รายงานการประชุม
ผูบริหารและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลขนอม
ครั้งที่ 11 / 2551
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลขนอม
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อ - สกุล
นายโชคชัย ทองสม
นายกิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา
นายธวัชชัย ไชยเทพ
นางนิษา ลิขิตกาญจน
นางอิงออน ใจรังษี
นางเสาวนีย ดรุณวรรณ
นายสมจิต แซอุย
นายสัญชัย ทองจันทร
นายวิจิตร ชัยหาญ
นายวัชระ มยุระเปนชะ
นางสาวศิริรัตน พิกุลทอง
นายจรัญ สายนวม
นายสามารถ ภักดีรัตน
นางจันทิรา พูนนวล
นายพานิชย คชชุม
นายพงษพันธ สุกใส
นายยุทธนา ชุมชู
นางอรุณวรรณ ทองคําดี
นางสาวอารียทิพย จิตอารีย
นางสาวธนัญชนก บุญสัม
นางสาวเพ็ญพักตร ทองจันทร

ตําแหนง
นายก อบต.ขนอม
รองนายก อบต.ขนอม
ปลัด อบต. ขนอม
จนท.จัดเก็บรายได
จนท.จัดเก็บรายได
ผช.จนท.พัสดุ
พนักงานขับรถ
พนักงานทั่วไป
จนท.ปองกันฯ
ผช.ชางไฟฟา
จพง.ธุรการ
ชางโยธา
นิติกร
หัวหนาสวนการคลัง
พนักงานขับรถ
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
จนท.ธุรการ
จนท.วิเคราะหฯ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

ลายมือชื่อ
โชคชัย ทองสม
กิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา
ธวัชชัย ไชยเทพ
นิษา ลิขิตกาญจน
อิงออน ใจรังษี
เสาวนีย ดรุณวรรณ
สมจิต แซอุย
สัญชัย ทองจันทร
วิจิตร ชัยหาญ
วัชระ มยุระเปนชะ
ศิริรัตน พิกุลทอง
จรัญ สายนวม
สามารถ ภักดีรัตน
จันทิรา พูนนวล
พานิชย คชชุม
พงษพันธ สุกใส
ยุทธนา ชุมชู
อรุณวรรณ ทองคําดี
อารียทิพย จิตอารีย
วธนัญชนก บุญสัม
เพ็ญพักตร ทองจันทร

หมายเหตุ

ลําดับที่
22
23
24
25
26

ชื่อ - สกุล
นางสาวชุติมาพร ใจสบาย
นางสาวสุวรรณา สายวารี
นายธนศักดิ์ แซอุย
นายชะโลม แปนดําเนิน
นายทนงศักดิ์ ซับมัน

ตําแหนง
คนงานทั่วไป
จพง.การเงินและบัญชี
นักการภารโรง
เก็บขยะ
หัวหนาสวนโยธา

ลายมือชื่อ
ชุติมาพร ใจสบาย
สุวรรณา สายวารี
ธนศักดิ์ แซอุย
ชะโลม แปนดําเนิน
ทนงศักดิ์ ซับมัน

หมายเหตุ

บันทึกการประชุม
เริ่มประชุมเวลา

10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1
นายก อบต.ขนอม

เรื่อง ประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 แจงใหพนักงานจางทั่วไป 4 คนที่เขาใหมแนะนําตัว
1.2 งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระพี่นางฯ ซึ่งอําเภอขนอมได
จัดพิธี วันที่ 15 พ.ย. 51 ณ. วัดกระดังงา เริ่มเวลา 14.00 น. ให
พนักงานทุกคนเขารวมโดยแตงกายเครื่องแบบไวทุกข
1.3 การจัดงานลอยกระทงประจําป 2551 ในวันที่ 12 พ.ย. 51 ณ. บริเวณทา
น้ําคูระ ไดจัดทําคําสั่ง แจงใหทุกคนทราบแลว และใหถือปฏิบัติตาม
หนาที่ที่รับผิดชอบ และประสานงานกับประธานแตละฝาย
1.4 การกําหนดงานและหนาที่รับผิดชอบของพนักงานตามคําสั่ง อบต. ที่
250/2551 โดยใหจัดทํารายงานการปฏิบัติงานประจําเดือนรายงานให
ทราบ

นางจันทิรา พูนนวล
หัวหนาสวนการคลัง

1.5 สรุปงบประมาณ ประจําป 2551 และผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงาน การประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2551

มติที่ประชุม

- มีมติรับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
- การรักษาเวรยาม การรักษาระวังอุปกรณในสํานักงานในเวลากลางคืน
และใหรายงานการปฏิบัติหนาที่ เวลา 08.30 น. ของทุกวัน
- การรับสมัครพนักงานจาง โดยคํานึกถึงความรู ความสามารถ โดยไม
ไดยึดติดกับฝายใด หรือใคร
- การรับผิดชอบของแตละงานใหทุกคนชวยเหลือซึ่งกันและกันและที่
ผานมาก็มีประสิทธิภาพพอสมควรและไดรับคําชื่นชมจากบุคคลภาย
นอกในเกณฑที่ดี
- การรักองคกร การพูดวิจารณ การปฏิบัติงานของสํานักงาน ใหบุคคล
ภายนอกฟง ขอใหทุกคนคํานึงถึงความเหมาะสมดวย

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง พิจารณา
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่นๆ
5.1 การเขารับตําแหนงของผูวาฯ นครศรีฯ คนใหมคือ นายภาณุ อุทัยรัตน
และไดมอบหมายใหหลักฯ ดังนี้
- นํานโยบายเกาของผูวาฯ คนเดิม เชน ชุมชนอินทรีย
- การประเมินผลการปฏิบัติขององคกร
- การทองเที่ยว การศึกษา
- โครงการพระราชดําริ (ลุมน้ําปากพนัง)
5.2 การปฏิบัติงาน ของ อบต.
- ตามนโยบายของรัฐบาล
- นโยบายผูบริหาร
- งานในหนาที่

นายธวัชชัย ไชยเทพ
ปลัด อบต.ขนอม

- การปฏิบัติงานใหพิจารณาตามภารกิจ
1. งานตามนโยบายของผูบริหาร ตามปญหาความเดือดรอนของประชาชน
2. นโยบายรัฐบาล ซึ่งเปนการปอนภารกิจการตรวจสอบ ของ สตง.
3. ตามหนาที่ ซึ่งเปนการเขาตรวจของจังหวัด , การเงิน
- และจากผลการตรวจสอบของ สตง. ที่ผานมาไมมีความผิด จึงขอชื่นชม
- งานพระราชพิธีถวายเพลิงศพพระพี่นาง ทาง อําเภอขนอม ขอให
รับผิดชอบ ดอกไมจันทน จํานวน 3,000 ชุด , การถายภาพ

นางจันทิรา พูนนวล
หัวหนาสวนการคลัง

- การประหยัดไฟฟา น้ํา
- การเซ็นรับเงินเดือน
- การจายเงินสงเคราะหคนพิการ/คนชรา

นายโชคชัย ทองสม
นายก อบต.ขนอม

-

การจายเงินสงเคราะหนั้นใหจายเปนรายเดือน
ตามหนังสือที่ไดแจงมาแลว
- การปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่ง โดยการกํากับของทางปลัด หัวหนาสวน
หาก
- มีปญหาติดขัดใหสอบถามนายกไดโดยตรง ซึ่งตองชวยกันทําใหองค
กรกาวหนาตอไป

ปดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ.............นายระบิล กงอุบล......ผูจดรายงานการประชุม
(นายระบิล กงอุบล )
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลขนอม

ลงชื่อ.......นายโชคชัย ทองสม.....ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายโชคชัย ทองสม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลขนอม

