
 
รายงานการประชุมประจ าเดือน พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบล โพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
ครั้งท่ี 3/2562 

เมื่อวันท่ี 19 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. นางกชมน  โทสาลี 
 11. นางประกาย  ปัตถามัย 
 12. นางบังอร  ขัติยนนท์ 
 13. น.ส.สิริวิมล  ลีเพ็ญ 
 14. น.ส. ชนิสรา  สารกุล 
 15. น.ส.วีรนุช  ค าสิทธ์ิ 
 16. นางภาวณี  ประจิมทิศ 
 17. นางพรพินยา  สิงห์ทิศ 
 18. นายอุทัย  พรมวงษา 
 19. นายกฤษฎา  ไชย์รัตน์  
 20. นายบุญธรรม  พิมพ์วัน 
 21. นายบุญจันทร์ พรมรัตน์ 
 22. นายศักดิ์ชัย  ลาสงยาง  
 23. นายปริญญา  พานโชติ 
 24. น.ส.ภัทรจิต  บุทเสน 
 25. นายสุขสันต์  เจริญดี  
 26. นายเกรียงศักดิ์  ค าสิทธ์ิ 
 27. นายมานพ  จันทะโยธา  
 28. นายนิติศักดิ์  ญาติค า 
 29. นายมงคล  ผ่องใส 
 30. น.ส.สิรินดา  วันชูพร้ิง 
 31. นางทองอินทร์  ลาสงยาง  
 32. น.ส.นิภาพร  แสงสุกวาว 



 33. นางสุพรรษา  ประจิมทิศ 
 34. นางชฎาธาร  ท าเนาว์ 
 35. นายกล้วย  บุญแก้ว 
 36. นายเกียรติศักดิ์  มูลเจริญ 
 37. นายกฤษฎ์ธรรทัพพ์  หอมหวน  
 38. นางวยุลี  อินทรักษ์ 
 39. นางสาวอมรรัตน์  วรโภชน์ 
 40. น.ส.สุจันญา  ใยหงส์ 
 41. นายธงชัย  ธนาไสย 
 42. นายโชค  ทศเจริญ 
 43. นายองอาจ  ท าเนาว์ 
 44. นายจักรพันธ์  ประจิมทิศ 
   
เร่ิมประชุมเวลา 15.00 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1.     เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-         
 
วาระที่ 2.     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
                     เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุม 
  รับรอง 
 
         มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
             

วาระที่ 3.     เร่ืองสืบเนื่อง  
          3.1 เร่ืองงานแข่งขันกีฬาประชาชน วันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 มอบหมายหน้าที่แต่ละบุคคล 
 
         มติ  ที่ประชุม รับทราบ 
           

วาระที่ 4.     เร่ืองเพ่ือทราบ 
           
  - 
 

วาระที่ 5.     เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
        - 
   

วาระที่ 6.    เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
         - 



ประธาน สวัสดีเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วน และพนักงานทุกท่าน  มอบหมายให้รองปลัด แจ้งหน้าที่ 
นายศิริ นิลแสง ของแต่ละคนนะครับ 
 
รองปลัด อบต. เรียนท่านนายก และผู้บริหารทุกท่าน เร่ืองงานแข่งขันกีฬาประชาชน ในวันที่ 21-22  
นางชนม์นิภา ธันวาคม 2561 
 หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคลมีดังนี้ 
  
 นักป้องกัน รับหน้าที่ ดูแลขบวน 
 ชนิสรา – นิภาพร ถือป้ายผ้าแพร 
 สิรินดา – ผกามาศ  ถือป้าย อบต.โพนแพง 
 อปพร. 12 คน ถือ ธงชาติ และธงสัญลักษณ์ ในหลวง 
 วรรณวุฒิ ถือ ธงสี อบต.  
 ผู้ถือธง อบต. ครูศักด์ิชาย 
 ธงหมู่ 1 ต้อย 
 ธงหมู่ 2 อ่อนศรี 
 ธงหมู่ 3 บุญจันทร์ 
 ธงหมู่ 4 จักรพันธ์ 
 ธงหมู่ 5 มานพ 
 ธงหมู่ 6 สุรัตน์ 
 ธงหมู่ 7 กล้วย 
 ธงหมู่ 8 ธงชัย 
 ธงหมู่ 9 เอ็ม 
 ธงหมู่ 10 อุทัย 
 ธงหมู่ 11 เกรียงศักดิ์ 
 ธงหมู่ 12 สมบูรณ์ 
 ธงหมู่ 13 สุขสันต์ 
 ในวันงาน ต้องมาแต่เช้า  ผู้เชิญธงชาติ มอบหมาย นิติศักดิ์ – สุพรรษา 
 
 รายละเอียดประเภทกีฬาที่ท าการแข่งขัน มีดังนี้ 
 กีฬาฟุตบอล กีฬาวอเล่ย์บอล กีฬาตะกร้อ กีฬาเปตอง กีฬาว่ิงผลัดกระสอบ กีฬาชักเย่อ กีฬา

ว่ิง 7 ขา 
  
 รายชื่อกรรมการ 
 รองพิมล จักรพันธ์ นิติศักดิ์ – กีฬาฟุตบอล 
 ศิริยาภรณ์ นิภาพร ครูศักดิ์ชัย อุทัยวรรณ – กีฬาวอเลย์บอล 
 ครูชฎาธาร รองอ้อม คุณบังอร – กีฬาเปตอง 
 นักป้องกันฯ สิริวิมล ครูติ๊ก – กีฬาตะกร้อชาย 
 ผอ.คลัง วีรนุช นิภาพร สุจันญา ชนิสรา สิริวิมล อมรรัตน์ – ฝ่ายการเงิน 
 อุทัยวรรณ สุชาติ สิรินดา – บันทึกภาพ 
 นักป้องกันฯ – รักษาพยาบาล 
 นันทิดา เมย์ ครูม้วน ครูสัง ตาล ครูทอง ครูตือ ครูติ๊ก หนิง หนุ่ย น้ากาย ติ้ง – ปฏิคม 



 ตัดสินกีฬา 2 วัน วันละ 400 
 ฟุตบอล ผอ.ช่าง สมบูรณ์ เอ็ม ตูน เซญ่า 
 วอเลย์บอล ครูแจ๊ค 
 เปตอง อ่อนศรี ต้อย สุขสันต์ 
 ตะกร้อ อ.สมโชค พร้อมทีม 
  
 กรรมการประจ าสนาม คนละ 200 บาท 
 วอเลย์บอล อุทัย มงคล 
 ตะกร้อ รัตน บอม 
 ฟุตบอล บุญจันทร์ สุรัตน์ สุชาติ 
 
รองนายก อบต. มีหมู่บ้านไหนส่งบ้างครับ 
นายพิมล  
  
  
รองปลัด อบต. ม.1 ม2 ม.6 ไม่ส่ง 
 ม.4 มี 6 ประเภท 
 ม.5 มีเปตอง วอเลย์บอล 
 ม.7 ฟุตบอล 
 ม.8 เปตอง ฟุตบอล ตะกร้อ วิ่งผลัด 
 ม.9 ฟุตบอล ตะกร้อ 
 ม.10 ทุกประเภท 
 ม.11 ฟุตบอล 
 ม.12 ฟุตบอล วอเลย์บอล 
 ม.13 ฟุตบอล ชักคะเย่อ 
  
 ในส่วนของสูจิบัตร จะแจกให้กับประธานของกีฬาแต่ละประเภท 
 ส่วนการลงทะเบียน ของกีฬาแต่ละประเภทแยกกัน แขกท่ีมาร่วมงานอีก 1 ชุด ผู้ร่วมงาน 1 

ชุด หนิงดูแล 
 
รองนายก อบต. แล้วหนิงรู้จักแขกที่มาร่วมงานไหมครับ พวกแขกผู้ใหญ่ 
 
ผอ.คลัง รู้จักกันทุกคนอยู่แล้ว เดี๋ยวพ่ีแอ๋วรับส่วนนี้ค่ะ 
 
รองนายก อบต. นัดหมาย 7 โมงเช้า อยู่ที่สนาม ครับ 
 
ประธาน มีใครเสนออะไรอีกไหมครับ 
 
รองปลัด อบต. กรรมการตรวจรับ ล าบากใจในส่วนนี้ จะขอในที่ประชุมค่ะ 
 
 



นิภาพร สถานที่  จ่าตึ๋ง เอ็ม เจิด 
 อาหาร ครูหน่อย ครูสัง 
 ป้าย ครูแยะ 
 อุปกรณ์กีฬา ช่างอู๊ด 
 ถ้วยรางวัล  น้าอุทัย 
 บรรยายกีฬา  น้ากล้วย น้าบุญธรรม 
 ว่ิงคบเพลิง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 นายกสิพงษ์ ประจิมทิศ 
 นักกีฬาอาวุโส  นาย ธนกร  วิเศษ 
 
ประธาน ในส่วนของการแต่วการเข้าร่วมกิจกรรม ของเจ้าหน้าที่และพนักงาน ให้ใส่เสื้อกีฬา สีฟ้า 
 
รองนายก อบต. เสร็จงานแล้ว ช่วยกันเก็บของท าความสะอาดด้วยนะครับ 
นายธนากร 
 
ประธาน มีใครเสนออะไรไหมครับ 
 
จักรพันธ์ ติดอบรมที่เขต ชุมพล ช่วงเช้า วันที่ 21 ธ.ค. 61 เร่ือง พิษสุนัขบ้า 
 
รองนายก อบต. คร้ังต่อไป แจ้งกรรมการตรวจรับล่วงหน้า ท าตามระเบียบ จะได้ไม่มีปัญหา  
นายพิมล ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ ส่วนท าบุญวันที่ 26 ธันวาคม พระสงค์ 9 รูป หลักๆคือปู่ใหญ่ 

วัดหนองคอน ใครจะท า สังฆทานก็ได้นะครับ ท าอาหารมาร่วมก็ได้ครับ งบอาหาร 5,000.-
บาท  ร่วมกันจัดเตรียมเตรียมสถานที่ วันที่ 25 ธันวาคม 

  
ประธาน หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม  ผมขอปิดประชุมครับ 
 
 กล่าวปิดประชุม 
  
  
   
เลิกประชุมเวลา 16.25 น. 
 
 
             ( นางสาวอมรรัตน์  วรโภชน์ ) 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
 
           ( นายสมนึก  ฉันโชคดี ) 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


