
  
รายงานการประชุมประจ าเดือน พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบล โพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
ครั้งท่ี 14/2562 

เมื่อวันท่ี 13 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 
 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. นางจิรนันท์  เจริญดี 
 13. น.ส.ชนิสรา  สารกุล 
 14. น.ส.สิริวิมล  ลีเพ็ญ 
 15. น.ส.ผกามาศ  พิมพ์นนท์ 
 16. น.ส.สุจันญา  ใยหงส ์
 17. นางวยุลี  อินทรักษ์ 
 18. น.ส.วีรนชุ  ค าสิทธิ์ 
 19. นางบังอร  ขัติยนนท์ 
 20. นางกุลธิณี  พนาพนม 
 21. น.ส.ศิริยาภรณ์  เพ่ิมทอง 
 22. นางชฎาธาร  ท าเนาว์ 
 23. นางกชมน  โทสาลี 
 24. นางภาวิณี  ประจิมทิศ 
 25. น.ส.บัวผิน  พรมมา 
 26. น.ส.ฉัตรสุคนธ์  แก้วอุดร 
 27. น.ส.นิภาพร  แสงสุกวาว 
 28. น.ส.สิรินดา  วันชูพริ้ง 
 29. น.ส.อารียา  ขัติยนนท์ 
 30. น.ส.อมรรัตน์  วรโภชน์ 
 31. น.ส.ภัทรจิต  บุทเสน 
 32. นายกฤษธัญทัพพ์  หอมหวน 



 33. นายวรรณวุฒิ  ตันอ้วน 
 34. นายฉัตรชัย  อภัยภักดิ ์
 35. นายปริญญา  พานโชติ 
 36. นายกล้วย  บุญแก้ว 
 37. นายศักด์ิชัย  ลาสงยาง 
 38. นายโชค  ทศเจริญ 
 39. นายเกรียงศักดิ์  ค าสิทธิ์ 
 40. นายมงคล  ผ่องใส 
 41. นายธงชัย  ธนาไสย 
 42. นายเกียรติศักดิ์  มูลเจริญ 
 43. นายนิติศักดิ์  ญาติค า 
 44. นายกฤษฎา  ไชยรัตน์ 
 45. นายองอาจ  ท าเนาว์ 
 46. นายสุรัตน์  ปาสานะโม 
 47. นายสุเมธ  มโนทัย 
 48. นายจักรพันธ์  ประจิมทิศ 
 49. นายสุขสันต์  เจริญดี 
 50. นายสุชาติ  โลหปาน 
 
  
   
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
        -ไม่มี- 
  
วาระท่ี 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                     เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่13/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุม 
  รับรอง 
         มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
             

วาระท่ี 3.     เรื่องสืบเนื่อง  

  -ไม่มี- 
          

วาระท่ี 4.     เรื่องเพ่ือทราบ 
           -ไม่มี- 

วาระท่ี 5.     เรื่องเพ่ือพิจารณา 
          -ไม่มี- 



วาระที่ 6.    เรื่องอ่ืน ๆ  
             6.1 ปรึกษาหารือ แนวทางปฏิบัติการจัดแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด โพนแพงเกมส์ 
  ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 20-21 ธนัวาคม 2562 
 
ประธาน กล่าวเปิดประชุม 
นายศิริ นลิแสง เรื่องการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด โพนแพงเกมส ์ตามเอกสารที่ท่านรองปลัดน ามา ขอ

มอบให้ท่านรองปลัดชี้แจงในที่ประชุม 
 
รองปลัด อบต.  วันนี้จะมาประชุมปรึกษาหารือกัน ในเรื่องการจดังานกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด โพนแพงเกมส์ 

ครั้งที่ 18 ระหว่างวนัที่ 20-21 ธนัวาคม 2562 ตามเอกสารค าสั่งดังนี้ 
 

   
  



  
 



  
 



  
 



  
 
 จะจัดเตรียมงานในวันที่ 19 ธนัวาคม 2562 ขอแจงรายละเอียดประเถทกีฬา 
 ประเภทกีฬาที่จัดแข่งขันมีดังนี้ 
 1 กีฬาฟุตบอลชาย 8 คน 
 2 กีฬาวอเลย์บอลหญิง 
 3 กีฬาเปตองคู่ผสม ชาย 2 หญิง 1  
 4 กีฬาเซปักตะกร้อชาย 
 5 กีฬาวิ่งผลัดกระสอบ 
 6 กีฬาชักคะเย่อ 
 7 กีฬามะเขือยาวตีกอล์ฟ 
 กรรมการตัดสนิกีฬาประเภทต่างๆ ตามเอกสารค าสั่ง 
 
ปลัด อบต. ขอให้ขานรายชื่อแตล่ะท่านว่า ท่านใดมีหน้าที่อะไรบ้าง 
ธนวชิญ์ บรรณบดี  



รองปลัด อบต. ขานรายชื่อแต่ละท่าน ตามต าแหน่งหน้าที่ในใบค าสัง่ และนะน าตัวผู้รับผดิชอบในหน้าที่นั้นๆ ให้
ท่านปลัดทราบ 

 
ที่ประชุม ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่ตามเอกสารใบค าสั่ง โดยชี้แจงรายละเอียด ต าแหน่งหนา้ที่แต่

ละบุคคลโดยละเอียด 
 
ปลัด อบต. สอบถาม หน้าที่ตามใบค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย ทุกท่านเห็นสมควรหรือไม่ หากเห็นไม่สมควร ให้

แจ้ง จะได้ท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ลงในใบค าสั่ง หากไม่มีผู้ขอเปลี่ยนแปลง จะได้ด าเนินการ
ประชุมต่อไป 

 
หัวหน้าฝ่าย เสนอใหโ้อนชื่อนายฉัตรชยั ไปอยู่ฝ่ายสนบัสนุนกีฬาฟุตบอลชาย เพ่ือความสะดวกในการเบิกจา่ย  
บริหารทัว่ไป แต่ให้ท าหน้าที่ตามปรกต ิ
  
กฤษฎ์ธัญทัพพ์ สอบถามค่าตอบแทนกรรมการกีฬาพ้ืนบ้าน เพราะมีแต่กีฬาพ้ืนบ้านที่ไม่ได้ค่าตอบแทน 
 
ปลัด อบต. ขอชี้แจง ตามระเบียบกรรมการตัดสินกีฬา จะเบิกค่าตอบแทนได้เฉพาะกีฬาสากล สว่นกีฬา

พ้ืนบ้านนั้น จัดขึ้นเพ่ือความสนกุสนานเท่านั้น แตจ่ะพยายามจดัหาให้ จะปรึกษากับทางคลังอีกที 
 
ผอ.กองคลัง 1 กรรมการสนามขอความร่วมมือ น้ า ผ้าเยน็ และอ่ืนๆ ให้ชว่ยกันดูแลอย่าให้ขาด จะเตรยีมไว้ให้ที่

กองอ านวยการ 
 2 ฝ่ายปฏิคม ขอให้รับผิดชอบหน้าที่ให้ดี 
 3 ขอให้ชว่ยกันดูแล กรรมการจากภายนอกให้ดีด้วย อย่าให้มคี าพูดได้ เพ่ือให้งานออกมาดีที่สุด 
 
ปลัด - การเบิกงบประมาณในการจดังาน จะเบิกมาไว้ที่คลัง แลว้ให ้ผอ.คลังพิจารณาการเบิกจา่ย โดยมี

ท่านรองปลัดเปน็ผู้จัดการ และปลัดเป็นผู้ทดลองยืม    
 - เรื่องกีฬาคู่เปิดสนาม ขอฝากท่าน ผอ.กองช่าง ประสาน 
 - ขอฝากทุกท่านช่วยกันให้งานออกมาดีที่สุด 
 
ประธาน ขอมอบหมาย รองปลัด อบต. อธิบายผังขบวนต่อ 
 
รองปลัด อบต. ต่อไปเป็นแผนผังขบวน จะมอบหมายหนา้ที่ดังต่อไปนี้ 
 ผู้ถือป้ายผ้าแพร ชนิสรา - อารียา 
 ผู้ถือป้าย อบต. สิรนิดา – ผกามาศ 
 ผู้ถือธงชาต ิ12 ผนื ขอประสาน นักป้องกันฯ จัดหาผู้ถือธงใหค้รบ 
 ผู้ถือธงสี อบต. วรรณวุฒ ิ
 ผู้ถือธงสีหมู่บ้าน รายชื่อจะพร้อมในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 
   
ปลัด อบต. หากหมู่ใดไม่มาให้จัดคนของ อบต. เข้าไปเสริม 
 
ที่ประชุมปรึกษากัน เรื่องผู้เชิญธงหมู่บ้าน ธงชาติ และ ธง อบต. 
 



รองนายก อบต. เสนอให้แต่ละหมู่บ้านจัดหาคนเชิญธงเอง เพ่ือให้เจ้าหนา้ที่ของเราไปดูแลในส่วนอ่ืนๆ 
พิมล พุ่มจันทร์ เพราะทุกปี จะมีคนของแต่ละหมู่บ้านมาอยู่แล้ว ให้แต่ละชุมชนรับผิดชอบเอง 
 
รองปลัด อบต.  สรุป ให้ท่านปลัด อบต. และ รองปลัด อบต. เป็นผู้เชิญธง อบต. 
 ผู้เชิญธงชาติ นายศักชัย  ลาสงยาง 
 ธงหมู่บ้านแตล่ะหมู่บ้าน หากไม่มีผู้เชิญมา ค่อยให้เจ้าหน้าที่ของ อบต. เข้าเสริม 
 
ปลัด อบต. เรื่องนักกีฬาอวุโส ขอฝ่ก ผอ.กองช่าง ติดต่อ นักกีฬาอวุโส จากในชุมชน แลว้ทางปลัดจะท าหนังสือ

เชิญอีกที และมอบหมายให้ ผอ.กองช่าง วิ่งคบเพลิง 
 
รองปลัด อบต.  - ก่อนขึ้นประชุมได้ปรึกษากับท่านปลัดว่า จะท าหนังสือเชิญ ท่านนาก อบจ. ท่านสมาชิกสภา 

อบจ. ที่อยู่ในพ้ืนที่ให้มาร่วมด้วย 
 - วงดุริยางค ์หากจะให้มี จะท าหนังสือขอไป จะให้คุณกฤษฎา ท าผังขบวนตรงนี้เพ่ิม 
 
ปลัด อบต.  เรื่องวงดุริยางค์ ผมจะประสานกับทางโรงเรียนประชาบดี ขอเรือ่งวงดุริยางค์ มาร่วมขบวน 
 
ที่ประชุม ปรึกษาหารือกัน  เรื่องการบรรเลงเพลงในงานและขบวน ว่าจะใช้วงดุริยางค์ท้ังหมด รวมทั้ง เพลง

เปิดและเพลงเชิญธงชาต ิ
 
ปลัด อบต. ขอให้ทุกท่านช่วยกันชว่ยกันใหง้านที่จัดในวนัที่ 20-21 ธันวาคม 2562 ออกมาดีที่สุด 
 
ที่ประชุม สอบถามแนวทางเรื่อง หนว่ยพยาบาลและการรักษาความปลอดภัย 
 
ปลัด อบต.  จากที่เคยปฏิบัติมา แต่ละหมู่บา้นจะมีประธาน อสม.อยู ่ให้ประธาน อสม. ประสานผู้ใหญ่บ้านดูแล

เรื่องความปลอดภัย 
 
รองปลัด อบต.  ขอนัดหมายวันที ่19 ให้ครูทุกท่านมาพบกันที่สนาม เวลา 13.30น. และวันที่ 20 ธนัวาคม ให้

แจ้งผู้ปกครองเด็กว่าจะมีการหยุดศูนย์ 1 วัน สว่นวนัที่ 19 หยุดครึ่งวัน 
 วันที่ 20 ขอนัดหมายเจา้หน้าที่ทุกท่าน ก่อนเวลา 07.30น. หากมีอะไรขาดเหลือจะได้ช่วยเหลือ

กัน 
 
ปลัด อบต.  สรุปให้ทุกศูนย์ ท าหนังสือถึงท่านนายก ว่าทุกศูนย์ขอหยุดวนัที่ 19 ครึ่งวันและวันที ่20 เตม็วัน 

เพ่ือเป็นหลักฐาน หากผู้ปกครองเด็กสอบถาม 
 
รองปลัด อบต. เรื่องรายชื่อ หากขาดตกบกพร่อง ขอให้แจ้งเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง และขอบคุณท่านปลัดที่แนะน า

เรื่องงบประมาณการจัดกิจกรรม พร้อมทดลองยืม 
 
ประธาน  ขอฝากรองปลัด อบต. เรื่องการแจ้งก าหนดการต่อผู้น าชุมชน 
 
รองปลัด อบต. จะน าส่งในวนัจันทร ์พรอมเชิญทุกโรงเรียน และหนว่ยงานในพ้ืนที่ทั้งหมด 
 



ประธาน  อยากให้นัดหมายการขนของหนักในวันที่ 18 ธันวาคม เพ่ือความสะดวก 
 
ผอ.กองช่าง  เรื่องการจัดสถานที่ ขอแรงผู้ชายวันที่ 18 ธันวาคม จัดเตรยีมสนาม ทาส ีขนของ สว่นเตนท์ วันที่ 

19 ค่อยเอาขึ้น 
 
รองนายก อบต. สอบถามเรื่องการแต่งกาย ชุดกีฬา อบต. โพนแพง ทุกท่านน่าจะมีชุดยกเว้นพนักงานใหม่ที่พ่ึงเข้า

มา 
 
ปลัด อบต.  มอบหมายให้รองปลัด อบต. กับ ผอ.กองคลัง รบัผิดชอบจัดการ 
 อีกเรื่องขอมอบหมายนักป้องกันฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในพ้ืนที่ของ อบต. ในวันจนัทร์ 

ให้เบิกอุปกรณ์ทุกอย่างจากทางคลัง ขอให้ทุกท่านช่วยกัน เริ่มจากห้องน้ าถึงบริเวณริมฝั่งโขง 
พร้อมลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
หัวหน้าฝ่าย ขอสอบถามกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันที่ได้ไปร่วมกิจกรรมที่จังหวัดหนองคาย 
บริหารทัว่ไป 
ปลัด อบต. ให้น าป้ายมาท ากิจกรรมในวันจนัทร์ ถือป้ายรณรงค์หน้า อบต. 
 
ประธาน  หากไม่มีอะไรเสริม ขอปิดประชมุครับ 
 กล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  16.45  น. 
  
 
  
 
           
                  (นายสุเมธ  มโนทัย) 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 
        (...........................................) 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


