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รายงานการประชุม
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลขนอม

คร้ังท่ี  2/ 2551
วันท่ี  28  กุมภาพันธ  พศ. 2551

เวลา  15.00  น.
ณ.  หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลขนอม

ผูเขาประชุม

ท่ี ชื่อ - ุล ตําแหนงสก ลายมื ื่อ หมายเหตอช
1 นายโชคชัย ทองสม นายก อบต. ขนอม นายโชคชัย ทองสม
2 นายกิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา รองนายก อบต. ขนอม นายกิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา
3 นายอภิชาติ ใจสบาย รองนายก อบต. ขนอม นายอภิชาติ ใจสบาย
4 นายระบิล กงอบล เลขานุการนายก อบต. นายระบิล กงอบล
5 นายธวัชชัย ไชยเทพ ปล  อบต. ขนอม นายธวัชชัย ไชยเทพ
6 นายทนงศัด์ิ ซับมัน หวหนาสวนโยธา นายทนงศัด์ิ ซับมัน
7 นางจันทิรา พูนนวล หัวหนาสวนการคลัง นางจันทิรา พูนนวล
8 น.ส.ศิริรัตน พิกุลทอง เจาพนักงานธุรการ น.ส.ศิริรัตน พิกุลทอง
9 นายสัญชัย ทองจนทร คนงานทั่วไป นายสัญชัย ทองจนทร
10 นายวัชระ มยุระเปนชะ ผช.ชางไฟฟา นายวชระ มยุระเปนชะ
11 นายวิจิตร ชัยหาญ จนท.ปองกัน นายว ตร ชัยหาญ
12 นายมนัส ขนอม พนกงานขับรถ นายมนัส ขนอม
13 นายชะโลม แปนดําเนิน คนงานทั่วไป นายชะโลม แปนดําเนิน
14 นายสุจินต เจยนอย คนงานทั่วไป นายสุจินต เจยนอย
15 นายสมชาย ชวยบรรจง ชางโยธา นายสมชาย ชวยบรรจง
16 นางสุเพ็ญ สมทรง คนงานทั่วไป นางสุเพ็ญ สมทรง
17 น.ส.พิพวัลย ใจรังษี ครูผูดูแลเด็กเล็ก น. . พวลย ใจรังษี
18 นางคําพร สมเขาใหญ ครูผูดูแลเด็กเล็ก นางคําพร สมเขาใหญ
19 นางวรรณะ ขนอม ครูผูดูแลเด็กเล็ก นางวรรณะ ขนอม
20 นางปาลิกา เสือทอง ครูผูดูแลเด็กเล็ก นางปาลิกา เสือทอง
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21 น.ส.สุธิรา ล่ําสวย ครูผูดูแลเด็กเล็ก น. . รา ล่ําสวย
22 นางนิตยา อิศรเดช ครูผูดูแลเด็กเล็ก นางนิตยา อิศรเดช
23 นางพรรัตน จิตรแจม คร แลเด็กเล็ก นางพรรัตน จิตรแจม
24 น.ส.สุวรรณา สายวารี จนท.การเงินและบัญชี น.ส.สุวรรณา สายวารี
25 นางเสาวณีย ดรุณวรรณ ผช.เจาหนาที่พัสดุ นางเสาวณีย ดรุณวรรณ
26 น.ส.จิราภร ชาญณรงค บุคลากร น.ส.จิราภร ชาญณรงค
27 น.ส.ชณิฏา เพชรรัตน ผช.จนท. ธุรการ น.ส.ชณิฏา เพชรรัตน
28 น.ส.ศรัณยพร เพ็ชรัตน ผช.จนท.ประชาสัมพันธ น.ส.ศรัณยพร เพ็ชรัตน
29 นายพานิชย คชชุม พนกงานขบรถ นายพานิชย คชชุม
30 นายสามารถ ภักดีรัตน นิติกร นายสามารถ ภักดีรัตน
31 นายสมจิตร แซอุย พนกงานขบรถ นายสมจิตร แซอุย
32 นายธีรพงค คงมา คนงานทั่วไป นายธีรพงค คงมา
33 นายสมปราชญ สุทธิชวย คนงานทั่วไป นายสมปราชญสุทธิชวย
34 น.ส.ร่ืนฤทัย หวงสข พนง. กการภารโรง น.ส.ร่ืนฤทัย หวงสุข
35 นางวิรงรอง คงอินทร ครูผูดูแลเด็กเล็ก นางวิรงรอง คงอินทร
36 น.ส.รัตนา บุญสิน คร แลเด็กเล็ก น. . ตนา บุญสิน
37 นางกรองกุล งามพรอม ครูผูดูแลเด็กเล็ก นางกรองกุล งามพรอม
38 นายยุทธนา สืบสมบัติ จพง.พัสดุ นายยุทธนา สืบสมบัติ
39 นายพงศพันธ สุกใส คนงานทั่วไป นายพงศพันธ สุกใส
40 น.ส.สุวรีย  แยมเยื้อน จนท.บันทึกขอมูล น. . วร แยมเยื้อน
41 น.ส.อารีทิพย จิตอารีย จนท.วิเคราะหฯ น. .อาร พย จิตอารีย
42 นางอิงออน ใจรังษี จนท.จัดเก็บรายได นางอิงออน ใจรังษี
43 น.ส.อรุณี สุขครุฑ จนท. ดเกบรายได น.ส.อรุณี สุขครุฑ
44 นายสันติรักษ ขนอม คนงานทั่วไป นายสันติรักษ ขนอม



บันทึกการประชุม

เร่ิมประชุมเวลา  13.00 น.

ประธานท่ีประชุม กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุมแจงใหทราบวา
เหตุที่การประชุมในครั้งนี้ตองลาชากวาที่กําหนด เดิมคือ ในวันที่ 
12 ก.พ. ศกนี้ นั้น ก็เนื่องจาก สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง)
ไดเขามาตรงจงานที่ อบต. เปนเวลาหลายวัน ทําใหลาชา

ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ือง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานฯ เร่ือง  งบประมาณ ป พ.ศ. 2551 นายอําเภอขนอมไดลงนามในขอบัญญัติ

เสร็จเรียบรอยในวันที่ 18 ก.พ. 51

เร่ือง  นโยบายรัฐบาล นายสมัคร  สันทรเวช
เมื่อ รัฐบาลไดแถลงนโยบายเรียบรอยแลว  ขอใหทุกทานติดตามในนโย
บายรัฐบาลดังกลาว เนื่องจากตองปฏิบัติตาม และนโยบายของรัฐบาล
ก็ตรงกับนโยบายของ อบต. หลายขอ

เร่ือง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไท  มท. 1  ก็ไดเนนเร่ือง บทบาท
การทํางานของนายอําเภอ ตองการใหนายอําเภอมีบทบาทในการ
ปกครองมากเหมือนเดิม

เร่ือง แหผาขึ้นธาตุ  เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2551 ทานนายกอบต. ขอขอบ
คุณทุกๆ ทานที่ใหควาทรวมมือในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว โดย
อบต. ขนอม ไดรับคําชมเชย จากนายอําเภอขนอม วามีความพรอมเพรียง
อันดีในการจัดงาน
เร่ือง  การจัดงานวันบัณฑิตนอย
จัดงานในวันที่  28  มีนาคม  2551  (รายละเอียดแจงใหทราบภายหลัง)



เร่ือง  ประชุมสัญจร  หัวหนาสวนราชการ
นายอําเภอขนอมไดใหเกียรติ เลือกใชหองประชุม อบต.ขนอม เพื่อ
ดําเนินการจัดประชุมสัญจร หัวหนาสวนราชการของอําเภอขนอม
ในวันที่ 4 มี.ค. ศกนี้  ในชวงเชาทานนายกฯ ติดประชุมขอใหพนักงาน
ทุกทานชวย กันเตรียมการตอนรับ ดูแลใหดี อยางใหหัวหนาราชการ
ทานใด มาตําหนิ ในภายหลังได และขอใหพนักงานผูดูแลรับผิดชอบ
หนาหองประชุม ดูแลเรื่องน้ํา อาหารวา ใหดีที่สุด คาใชจายทานนายก
เปนผูรับผิดชอบเองไมตองทําเร่ืองเสนออนุมัติ

รองนายก (อภิชาต) เร่ืองประชุมที่สาธารณสุข จว. นครศรีธรรมราช

ปลัด อบต. ใหพนักงานเขาทํางานใหม ชวยแนะนําตัว

หัวหนาสวนการคลัง การจัดเก็บภาษีตามเปาที่ต้ังไว ขออนุญาติ ฆาสัตว ประชาชน เสียภาษี
มากขึ้น 
 - ภาษีปายและภาษีโรงเรือน ยังเก็บไมถึงเปา การตรวจงานของสตง.
ไดรับคําชมจาก สตง. ที่มาตรวจงานวา สวนรวม อยูในเกณฑดี

 - เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
คนไขใน  ตองมีใบสงตัว
คนไขนอก   ตองมีใบเสร็จคารักษา
 - การใชรถยนตสวนกลาง  ใหระบุชื่อผูใชใหชัดเจนใหตรงกับใบขอ
อนุญาติใชรถ
 - การใชโทรศัพททางไกล แตไมไดลงทะเบียนไมสามารถเบิกได
 - การเก็บรักษาเงิน  ใหกรรมการเก็บรักษาเงิน  ทุกวันตองพรอมที่ตู
เซพในเวลาเปด
 -กระเชาของขวัญ  ถูก สตง.เรียกเงินคืน 5000  บาท  (หาพันบาทถวน)
 - หองน้ําชั้นลาง  ชํารุด

ประธาน ใหฝายจัดเก็บพิจารณเรื่อง จัดเก็บภาษี เนื่องจากเก็บภาษีไดนอยเกินไป



หัวหนาสํานักงาน  - เร่ืองเงินสงเคราะห เบี้ยยังชีพ
 - สําหรับพนักงานจางทั่วไป ยังไมมีการแบงหนาที่โดยแนชัด

ประธาน เร่ืองการ ใชรถคันแดง ใหใชในกรณีฉุกเฉินจริง ๆ 

หัวหนาสวนโยธา ระบบงานเปนไปตามขั้นตอนอยูแลว

ฝายบรรเทาฯ กําลังดําเนินการจัดเตรียมการฉีดวัคซีน พิษสุนัขบา

ประธาน  - นายอําเภอขนอมใหคําชมเชยเรื่องการระงับเหตุ อัคคีภัย (เผาปาที่ ม. 12)
 - งานเลี้ยง ที่บานประธาน อปพร.
 - กรณีภัยแลง อาจจะมีแสตนบาย วันเสาร-อาทิตย

ครูศูนยกระดังงา ขอขอบคุณทานนายกอบต. ขนอม ที่หความกรุณานําเด็กไปทัศนศึกษา
ที่ชายทะเล  รวมกับศูนยจงถนอม ขอขอบคุณที่ทานนายกเห็นความ
สําคัญของเด็กเล็ก

ประธานฯ ขอใหครูศูนย ชวยทําทะเบียนประวัติเด็กเล็กสงใหกับนายก อบต. ขนอม
ภายใน 7 มี.ค. ศกนี้

ฝายจัดเก็บ ไมมีอะไร

ประธานฯ  - เร่ืองปลากะตัก  จัดแบงโซนใหอยูหางไกลทะเล
 - เร่ืองความปลอดภัยของนักทองเที่ยว  ขณะนี้กําลังจะทําเปน อปพร.
เคลื่อนที่ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
 - การทํางานของพนักงาน สวนรวมดีขึ้น
 - ในเรื่องการประชาสัมพันธ อบต. ขนอม ยังออนในการ ปชส. ให
ประชาสัมพันธ ผลงานดีๆ ของ อบต. ขนอม ใหมาก เฉพาะในสิ่งที่กําลัง
ทําหรือที่ไดทํามาแลว
 -เร่ืองรถยนตสวนกลาง  ใหพนักงานขับรถเอง ตอไปใหแยกใช รถยนต
ใหใชเฉพาะหัวหนาสวนใหหัวหนาสวนรับผิดชอบ



 - เร่ืองเวรยาม  กรณีการจางเฝาเวร ใหผูวาจางเปนผูรับผิดชอบในกรณี
เกิดความเสียหายขึ้นมา

ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 1/2551   เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2551
 - ที่ประชุมมีมติรับรอง

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองพิจารณา
ประธานฯ  - ขอบัญญัติผานแลว  จึงอยากใหพนักงานไปดูงานเพื่อใหทันกับความ

เปลี่ยนแปลงของโลก โดยจัดแบงเปน 2 รอบ เนื่องจากงบประมาณไม
พอเพียง  รายละเอียดจะนําเสนอ แจงใหที่ประชุมในเดือนหนา

นิติกร จัดใหมีการประสานเรื่องการอบรมรวมระหวาง ต.ขนอม และต.ควนทอง
ซึ่งถาผูบริหารเห็นชอบจะไดทําเปนโครงการเสนอตอไป

เลขานุการนายกอบต. ใหชวยดูแล เร่ือง พระบรมฉายาลักณ ขององคในหลวง หนาที่ทําการ 
อบต. ซึ่งมีฝนตกลงมา อาจจะไดรับความเสียหาย

หัวหนาสวนโยธา การใชอาคาร และการเปด-ปดประตู อบต. กรุณาอยางรุนแรงและอยา
ลางจานในอางลางหนา

ประธานฯ เนนย้ํา
1.  ความสามัคคีในองคกร
2.  อยานําเร่ือง ขางในออกไปขางนอก
3.  อยานําศึกนอก เขาขางใน

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองอื่นๆ
 - ไมมี



ปดประชุมเวลา 16.15  นาฬิกา

ระบิล  กงอุบล
(นายระบิล  กงอุบล)
เลขานุการนายก  อบต.

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

โชคชัย  ทองสม
(นายโชคชัย  ทองสม)

นายกองคการบริหารสวนตําบลขนอม
ผูตรวจรายงานการประชุม


