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รายงานการประชุม
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลขนอม

คร้ังท่ี  4/ 2551
วันท่ี  27  มีนาคม  พศ. 2551

เวลา  15.00  น.
ณ.  หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลขนอม

ผูเขาประชุม

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอช หมายเหต
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 นายสมปราชญ สุทธิชวย
34 น.ส.ร่ืนฤทัย หวงสข พนง. กการภารโรง น.ส.ร่ืนฤทัย หวงส
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. . วรีย 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



รายงานการปรชุม

เร่ิมประชุมเวลา  15.00 น.

ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ือง  ประธานแจงใหทราบ
ประธาน 1.1   - กลาวขอบคุณทุกๆ ทานที่มีสวนเกี่ยวของรับผิดชอบในการจัดงาน

กิจกรรมวันบัณฑิตนอย 19 มี.ค. 51  รายละเอียดจะแจงใหที่ประชุมทราบ
ในการประชุมคร้ังตอไป

1.2  เร่ือง การมอบนโยบายในการทํางาน เนื่องจากการทํางานยังไมเปน
ไปตามนโยบายในการทํางานใหชัดเจน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
งานใหถูกตอง โดย ประธานจะไดมีการมอบหมายนโยบายดังกลาว หลัง
จากไดมีการประชุมหัวหนาสวนราชการในวันที่ 3 เม.ย. 51 เรียบรอยแลว
ซึ่งประธานไดกลาววา ตอไปในการทํางานตองเขมขน ตองมีการประเมิน
ผลการทํางาน ใหพนักงานทุกทานมุงปฏิบัติแตในสิ่งที่ดี

1.3 เร่ืองการทัศนศึกษาดูงาน
ประธานไดปรึกษากบัที่ฟประชุมวา ประมาณเดือน มิถุนายน ซึ่งเปนชวง
เวลาที่งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางมีนอย นาจะเปนเวลาที่ดี ที่สมควร
ไปทัศนศึกษาดูงาน และต้ังใจไปในภาคอีสาน
 - มติที่ประชุม  - เห็นวา ตกลงตามที่ทานประธานเสนอ แตการไปดังกลาว
จําเปนตองมีการแบงคร่ึงในจํานวนผูประสงคเดินทาง ซึ่งจะมีประมาณ
40-50 คน ซึ่งความตั้งใจของทานประธาน ตองการนําพนักงานไปดูงาน
ที่รัฐสภา เพื่อใหทุกคนที่ไปไดเขาใจในรูปแบบของรัฐสภา วาเปนแบบ
ใด โดยในสวนของพนักงานมีความเห็นวานาจะเดินทางไปทัศนศึกษาดู
งานคร้ังเดียวพรอมกันหมด ทั้ง อบต. แตทานประธานไดอธิบายตอที่ประ
ชุมใหเขาใจวา ตามระเบียบของทางราชการจะทําเชนนี้นไมได เพราะเปน
เวลาราชการ และในแตะละสวนงานของ อบต. จะตกลงกันในฝายวาผูใด
จะไปกอน - หลัง อยางไร ใหตกลงกันกอน และทานประธานไดแสดง
ความเห็นวา นาจะไปดูงานที่เทศบาลหนองคาย เพื่อยกระดับ อบต. เปน
เทศบาล ในสมัยหนา ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติไปทัศนศึกษาดูบงานที่ภาคอีสาน



โดยจุดแรกจะไปแวะพักคางคืนที่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา  และจุดสุด
ทายที่แวะชมคือ อําเภออรัญประเทศ ฯ 

ประธาน ถามที่ประชุมและเปดโอกาสใหแตละฝายไดแสดงความคิดเห็น
นายอภิชาติ  ใจสบาย แจงใหที่ประชุมทราบ เร่ือง
รองนายกฯ 1) การบริการการแพทยฉุกเฉิน

2) การใหขอมูลขาวสาร
3) เร่ืองไฟลุกไหมบริเวณสามแยกครูประวิง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 / 
สถานการณเรียบรอย สามารถดับไฟไมใหลุกลามได

นายธวัชชัย  ไชยเทพ ชี้แจงเรื่องการเขามาตรวจงานของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ซึ่งมีขอ
ปลัด อบต. บกพรองที่พบ คือ เร่ืองการจัดทําเอกสาร หลักฐานในการทํางาน
ประธาน ขอบคุณปลัด อบต. และเนนย้ําวาในการทํางานตอไป ใหทุกฝายไดชวยกัน

ปรับปรุงการทํางานของ อบต. ให อบต. ของเรา เปนอบต. เกรดดี และสนับ
สนุนใหพนักงานอบต. ที่มีความพรอมที่จะพัฒนาตนเองไดเขารับการอบ
รมเพิ่มเติมความรูใหม ๆ และพรอใหการสนับสนุน ขอใหสงเร่ืองมาได / 
ซึ่งจากการที่ประธานไดไปเขารับการอบรม มา 2 แหง เกี่ยวกับกฏหมาย
และระเบียบตาง ๆ ซึ่งปจจุบันมีมากมาย ทําใหไดความรูมากพอสมควร 
และประธานไดใหนายชางโยธา (นายสมชาย ) อธิบายเกี่ยวกับความรูที่
ไดรับจากการเขาอบรม

นายสมชาย  ชวยบรรจง อธิบายเกี่ยวกับความรูเร่ืองกฏหมายควบคุมอาคาร อาทิเชน การขออนุญาต
นายชางโยธา กอสรางอาคาร มีทั้งขอกอน และหลังจากกอสราง 
ประธาน ปจจุบันนี้ บานเมืองกําลังพัฒนา ใหทุกทานชวยกันประชาสัมพันธ วา การ

ขุดดินถมดิน ก็จําเปนตองใชวความระมัดระวัง เนื่องจากมีกฏหมายเกี่ยว
กับการขุดดิน ถมดิน บังคับใชอยูแลว การขุดดิน ถมดิน ตองมีการขอ
อนุญาต ซึ่งในปหนาจะมีกฏหมายเกี่ยวกับผังเมืองออกประกาศใช ทาง
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ จะเขามาตรวจตราความรับผิดชอบมากขึ้น ถาประชา
ชนในเขต อบต. มีปญหาสงสัยอะไร อยางใด ก็ใหถาม อบต. กอนลงมือ
ทํา เนื่องจากอาจจะเปนการกระทําที่ผิดกฏหมาย

หัวหนาสวนโยธา ไมมีเร่ืองชี้แจง
หัวหนาสวนการคลัง  - ชี้แจงเรื่องการจัดทําแผนที่ภาษี

 - การดูแลทรัพยสินของ อบต. คาน้ําเพิ่มขึ้นแตไดปรับปรุง ซอมแซม
สวนที่ชํารุดแลว



 - ปญหาในการแตงต้ังบุคคลใหเปนกรรรจัดซื้อ - จัดจาง
 - ปญหาในการพิมพฏีกา มีปญหาวาฝายใดควรจะเปนผูรับผิดชอบโดยตรง
 - การเปด - ปด ไฟฟา ในระยะเวลาที่มีการอยูเวรยามซึ่งเกิดเวลาที่จําเปน

ประธาน ปญหาตาง ๆ ทราบและเขาใจดี
การดูแลทรัพยสินของ อบต.ยังมีขอบกพรอง
การเปดปด ที วี ถาไมมีผูใดชมก็อยาเปดทิ้งไวหลังจากการประชุม หัวหนา
สวนราชการประจําเดือนเมษายน แลว ปญหาทุกอยางจะไดรับการแกไข
ใหชัดเจนขึ้น  ประธานกลาวเนนย้ําวา การรับผิดชอบงานทั้งในและนอก
หนาที่ของตนเองนั้น กอนที่บุคคลใด จะเขามาทํางานทุกคนควรตองรู แลว
วาตนเองจะเขามาทําหนาที่อะไร เนื่องจากทุกคนสามารถที่จะเขามาทําหนา
ที่ที่ตนเอง ทําอยูแลว
 -  เร่ืองการแตงต้ังกรรมการจัดซื้อจัดจาง เนื่องจากบุคคลากรมีนอย เมื่อ
บุคคลไดรับการแตงต้ัง แลวก็ควรยอมรับ หากมีปญหาใดๆ ผูบริหารสูงสุด
รับผิดชอบอยูแลว
 - เร่ืองการพิมพฏีกา จะปรึกษากันในการประชุมหัวหนาสวน
 - เร่ืองความผิด เวรยาม ในกรณีเกิดความเสียหายตามระเบียบ คือไลออก
สถานเดียว เนื่องจากพวกมิฉาชีพในอําเภอขนอม มากขึ้น

ครูศูนย ไมมีเร่ืองชี้แจง
ประธาน แจงขาวดี ใชโรงเรียนบานหนาดานเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และจะดําเนิน

การใช เปนศูนยบริการดานตางๆ ประธานยินดีสําหรับทุกๆ ทาน ในการ
ติชม ใหชาวบานเห็นวา อบต. ชุดนี้พึ่งได ใหทุกคนรูหนาที่ตัวเอง ถาไม
รูหนาที่ตัวเอง แลวก็จะไปกาวกาย หนาที่คนอ่ืน หลังจากเดือนเมษายน
ศกนี้แลว จะรอระเบียบกระจายอํานาจในการบริหารงานของภายในองค
กร

เจาหนาท่ีฝายวิเคราะห ปญหาเร่ืองกรรมการตรวจรับ การตรวจรับโครงการใหญๆ  กรรมการ
ตรวจรับไมมีความรูเพียงพอ อยากใหขอความชวยเหลือ สงชางหรือผูมี
ความรูดานนั้นๆ มาชวยในการเปนกรรมการตรวจรับ เนื่องจากปญหานี้
ไดรับการติติงมาจาก สตง. จากการมาตรวจงาน

ประธาน เชิญปลัด อบต. ชี้แจงเรื่องกรรมการตรวจรับ



ปลัด อบต. ใหแตละสวนประชุมกันภายใน หากมีปญหาใดๆใหทําเปนหนังสือ เสนอ
นายกอบต. และตอไปการประชุมประจําเดือนใหมี 2 คร้ัง (ปลัด หรือ-
กับนิติกร) ซึ่งการประชุมที่ดี จะมีการประชุม หัวหนาสวนรอบหนึ่งแลว
จึงมาประชุมในสวนพนักงานภายหลัง

ประธาน ขอบคุณทานปลัด อบต.
"คนเกงตองกลาแสดงปญหา และความคิดเห็น"

ฝายจัดเก็บฯ ถามถึงเวรรักษาการณ วันเสาร
นิติกร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการทํางานนอกเวลาราชการ จะ

หมุนเวียนในแตละชวง ปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานนอกเวลาราช
การดังกลาว เกิดจากการตั้งเงื่อนไขของแตละคน ดังนั้นตองปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในเมื่อใหหัวหนาสวนกํากับดูแลในแตละสวนแลวก็ตองดูแล
ใหเต็มที่

ฝายพัสดุ ใหแนบรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางมาดวย
ฝายปองกัน งบประมาณในปถัดไปเกี่ยวกับวัคซีน ขอใหจัดงบใหเพียงพอดวย
ประธาน กรณีเอาบุคคลภายนอกมาเปนคณะกรรมการตรวจงานจางไดหรือไม
ปลัด อบต. ตามระเบียบทางราชการสามารถ ทําได
ประธาน เนนย้ําใหไดรับของจริงๆ แลวคอยตรวจรับ ,กรณีจัดซื้อก็ขอใหจัดซื้อจริงๆ
ฝายโยธา ขอเสริม / กรรมการในแตละประเภทสามารถขอยืมตัวจากหนวยงานอ่ืนได
ประธาน กลาวขอบคุณ
ฝายการเงิน เสนอใหมีการอบรมพนักงานสวนตําบลทีเดียวพรอมกันไมตองไปอบรม

ที่อ่ืน
ฝายวิเคราะห โครงการที่กําลังจะดําเนินการจัดทําใหผูรับผิดชอบดูแลจุดนี้ดวย
งานธุรการ เร่ืองพิมพงานมีปญหาวา ใครคือผูรับผิดชอบ
รองนายก การบริหารงานบุคคลมีปญหาตอง ชวยเหลือกันถาเกี่ยงกันปญหาไมจบ
ประธาน ทําแบบใดใหทุกคนอยูรวมกันอยางมีความสุข

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม
2.1  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 3/2551 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2551

มติท่ีประชุม รับรอง
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง  พิจารณา

3.1  งานสงกรานต ปนี้ รวมกับโรงเรียนอุดมปญญาจารยในสวนของ



อบต. รับผิดชอบ มอบประกาศ หรือที่ระลึกสําหรับผูสูงอายุ ต้ังแต 60 ป
ขึ้นไป เขารวมในพิธีดังกลาว ประมาณ 60 คน  ซึ่งอาจมีการคัดเลือกผู
ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับผูสูงอายุ
งบประมาณที่ใชดําเนินการ เพื่อเชาเต็นท โตะ เกาอ้ี และของขวัญ
3.2  โครงการรณรงค ลดและปองกันอุบัติเหตุทางถนน ในชวงเทศกาล
สงกรานต ประจําป 2551 ผูรับผิดชอบ ดําเนินการเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืนๆ
ไมมี

ปดประชุมเวลา  16.30  น.

(นายระลิล  กงอุบล)
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลขนอม

(นายโชคชัย  ทองสม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลขนอม


