
 

รายงานการประชุม 
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลขนอม 

ครั้งที่ 5 / 2551  
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2551  เวลา 14.00 น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
ผูเขาประชุม    
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ  หมายเหตุ 

1 นายโชคชัย  ทองสม นายก อบต.ขนอม โชคชัย  ทองสม   
2 นายกิตติศักดิ์  จริยะวัฒนา รองนายก อบต. กิตติศักดิ์  จริยะวัฒนา   
3 นายอภิชาติ  ใจสบาย รองนายก อบต. อภิชาติ  ใจสบาย   
4 นายระบิล  กงอุบล เลขานุการ อบต. ระบิล  กงอุบล   
5 นายธวัชชัย  ไชยเทพ ปลัด อบต. ขนอม ธวัชชัย  ไชยเทพ   
6 นางนิษา  ลิขิตกาญจน จนท.จัดเก็บรายได นิษา  ลิขิตกาญจน   
7 นางอิงออน  ใจรังษี จนท.จัดเก็บรายได อิงออน  ใจรังษี   
8 นางสาวอรุณี  สุขครุฑ จพง.จัดเก็บรายได อรุณี  สุขครุฑ   
9 นางอรุณวรรณ  ทองคําดี จนท.ธุรการ อรุณวรรณ  ทองคําดี   
10 นางสาวศรัณยพร  เพ็ชรรัตน ผช.จนท.ประชาสัมพันธ ศรัณยพร  เพ็ชรรัตน   
11 นางจันทิรา  พูนนวล หัวหนาสวนการคลัง จันทิรา  พูนนวล   
12 นางสาวชนิฎา  เพชรรัตน ผช.จนท.ธุรการ ชนิฎา  เพชรรัตน   
13 นางสาวเครือพร  สุกนางพงค จนท.การเงินและบัญชี เครือพร  สุกบางพงค   
14 นางสาวอารีทิพย  จิตอารีย จนท.วิเคราะหฯ อารีทิพย  จิตอารีย   
15 นางเสาวนีย   ดรุณวรรณ ผช.จนท.พัสดุ เสาวนีย   ดรุณวรรณ   
16 นางสุเพ็ญ  สมทรง คนงานทั่วไป สุเพ็ญ  สมทรง   
17 นางสาวสุวรรณา  สายวารี จพง.การเงินและบัญชี สาวสุวรรณา  สายวารี   
18 นายธีรพงศ  คงมา พนักงานทั่วไป ธีรพงศ  คงมา   
19 นายสมจิต  แซอุย พนักงานขับรถ สมจิต  แซอุย   
20 นายสัญชัย  ทองจันทร พนักงานทั่วไป สัญชัย  ทองจันทร   
21 นายสมชาย  ชวยบรรจง นายชางโยธา สมชาย  ชวยบรรจง   
22 นายวิจิตร  ชัยหาญ จนท.ปองกันฯ วิจิตร  ชัยหาญ   
23 นายวัชระ  มยุระเปนชะ ผช.ชางไฟฟา วัชระ  มยุระเปนชะ   
24 นายทนงศักดิ์  ซับมัน หัวหนาสวนโยธา ทนงศักดิ์  ซับมัน   
25 นายสามารถ  ภักดีรัตน นิติกร สามารถ  ภักดีรัตน   



 
 
บันทึกการประชุม 
 
เร่ิมประชุมเวลา   14.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1   ประธานแจงท่ีประชุมทราบ
นายก อบต.ขนอม เนื่องจากเดือน เมษายน – พฤษภาคม ไมไดประชุมโดยเขารับการอบรมหลัก

สูตรการดําเนินการทางวินัย และหลักสูตรนายก อบต. ที่ กทม. และปทุมธานี 
ในการนี้ไดมอบแนวทางการทํางานใหพนักงานผูใตบังคับบัญชาทุกคนไดยึด
ถือเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

  เร่ืองเวลามาทํางาน   ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 
 หนาที่ ใหทํางานตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา และใหยึดถืออยาง

เครงครัด ทั้งนี้ พนักงานที่ไมคอยชัดเจนในหนาที่จึงไปทําในสิ่งที่ไมใชหนาที่
ของตนเอง 
ความโปรงใส พนักงานทุกคนตองมีสวนรวม และการกระทําใดที่เปนการผิด
วินัยอยางรายแรง โทษก็คือไลออกอยางเดียว 
การตรวจรับงานจาง โดยเฉพาะงานถนน ผูมีหนาที่ใหออกไปดูแลใหดี ซ่ึงใน
ปจจุบันมีหนวยงานคอยตรวจสอบหลายองคกรใหระวังใหดี 
การประหยัด โดยเฉพาะ ทางกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ใหชวย
กันประหยัดน้ํามัน , ไฟฟา และเรื่องพัสดุในสํานักงานใหใชวิธีนํากลับมาใช
ใหม (รีไซเคิล) 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน ดูที่ปริมาณงานเปนหลัก คนที่งานนอย ขั้นนอย คนที่
งานมาก ขึ้นมาก  
โดยใหยึดถือการทํางานตามที่ไดรับมอบหมายและตามนโยบายใหงานออก
มาชัดเจนและโดยยึดถือหลักการใชคนใหถูกกับงาน ในเรื่องคําส่ัง 
การแบงแยกหนาที่การทํางาน ในปงบประมาณใหม 2552 จะออกใชบังคับ 
ใหใชคําส่ังเดิมไปกอน ซ่ึงเมื่อไดมีการมอบหมายงานแลว ในเรื่องการทํา
สัญญาใหยึดถือวายินดีปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และใหถือเปน
นโยบายที่ทุกคนตองรวมกันทํางานโดยตระหนักในหนาที่ ซ่ึงการปฏิบัติงาน 
ผลของงานจะออกมาเปนประการใด ผูบริหารจะเปนผูรับผิดชอบเอง 
เร่ืองการไปทัศนศึกษาดูงาน  ในระหวางวันที่ 14 – 19 กรกฏาคม  ศกนี้ โดย
จะมีการไปทัศนศึกษาและดูงานในหลายจังหวัดในภาคอีสาน ซ่ึงจะมีจํานวน
ผูรวมเดินทางไป – กลับ ประมาณ 50 ทาน โดยใหสิทธิพนักงาน จํานวน 15 
ทาน สวนที่เหลือ ก็จะเปนสมาชิก อบต. ผูใหญบานในแตละหมูของตําบลขน
อมและหัวหนาสวนราชการที่ทํางานเกี่ยวของ 
 



 
 
ในวันที่ 12 กรกฎาคม ศกนี้ จะมีงานเลี้ยงสังสรรค จัดโดยชมรมขนอม – 
กทม. ขอเชิญทุกทานไปรวมงาน 
เร่ืองงบประมาณ เสนทางงบประมาณ / มีหนาที่ใหชวยกันคิดชวยกันทํา โดย
การเขียนโครงการเสนอขึ้นมา เพื่อนํามาเสนอตอเจาของโครงการ 
โครงการปายซอย  ถนนสายหลัก  ใหชวยกันประชาสัมพันธใหชาวบาน
ทราบเรื่องที่ใดเดือดรอนใหทําโครงการเสนอมาที่ อบต. 

ปลัด อบต.  แจงเรื่อง ไขเลือดออก อาจจะตองฉีดยาเพิ่ม  
  เร่ืองเกณฑมาตรฐานในการทํางาน ปนี้ไดเกณฑมาตรฐาน 60 % 
  เร่ืองการไปทัศนศึกษา อยากใหพนักงานทุกคนไดไปมากที่สุด 

หัวหนาสวนคลัง ความรวมมือในการทํางาน พนักงานใหความรวมมือดีขึ้น การจัดซื้อจัดจาง
เปนไปตามแผน 

นายก อบต. การจัดเก็บภาษี ใหทํารายละเอียดยอ  ๆ มาใหดวย การทํางานใหเชื่อฟงผู
บังคับบัญชา 

ผายโยธา  ไมมีเรื่องชี้แจง 

ฝายปองกันและบรรเทาฯ  การพนยุงยังไมไดพนครบถวนทุกบาน เนื่องจากน้ํามันและวัสดุยาแพงขึ้น 

รอง อภิชาต  การแขงขันกีฬา วันที่ 18 มิถุนายน ที่ผานมาไดมีการประชุมหัวหนาสวนและ
ผูอํานวยการ โรงเรียนตาง ๆ ในการจัดแขงกีฬา 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว คร้ังท่ี 4/2551 เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 
2551 

ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองพิจารณา
  - การแตงเครื่องแบบ – ใหแตงทุกวันจันทร 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองอ่ืน ๆ  
- การรณรงควินัยจราจร 

 
 
 
 
 
 



 
 

ปดประชุมเวลา  15.00 น. 
                          ลงชื่อ.............นายระบิล  กงอุบล......ผูจดรายงานการประชุม 
                  (นายระบิล     กงอุบล) 
                เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
 
 
     ลงชื่อ.......นายโชคชัย  ทองสม.......ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นายโชคชัย  ทองสม) 
                                                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลขนอม  


