
รายงานการประชุม 
ผูบริหารและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลขนอม 

ครั้งที่ 8 / 2551  
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2551  เวลา 15.00 น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
 

ผูเขาประชุม 
    
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ  หมายเหตุ 

1 นายโชคชัย  ทองสม นายก อบต.ขนอม โชคชัย  ทองสม   
2 นายระบิล  กงอุบล เลขานุการ อบต. ระบิล  กงอุบล   
3 นายธวัชชัย  ไชยเทพ ปลัด อบต. ขนอม ธวัชชัย  ไชยเทพ   
4 นางนิษา  ลิขิตกาญจน จนท.จัดเก็บรายได นิษา  ลิขิตกาญจน   
5 นางอิงออน  ใจรังษี จนท.จัดเก็บรายได อิงออน  ใจรังษี   
6 นางสาวศรัณยพร  เพ็ชรรัตน ผช.จนท.ประชาสัมพันธ ศรัณยพร  เพ็ชรรัตน   
7 นางสาวชนิฎา  เพชรรัตน ผช.จนท.ธุรการ ชนิฎา  เพชรรัตน   
8 นางเสาวนีย   ดรุณวรรณ ผช.จนท.พัสดุ เสาวนีย  ดรุณวรรณ   
9 นางสุเพ็ญ  สมทรง คนงานทั่วไป สุเพ็ญ  สมทรง   
10 นายธีรพงศ  คงมา พนักงานทั่วไป ธีรพงศ  คงมา   
11 นายสมจิต  แซอุย พนักงานขับรถ สมจิต  แซอุย   
12 นายสัญชัย  ทองจันทร พนักงานทั่วไป สัญชัย  ทองจันทร   
13 นายวิจิตร  ชัยหาญ จนท.ปองกันฯ วิจิตร  ชัยหาญ   
14 นายวัชระ  มยุระเปนชะ ผช.ชางไฟฟา วัชระ  มยุระเปนชะ   
15 นางสาวรื่นฤทัย  ทองสุข นักการภารโรง ร่ืนฤทัย  ทองสุข   
16 นางสาวศิริรัตน  พิกุลทอง จพง.ธุรการ ศิริรัตน  พิกุลทอง   
17 นายสุจินต  เจยนอย พนักงานทั่วไป สุจินต  เจยนอย   
18 นายสมปราชญ  สุทธิชวย พนักงานทั่วไป สมปราชญ  สุทธิชวย   
19 นายยุทธนา  สืบสมบัติ จพง.พัสดุ ยุทธนา  สืบสมบัติ   
20 นายจรัญ  สายนวม ชางโยธา จรัญ  สายนวม   
21 นายมนัส  ขนอม พนักงานขับรถ มนัส  ขนอม   



ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ  หมายเหตุ 
22 นายสามารถ  ภักดีรัตน นิติกร สามารถ  ภักดีรัตน   
23 นางจันทิรา  พูนนวล หัวหนาสวนการคลัง จันทิรา  พูนนวล   
24 นายพานิชย  คชชุม พนักงานขับรถ พานิชย  คชชุม   
25 นายพงษพันธ  สุกใส พนักงานทั่วไป พงษพันธ  สุกใส   
26 นายยุทธนา  ชุมชู พนักงานทั่วไป ยุทธนา  ชุมชู   

          
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการประชุม 
 
เร่ิมประชุมเวลา   15.00 น.  

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ือง ประธานแจงท่ีประชุมทราบ
นายก อบต.ขนอม   เร่ืองดวน 

1. โครงการวันแมถึงวันพอ 116 วัน สรางสามัคคี 
1) วันแม 12 สิงหาคม 2551  
2) เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 30 สิงหาคม 2551 ณ กทม. 
3) งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ 

- เร่ืองงานเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ทางอําเภอขนอมโดย
นายอําเภอขนอม กําหนดจัดในวันที่ 15 – 16 กันยายน 
2551 วันที่ 15 กันยายน 2551 เวลา 08.30 น. ณ ศาลา
ประชาคม อําเภอขนอม / โดยการแตงกายใชเสื้อฟา , 
เหลือง , ชมพู สําหรับกางเกงใชสีเขม(ดํา , น้ําเงิน)   

- อบต.ขนอม ใหใสสีเหลืองทุกคน  
- เวลา 09.00 น. ธงเฉลิมพระเกียรติ เดินทางมาถึงอําเภอ

ขนอม (ขบวนที่ 5) เดินทางที่วาการอําเภอขนอม – 
ตลาดบางโหนด 

- เวลา 18.30 น. นายอําเภอขนอม มอบธงใหแกนายก
เทศมนตรีเทศบาลตําบลขนอม เพื่อประดิษฐาน 

วันที่ 16 กันยายน 2551 
การวิ่งธงเฉลิมพระเกียรติ เวลา 08.00 น.  
เวลา 08.15 น.เร่ิมวิ่งไปเทศบาล ตําบลขนอม – เทศบาล
ตําบลทองเนียน โรงไฟฟา – ตลาดบางโหนด (สภ.ขนอม ) – 
ทหารเรือ – กํานัน อบต.ขนอม – อบต.ควนทอง (จุดสุดทาย
สามแยกครูประวิง) 
สําหรับคนวิ่งธง(ถือธง) สีชมพู คนซาย(สีฟา) คนขวา
(เหลือง)  

- จุดแรก นายกฯ (จาก อบต. – หนาบานกํานันต.ขนอม 
)  

- ใหมีรถน้ํา 1 คน ไวคอยบริการน้ํา 
- ใหมี อปพร. เขาทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการเดิน 

วิ่ง ธงจนตลอดเสร็จการวิ่งธง 



- จุดสุดทายที่สามแยกครูประวิง จะมี อบต.ควนทอง 
รับชวงตอไป เพื่อสงใหนายอําเภอขนอมรวมกับ
กํานัน ผูใหญบาน ณ จุดคลองเหลงสงมอบใหกับ 
อําเภอสิชลตอไป 

2. การปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. 
จะมีคําส่ังชัดเจนหลังจากไดมรการรับพนักงาน จางแลวเสร็จ วาบุคคลใดจะ
รับผิดชอบงานอยางไรตอไป และ พนักงานจะตองรายงานผลการปฏิบัติงาน 
เปนรายเดือนตอไปเพื่อใหผูบริหารทราบ 
 - เร่ืองสัญญารับงานและสัญญา จางงาน 
3. เร่ือง  การปฏิบัติหนาที่เวรยาม 

เร่ืองการอยูเวรยามใหปฏิบัติเปนกิจจะลักษณะ และใหปฏิบัติโดยเครงค
รัด โดยเฉพาะสมุดลงชื่อ เขาเวรยาม ใหมีการปฏิบัติใหถูกตองครบถวน (การ
ลงชื่อ) ใหลงชื่อทุกครั้งตอไปการอยูเวรแทน จะมีการพิจารณาเปนพิเศษ 
4. เร่ืองรับสมัครพนักงาน 
5. เร่ือง ขอขอบคุณพนักงานทุกทานที่รวมมือสามัคคีทําความสะอาดสราง

ทอ ลางตลาดสด อบต. ขนอม สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  9/2551  เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม  2551
    เม่ือวันท่ี  21  สิงหาคม  2551 
 
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองพิจารณา
    - ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองอ่ืนๆ 
    -  ไมมี 
 
 
 
 
 
 
 



ปดประชุมเวลา   16.20  น. 
 
 
                  ลงชื่อ.........นายระบิล  กงอุบล......ผูจดรายงานการประชุม 
                     (นายระบิล  กงอุบล) 
                เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
 
 
     
     ลงชื่อ.....นายโชคชัย  ทองสม......ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นายโชคชัย  ทองสม) 
                                                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
 
 
 


