
รายงานการประชุม 
ข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ 
วันที่  5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. คร้ังที่ 7/2565 

ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ 
********************* 

ผู้มาประชุม    

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1. นายประนอม ไชยเดช นายกเทศมนตรี   
2. นายสัตตภพ แสนพันดร รองนายกเทศมนตรี   
3. นางประเสริฐ  ดอนวิชา รองนายกเทศมนตรี   
4. นายวุฒิพงศ์ พุฒพันธ ์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   
5. นายอุทัย บุตรแสง เลขานุการนายกเทศมนตรี   
6. นายยุทธกร โพธิ์ไหม รองปลัดเทศบาล   
9. นายเจตต์ จันทรเสนา ผู้อำนวยการกองช่าง   

10. นางสาวนิจสิรี อัคเทพ ผู้อำนวยการกองคลัง   
11. นางวิยะดา พรรณารักษ ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ   
12. นางวงเดือน อาริยะจารย ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา   
13. นางสาวสุมาลี จันทะไทย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   
14. ว่าท่ีร้อยตรีกิตติศักดิ์  สุจันทา นักจัดการงานท่ัวไป   
15. นายชาตรี  ศรีทอง คนงานท่ัวไป   
16. นางสาวอิศราภรณ์ สุขสาเกต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   
17. นางสาวรัตน์ติยากร นามภูมี คนงานท่ัวไป   
18. นางสาวกฤษณา พลบูรณ์ คนงานท่ัวไป   
19. นางอาภาพร พรแก้ว ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ   
20. นายพิทยา พรแก้ว คนงานท่ัวไป   
21. นางสาวคัทรียา หลวงประเสริฐ คนงานท่ัวไป   
22. นางสาวสุภาดา สุริยะ คนงานท่ัวไป   
23. นางกาญจนา ภูชุม ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   
24. นางนิภาพร  พั่วพวง ครูผู้ดูแลเด็ก   
25. นางจันทร์ฉาย  หลักบ้าน ลูกจ้างประจำ   
26. นางพิมพ์สุภา ศรีสุพล ครูผู้ดูแลเด็ก   
27. นายสุทธินันท์ รณเรืองฤทธิ์ พนักงานขับรถ   
28. นางสาวศิวนาท สิทธินาม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   
29. นางสาวพจนา วิบูลย์กุล นักวิชาการพัสดุ   
30. นางนิตยา ลมกาหลง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร   
31. นายพงศกร แสงรังสี นักวิชาการสาธารณสุข   
32. นางสาวพนิดา เอกพล คนงานท่ัวไป   
33. นางสาวภัทรภรณ์ มูลเมือง คนงานท่ัวไป   



34. จ่าเอกทรงศักดิ์ จันทรังษ์ เจ้าพนักงานธุรการ   
35. นางสาวพรทิวา  แก้วมะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี   
36. นางสาวกรรณิกา จันทะไทย นักทรัพยากรบุคคล   
37. นายสุริยา จันทะนาม นายช่างโยธา   
38. นายสุพจน์ พลบูรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกนัฯ   
39. นายนฤพจน์ ไชยสงค์ พนักงานขับรถบรรทุกอเนกประสงค์   
40. นางสาวกนกพร  สิทธินาม คนงานท่ัวไป   
41. นายกรกช บุตรมา ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร   
42. นางสาวเกศชฎาภรณ์  ภูตาเพิด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
43. นางสาวจิตติมา เหล่าไชย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
44. นางสาวกรชนก  หัวหอม จ้างเหมาบริการ   
45. นายสราวุธ แก้วสะเทือน ผู้ช่วยนายช่างโยธา   
46. นายอธิชัย  ชินคำ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ   
47. นายอุดมศักดิ์  ปัณณราช คนงานท่ัวไป   
48. นายฌณมนต์  นิลภูมิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
49. 
50. 

นางสาวปัทมนิภา ปัณณราช 
นางศศิธร โพธิ์ไหม  

คนงานท่ัวไป 
ครูผู้ดูแลเด็ก   

ผู้ร่วมประชุม     
1. นายอ่อนตา ผาวิชัย ประธานสภา   

         3. นางปราณี  โสพรม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   
4. นายธีระพงษ์ สาระสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   
7. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงธนาภา ทุงฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
8. นางบัวไล พลดร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
     
     
     

    

    

    
    

     

     

     

    
     
     

ผู้ไม่มาประชุม  



1. 
2. 

นางบัณฑิตา ลีลาศ 
นายรัชชานนท์  สิงห์คำ  

 
รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  

3. นางสาวปริณดา เสียงใส นักวิชาการเงินและบัญชี 

4. นายชัยยุทธ  พลบูรณ์ พนักงานขับรถ 

5. นายชัยชาญ   สุทธิแสน พนักงานขับรถ 

6. นายสิทธิศักดิ ์ ศรีโนนยาง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 

7. นายสาคร  บำรุง คนงานท่ัวไป 
8. นางสุรัส สอดศรี ผู้ดูแลเด็ก 
9. นางพิศมัย ยอดคีรี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

10. นางสาวสุกัญญา พูลทวี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
11. นางสาวลินสุดา แก้วสะเทือน คนงานท่ัวไป 
12. นางสาวกนกวรรณ พละสาร คนงานท่ัวไป 

    13. นางจิราภรณ์ นามมุลตรี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
14. นางเสาวนี  อุ้มบุญ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
15. นางสาวกุสุมาภรณ์ แก้วมาตร ครูผู้ดูแลเด็ก 
16. 
17. 
18. 
19. 

นางปุริมปรัชญ์ โลหิตดี 
นางสาวเบ็ญจมาศ สิงห์มี 
นางรุ่งฤดี ไชยสมบัติ 
นางสาวธมนวรรณ ศรีพุทธา 

ครูผู้ดูแลเด็ก 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

20. นายสุนทร  ประครองสุข นักวิชาการเกษตร 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 
เร่ิมประชุม             เวลา 09.00  น 
ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายประนอม ไชยเดช 

นายกเทศมนตรี - ประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยนายประนอม ไชยเดช นายกเทศมนตรีตำบล                   
กุดหมากไฟ กล่าวเปิดการประชุม ครั ้งท่ี7 /2565 ประจำเดือนกันยายน 2565  
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

 - ขอขอบคุณบุคลากรของเทศบาลตำบลกุดหมากไฟทุกท่านท่ีได้ช่วยกันในการปฏิบัติงาน
ท่ีได้รับมอบหมายซึ่งสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนใน
พื้นท่ีเทศบาลตำบลกุดหมกไฟ เช่น ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบน้ำประปา การทำความ
สะอาดถนนเส้นทางคมนาคมหลัก การให้บริการประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการเป็นไป
ตามอัตลักษณ์ของเทศบาลตำบลกุดหมากไฟคือ “ยิ้มก่อน มืออ่อน พูดเพราะ”  

 
ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุม 
   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 6 /2565  
                                วันท่ี  7  กรกฎาคม  2565 
 
ระเบียบวาระที่ 3    เร่ืองจากที่ประชุมอำเภอหนองวัวซอ 
นายสัตตภพ แสนพันดร 
   รองนายกเทศมนตรี    - ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอหนองวัวซอแจ้งให้ส่วนราชการติดสติกเกอร์สะท้อน

แสงสำหรับรถขนาดเล็กเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นท่ี 
- ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอหนองวัวซอสรุปยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติทางถนนใน
พื้นท่ีอำเภอหนองวัวซอ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนสิงหาคม 2565 มีผู้เสียชีวิต
ท้ังหมด 10 ราย ในพื้นท่ีเทศบาลตำบลกุดหมากไฟมีผู้เสียชีวิต 2 ราย สาเหตุหลักของ
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่เมาสุรา 
- อำเภอหนองวัวซอแจ้งให้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ท่ี
ดัดแปลงหรือสร้างความรำคาญใจแก่ประชาชนให้แจ้งตำรวจหรือสายตรวจในพื้นท่ีเพื่อจะ
ได้ดำเนินคดีตามกฎหมาย 
- อำเภอหนองวัวซอเชิญร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนา
เฉลิมพระบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันท่ี 8 ธันวาคม 2565 ณ วัดบ้าน
โนนสว่าง 
- ศูนย์ปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองวัวซอแจ้งว่าจะมีการซุ่มตรวจปัสสาวะพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐทุกเดือนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นท่ี
อำเภอหนองวัวซอ 

  
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองจากหัวหน้าส่วนราชการ 



นางสาวกรรณิกา จันทะไทย 
  นักทรัพยากรบุคคล        - สำนักปลัดขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเดือนกนัยายน พ.ศ.2565 วันท่ี 9 กันยายน 

2565 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ภูพานน้อย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญทุกท่านร่วม
โครงการโดยพร้อมเพรียงกัน การเดินทางถ้าท่านใดไม่สะดวกท่ีจะใช้พาหนะส่วนตัวในการ
เดินทางให้มารอท่ีเทศบาลตำบลกุดหมากไฟเพื่อโดยสารรถบริการประชาชนของเทศบาล
ตำบลกุดหมากไฟ เวลา 08.30 น. 
- วันท่ี  16 กันยายน พ.ศ.2565 ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการอบรมฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ                
เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกในสถานการณ์จำลองในการระงับเหตุอัคคีภัยในอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ 
- เทศบาลตำบลกุดหมากไฟมีบุคลากรใหม่ท่ีมาปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน คือ                            
1. นายศักดิ์ดา  ดอนวิชา ตำแหน่ง คนงานท่ัวไป 
2. นายชาตรี  ศรีทอง  ตำแหน่ง คนงานท่ัวไป 
- เทศบาลตำบลกุดหมากไฟเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก 
ระหว่างวนัท่ี 12 – 20 กันยายน พ.ศ.2565 

 
 
นางสาวนิจสิรี อัคเทพ 
     ผอ.กองคลัง           - ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 

 
นางวิยะดา พรรณารักษ์ 
  ผอ.กองสวัสดิการฯ     - กองสวัสดิการสังคมจะดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมสานตะกร้าให้กับกลุ่มสตรี

ภายในตำบลกุดหมากไฟ ระหว่างวันท่ี 7-8 กันยายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตำบลกุดหมากไฟ  
- กองสวัสดิการสังคมจะรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันท่ี 7-9 กันยายน                   
พ.ศ.2565 ท่ีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตำบลกุดหมากไฟ 

นางวงเดือน อาริยะจารย์ 
    ผอ.กองการศึกษา      - กองการศึกษาจะดำเนินการจัดโครงการบุญประเพณีบุญทอดเทียนและการแข่งขันสวด

ทำนองสรภัญญะ วนัท่ี 14 กันยายน 2565 ท่ีวัดป่าเลไลย์ บ้านโคกล่าม ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการและร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าการแข่งขันในกิจกรรม
โครงการ  
 

สิบเอกสมพงษ์ สาระรัตน์ 
     ปลัดเทศบาล           - ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

- การประชุมวิสามัญสภาเทศบาล กำหนดประชุมวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ.2565 ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ ส่วนราชการใดมีญัตติท่ีจะต้องนำเข้าท่ีประชุมสภา
เทศบาล ให้บันทึกแจ้งท่ีฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล 
- มติท่ีประชุม กทจ.อุดรธานี ให้รับโอนพนักงานเทศบาล นายศิริชัย ชิณวงศ์ ตำแหน่ง             
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ วันท่ี 3 ตุลาคม 2565 และพนักงานเทศบาลตำบล                       
กุดหมากไฟโอนย้าย จำนวน 1 คน คือนางศศิธร โพธิ์ไหม ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก 



 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลกุดหมากไฟประชุมเพื่อคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการ
เทศบาลจังหวัดอุดรธานี วันท่ี 9 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ท่ีจังหวัดอุดรธานี 

 
ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองจากผู้บริหาร 
นายประนอม ไชยเดช 
  นายกเทศมนตรี - ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการวิ่งการกุศลเพื่อหางบประมาณสบทบทุนก่อสร้าง

ศูนย์ศึกษาแพทย์ของจังหวัดอุดรธานี ในวันท่ี 23 กันยายน 2565 จุดเริ่มต้นวิ่งท่ีอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ 

 - ขอเชิญทุกท่านร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมนิโฮมสเตย์ชุมชนกุดหมากไฟ                    
เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับมาตรฐานของโฮมสเตย์ชุมชนกุดหมากไฟสู่มาตรฐานสากล 
ในวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ                       
เวลา    09.00 น.  

   
ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่น 
นายออ่นตา ผาวิชัย 
   ประธานสภาฯ - ขอสอบถามเรื่องการช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อเป็นกำลังใจ (เงินขวัญถุง) ของบุคลากร

เทศบาลตำบลกุดหมากไฟในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ในกรณีท่ีเคยเป็นสามี 
(ปัจจุบันหย่า) สามารถให้การช่วยเหลือได้หรือไม่ 

 
 
นายประนอม ไชยเดช 
   นายกเทศมนตรี      - ในการช่วยเหลือตามข้อตกลงท่ีเทศบาลตำบลกุดหมากไฟได้กำหนดไว้นัน้ ได้แก่ พ่อ แม่ ลูก 

สามี ภรรยา ท่ีเสียชีวิต และขอให้เป็นปัจจุบัน 
 
             
              
            
เลิกประชุม                 12.00 น. 

      ว่าท่ีร้อยตรี   กิตติศักดิ์  สุจันทา      ผู้จดรายงานการประชุม 
          ( กิตติศักดิ์   สุจันทา ) 
            นักจัดการงานท่ัวไป 

 
 
        รัชชานนท์  สิงห์คำ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             ( นายรัชชานนท์  สิงห์คำ ) 
                                                             หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
 

 
 
 


