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รายงานการประชุม
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลขนอม

คร้ังท่ี  3/ 2551
วันท่ี  7  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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ื ื่อท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอช หมายเหต
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 แลเดกเล็ก 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



รายงานการปรชุม

เร่ิมประชุมเวลา  15.00 น.

ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ือง  ประธานแจงใหทราบ
 - ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ มท  0835.1/ว.627  ลงวันที่
27  กุมภาพันธ  2551  เร่ืองการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 2551  ซึ่งจังหวัดไดแตงต้ังคณะทํา
งานตรวจรับรองแลว ของ อบต.ขนอม Core Team ที่ 4 ตํารวจ  ในวันที่
18 มีนาคม 2551 เวลา 08.30 -17.00 น.  ซึ่งตามแบบตรวจรับรองฯ  นั้น
มีทั้งหมด 4 ดาน
1.  ดานการบริหารจัดการ
2. ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
3. ดานการเงินและการคลัง
4.  ดานารบริการประชาชน

ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี 2/2551  ลงวันท่ี  28  กุมภาพันธ
2551

ท่ีประชุม  - รับรอง
ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ือง  พิจารณา

 - เมื่อปที่ผานมากาตรวจไดแบงเปนกลุมซึ่งพนักงานนั้น ไมไดทราบ
ถึงมาตรฐานและขอแนะนําจากผูเขาตรวจ ซึ่งในครั้งนี้จะไดเจาหนาที่
แตละตําแหนงจัดเตรียม เอกสารตามงานที่เกี่ยวของ ละรับผิดชอบชี้แจง
ตอบคําถามแกคณะผูเขาตรวจเพื่อไดเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติงานดวย
รายละเอียด ใหหัวหนาสํานักงานปลัดชี้แจง

นายสามารถ  ภักดีรัตน ตามตารางสรุปผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการฯ  ทั้ง 4 ดาน 
นิติกร  รักษาราชการแทน นั้นดานที่  1  ดานการบริหารจัดการ  จะเปนดานแตรวมงานหลักๆ ใน



หัวหนาสํานักงานปลัด การปฏิบัติและมีผลตอการขอรับผลประโยชนตอบแทนอื่น ของ อบต.
ดวย จึงจะขอเนนใหมีเอกสารครบถวนจึงขอความรวมมือ ทุกสวนทุก
ตําแหนงรวมกันเตรียมขอมูลโดยมีสํานักงานปลัดเปนแมงาน รวมขอมูล
และจัดแยกเปนหมวดหมูใหเรียบรอย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1  การบริหารภารกิจเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
1.2  การบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ อบต.
1.3  การบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกินความคุมคาในเชิงภารกิจ
1.4  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.5  การปรับปรุงภารกิจขององคการปกครองสวนทองถิ่น
1.6  การอํานวนความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประ
ชาชน
1.7  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดานที่ 2.  การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
2.1  การบริหารงานบุคคล
2.2  การพัฒนาบุคลากร
2.3  การดําเนินกิจการของสภาทองถิ่นดานนี้จะมี น.ส.จิราภรณ  ชาญณรงค
บุคคลากรเปนผูรับผิดชอบ และมีผช. เจาหนาที่ประชาสัมพันธเปนผูชวย
ในที่เกี่ยวของกับกิจการสภา
3.  ดานการเงินการการคลัง
ดานนี้ทั้งกมดจะมีการปฏิบัติงานในสวนการคลัง ดังนั้นจึงมอบหมาย
ใหหัวหนาสวนการคลังเปนผูรับผิดชอบและควบคุม โดยตรง
4.  ดานการบริการประชาชน
ดานนี้ในการตรวจมาตรฐาน ประจําป  2550  นั้นมีแค 2 ดาน คือดานกาปอง
กันและบรรเทา สาธารณภัย และเลือกอีกหนึ่งคือดานการสงเคราห
ผูสูงอายุ ตสําหรับปนี้จะตองปฏิบัติทั้ง 10 ดาน ซึ่งรายละเอียดตามแบบ
นั้นมีทั้งสวนโยธา เชน ดานถนน  ทางในและทางเทา ดานการจัดการ
สิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสียดานไฟฟา
สาธารณะและระบบน้ําสะอาด จึงใหรวบรวมขอมูลใหครบถวนดวย
สําหรับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยน้ันก็เหมือนมาตรฐานปที่
ผานมาเจาหนาที่รับผิดชอบก็คงจะเขาใจดีอยูแลว ในสวนที่เหลือจะเปน
หนาที่ของสํานักงานปลัด ที่จะรับผิดชอบ



ประธาน ขอใหทุกสวน ทุกคน รวมกันทําให อบต. ขนอม เปนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีมาตรฐานการปฏิบัติราชการที่ดี เพื่อประโยชนขององคกร
และสามารถกาวขึ้นแขงขันกับทองถิ่นอ่ืนตอไปไดอยางมีคุณภาพ
และก็เพื่อประโยชนแกทุกคนดวย และเมื่อไดรับการตรวจแลวตอไปใหนํา
มาตรฐานนี้และคําแนะนําของผูตรวจไปถือปฏิบัติดวยหากไมมีทานใด
เสนอเรื่องใดอีกก็ขอปดประชุมเร่ืองอ่ืนๆ

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองอื่นๆ
 - ไมมี

ปดประชุมเวลา  16.00  น. (สามารถ  ภักดีรัตน)
นิติกร

ผูจดรายงานการประชุม

(ธวัชชัย  ไชยเทพ)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลขนอม
ผูตรวจรายงานการประชุม


