่ี 02/2562 

เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 
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. จ.ส.ต.ไชย์พรภ์  ภูศรีฤทธ์ิ 
 8. น.ส.ผกามาศ  พิมพ์นนท์ 
 9. นางนันทิดา  นาเหนือ 
  10. นางเกษมณี  อัปการัตน์ 
 11. นางกชมน  โทสาลี 
 12. นางประกาย  ปัตถามัย 
 13. นางบังอร  ขัติยนนท์ 
 14. น.ส.สิริวิมล  ลีเพ็ญ 
 15. น.ส. ชนิสรา  สารกุล 
 16. น.ส.วีรนุช  ค าสิทธ์ิ 
 17. นางภาวณี  ประจิมทิศ 
 18. นางพรพินยา  สิงห์ทิศ 
 19. นายอุทัย  พรมวงษา 
 20. นายกฤษฎา  ไชย์รัตน์ 
 21. นายต้อย  ชาภิรมย์ 
 22. นายบุญธรรม  พิมพ์วัน 
 23. นายบุญจันทร์ พรมรัตน์ 
 24. นายศักดิ์ชัย  ลาสงยาง 
 25. นายอ่อนศรี  วิสุงเล 
 26. นายปริญญา  พานโชติ 
 27. น.ส.ภัทรจิต  บุทเสน 
 28. นายสุขสันต์  เจริญดี 
 29. นายกรวิทย์  จันไทย 
 30. นายเกรียงศักดิ์  ค าสิทธ์ิ 
 31. นายมานพ  จันทะโยธา 
 32. นายสุรัตน์  ปาสานะโม 



 33. นายนิติศักดิ์  ญาติค า 
 34. นายมงคล  ผ่องใส 
 35. น.ส.สิรินดา  วันชูพร้ิง 
 36. นางทองอินทร์  ลาสงยาง 
 37. น.ส.อุทัยวรรณ  เจริญสุข 
 38. นางเหรียญทอง  จันทะแจ่ม 
 39. น.ส.นิภาพร  แสงสุกวาว 
 40. นางสุพรรษา  ประจิมทิศ 
 41. นางชฎาธาร  ท าเนาว์ 
 42. นายกล้วย  บุญแก้ว 
 43. นายเกียรติศักดิ์  มูลเจริญ 
 44. นายกฤษฎ์ธรรทัพพ์  หอมหวน 
 45. นายอ่อนศรี  วิสุงเล 
 46. นายส าลี  นาเมืองรักษ์ 
 47. นางวยุลี  อินทรักษ์ 
 48. นางสาวอมรรัตน์  วรโภชน์ 
   
เร่ิมประชุมเวลา 15.00 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1.     เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
        - 
 
         
วาระที่ 2.     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
                     เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561  

ให้ที่ประชุมรับรอง 
 

         มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
          

วาระที่ 3.     เร่ืองสืบเนื่อง  

  - 

วาระที่ 4.     เร่ืองเพ่ือทราบ 
          4.1นัดหมายการจัดกิจกรรม วันพ่อ 5 ธันวาคม 
 
         มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
              4.2นัดหมายการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  
 
          มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



วาระที่ 5.     เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
   - 
 

วาระที่ 6.    เร่ืองอ่ืน ๆ  

  - 

ประธาน กล่าวเปิดประชุม 

นายศิริ  นิลแสง สวัสดีเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่าน  การประชุมวันนี้จะพูดคุยเร่ืองกิจกรรม วันพ่อ 

  5 ธันวาคม เร่ิมงาน 06.30น. 

 ใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง นิมนต์พระสงฆ์ 50 รูป เวลา 08.00น. เคารพธงชาติ  

 วางพานพุ่ม ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพียงกัน ข้าราชการ  การแต่งกาย ชุดปรกติ
ขาว  ประชาชน แต่งกายสุภาพ 

 

รองนายก 1.) จากท่ีได้เข้าร่วมการประชุมที่จังหวัดหนองคาย วันที่ 9 ธันวาคม จะมีกิจกรรม  

นายพิมล พุ่มจันทร์ ปั่นจักรยาน“Bike อุ่นไอรัก” มีการมอบเสื้อ 2,500 ตัว ต้องมีการลงทะเบียนก่อน จึงจะ
ได้รับเสื้อ  ปั่นจักรยาน ระยะทาง 29 กิโลเมตร -ครม.สัญจร-บึงกาฬ-หนองคาย-อุดร  

 -การจัดงาน ปราบปรามคอรับชั่น  วันที่ 7 ที่จังหวัดหนองคาย 

 -นโยบายการขับเคลื่อนทางภาครัฐ  

              -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ DLTV 

              -การน ายางพารามาท าถนน 

 

รองปลัด อบต. 2.) กองการศึกษา การแข่งขันกีฬา อบต. 21-22 ธ.ค. งบ 120,000 บาท 

 เงินรางวัล 36,000 บาท งบด าเนินการ 84,000 บาท ไม่ขอรับงบจาก อบจ.   

รายละเอียด งบด าเนินการ 

 -ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน  13,000.- 

 -ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล                        4,000.- 

 -ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์       7,000.- 



 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  3,000.- 

 -ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม         17,000.- 

 -ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมพิธีเปิด             5,000.- 

 -กรรมการบรรยายกีฬา 2 คน คนละ 300บาท  2 วัน รวม 1,200.- 

 -กรรมการตัดสินกีฬาเปตอง 5 คน คนละ400บาท 2วัน รวม 4,000.- 

 -กรรมการตัดสินกีฬาวอเลย์บอล 5 คน คนละ 500บาท 2 วัน รวม 5,000.- 

 -กรรมการตัดสินกีฬาตะกร้อ 5 คน คนละ 500บาท 2 วัน รวม 5,000.- 

 -คณะกรรมการประจ าสนาม 7 คน คนละ 200บาท 2 วัน รวม 2,800.- 

 รวมงบ บริหารจัดการ   84,000 บาท 

 รายละเอียด เงินรางวัล 

-กีฬาฟุตบอล           รางวัลชนะเลิศ            5,000.- พร้อมถ้วยรางวัล 

    รองชนะเลิศอันดับที่1   4,000.-  

    รองชนะเลิศอันดับที่2   3,000.- 

 -กีฬาวอเลย์บอลหญิง  รางวัลชนะเลิศ           3,000.- พร้อมถ้วยรางวัล 

    รองชนะเลิศอันดับที่1   2,000.- 

    รองชนะเลิศอันดับที่2   1,000.- 

 -กีฬาเปตองคู่ผสมชาย2 หญิง 1 

    รางวัลชนะเลิศ           1,200.- พร้อมถ้วยรางวัล 

    รองชนะเลิศอันดับที่1  1,000.- 

    รองชนะเลิศอันดับที่2    800.- 

 -กีฬาเซปักตะกร้อชาย  

    รางวัลชนะเลิศ           2,000.- พร้อมถ้วยรางวัล 

    รองชนะเลิศอันดับที่1  1,500.- 

    รองชนะเลิศอันดับที่2  1,000.- 

 -กีฬาว่ิงผลัดกระสอบ 6 คน (ชาย 3 หญิง 3) 



    รางวัลชนะเลิศ          1,500.- 

    รองชนะเลิศอันดับที่1  1,000.- 

    รองชนะเลิศอันดับที่2    500.- 

 -กีฬาชักคะเย่อ  (ชาย 5 หญิง 5) 

    รางวัลชนะเลิศ           2,000.-      

    รองชนะเลิศอันดับที่1  1,500.- 

    รองชนะเลิศอันดับที่2  1,000.- 

 -กีฬาว่ิง 7 ขา (ชาย 3 หญิง 3) 

    รางวัลชนะเลิศ          1,500.- 

    รองชนะเลิศอันดับที่1  1,000.- 

    รองชนะเลิศอันดับที่2    500.- 

 รวม  36,000.- 

 หลังจากงานกีฬาเสร็จ ก็เป็นงานวันเด็ก ต่อไปก็งานขยะ 

 

ประธาน ท่านรองปลัดชี้แจงให้ทุกท่านทราบแล้ว มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ 

 

รองนายก อบต. เน้นให้ดูแลแขกให้ดี อย่าให้มีปัญหา 

 

ประธาน ทางกองคลังมีอะไรเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ 

 

ผอ.คลัง ไม่มีค่ะ 

 

นักป้องกันฯ 3.) การใช้รถกู้ชีพ ต่อไปไม่ให้ใช้นอกเหนือ งานกู้ชีพ 

 4.) รถขยะ เสียบ่อย หยุดไป 4 วัน หากขยะมีปริมาณมาก เสาร์-อาทิตย์ ต้องออก 2 รอบ 

 ต้องเบิกน้ ามันเพ่ิมข้ึน 



รองนายก อบต. มีขยะหล่นลงพ้ืน เน้นให้เก็บให้เรียบร้อย  

 มอบหมายให้ อ่อนศรี กับ อานนท์ ตัดหญ้าในร่องหน้า อบต. เลยไปทางนิคม ล็อคหนึ่ง 

 

ประธาน 5) งานปีใหม่ นิมนต์พระมา 9 รูป วันที่ 26 ธันวาคม  

 ช่วงเช้าตักบาตร ตอนเย็นดนตรี  

 

รองนายก อบต. เตรียมโต๊ะหมู่บูชา พระผู้ใหญ่ มี เจ้าคณะ รองเจ้าคณะ  

 ร่วมท าบุญตักบาตร ประมาณ 7 โมง เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข   

 ค่าใช้จ่าย 300.- บาท ข้าราชการ 500.- บาท หัวหน้าส่วน 700.- บาท 

 เด็กถ้าจะมาให้แจ้ง จะจัดให้เด็กนั่งต่างหาก   

 จะจัดเร็วขึ้น เผื่อบางคนต้องเดินทางไปต่างจังหวัด  

 เก็บเงิน บังอร กับ ศิริยาภรณ์ เป็นผู้ดูแล  

 

ประธาน ใครมีอะไรเสนอไหมครับ  

 

นักป้องกันฯ มีเฉพาะรางวัลพิเศษก็พอ  

 

ประธาน ของขวัญ ไม่จับนะครับ มีเฉพาะรางวัลพิเศษ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ขอปิดประชุมนะครับ  

 กล่าวปิดประชุม  

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.  

 

 
             ( นางสาวอมรรัตน์  วรโภชน์ )  
              ผู้จดรายงานการประชุม   
           ( นายสมนึก  ฉันโชคดี ) 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 



 
 


