
รายงานการประชุมประจ าเดือนมกราคม คณะผู้บริหาร  พนักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

วันพุทธ ที่  ๗กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยสุนทร  พมิพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สุนทร  พิมพำค ำ 
๒ นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล ปลัด อบต. อิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล 
๓ ส.อ.เฉลิมพล  คุณำเมือง หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด ส.อ.เฉลิมพล  คุณำเมือง 
๔ นำยสถิตย์  เฉยไสย รองปลัด อบต. สถิตย์  เฉยไสย 
๕ นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ยุภำวดี  ภูผำหลวง 
๖ นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 
๗ นำงจูนจิรำ  ภูขำว ผอ.กองคลัง จูนจิรำ  ภูขำว 
๘ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว 
๙ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก มะลัย  ภูแล่นนำ 

๑๐ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก ขวัญเมือง  พิมพำค ำ 
๑๑ นำงสำววรรณวิภำ  บำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสด ุ วรรณวิภำ  บำงส ำรวจ 
๑๒ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยนักวิเครำะห์ฯ ปริศนำ  ทองดอนบม 
๑๓ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร ร ำไพ  หำญโงน 
๑๔ นำงรัตณำวัลย์  อินอุ่นโชต ิ พนักงำนจ้ำงทั่วไป รัตณำวัลย์  อนิอุ่นโชติ 
๑๕ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสด ุ อรอุมำ  เรืองสุข 
๑๖ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลัง ปฏิบัติกำร รัดตนันต์  ภูส ำรอง 
๑๗ นำงสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล สุรีพร  ขันธมูล 
๑๘ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญช ี สุวชิต  เกื้อปัญญำ 
๑๙ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญช ี ดวงเนตร  ภูอำกำศ 
๒๐ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ อนงค์  ภูระบัตร 
๒๑ นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ 
๒๒ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ ์ ผอ.กองช่ำง บงกำร  ค ำศิรริักษ ์
๒๓ นำยส ำลี  แพงโพนทอง จ้ำงเหมำบริกำร ส ำลี  แพงโพนทอง 
๒๔ นำยกิตติ  ภูคงส ี จ้ำงเหมำบริกำร กิตติ  ภูคงส ี
๒๕ นำยนิกรณ์  ภูกำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร นิกรณ์  ภูกำบนิ 
๒๖ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ธง  ศิริโยธำ 
๒๗ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต ์ ชำติ  ภูกันดำร 

 
  



- ๒ – 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๒๘ นำยนิรุช  หมัน่สะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ นิรุช  หมั่นสะเกษ 
๒๙ นำยชัยรัต์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร ชัยรัต์  เหล่ำพร 
๓๐ นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ นักทรัพยำกรบุคคล  ช ำนำญกำร รัชนีย์  ภูขะมำ 
๓๑ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยก อบต. พุตสมำ  ช ำนำญพล 
๓๒ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ ์ ผอ.กองกำรศึกษำ กำนดำ  วิไลสิทธ์ิ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำงวรรณิภำ  ช ำนำญพล ครูผู้ดูแลเด็ก  
๒ นำงกษมำ  ทวะชำลี นักพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร  
๓ นำงภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร  
๔ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บ  
๕ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ครูผู้ดูแลเด็ก  
๖ นำงพงศักดิ์  นำมพุทธำ ผู้ดูแลเด็ก  
๗ นำงสำวหทัยนุช  ทุมรินทร ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร  
๘ นำงดวงใจ  สะโนนอก ครูผู้ดูแลเด็ก  
๙ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ดูแลเด็ก  

๑๐ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๑ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ  
๑๒ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ  
๑๓ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๔ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยก  
๑๕ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร  
๑๖ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ  
๑๗ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๘ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๙ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
๒๐ นำยธงศักด์ิ  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง  
๒๑ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล  
๒๒ นำยสมำน  เทยีบมำก นักกำรภำรโรง  

 
  



- ๓- 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๒๓ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรกองช่ำง  
๒๔ นำงเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน  
๒๕ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๒๖ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ  
๒๗ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร  

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 เมื่อได้เวลำ ๐๙.๓๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยสุนทร  พิมพำค ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองอิเฒ่ำ  ได้เปิดกำรประชุมประจ ำเดือนกุมภำพันธ ์ ๒๕๖๐  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐ 

ระเบยีบวารที ่๑    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: ๑.๑รณรงค์กำรแต่งกำยชุดผู้ไทยกำฬสินธุ์ในช่วงงำนมหกรรมโปงลำงแพรวำกำฬสินธุ์ ประจ ำปี 
นำยกฯ       ๒๕๖๐ ด้วยจังหวัดกำฬสินธุ์ โดยส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดกำฬสินธุ์ ก ำหนดจัด 

    โครงกำรส่งเสริมเอกลักษณ์กำรแต่งกำยด้วยผ้ำพื้นเมือง (ชุดผู้ไทยกำฬสินธ์ุ) ในช่วงงำน 
    มหกรรมโปงลำงแพรวำกำฬสินธุ์ประจ ำปี ๒๕๖๐ ระหวำ่งวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ - วันที่ ๗ 
มีนำคม ๒๕๖๐ โดยรณรงคก์ำรสวมใส่ชุดผู้ไทยเพื่อรวมใจชำวกำฬสินธ์ุเป็นหนึ่งเดียว 
    ดังนั้นจึงขอให้ทุกคนแต่งกำยชุดผู้ไทยกำฬสินธุ์  

          ๑.๒ ขอรับสนับสนุนทนุทรัพย์ “วันรวมน้ ำใจสู่กำชำด” ประจ ำปี ๒๕๖๐ด้วยจังหวัดกำฬสินธุ์ 
ก ำหนดจัดงำนมหกรรมโปงลำง แพรวำกำฬสินธุ์ ประจ ำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ระหว่ำงวันที่ ๒๖ 
 กุมภำพันธ์ – ๗ มีนำคม ๒๕๖๐ อ ำเภอจึงขอเชิญชวนร่วมบริจำคทุนทรัพย์ (เงินสด) ใน 
    งำน “วันรวมน้ ำใจสู่กำชำด” ประจ ำปี ๒๕๖๐ โดยก ำหนดรับมอบทุนทรัพย์ (เงินสด)  
    ณ ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอยำงตลำดชั้น ๒ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๐ 
    กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐  

          ๑.๓ กำรด ำเนินกำรสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้ำรำชกำรและพนักงำน 
   ส่วนท้องถิ่นอ ำเภอได้รับแจ้งว่ำ ส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ได้แจ้งขั้นตอนกำร 
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขันของคณะกรรมกำรกลำงกำรสอบแข่งขนัพนักงำนส่วน 
ท้องถิ่น (กสถ.)ว่ำ ขณะนี้กำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวอยู่ในขบวนกำรคัดเลือก 
สถำบันกำรศึกษำของรัฐที่มีควำมเหมำะสมเป็นผู้รับผิดชอบกำรสอบแข่งขันในครั้งนี้ เมือ่ 
ได้สถำบันกำรศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบกำรสอบแข่งขันแล้ว จะได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน 
   สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงำนส่วนท้องถิ่นต่อไป 

   
  



- ๔ - 
๑.๔ ขอขอบคณุพนักงำนทุกคน ที่ร่วมบริจำคข้ำวสำร เพื่อช่วยเหลือชำวใต้ ในวันที่ ๘ 

   กุมภำพันธ์ พรุ่งนี้จะได้จัดส่งจังหวัดกำฬสินธุ์ ในวันที่ ๙ กมุภำพันธ์ ประมำณ ๐๙.๐๐ น. 
     ณ จวนผู้ว่ำจังหวัดกำฬสินธ์ุก็จะรวบรวมข้ำวสำรส่งไปจังหวัดพัทลุง โดยจ้ำงรถพ่วง 

 ๔๐,๐๐๐ บำท ใครยังไม่บริจำค ก็ขอให้ช่วยบริจำคด้วย 
       ๑.๕ วัสดกุำรศึกษำได้เบิกหรือยังได้เบิกเงินหรือยัง 
นำยสถิตย์   เฉยไสย : เงินงบประมำณเข้ำแล้วตั้งแต่เดือนตุลำคม กองกำรศึกษำได้ด ำเนินกำรโอนเงินเข้ำบัญชีศูนย์ 
รองปลัดฯ       เรียบร้อยแล้ว แผนด ำเนินกำรก็เสร็จแล้ว จะประชุมครูศูนย์วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภำพันธ์ 

      เมื่อแผนด ำเนินกำรเสร็จ ก็คงจะจัดซื้อจัดจ้ำง วัสดุกำรศึกษำของปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ก็โอนมำ 
      ครบแล้วหัวหน้ำศูนย์ก็คงจะด ำเนินกำร 

นำยสุนทร  พมิพำค ำ: งบที่จะเบิกเป็นงบปี ๖๐ ใช่ไหม งบปี ๕๙ จะเบิกได้ไหม 
นำยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ:์ เบิกได้คะ 
ผ.อ.กองกำรศึกษำ 
นำงจูนจิรำ  ภูขำว   : ที่จะจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรศึกษำของงบปี ๖๐ ส่วนงบปี ๕๙ ตกไปเป็นเงินสะสมศูนย ์  
ผ.อ.กองคลัง 
นำยสถิตย์   เฉยไสย : เมื่องบประมำณเข้ำบัญชีศูนย์แล้วก็ด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินกำรก็สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงได้  
รองปลัดฯ ในระเบียบในด้ำนกำรศึกษำสำมำรถด ำเนนิกำรได้ ตกเป็นเงินสะสม ก็สำมำรถใช้ได ้
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: เบิกได้ใช่ไหม  
นำยกฯ 
นำยสถิตย์   เฉยไสย : เบิกได้ครับ เมื่อมีควำมจ ำเป็นก็มีวิธีด ำเนินกำรอยู่ก็มีระเบียบกำรใช้อยู่ 
รองปลัดฯ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: ครูศูนย์มีปัญหำไหม เข้ำใจขั้นตอนกำรเบิกไหม  
นำยกฯ 
นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ : ไม่มีปัญหำคะ 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: เรื่องมิเตอร์น้ ำประปำเป็นอย่ำงไร  พร้อมที่จะออกพื้นที่หรือยัง  
นำยกฯ 
นำงอนงค์  ภูระบัตร : พร้อมแล้วคะ  ขึ้นอยู่กับท่ำนนำยกคะ 
เจ้ำพนักงำนพัสดุ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: ผอ.กองช่ำงเสร็จไหม ถ้ำเสร็จก็จะได้ลงพ้ืนที่  เรื่องรับส่งเด็กนักเรียนมีพนักงำนขับรถ 5 คน  
นำยกฯ  ใครที่ไม่เคยขับรถ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ:์ จัดเวรให้แล้วคะวันศกุร์ท ำใหม่แล้ว ท ำเป็นสมุดเพื่อลงชื่อ สมุดทีท่ ำไว้ จะมีลงช่ือ ๓ คน  คือ  
ผ.อ.กองกำรศึกษำพนักงำนขับรถ ครู และหวัหน้ำศูนย์เป็นผู้ตรวจสอบ เริม่ปฏิบัติตั้งแต่เมื่อวำนเป็นต้นไป สมุดให ้
                           ติดไว้ตลอด สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำใครมำ ไม่มำ 
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นำยสุนทร  พมิพำค ำ: ชำติมำท ำงำนไหมวันนี้  เวรใครกใ็ห้คนน้ันเบิกน้ ำมัน และให้ดูด้วยน้ ำมันถ้ำเหลือน้อยก็รีบเติม
นำยกฯ                   อย่ำปล่อยใหจ้นหมดถังอย่ำ เรื่องรำยละเอียดบุญคูนลำนขอเชิญรองพุตสมำเป็นผู้ให ้
รำยละเอียดซุ้มบุญคูนลำนปทีี่แล้วได้ที่ ๒ ปีนี้ก็ให้ศึกษำกติกำกำรประกวดให้ดี 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล : เรียนท่ำนนำยก และผู้เข้ำร่วมประชุม เปลี่ยนจำกซุ้มต ำบลเป็นซุ้มท้องถิ่น กำรประกวดซุ้ม 
รองนำยกฯ  เพื่อจะดูศักยภำพของท้องถิ่น ดูควำมคิดของท้องถิ่น กำรออกแบบในกำรประกวดซุ้มมี ๒ 

อย่ำง๒ อย่ำง คือ 
   ๑. โครงกำรพระรำชด ำหริ 
   ๒. สินค้ำโอท็อป เน้นสินค้ำที่เสนอเป็นกำรแปรรูปในต ำบลที่มำรับเงินจำกต ำบล 

ในกำรประชุมบุญคูนลำน ผมอยำกปรึกษำหำรือในกำรรับผิดชอบแต่ละอย่ำง ใครจะเป็น
ผู้รับผิดชอบอะไร ในแต่ละดำ้นจะประสำนใคร  กำรแสดงของเด็กเล็กก็คงจะเป็นครูศูนย ์ 
นักร้องพร้อมหำงเครื่อง  บำนไม่รู้โรย(ผู้สูงอำยตุั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป)  นักรอ้งจ ำกดัต้องเป็น
พนักงำนส่วนต ำบลเพลงร้องก็เป็นเพลงพระรำชนิพน ส่วนประกวดกระเทยไม่จ ำกัดเปิดทั่วไป
ในปีที่ผ่ำนมำมปีัญหำแล้วไม่รูจ้ะประสำนใคร  ปีนี้ก็ขอให้แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ กำรจัดซุ้มจะให้
ใครเป็นผู้รับผดิชอบ ก็แต่งตั้งไปเลย สถำนที่จัดซุ้มอยู่ลำนข้ำงหอประชุม 

นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ:์ มีประกวดอะไรบ้ำงคะ  
ผ.อ.กองกำรศึกษำ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล : ประกวดกำรแสดงเด็ก ประกวดร้องเพลง ประกวดบำนไม่รู้โรย ประกวดกระเทย  
รองนำยกฯประกวดซุ้ม  ประกวดส ำหรับอำหำรอีสำน 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ:์ ปีที่แล้วไม่ได้แยกค่ำใช้จ่ำยก็เลยมีปัญหำด้ำนค่ำใช้จ่ำย ปีน้ีอยำกจะให้แยกค่ำใช้จ่ำย และอีกอย่ำง
ผ.อ.กองกำรศึกษำขอให้แบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรประกวดแต่ละประเภทออกไป  
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: งบประมำณเท่ำไหร่ 
นำยกฯ  
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ:์ จะขอดูจำกโครงกำรก่อนแล้วค่อยแยกละเอียดออกไป 
ผ.อ.กองกำรศึกษำ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: งบประมำณ ๒๐,๐๐๐.- บำท อ ำเภออีก ๒๐,๐๐๐. บำท รวมงบ ๔๐,๐๐๐.- บำท ซุ้มใครจะ
นำยกฯรับผิดชอบ  นักร้องหำงเครื่องใครรับผิดชอบ ผู้สูงอำย ุจะท ำอย่ำงไรขั้นตอน เริ่มจำกกำรจัดซุ้มขึ้นไป 
ใครจะรับผิดชอบ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ:์ เดี่ยวจะท ำบันทึกเสนอนำยกก่อนคะส ำหรับบำนไม่รู้โรย ผู้เข้ำประกวด ต้องมีสุขภำพดี บุคลิกดี 
ผ.อ.กองกำรศึกษำอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๖๕ ปี  เชำว์ปัญญำในกำรตอบปัญหำ ที่ส ำคัญก็คือไม่มีประวัติเป็นโรคร้ำยแรง 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: เรื่องซุ้มเป็นอย่ำงไรใครจะรับผิดชอบใครจะรับผดิชอบ 
นำยกฯ   
นำยประดิษฐ์  ภูอ่อน : เรื่องซุ้มขอให้ผู้ที่เคยท ำปีที่แล้ว กใ็ห้หทัยนุชเป็นผู้รับผิดชอบ ปีที่แล้วก็ได้รับกำรชมเชย 
รองนำยกฯ 
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นำงสำวหทัยนุช ทุมรินทร์ : จะมีงบประมำณในกำรจัดเทำ่ไรคะ งบประมำณขอให้ใช้จำ่ยเฉพำะจัดซุ้ม อย่ำมำรวมกับ
เจ้ำพนักงำนธุรกำรคลัง      อย่ำงอ่ืน 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล : จะมีค่ำใช้จ่ำยหลำยอย่ำง ค่ำน้ ำ ค่ำอำหำร ค่ำจัดงำน ๕ วัน งบประมำณ ๔๐,๐๐๐.- บำท 
คงไม่รองนำยกฯ                   พอค่ำใช้จ่ำยมีมำก  
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดมีอะไรบ้ำง 
นำยกฯ    
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล : กำรประกวดก็จะมีค่ำสมัคร คำ่นักร้อง ค่ำบำนไม่รู้โรย ค่ำอำหำรอีสำน ก็ต้องมี 
รองนำยกฯ  ค่ำใช้จ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรรับส่งผู้เข้ำประกวด ค่ำแต่งตัว  เมื่อมีผู้รับผิดชอบแล้วถึงแยก 
ค่ำใช้จ่ำยแต่ละอย่ำง 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: มอบหมำยหน้ำที่ดังนี้.-  
นำยกฯ   ซุ้ม    มอบให้  หทัยนุช  เป็นผู้รับผิดชอบ 
   สินค้ำโอท็อป มอบให้  อนงค ์  เป็นผู้รับผิดชอบ 
   เพลง  มอบให้  ชัยรัตน ์  เป็นผู้รับผิดชอบ 
   กำรแสดงเด็ก มอบให้  ครูศนูย ์  เป็นผู้รับผิดชอบ 
   กำรประกวดกะเทย มอบให้ กำนดำ เป็นผู้รับผิดชอบ 
   บำนไม่รู้โรย มอบให ้ พัฒนำชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบ 
   หำงเครื่อง มอบให้  ผอ.กองคลัง เป็นผู้รับผิดชอบ 
   ส้มต ำลีลำ  ส ำหรับอำหำรอีสำน ผลผลิตทำงกำรเกษตร จะมอบใหใ้ครรับผิดชอบ 
   งำนเริ่ม ๑๘ – ๒๒  กุมภำพันธ์  เรื่องแจ้งให้ทรำบมีอะไรอีกไหม 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล : ขออนุญำตที่ประชุมตำมที่ผมได้ไปประชุมประจ ำเดือนที่อ ำเภอ นำยอ ำเภอแจ้งเรื่องกำรแต่ง
รองนำยกฯกำยให้ใส่ชุดผู้ไทยเริ่มจำก ๑ กมุภำพันธ์ – ๗ มีนำคม เป็นนโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
             กำฬสินธ์ุก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมทรำบครับ 
นำยประดิษฐ์  ภูอ่อน : เรียนท่ำนนำยก รองนำยก ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน สืบเนื่องจำกเหตุที่เกิดขึ้นในต ำบล 
รองนำยกฯ๑. ช่วงนี้กรมชลประทำนได้มำท ำกำรรื้อหนอง ไม่ใช่งบประมำณของเรำแต่อยู่ในพื้นที่ของเรำจึง 

           แจ้งให้ทรำบ โดยกำรน ำของนำยช่ำงจีระพันธ์ หัวหน้ำช่ำงในเขตพื้นที่ ได้น ำแม็กโครมำ 
           ด ำเนนิกำรขุดลอกห้วยปลำหลดก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

         ๒. ท่อบ่อดินของเรำยังรื้อไม่เสร็จ ขอฝำกหัวหน้ำกองโยธำน ำช่ำงออกดินกำรให้เสร็จ อีกส่วน 
หนึ่งถ้ำท ำเสร็จท่ำนนำยกก็จะได้ออกพ้ืนที่เพื่อติดมิเตอร์ ก็มีเรื่องแจ้งให้ทรำบเท่ำนี้ครับ 

นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล : ขอแจ้งเรื่องกำรจัดงำนโปงลำง  
รองนำยกฯ๑. กำชำดจะขอบริจำคเงิน ๓,๐๐๐ บำท จำกท้องถิ่น วันรวม ๑๔ กุมภำพันธ์ ณ จวนผู้วำ่ 
                                  จังหวัดกำฬสินธุ์  
   ๒. ในกำรไปกรำบพระบรมศพ จังหวัดกำฬสินธุ์ได้รับมอบหมำยน ำประชำชนเดินทำงไปกรำบ 

   พระบรมศพฯ จ ำนวน ๗ ครั้ง  ทำงอ ำเภอได้รับมอบหมำยให้น ำประชำชนเดินทำงไปกรำบ 
   พระบรมศพฯ จ ำนวน ๒๐๐ คนในวันที ่๒ สิงหำคม  ๒๕๖๐ ถ้ำทำงท้องถิ่นจะเดินทำงไป 
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กรำบพระบรมศพฯ และศึกษำดูงำนในช่วงวันดังกล่ำวก็จะเป็นกำรดี จะได้นับรวมจ ำนวน 
ร่วมกับอ ำเภอไปเลย จะได้แจ้งสภำอีกครั้งหนึ่งครับ ในกำรประชุมสภำ ในวันที่ ๙ กมุภำพันธ์ 

นำยสุนทร  พมิพำค ำ: กำรไปศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ไปวันไหนได้ก ำหนดวันหรือยัง  
นำยกฯ  
นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ : เรียนท่ำนนำยก ทำ่นปลัด ท่ำนรองนำยก ได้ก ำหนดวันเรียบร้อยแล้ว คือ ๗, ๘, ๙,๑๐
นักวิเครำะห์นโยบำยฯ   มีนำคม กำรเดินทำงไปก็คงอบรมก่อนหนึ่งวันถึงเดินทำงไป    
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: นำยอ ำเภอยำงตลำดขอเป็นวิทยำกรในกำรอบรม  
นำยกฯ  
นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ : ปีผ่ำนมำได้เชิญท้องถิ่นอ ำเภอเป็นวิทยำกร ขอประชำสัมพันธ์เพิ่มเติมคะคืนแรกจะนอนที ่  
นักวิเครำะห์นโยบำยฯ  พัทยำ คืนที่สองนอนที่จันทบุรี วันไปแน่นอนแล้ว จ ำนวนคนที่จะไปยังทรำบจ ำนวน 
ที่แน่นอนคะ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: ปีนี้ท่ำนนำยอ ำเภอยำงตลำดท่ำนขอเป็นวิทยำกรในกำรอบรม เรื่องแจ้งให้ทรำบมีอีกไหม 
นำยกฯ  
ที่ประชุม    :  ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙) 
ที่ประชุม  มติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
สิบเอกเฉลิมพล คุณำเมือง : เรียนท่ำนนำยก รองนำยก ท่ำนปลัด และผู้เข้ำร่วมประชุม กำรลดขยะจะให้ท้องถิ่นแต่ละ 
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดฯ     ชุมชน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีนโยบำยให้แต่ละชุมชนคัดแยกขยะ ลดขยะต้นทำง โดยกำร 
บริหำรจัดกำรเองในครัวเรือน โดยให้สำมำรถลดขยะได้ ๕% และให้มีกำรเก็บรวบรวมขยะ 
พิษ เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ หลอดไฟฉำย  ภำชนะใส่สำรที่เป็นพิษ  โดยให้ท้องถิ่นเก็บ 
รวบรวมน ำส่งจังหวัด เพื่อน ำไปก ำจัดที่จังหวัดสระบุรี  เป็นนโยบำยของจังหวัดกำฬสินธุ์ 
จัดกำรขยะที่ดี ไม่มีถังขยะ ไม่มีรถขยะ ไมม่ีที่ทิ้งขยะแนวทำงกำรจัดกำรขยะที่ดีคือกำร 
บริหำรจัดกำรเองในครัวเรือน เป็นนโยบำยของรัฐบำล และนโยบำยจังหวัด โดยผู้ว่ำ 
รำชกำรจังหวัดกำฬสินธ์ุมีเป้ำหมำยดังนี้ 

๑. มีขยะลดลงปีละ ๕%  
๒. มีกำรคัดแยกขยะโดยใช้หลัก ๓Rs คือ กำรใช้น้อย ใช้ซ้ ำ และน ำกลับมำใช้ใหม ่
 และให้มีชุมชนต้นแบบในกำรคัดแยกขยะ 

   ในส่วนที่ได้รับมอบหมำยจำกนโยบำยส ำนักงำนปลัดจึงได้มอบหมำหน้ำที่ในกำ 
เก็บรวบรวมขยะพิษน ำส่งจังหวัดกำฬสินธุ์เพื่อน ำไปก ำจัดให้ถูกสุขลักษณะ ให้เป็นไปตำม
นโยบำยของคณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๕๙ ลงมติเห็นด้วยกับ
แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) ตำมที่กระทรวง 
 

  



- ๘ - 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหำดไทยจัดท ำแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของ 
ประเทศระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) และนโยบำยรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์   
จันทร์โอชำ) กล่ำวในรำยกำรคืนควำมสุขใหค้นในชำติ ซึ่งเผยแพร่ออกอำกำศทำง 
สถำนีโทรทัศนร์วมกำรเฉพำะกิจแห่งประเทศไทยเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกำยน  ๒๕๕๙ 
เกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำขยะมูลฝอยอย่ำงเป็นรูปธรรม และได้เร่งรัดมอบหมำยให ้
กระทรวงมหำดไทยบูรณำกำรร่วมกับกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในกำร 
จัดท ำแผนปฏิบัติกำร “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตำมแนวทำง “ประชำรัฐ” ระยะ ๑ ป ีโดยใช ้
หลักกำร ๓Rs คือ กำรใช้น้อย ใช้ซ้ ำ และน ำกลับมำใช้ใหมโ่ดยมีเป้ำหมำยเพื่อลดปริมำณกำร 
เกิดขยะมูลฝอยในภำพรวมของประเทศลดลงร้อยละ ๕ เพื่อให้กำรจัดเก็บขยะพิษเป็นไปตำม 
นโยบำยของรัฐบำล และจังหวัดฯ จึงมอบหมำให้บุคคลปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้.- 

๑  สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมอืง            เป็นประธำนคณะท ำงำน 

  ๒  นำยนิรุช  หมั่นสะเกษ                   คณะท ำงำน 

  ๓  นำยธงศักด์ิ  อินธะพรม         คณะท ำงำน 
  ๔  นำยชำติ  ภูกันดำร       คณะท ำงำน 

  ๕  นำยสมำน  เทียบมำก          คณะท ำงำน 

  ๖  นำยมงคล  อินอุ่นโชติ             ผู้ช่วยคณะท ำงำน 

  ๗  นำยส ำล ี แพงโพนทอง            ผู้ช่วยคณะท ำงำน 

  ๘  นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร                                ผู้ช่วยคณะท ำงำน 

  ๙  นำงสำยทอง   หำรฟ้ำเลื่อน     คณะท ำงำน/เลขำนุกำร 

ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้ 
  ๑. ออกเก็บขยะพิษตำมจุด ๔ จุด ที่ก ำหนดไว้ในแผนเดือนละหนึ่งครั้ง 

        ๑.๑ จุดที ่๑ ศำลำประชำคม หมู่ ๙ (หมู่ที่ ๑, ๒ และหมู่ ๙) 
        ๑.๒ จุดที ่๒ ศำลำประชำคม หมู ่๖ (หมู่ที่ ๖, และหมูท่ี่ ๓) 
        ๑.๓ จุดที ่๓ ศำลำประชำคม หมู่ ๔ (หมู่ที่ ๔, ๕ และหมู่ที่ ๘) 
        ๑.๔ จุดที ่๔ ศำลำประชำคม หมู่ ๑๑ (หมู่ที่ ๗, ๑๐ และหมู่ที่ ๑๑) 
  ๒. น ำขยะพิษที่จัดเก็บส่งจังหวัดกำฬสินธุ์ เดือนละหนึ่งครั้ง 

นำยประดิษฐ์  ภูอ่อน : ขออนุญำตสอบถำมโครงกำรคัดแยกขยะงบประมำณ ๒๕๕๗ ทำงสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นม 
รองนำยกฯได้มำอบรมที่หมู่ ๑ เป็นหมู่บ้ำนต้นแบบในปี ๒๕๕๗ เป็นโครงกำรเดียวกันไหม กำรจัดกำรขยะ 
                            แบบไม่มีถังขยะเป็นกำรจัดกำรขยะเองภำยในครัวเรือน  
สิบเอกเฉลิมพล คุณำเมือง : เป็นโครงกำรเดียวกัน  ปีงบ ๒๕๕๗ จัดอบรมที่บ้ำนหนองอิเฒ่ำ หมู่ที่ ๑ ในปีงบประมำณ 
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดฯ๒๕๕๙ ได้จัดอบรมที่ บ้ำนดงน้อยหมู่ที่ ๕ งบประมำณ ๒๕๖๐ ก็แล้วแต่นโยบำยของคณะ 
                                 บริหำรจะให้เอำหมู่บ้ำนไหนเป็นต้นแบบ 
  



- ๙ - 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: จุดที่ ๑ หมู ่๙    จุดที่ ๒ หมู่ ๖    จุดที่ ๓ หมู่ ๔   จุดที่ ๔ หมู่ ๑๑   จะเก็บรวมขยะอะไร 
นำยกฯ  
สิบเอกเฉลิมพล คุณำเมือง : เป็นจุดรวมขยะพิษ ได้แก่แบตเตอรี่ที่ใช้ไม่ได้ หลอดไฟเก่ำที่ใช้แล้ว ถ่ำนไฟฉำยเก่ำที่ใช้แล้ว 
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดฯ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: สำยทองเดือนที่แล้วเก็บได้มำกไหม  
นำยกฯ  
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน : เป็นครั้งแรกที่ออกเก็บขยะ ได้ประมำณ ๑๐๐ กิโลกรรมได้ออกไปเก็บทุกหมู่บ้ำน ใน 
นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำรเดือนต่อไปจะออกเก็บตำมจุดที่ก ำหนดไว้ในแผน และจะไม่ให้น ำขยะมำรวมกันไว้เป็น 
                                   เวลำนำน  ถ้ำวันไหนจะออกเก็บจะแจ้งประชำสัมพันธ์ ให้เก็บรวบรวมขยะในช่วงเวลำที่ 
                                   ก ำหนด และก็จะเก็บส่งจังหวัดภำยในวันนั้นคะ 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : กำรคัดแยกขยะเรำต้องท ำก่อน ก่อนทีจ่ะให้คนอื่นท ำ เรำก็ท ำเป็นแบบอย่ำงก่อน 
ปลัดฯ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: เป็นกำรดีที่เรำท ำเป็นแบบอย่ำงก่อน  
นำยกฯ  

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: ดวงเนตรไปอบรมมำเป็นอย่ำงไร  ได้รับควำมรู้ดี ๆ มำก็น ำมำเสนอให้เพื่อนทรำบด้วย 
นำยกฯ  
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ : จะท ำบันทึกชี้แจงอีกครั้งหนึ่งคะระเบียบใหม่ ๆ ก็มีมำกคะ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชีฯ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  : ในกำรจัดซุ้มบุญคูนลำนขอควำมร่วมมือจำกทุกคนขอใหช้่วยกันจัดซุ้มด้วยนะครับ 
รองนำยกฯ 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล :นักทรัพยำกรบุคคล เรื่องเครื่องรำชฯ ปี ๖๐ ไดแ้จ้งหรอืยัง 
ปลัดฯ 
นำงสำวรัชนี  ภูขะมำ : ยังไม่ได้แจ้งคะ 
นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : มีใครบ้ำงทีย่ังไม่เคยขอเครื่องรำช หรือขอแล้วแต่ยังไม่เคยได้ ก็ขอในปีที่มีสิทธิ์ ปีนีใ้ห ้
ปลัดฯ ส่งขอเครื่องรำชให้ถึงกรมฯภำยในวันที่  ๑๕  กุมภำพันธ์ ใครยังไม่ได้ขอ หรือมีสิทธิ์ที่จะขอ 
ก็ให้แจ้งรำยละเอียดใหน้ักทรัพยำกรบุคคล เพื่อที่จะส่งจังหวัดฯ จังหวัดฯจะส่งไปกรม 

  นอกจำกข้ำรำชกำรแล้ว  ฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยสภำ ก็สำมำรถขอได้ ของนำยกจะขอเริ่มต้นที ่
เหรียญทองช้ำงเผือก(ร.ท.ช.)รองนำยกเริ่มจำกเหรียญทองมงกุฎไทย(ร.ท.ม.) ประธำนสภำ 
ขอเริ่มจำกเหรียญทองช้ำงเผือก( ร.ท.ช.) รองประธำนสภำขอเริ่มจำกเหรียญทองมงกุฎไทย 

(ร.ท.ม.) สมำชิกสภำเริ่มจำกเหรียญเงินช้ำงเผือก(ร.ง.ช.)มีสิทธิ์ขอได้ต้องด ำรงต ำแหน่ง
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี  ขณะนี้ ฝ่ำยบริหำร สมำชิกสภำมีสิทธิ์ขอได้ทุกคน 

    
  



- ๑๐ - 
ขอให้รีบด ำเนินกำรตำมเอกสำรที่แจ้งมำ ใครที่มีสทิธิ์ขอก็ให้ขอ  ฝ่ำยอ ำนวยกำรเริ่มต้นขอที่ 
ต.ช. ฝ่ำยวิชำกำร ช ำนำญกำร เริ่มต้นขอจำก ต.ช.  ปฏิบัติกำรขอเริ่มต้นจำก ต.ม.ทั่วไป  
ช ำนำญงำน ขอเริ่มจำกต.ม. สิ้นสุดที่ ต.ช. ฝ่ำยปฏิบัติงำนเริ่มขอจำกเบญจมำภรณ์มงกุฎไทย 
(บ.ม.)ขอให้ไปดใูนรำยละเอียด และรีบด ำเนินกำรขอ เพ่ือเชิดชูเกียรติที่ได้ปฏิบัติงำนรำชกำร
มำเป็นเวลำนำน 

นำยสุนทร  พมิพำค ำ: ขั้นตอนมีมำกไหม  
นำยกฯ  
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : ไม่มำกหลักเกณฑ์กำรขอ  ต.ม., ท.ม. ขอได้ทุกปี  ท.ม., ป.ม. ขอปีเว้นปี 
ปลัดฯ                                
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: หัวหน้ำส่วน ผอ.กองเคยได้รับหรือยัง  
นำยกฯ  
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ : ยังไม่เคยได้รับครับ 
ผอ.กองช่ำง 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: วำระอื่น ๆ มีอีกไหม สุรีพรเรื่องประชุมสภำเสร็จหรือยัง  
นำยกฯ  
นำงสุรีพร  นะคะสอน : เรียบร้อยแล้วคะ 
ผู้ช่วยเจ้ำหนำ้ที่บันทึกข้อมูล 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: ประชุมวันไหน  
นำยกฯ  
นำงสุรีพร  นะคะสอน : ประชุมวันที่ ๙  กมุภำพันธ์ คะ 
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: วำระอื่น ๆ มีอีกไหม   
นำยกฯ  
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : ขอฝำกฝ่ำยสันทนำกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุวันที่ ๘ กมุภำพันธ์ ขอให้เตรียมควำมพร้อม 
ปลัดฯ                              ฝ่ำยสถำนทีก่็ให้เตรียมพรอ้ม อำหำรก็เตรียมพร้อม วันที่ ๘ วิชำเรียนจะเป็นเรื่องของ 

สุขภำพอนำมัย เป็นโรงพยำบำลส่งเสริมสขุภำพต ำบลฯ เป็นผู้รับผิดชอบฝ่ำยสันทนำ 
กำรก็ขอให้เนน้กิจกรรมที่จะไปเล่นในวันผู้สูงอำยุในเดือนเมษำยน 

นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ : ป้ำยที่พ่อส ำรวยขอ จะหำป้ำยเก่ำมำทำสีท ำใหม่แล้วเขียนได้ไหมครับ ป้ำยกำรบอกระยะทำง 
ผอ.กองช่ำงหมู่บ้ำนครับ 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : ท ำเป็นหลักกิโลใหญ่เหมอืนที่อื่นเขำท ำได้ไหม 
ปลัดฯ    
 
 
  



- ๑๑ - 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: ไม่มีงบประมำณต้องใช้งบประมำณมำก มีอะไรอีกไหมวำระอื่น  
นำยกฯ  
ที่ประชุม :  ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๓๐  น.  
       

(ลงชื่อ)             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 

 

           (ลงชื่อ)             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                 (นำยสุนทรพิมพำค ำ) 
                นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานการประชุมประจ าเดือนมกราคม คณะผู้บริหาร  พนักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

วันพุทธ ที่  ๖ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุตสมำ  ช ำนำญพล 
๒ นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล 
๓ นำยสถิตย์   เฉยไสย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สถิตย์   เฉยไสย 
๔ สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง หัวหน้ำส ำนักปลัด ส.อ.เฉลิมพล  คุณำเมือง 
๕ นำงยุวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ยุวดี  ภูผำหลวง 
๖ นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 
๗ นำงสำวรัชนี  ภูขะมำ นักทรัพยำกรบุคคล รัชนี  ภูขะมำ 
๘ นำยเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน เสถียร  ทองน้อย 
๙ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ปริศนำ  ทองดอนบม 

๑๐ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก กชพร  ภูกันดำร 
๑๑ นำงดวงใจ  สะโนนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดวงใจ  สะโนนอก 
๑๒ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง อรอุมำ  เรืองสุข 
๑๓ นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง นักพัฒนำชุมชน กษมำ  ปะนะมัง 
๑๔ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว 
๑๕ นำงสำววรรณวิภำบำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสด ุ วรรวิภำบำงส ำรวจ 
๑๖ นำงสำวรัตณวัลย์  อินอุ่นโชต ิ พนักงำนจ้ำงทั่วไป รัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ 
๑๗ นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร ภิรม  ภูด่ำนงัว 
๑๘ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ช ำนำญงำน ธง  ศิริโยธำ 
๑๙ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ อ ำนำจ  ภูอำกำศ 
๒๐ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ ์ ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ กำนดำ  วิไลสิทธ์ิ 
๒๑ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร ร ำไพ  หำญโงน 
๒๒ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จันทร์สุดำ  ภอู่อน 
๒๓ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลัง ปฏิบัติกำร รัดตนันต์  ภูส ำรอง 
๒๔ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญช ี สุวชิต  เกื้อปัญญำ 
๒๕ นำงสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล สุรีพร  ขันธมูล 
๒๖ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญช ี ดวงเนตร  ภูอำกำศ 
๒๗ นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร ธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ 

 
 

  



- ๒ – 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำยสุนทร  พมิพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
๒ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๓ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๔ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ  
๕ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร  
๖ นำงวรรณิภำ  ช ำนำญพล ครูผู้ดูแลเด็ก  
๗ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  

 
 

  

ล ำดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๒๘ นำงจูนจิรำ  ภูขำว ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง จูนจิรำ  ภูขำว 
๒๙ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ ์ ผู้อ ำนวยกองช่ำง บงกำร  ค ำศิรริักษ ์
๓๐ นำยนิกรณ์  ภูกำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร นิกรณ์  ภูกำบนิ 
๓๑ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร สมดี  ภูแสงสัน่ 
๓๒ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ ประพันธ์  จันทะประทัด 
๓๓ นำยกิตติ  ภูคงส ี จ้ำงเหมำบริกำร กิตติ  ภูคงส ี
๓๔ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร สุจิตตรำ  กิ่งผำ 
๓๕ นำงสุวิชำ  ถำวร เจ้ำหน้ำที่ TOT สุวิชำ  ถำวร 
๓๖ นำงสำวหทัยนุช  ทุมรินทร ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร หทัยนุช  ทุมรนิทร์ 
๓๗ นำงพรภิญญญำ  ศรีวงศ์แสง เจ้ำหน้ำที่ TOT พรภิญญญำ  ศรีวงศ์แสง 
๓๘ นำยสุคล  เมขนิ เจ้ำหน้ำที่ TOT สุคล  เมขิน 
๓๙ นำงสำวธัมสร  นำกยุงลำย เจ้ำหน้ำที่ TOT ธัมสร  นำกยุงลำย 
๔๐ นำงสำวหทัย  รักษำภักดี เจ้ำหน้ำที่ TOT หทัย  รักษำภักด ี
๔๑ นำงสำวศิริพร  บุญสอน เจ้ำหน้ำที่ TOT ศิริพร  บญุสอน 
๔๒ นำยนิรุช  หมัน่สะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ นิรุช  หมั่นสะเกษ 
๔๓ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต ์ ชำติ  ภูกันดำร 
๔๔ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ บรรลุ  ภูชัน 
๔๕ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร มงคล  อินอุ่นโชติ 
๔๖ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ ปิยรัตน์  ภูกันดำร 



- ๓- 
ผู้ไม่มาประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 เมื่อได้เวลำ ๐๙.๓๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยพุตสมำ ช ำนำญพลรองนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ ได้รับมอบหมำยจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ เปิดกำรประชุมประจ ำเดือน
มีนำคม  ๒๕๖๐  ครั้งที ่ ๒/๒๕๖๐ 

ระเบยีบวารที ่๑    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นำยพุตสมำช ำนำญพล: ๑.๑TOT ให้ควำมรู้กำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (ดำวโหลดแอปพลิเคชั่นและกำรใช้) 
นำยกฯ   ๒๕๖๐คณะบริหำรขอเรียนเชิญเจ้ำหน้ำที่ TOT กำรดำวโหลดแอปพลิเคชัน่เพื่อรับ 
                                       ข้อมลูข่ำวสำรให้เกิดควำมรวดเร็วในกำรรับข้อมูลข่ำวสำรในด้ำนต่ำง ๆ  จะให้เกิด 
                                       ควำมรวดเร็วได้ก็ต้องอำศัยเทคโนโลยีในกำรเสริมสร้ำง ก็ขอเรียนเชิญครับ 
นำยไชยมงคล  หล่อตระกูล : เรียนท่ำนรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
เจ้ำหน้ำที่ TOT      จะได้มำให้ควำมรู้กำรใชแ้อปพลิเคช่ันกำรใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อใช้ในกำรบริหำรงำน 
       ช่วยประมวลกำรท ำงำน ก็ขอเรียนเชิญเจ้ำหน้ำที่ TOT ให้รำยละเอียดในกำรใช้เชิญครับ 
เจ้ำหน้ำที่ TOT    : เรียนท่ำนรองนำยก และผู้เข้ำร่วมประชุม กำรน ำเสนอแอปพลิเคช่ัน ได้ท ำกำรส่งมอบกับ 
       หลำย ๆ อปท. แล้ว และ อปท.ได้น ำแอปพลิเคช่ันน้ีใช้กับประชำชน ในกำรร้องทุกข์ของ 

    ประชำชน เป็นกำรพัฒนำระบบกำรใช้งำน โดยลักษณะกำรใช้งำนประชำชนร้องทุกข์เข้ำ 
    ในระบบแอปพลิเคช่ันTOT จะเก็บข้อมูลที่ TOT แล้วระบบจะแจกงำนไปยัง อปท. แต ่
ละแห่ง ที่ได้ตดิตั้งแอปพลิเคช่ัน อปท.ที่ติดตั้งแอปพลิเคช่ันนี้ได้ต้องมีเน็ตใช้ ส ำหรับ 
แอปพลิเคช่ันที่ อบต.เลือกก็คือ แอปฯ 

 
 
 

  

ล ำดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๘ นำยพงศักด์ิ  นำมพุทธำ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๙ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก  

๑๐ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๑ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยกฯ  
๑๒ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๓ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๔ นำยธงศักด์ิ  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง  
๑๕ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล  
๑๖ นำยสมำน  เทยีบมำก นักกำรภำรโรง  
๑๗ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก  



- ๔ - 
- เมนูกำรร้องทุกข ์
- เมนูข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ 

กำรติดตั้งแอปพลิเคชั่นนั้น ทำงหน่วยงำนต้องมีแอ้ดมลิ้นที่จะดูแลระบบในกำรรับ 
  งำนกำรดำวโหลดแอปพลิเคช่ัน ทุกคนที่มีสมำร์ทโฟนสำมำรถดำวโหลดได้โดยเข้ำไปที่เพสโตรและ 

ค้นหำต ำบลหนองอิเฒ่ำแล้วก็เข้ำไปที่เมนูร้องทุกข์ ทุกคนสำมำรถเข้ำร้องทุกข์ได้โดยต้องใส่ 
รำยละเอียดของผู้ร้องทุกข์ก่อนถึงจะเข้ำร้องทุกข์ได้ รำยละเอียดในกำรกรอกประกอบด้วย 

    - ชื่อ – สกุล 
    - เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 
    - อีเมลย ์
    - เบอร์โทรศัพท์ 
    - กรอกรำยละเอียดกำรร้องทุกข์ 
    - บันทึก 
   ข้อมูลกำรร้องทุกข์ก็จะเข้ำไปอยู่ในระบบ โดยหน่วยงำนต้องมีแอดมิ้นในกำรดูแลระบบรับ 

เรื่องร้องทุกข์ ข้อดีของกำรรำยงำน TOT จะเก็บข้อมูลไว้หมด สำมำรถดึงเอำข้อมูลไปใช้ใน 
กำรจัดท ำข้อบัญญัติประจ ำปไีด้ 

ขั้นแรก  กข็อให้หน่วยงำนก ำหนดตัวแอ้ดมลิ้นเสียก่อน เพ่ือ TOT จะได้ประสำนงำนถ้ำยังไม่
มีก็จะขอประสำนท่ำนปลัดก่อน เมื่อได้ตัวแอ้ดมลิ้นแล้วก็ขอให้หน่วยงำนทดลองใช้ไปก่อน ๑ เดือน 
ถ้ำหน่วยงำนพอใจ ก็จะได้จัดท ำสัญญำ ซึ่งคำ่ใช้จ่ำยในกำรติดตั้งแอปฯ นี้ เดือนละ ๘๙๐.- บำท เดือน
แรกให้ทดลองใชไ้ปก่อน ก็ใหห้น่วยงำนลองใช้ดูก่อนครับ 

นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  :  ขอแจ้งให้ทรำบจ ำที่ได้ไปประชุมประจ ำเดือน ดังนี้.- 
รองนำยกฯ  ๑. กำรท ำบุญคูนลำน ท่ำนนำยอ ำเภอขอฝำกขอบคุณหน่วยงำนรำชกำร ที่ให้ควำมร่วมมือ 

    เป็นอย่ำงดี ปีนี้ได้ข้ำวเปลือก ๒๗ ตัน รำยได้ปีนี้ประมำณ ห้ำแสนกว่ำ รำยจ่ำยสี่แสนกว่ำ 
   ๒. ขอให้ตั้งเงินอุดหนุนปี ๒๕๖๑ เกี่ยวกับบุญคูนลำน ขอให้อุดหนุนเทศบำลยำงตลำด ก็ 
                                   ขอให้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๑ 
   ๓. กรมอุตุฯ แจ้งช่วงนี้จะเกิดพำยุฤดูร้อน ขอให้แจ้งเตือนให้ประชำชนระมัดระวัง ถ้ำหำกมี 
   เหตุพำยุพัดบ้ำนประชำชนเสียหำย ขอให้ชำ่งรีบออกส ำรวจประมำณกำรให้แล้วเสร็จ 

ภำยใน ๑ วัน แล้วรำยงำนให้อ ำเภอทรำบ อ ำเภอจะได้รำยงำนจังหวัดต่อไป เพื่อขอควำม 
ช่วยเหลือ ซึ่งในกำรช่วยเหลือเบื้องต้น อบต.จะช่วยได้ในเรื่องอำหำร น้ ำดื่ม เครื่องอุปโภค 
    เครื่องนุ่งห่ม ถ้ำเสียหำยไม่หมดหลังช่วยเหลือเป็นเงินในกำรซ่อมแซม ๑๕,๐๐๐.- บำท  
    แต่ถ้ำเสียหำยหมดทั้งหลังจะช่วยได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.- บำท 
๔. กำรออกรับบริจำคโลหิต ณ หอประชุมอ ำเภอยำงตลำด ในวันที่ ๗ มีนำคม ๒๕๖๐ ตั้งแต ่
    เวลำ ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.    
 
 

 
 

  



- ๕ - 
๕. โครงกำรอ ำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจ ำปี ๒๕๖๐ อ ำเภอก ำหนดออกหน่วยบริกำร 
    ประจ ำเดือนมีนำคม ๒๕๖๐ ในวันที ่๒๔ มีนำคม  ๒๕๖๐ ณ วัดสว่ำงโนนสูง หมู่ที่ ๙  
    ต.โนนสูง ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป เรื่องเพื่อทรำบมีใครจะเสนออีกไหม 

นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : เรียนท่ำนประธำนในที่ประชุม 
ปลัด ฯ   ๑. สืบเนื่องจำกเรื่องของ TOT ขอแต่งตั้งผู้ท ำหน้ำที่แอ้ดมลิ้น ขอเสนอดังนี้.- 
    ๑. นำงสุรีพร  ขันธมูล รับผิดชอบ กองคลัง และส ำนักงำนปลัด 
    ๒. นำงอรอุมำ  เรืองสุข รับผิดชอบ กองช่ำง และกองกำรศึกษำ 
   ๒. งำนวันท้องถิ่นไทย ประจ ำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๐ ในส่วนของอ ำเภอยำง 
   ตลำด จะจัด อปพร. ๕๐ คน เพื่อจัดพิธีสวนสนำม ขอให้ผูร้ับผิดชอบงำน อปพร. ไป 
ประชุมในวันที่ ๗ มีนำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอยำง 
ตลำด ชั้น ๒ พธิีกำรจัดกิจกรรมให้ อปท.จัดกิจกรรมในรูปแบบของอ ำเภอ 
   ๓. กองกำรศึกษำเขำจะเปิดระบบกำรลงข้อมูลจ ำนวนเด็กนักเรียนต้ังแต่วันที่ ๗ – ๑๗ 
                                   มีนำคม ๒๕๖๐ 
   ๔. กำรจดักิจกรรม อบรมต่ำง ๆ กรณีกำรจดัหำวัสดุในกำรอบรม แจกจำ่ยวัสดุให้ผู้เข้ำอบรม 

    ไม่ได้ กำรอบรมเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของท้องถิ่น กำรจัดหำวัสดุผู้ว่ำฯ มีควำมเห็นว่ำผิด ก็ผิด 
๕. ก ำหนดนโยบำยและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ให้ อปท. น ำไป 
    ปฏิบัต ิ
๑. ด้ำนควำมโปร่งใส 
 ๑. เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนในขั้นตอนต่ำง ๆ  
              ของหน่วยงำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
 ๒. ในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรและส่งเสริมให้เกิด 
              ควำมโปร่งใส ในทุกขั้นตอนตำมกฎหมำยที่ก ำหนด 
 ๓. ให้เปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนอย่ำงชัดเจนถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึง 
              กำรให้ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ำถึงข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนได้ 
              โดยสะดวกรวดเร็ว 
 ๔. เมื่อมีกำรรอ้งเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อ 
              หน้ำที่จะต้องมีกำรสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งผลกำร 
              ด ำเนินกำรให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
     ๒. ด้ำนควำมพร้อมรับผิด 
 ๑. ในกำรปฏิบัติงำน/กำรบริหำรงำน ทุกขั้นตอนของเจ้ำหน้ำที่ต้องมีควำมถูกต้อง 
              ตำมกฎหมำยระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ อย่ำงครบถ้วนเคร่งครัด กล้ำหำญที่จะ 
              รับผิดชอบในผลงำนกำรปฏิบัติงำนของตน 
 ๒. ต้องปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่อย่ำงเต็มใจและมีประสิทธิภำพและสร้ำงควำมเช่ือมั่น 
แก่สังคมว่ำจะขับเคลื่อนหน่วยงำนให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
     
 
 

  



- ๖ - 
๓. ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 
  - ไม่มีกำรเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้มีส่วนได้เสีย 

   หำกมีกำรรอ้งเรียนหรือช้ีมูลว่ำกระท ำควำมผิดจะต้องย้ำยออกจำกพื้นที่ก่อน 
 - ไมใ่ช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องของตน 
  หรือผู้อื่น 

         ๔. ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
    ๑. ให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนมีควำมเข้ำใจกับกำรกระท ำที่เป็นผลประโยชนท์ับซ้อน 
        หรือสำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
    ๒. สร้ำงวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่ไมท่นต่อกำรทุจริต จนก่อเกิดวัฒนธรรมใน 
                                             กำรรว่มต่อต้ำนกำรทุจริตได้ ให้รำงวัลกับผู้ตรวจสอบพบหรือแจ้งเบำะแสกำร 
                                             ทุจริต 
    ๓. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต กำรตรวจสอบถ่วงดุลภำยใน 
        หน่วยงำน 
    ๔. มีระบบติดตำม ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระท ำกำรทจุริตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
        ๕. ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 
    ๑. ให้จัดท ำคูม่ือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่ชัดเจนและเป็นไปตำม 

    ระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้น 
    ปฏิบัติหน้ำที่ 
๒. ในกำรบริหำรงำนบุคคล จะต้องมีกำรสอนงำนแลกเปลี่ยนควำมรู้และมอบหมำย 
    งำนที่มีควำมเป็นธรรม เทำ่เทียม มีกำรเสนอแนวควำมคิดที่แตกต่ำงและไม่เลือก 
    ปฏิบัต ิ
๓. ให้ควำมส ำคัญแกส่ภำพแวดล้อมที่เอื้ออ ำนวยและส่งเสริมในกำรปฏิบัติงำน 

         ๖. ด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน  
    หน่วยงำนต้องจัดท ำข้อมูล กำรสื่อสำร เพื่อถ่ำยทอดเกี่ยวกับนโยบำยทั้ง ๕ ด้ำน ให ้

เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนรับทรำบเพื่อให้เกิดควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญถึงกำร 
ปฏิบัติที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ระเบยีบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐) 
ที่ประชุม  มติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : ๑. กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเดินทำงไปศึกษำดูงำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริ 
ปลัดฯ    ขอเชิญเจ้ำของโครงกำรชี้แจงรำยละเอียด 
นำงธิดำรัตน์  ภเูพ็งใจ : กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเดินทำงไปศึกษำดูงำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริ  วันที่ ๗ 
นักวิเครำะห์นโยบำยฯ มีนำคมเป็นวันอบรม กำรศึกษำดูงำนตำมโครงกำรฯ ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๐ มีนำคม ๒๕๖๐  
   มีก ำหนกำรดังนี้.- 
        
 
  



- ๗ - 
วันที่ ๗ มีนำคม ๒๕๖๐  

   เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้ำอบรมลงทะเบียน 
   เวลำ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดกำรอบรม 
       โดย นำยสุนทร  พิมพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วน 

ต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
   เวลำ ๐๙.๐๐ –๑๒.๐๐ น. กำรบรรยำยและฝึกอบรมหัวข้อ “ศำสตร์พระรำชำ สู่กำร 
       พัฒนำที่ยั่งยืน 
   เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
   เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กำรบรรยำยและฝึกอบรมหัวข้อ “แนวทำงกำรพัฒนำตำม 
       หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” 
   เวลำ ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พิธีปิดกำรฝึกอบรม 

   วันที่ ๘ มีนำคม ๒๕๖๐  
   เวลำ ๐๘.๐๐ น.   เดินทำงไปกรำบพระบรมศพ พระบำทสมเดจ็พระ 

ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชณ พระที่นั่งดุสิตมหำ 
ปรำสำทในพระบรมมหำรำชวัง และศึกษำดูงำนที่ 
พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติ นวนคร ต ำบล 
คลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำน ี

   วันที่ ๙  มีนำคม  ๒๕๖๐   
   เวลำ ๑๓.๐๐ น.   เข้ำเย่ียมชมและฟังค ำบรรยำยสรุปที่ เทศบำลต ำบลสนำม 
       ชัย อ ำเภอนำยำยอำม จังหวัดจันทบุรี 
   วันที่  ๑๐  มีนำคม  ๒๕๖๐  
   เวลำ ๐๘.๓๐ น.   เข้ำเย่ียมชมและรับฟังค ำบรรยำยสรุปที่ ศูนย์ศึกษำกำร 
       พัฒนำ อ่ำวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 

อ ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
   หมำยเหตุ ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
   วันที่ ๗  มีนำคม ๒๕๖๐ รถจะออก เวลำ ๑๙.๐๐ น. 
   ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมวันที ่๘ มีนำคม ๒๕๖๐ จะเข้ำกรำบพระบรมศพพระบำทสมเด็จ 
   พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  ขอใหทุ้กคนแต่งกำยชุดสุภำพไว้ทุกข์ และก็เตรียม 
   ร่ำงกำยให้พร้อมด้วย เนื่องจำกต้องใช้เวลำนำน 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : จำกที่ได้ประสบกำรณ์จำก อบต.ต่ำง ๆ ที่ได้เดินทำงไปกรำบมำแล้ว ก็ขอให้ทุกคน 
ปลัดฯ   เตรียมสุขภำพให้พร้อม และแต่งกำยให้สุภำพในชุดไว้ทุกข์ กำรจะเข้ำไปกรำบต้องใช้เวลำ 

นำน และกำรไปครั้งน้ีเปน็ในรูปหมู่คณะ หน่วยงำน ก็ขอให้ปฏิบัติตัวอย่ำงเหมำะสม อย่ำใส ่
เครื่องประดับในกำรแต่งตัว 

 
 

  



- ๘ - 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  :  ร่ำงกำยก็ขอให้พร้อมทุกอย่ำง ให้ทุกท่ำนที่จะไปพิจำรณำตัวเอง และขอให้ท ำป้ำยชื่อพร้อม 
รองนำยกฯ  เพรำะไปในรูปหมู่คณะ ส่วนอ ำเภอยำงตลำดจะเดินทำงไปในวันที่ ๒ สิงหำคม  ๒๕๖๐ กำร 

เดินทำงไปจะมีคณะพยำบำลไปคอยดูแลรกัษำผู้เดินทำงไป และมีต ำรวจร่วมขบวนไปด้วยใน 
กำรรักษำควำมปลอดภัย กำรไปครั้งนีก้็ขอให้ทุกคนที่จะไปแต่งกำยให้เรียบร้อยด้วย และ 
เตรียมร่ำงกำยให้พร้อมเพรำะพวกเรำเดินทำงไปไมม่ีคณะพยำบำลเดินทำงไปคอยดูแลรักษำ 
มีใครมีอะไรเพิม่เติมอีกไหม 

นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ : กำรไปกรำบพระบรมศพฯ ของพวกเรำเคยมีผู้ไปกรำบมำแล้ว ๒ คน คือ พี่ยุภำวดี และพี ่
นักวิเครำะห์นโยบำยฯ สำยทองขอใหค้ ำแนะน ำคณะก่อนเดินทำงไปจะเตรียมตัวอย่ำงไรเชิญคะ 
นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง : กำรเข้ำไปกรำบพระบรมศพพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหำ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปรำสำท ในพระบรมมหำรำชวัง ใช้เวลำในกำรเข้ำกรำบเป็นเวลำนำนพอสมควร ก็ขอให ้

ทุกคนเตรียมรำ่งกำยให้พร้อม แต่งตัวให้สุภำพ ชุดไว้ทุกข์ ผู้ชำยห้ำมใส่กำงเกงยีน รองเท้ำ 
ส้นสีด ำ ผู้หญิงใส่กระโปรงใหค้ลุมเข่ำ ต้องเตรียมตัวให้พร้อม 

นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  :  ๒. เตรียมเอกสำรในกำรประเมินครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๐  เชิญครับ 
รองนำยกฯ 
นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ : เรียนท่ำนรองนำยกฯ ท่ำนปลัด ท่ำนรองปลัด ผู้อ ำนวยกองทุกท่ำน หวัหน้ำส่วน ผู้เขำ้ร่วม 
นักทรัพยำกรบุคคล ประชุมทุกท่ำน  ขอให้ทุกคนเตรียมเอกสำรท ำข้อตกลงกับ ผู้อ ำนวยกำรกอง กับหัวหน้ำส่วน 

ให้เรียบร้อย และให้รวบรวมเอกสำรประกอบกำรประเมินไม่เกินวันที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๐ 
พนักงำนจ้ำงก็ท ำเช่นเดียวกับข้ำรำชกำร 

นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  :  กำรประเมินท ำทุกปี ก็ให้ท ำเหมือนที่ผ่ำนมำ ก็ขอให้เตรียมเอกสำรไว้ให้แล้วเสร็จตำมห้วง 
รองนำยกฯ  เวลำที่ก ำหนด 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ   
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  :  มีใครมขี้อเสนอไหมวำระอื่น ๆ  
รองนำยกฯ   
ที่ประชุม :  ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น.  
       

(ลงชื่อ)             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 

           (ลงชื่อ)             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

     (นำยพุตสมำช ำนำญพล) 
    รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
 
  



รายงานการประชุมประจ าเดือนมกราคม คณะผู้บริหาร  พนักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

วันพุทธ ที่  ๖ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุตสมำ  ช ำนำญพล 
๒ นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล 
๓ นำยสถิตย์   เฉยไสย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สถิตย์   เฉยไสย 
๔ สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง หัวหน้ำส ำนักปลัด ส.อ.เฉลิมพล  คุณำเมือง 
๕ นำงยุวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ยุวดี  ภูผำหลวง 
๖ นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 
๗ นำงสำวรัชนี  ภูขะมำ นักทรัพยำกรบุคคล รัชนี  ภูขะมำ 
๘ นำยเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน เสถียร  ทองน้อย 
๙ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ปริศนำ  ทองดอนบม 

๑๐ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก กชพร  ภูกันดำร 
๑๑ นำงดวงใจ  สะโนนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดวงใจ  สะโนนอก 
๑๒ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง อรอุมำ  เรืองสุข 
๑๓ นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง นักพัฒนำชุมชน กษมำ  ปะนะมัง 
๑๔ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว 
๑๕ นำงสำววรรณวิภำบำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสด ุ วรรวิภำบำงส ำรวจ 
๑๖ นำงสำวรัตณวัลย์  อินอุ่นโชต ิ พนักงำนจ้ำงทั่วไป รัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ 
๑๗ นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร ภิรม  ภูด่ำนงัว 
๑๘ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ช ำนำญงำน ธง  ศิริโยธำ 
๑๙ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ อ ำนำจ  ภูอำกำศ 
๒๐ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ ์ ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ กำนดำ  วิไลสิทธ์ิ 
๒๑ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร ร ำไพ  หำญโงน 
๒๒ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จันทร์สุดำ  ภอู่อน 
๒๓ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลัง ปฏิบัติกำร รัดตนันต์  ภูส ำรอง 
๒๔ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญช ี สุวชิต  เกื้อปัญญำ 
๒๕ นำงสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล สุรีพร  ขันธมูล 
๒๖ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญช ี ดวงเนตร  ภูอำกำศ 
๒๗ นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร ธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ 

 
 

  



- ๒ – 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำยสุนทร  พมิพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
๒ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๓ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๔ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ  
๕ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร  
๖ นำงวรรณิภำ  ช ำนำญพล ครูผู้ดูแลเด็ก  
๗ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  

 
 

  

ล ำดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๒๘ นำงจูนจิรำ  ภูขำว ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง จูนจิรำ  ภูขำว 
๒๙ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ ์ ผู้อ ำนวยกองช่ำง บงกำร  ค ำศิรริักษ ์
๓๐ นำยนิกรณ์  ภูกำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร นิกรณ์  ภูกำบนิ 
๓๑ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร สมดี  ภูแสงสัน่ 
๓๒ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ ประพันธ์  จันทะประทัด 
๓๓ นำยกิตติ  ภูคงส ี จ้ำงเหมำบริกำร กิตติ  ภูคงส ี
๓๔ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร สุจิตตรำ  กิ่งผำ 
๓๕ นำงสุวิชำ  ถำวร เจ้ำหน้ำที่ TOT สุวิชำ  ถำวร 
๓๖ นำงสำวหทัยนุช  ทุมรินทร ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร หทัยนุช  ทุมรนิทร์ 
๓๗ นำงพรภิญญญำ  ศรีวงศ์แสง เจ้ำหน้ำที่ TOT พรภิญญญำ  ศรีวงศ์แสง 
๓๘ นำยสุคล  เมขนิ เจ้ำหน้ำที่ TOT สุคล  เมขิน 
๓๙ นำงสำวธัมสร  นำกยุงลำย เจ้ำหน้ำที่ TOT ธัมสร  นำกยุงลำย 
๔๐ นำงสำวหทัย  รักษำภักดี เจ้ำหน้ำที่ TOT หทัย  รักษำภักด ี
๔๑ นำงสำวศิริพร  บุญสอน เจ้ำหน้ำที่ TOT ศิริพร  บญุสอน 
๔๒ นำยนิรุช  หมัน่สะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ นิรุช  หมั่นสะเกษ 
๔๓ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต ์ ชำติ  ภูกันดำร 
๔๔ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ บรรลุ  ภูชัน 
๔๕ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร มงคล  อินอุ่นโชติ 
๔๖ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ ปิยรัตน์  ภูกันดำร 



- ๓- 
ผู้ไม่มาประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 เมื่อได้เวลำ ๐๙.๓๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยพุตสมำ ช ำนำญพลรองนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ ได้รับมอบหมำยจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ เปิดกำรประชุมประจ ำเดือน
มีนำคม  ๒๕๖๐  ครั้งที ่ ๒/๒๕๖๐ 

ระเบยีบวารที ่๑    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: ๑.๑TOT ให้ควำมรู้กำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (ดำวโหลดแอปพลิเคชั่นและกำรใช้) 
นำยกฯ           ๒๕๖๐ คณะบริหำรขอเรียนเชิญเจ้ำหน้ำที่ TOT กำรดำวโหลดแอปพลิเคชัน่เพื่อรับ 
                                       ข้อมลูข่ำวสำรให้เกิดควำมรวดเร็วในกำรรับข้อมูลข่ำวสำรในด้ำนต่ำง ๆ  จะให้เกิด 
                                       ควำมรวดเร็วได้ก็ต้องอำศัยเทคโนโลยีในกำรเสริมสร้ำง ก็ขอเรียนเชิญครับ 
นำยไชยมงคล  หล่อตระกูล : เรียนท่ำนรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
เจ้ำหน้ำที่ TOT       จะได้มำให้ควำมรู้กำรใช้แอปพลิเคชั่นกำรใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อใช้ในกำรบริหำรงำน 
       ช่วยประมวลกำรท ำงำน ก็ขอเรียนเชิญเจ้ำหน้ำที่ TOT ให้รำยละเอียดในกำรใช้เชิญครับ 
เจ้ำหน้ำที่ TOT    : เรียนท่ำนรองนำยก และผู้เข้ำร่วมประชุม กำรน ำเสนอแอปพลิเคช่ัน ได้ท ำกำรส่งมอบกับ 
       หลำย ๆ อปท. แล้ว และ อปท.ได้น ำแอปพลิเคช่ันนี้ใช้กับประชำชน ในกำรร้องทุกข์ของ 

    ประชำชน เป็นกำรพัฒนำระบบกำรใช้งำน โดยลักษณะกำรใช้งำนประชำชนร้องทุกข์เข้ำ 
    ในระบบแอปพลิเคช่ัน TOT จะเก็บข้อมูลที่ TOT แล้วระบบจะแจกงำนไปยัง อปท. แต ่
    ละแห่ง ที่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชั่น อปท.ทีต่ิดต้ังแอปพลิเคชั่นนี้ได้ต้องมีเน็ตใช้ ส ำหรับ 
    แอปพลิเคชั่นที่ อบต.เลือกก็คือ แอปฯ 

 
 
 

  

ล ำดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๘ นำยพงศักด์ิ  นำมพุทธำ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๙ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก  

๑๐ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๑ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยกฯ  
๑๒ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๓ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๔ นำยธงศักด์ิ  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง  
๑๕ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล  
๑๖ นำยสมำน  เทยีบมำก นักกำรภำรโรง  
๑๗ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก  



- ๔ - 
- เมนูกำรร้องทุกข ์
- เมนูข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ 

กำรติดตั้งแอปพลิเคชั่นนั้น ทำงหน่วยงำนต้องมีแอ้ดมลิ้นที่จะดูแลระบบในกำรรับ 
  งำนกำรดำวโหลดแอปพลิเคช่ัน ทุกคนที่มีสมำร์ทโฟนสำมำรถดำวโหลดได้โดยเข้ำไปที่เพสโตรและ 

ค้นหำต ำบลหนองอิเฒ่ำแล้วก็เข้ำไปที่เมนูร้องทุกข์ ทุกคนสำมำรถเข้ำร้องทุกข์ได้โดยต้องใส่ 
รำยละเอียดของผู้ร้องทุกข์ก่อนถึงจะเข้ำร้องทุกข์ได้ รำยละเอียดในกำรกรอกประกอบด้วย 

    - ชื่อ – สกุล 
    - เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 
    - อีเมลย ์
    - เบอร์โทรศัพท์ 
    - กรอกรำยละเอียดกำรร้องทุกข์ 
    - บันทึก 
   ข้อมูลกำรร้องทุกข์ก็จะเข้ำไปอยู่ในระบบ โดยหน่วยงำนต้องมีแอดมิ้นในกำรดูแลระบบรับ 

เรื่องร้องทุกข์ ข้อดีของกำรรำยงำน TOT จะเก็บข้อมูลไว้หมด สำมำรถดึงเอำข้อมูลไปใช้ใน 
กำรจัดท ำข้อบัญญัติประจ ำปไีด้ 

ขั้นแรก  ก็ขอให้หน่วยงำนก ำหนดตัวแอ้ดมลิ้นเสียก่อน เพือ่ TOT จะได้ประสำนงำนถ้ำยังไม่
มีก็จะขอประสำนท่ำนปลัดก่อน เมื่อได้ตัวแอ้ดมลิ้นแล้วก็ขอให้หน่วยงำนทดลองใช้ไปก่อน ๑ เดือน 
ถ้ำหน่วยงำนพอใจ ก็จะได้จัดท ำสัญญำ ซึ่งคำ่ใช้จ่ำยในกำรติดตั้งแอปฯ นี้ เดือนละ ๘๙๐.- บำท เดือน
แรกให้ทดลองใช้ไปก่อน ก็ให้หน่วยงำนลองใช้ดูก่อนครับ 

นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  :  ขอแจ้งให้ทรำบจ ำที่ได้ไปประชุมประจ ำเดือน ดังนี้.- 
รองนำยกฯ  ๑. กำรท ำบุญคูนลำน ท่ำนนำยอ ำเภอขอฝำกขอบคุณหน่วยงำนรำชกำร ที่ให้ควำมร่วมมือ 

    เป็นอย่ำงดี ปีนี้ได้ข้ำวเปลือก ๒๗ ตัน รำยได้ปีนี้ประมำณ ห้ำแสนกว่ำ รำยจ่ำยสี่แสนกว่ำ    
   ๒. ขอให้ตั้งเงินอุดหนุนปี ๒๕๖๑ เกี่ยวกับบุญคูนลำน ขอให้อุดหนุนเทศบำลยำงตลำด ก็ 
                                   ขอให้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๑  
   ๓. กรมอุตุฯ แจ้งช่วงนี้จะเกิดพำยุฤดูร้อน ขอให้แจ้งเตือนให้ประชำชนระมัดระวัง ถ้ำหำกมี 
       เหตุพำยุพัดบ้ำนประชำชนเสียหำย ขอให้ช่ำงรีบออกส ำรวจประมำณกำรให้แล้วเสรจ็ 

    ภำยใน ๑ วัน แล้วรำยงำนให้อ ำเภอทรำบ อ ำเภอจะได้รำยงำนจังหวัดต่อไป เพื่อขอควำม 
    ช่วยเหลือ ซึ่งในกำรช่วยเหลือเบ้ืองต้น อบต.จะช่วยได้ในเรื่องอำหำร น้ ำดื่ม เครื่องอุปโภค 
    เครื่องนุ่งห่ม ถ้ำเสียหำยไม่หมดหลังช่วยเหลือเป็นเงินในกำรซ่อมแซม ๑๕,๐๐๐.- บำท  
    แต่ถ้ำเสียหำยหมดทั้งหลังจะช่วยได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.- บำท 
๔. กำรออกรับบริจำคโลหิต ณ หอประชุมอ ำเภอยำงตลำด ในวันที่ ๗ มีนำคม ๒๕๖๐ ตั้งแต ่
    เวลำ ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.      
 
 

 
 

  



- ๕ - 
๕. โครงกำรอ ำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจ ำปี ๒๕๖๐ อ ำเภอก ำหนดออกหน่วยบริกำร 
    ประจ ำเดือนมีนำคม ๒๕๖๐ ในวันที ่๒๔ มีนำคม  ๒๕๖๐ ณ วัดสว่ำงโนนสูง หมู่ที่ ๙  
    ต.โนนสูง ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป เรื่องเพื่อทรำบมีใครจะเสนออีกไหม 

นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : เรียนท่ำนประธำนในที่ประชุม 
ปลัด ฯ   ๑. สืบเนื่องจำกเรื่องของ TOT ขอแต่งตั้งผู้ท ำหน้ำที่แอ้ดมลิ้น ขอเสนอดังนี้.- 
    ๑. นำงสุรีพร  ขันธมูล รับผิดชอบ กองคลัง และส ำนักงำนปลัด 
    ๒. นำงอรอุมำ  เรืองสุข รับผิดชอบ กองช่ำง และกองกำรศึกษำ 
   ๒. งำนวันท้องถิ่นไทย ประจ ำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๐ ในส่วนของอ ำเภอยำง 
       ตลำด จะจดั อปพร. ๕๐ คน เพื่อจัดพิธีสวนสนำม ขอให้ผู้รับผิดชอบงำน อปพร. ไป 
                                   ประชุมในวันที่ ๗ มีนำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอยำง 
                                   ตลำด ชั้น ๒ พิธีกำรจัดกิจกรรมให ้อปท.จดักิจกรรมในรปูแบบของอ ำเภอ 
   ๓. กองกำรศึกษำเขำจะเปิดระบบกำรลงข้อมูลจ ำนวนเด็กนักเรียนต้ังแต่วันที่ ๗ – ๑๗ 
                                   มีนำคม ๒๕๖๐ 
   ๔. กำรจัดกิจกรรม อบรมต่ำง ๆ กรณีกำรจดัหำวัสดุในกำรอบรม แจกจำ่ยวัสดุให้ผู้เข้ำอบรม 

    ไม่ได้ กำรอบรมเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของท้องถิ่น กำรจัดหำวัสดุผู้ว่ำฯ มีควำมเห็นว่ำผิด ก็ผิด 
๕. ก ำหนดนโยบำยและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ให้ อปท. น ำไป 
    ปฏิบัต ิ
๑. ด้ำนควำมโปร่งใส 
 ๑. เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนในขั้นตอนต่ำง ๆ  
              ของหน่วยงำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
 ๒. ในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรและส่งเสริมให้เกิด 
              ควำมโปร่งใส ในทุกขั้นตอนตำมกฎหมำยที่ก ำหนด 
 ๓. ให้เปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนอย่ำงชัดเจนถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึง 
              กำรให้ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ำถึงข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนได้ 
              โดยสะดวกรวดเร็ว 
 ๔. เมื่อมีกำรรอ้งเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อ 
              หน้ำที่จะต้องมีกำรสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งผลกำร 
              ด ำเนินกำรให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
     ๒. ด้ำนควำมพร้อมรับผิด 
 ๑. ในกำรปฏิบัติงำน/กำรบริหำรงำน ทุกขั้นตอนของเจ้ำหน้ำที่ต้องมีควำมถูกต้อง 
              ตำมกฎหมำยระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ อย่ำงครบถ้วนเคร่งครัด กล้ำหำญที่จะ 
              รับผิดชอบในผลงำนกำรปฏิบัติงำนของตน 
 ๒. ต้องปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่อย่ำงเต็มใจและมีประสิทธิภำพและสร้ำงควำมเช่ือมั่น 
              แก่สังคมว่ำจะขับเคลื่อนหน่วยงำนให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภบิำล 
     
 
 

  



- ๖ - 
      ๓. ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 
  - ไม่มีกำรเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้มีส่วนได้เสีย 

   หำกมีกำรรอ้งเรียนหรือช้ีมูลว่ำกระท ำควำมผิดจะต้องย้ำยออกจำกพื้นที่ก่อน 
 - ไมใ่ช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องของตน 
  หรือผู้อื่น 

         ๔. ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
    ๑. ให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนมีควำมเข้ำใจกับกำรกระท ำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
        หรือสำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได ้
    ๒. สร้ำงวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่ไมท่นต่อกำรทุจริต จนก่อเกิดวัฒนธรรมใน 
                                             กำรรว่มต่อต้ำนกำรทุจริตได้ ให้รำงวัลกับผู้ตรวจสอบพบหรือแจ้งเบำะแสกำร 
                                             ทุจริต 
    ๓. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต กำรตรวจสอบถ่วงดุลภำยใน 
        หน่วยงำน  
    ๔. มีระบบติดตำม ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระท ำกำรทจุริตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
        ๕. ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 
    ๑. ให้จัดท ำคูม่ือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่ชัดเจนและเป็นไปตำม 

    ระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้น 
    ปฏิบัติหน้ำที่ 
๒. ในกำรบริหำรงำนบุคคล จะต้องมีกำรสอนงำนแลกเปลี่ยนควำมรู้และมอบหมำย 
    งำนที่มีควำมเป็นธรรม เทำ่เทียม มีกำรเสนอแนวควำมคิดที่แตกต่ำงและไม่เลือก 
    ปฏบิัต ิ
๓. ให้ควำมส ำคัญแกส่ภำพแวดล้อมที่เอื้ออ ำนวยและส่งเสริมในกำรปฏิบัติงำน 

         ๖. ด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน  
    หน่วยงำนต้องจัดท ำข้อมูล กำรสื่อสำร เพ่ือถ่ำยทอดเกี่ยวกับนโยบำยทั้ง ๕ ด้ำน ให ้

เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนรับทรำบเพื่อให้เกิดควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญถึงกำร 
ปฏิบัติที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ระเบยีบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐) 
ที่ประชุม  มติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : ๑. กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเดินทำงไปศึกษำดูงำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริ 
ปลัดฯ    ขอเชิญเจ้ำของโครงกำรชี้แจงรำยละเอียด 
นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ : กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเดินทำงไปศึกษำดูงำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริ  วันที่ ๗ 
นักวิเครำะห์นโยบำยฯ มีนำคมเป็นวันอบรม กำรศึกษำดูงำนตำมโครงกำรฯ ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๐ มีนำคม ๒๕๖๐  
   มีก ำหนกำรดังนี้.- 
        
 
  



- ๗ - 
วันที่ ๗ มีนำคม ๒๕๖๐  

   เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้ำอบรมลงทะเบียน 
   เวลำ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดกำรอบรม 
       โดย นำยสุนทร  พิมพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วน 

ต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
   เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กำรบรรยำยและฝึกอบรมหัวข้อ “ศำสตร์พระรำชำ สู่กำร 
       พัฒนำที่ยั่งยืน 
   เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
   เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กำรบรรยำยและฝึกอบรมหัวข้อ “แนวทำงกำรพัฒนำตำม 
       หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” 
   เวลำ ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พิธีปิดกำรฝึกอบรม 

   วันที่ ๘ มีนำคม ๒๕๖๐  
   เวลำ ๐๘.๐๐ น.   เดินทำงไปกรำบพระบรมศพ พระบำทสมเด็จพระ 

ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชณ พระที่นั่งดุสิตมหำ 
ปรำสำท    ในพระบรมมหำรำชวัง และศึกษำดูงำนที่ 
พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติ นวนคร ต ำบล 
คลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำน ี

   วันที่ ๙  มีนำคม  ๒๕๖๐   
   เวลำ ๑๓.๐๐ น.   เข้ำเย่ียมชมและฟังค ำบรรยำยสรุปที่ เทศบำลต ำบลสนำม 
       ชัย อ ำเภอนำยำยอำม จังหวัดจันทบุรี 
   วันที่  ๑๐  มีนำคม  ๒๕๖๐  
   เวลำ ๐๘.๓๐ น.   เข้ำเย่ียมชมและรับฟังค ำบรรยำยสรุปที่ ศูนย์ศึกษำกำร 
       พัฒนำ อ่ำวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 

อ ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
   หมำยเหตุ ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
   วันที่ ๗  มีนำคม ๒๕๖๐ รถจะออก เวลำ ๑๙.๐๐ น. 
   ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมวันที ่๘ มีนำคม ๒๕๖๐ จะเข้ำกรำบพระบรมศพพระบำทสมเด็จ 
   พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  ขอให้ทุกคนแต่งกำยชุดสุภำพไว้ทุกข์ และก็เตรียม 
   ร่ำงกำยให้พร้อมด้วย เนื่องจำกต้องใช้เวลำนำน 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : จำกที่ได้ประสบกำรณ์จำก อบต.ต่ำง ๆ ที่ได้เดินทำงไปกรำบมำแล้ว ก็ขอให้ทุกคน 
ปลัดฯ   เตรียมสุขภำพให้พร้อม และแต่งกำยให้สุภำพในชุดไว้ทุกข์ กำรจะเข้ำไปกรำบต้องใช้เวลำ 

นำน และกำรไปครั้งน้ีเป็นในรูปหมู่คณะ หน่วยงำน ก็ขอให้ปฏิบัติตัวอย่ำงเหมำะสม อย่ำใส ่
เครื่องประดับในกำรแต่งตัว 

 
 

  



- ๘ - 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  :  ร่ำงกำยก็ขอให้พร้อมทุกอย่ำง ให้ทุกท่ำนที่จะไปพิจำรณำตัวเอง และขอให้ท ำป้ำยช่ือพร้อม 
รองนำยกฯ  เพรำะไปในรูปหมู่คณะ  ส่วนอ ำเภอยำงตลำดจะเดินทำงไปในวันที่ ๒ สิงหำคม  ๒๕๖๐ กำร 

เดินทำงไปจะมีคณะพยำบำลไปคอยดูแลรกัษำผู้เดินทำงไป และมีต ำรวจร่วมขบวนไปด้วยใน 
กำรรักษำควำมปลอดภัย กำรไปครั้งน้ีก็ขอให้ทุกคนที่จะไปแต่งกำยให้เรียบร้อยด้วย และ 
เตรียมร่ำงกำยให้พร้อมเพรำะพวกเรำเดินทำงไปไม่มีคณะพยำบำลเดินทำงไปคอยดูแลรักษำ 
มีใครมีอะไรเพิม่เติมอีกไหม 

นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ : กำรไปกรำบพระบรมศพฯ ของพวกเรำเคยมีผู้ไปกรำบมำแล้ว ๒ คน คือ พี่ยุภำวดี และพี ่
นักวิเครำะห์นโยบำยฯ สำยทองขอใหค้ ำแนะน ำคณะก่อนเดินทำงไปจะเตรียมตัวอย่ำงไรเชิญคะ 
นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง : กำรเข้ำไปกรำบพระบรมศพพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหำ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปรำสำท ในพระบรมมหำรำชวัง ใช้เวลำในกำรเข้ำกรำบเป็นเวลำนำนพอสมควร ก็ขอให้ 

ทุกคนเตรียมรำ่งกำยให้พร้อม แต่งตัวให้สุภำพ ชุดไว้ทุกข์ ผู้ชำยห้ำมใส่กำงเกงยีน รองเท้ำ 
ส้นสีด ำ ผู้หญิงใส่กระโปรงใหค้ลุมเข่ำ ต้องเตรียมตัวให้พร้อม 

นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  :  ๒. เตรียมเอกสำรในกำรประเมินครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๐  เชิญครับ 
รองนำยกฯ 
นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ : เรียนท่ำนรองนำยกฯ ท่ำนปลัด ท่ำนรองปลัด ผู้อ ำนวยกองทุกท่ำน หวัหน้ำส่วน ผู้เขำ้ร่วม 
นักทรัพยำกรบุคคล ประชุมทุกท่ำน  ขอให้ทุกคนเตรียมเอกสำรท ำข้อตกลงกับ ผู้อ ำนวยกำรกอง กับหัวหน้ำส่วน 

ให้เรียบร้อย และให้รวบรวมเอกสำรประกอบกำรประเมินไม่เกินวันที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๐ 
พนักงำนจ้ำงก็ท ำเช่นเดียวกับข้ำรำชกำร 

นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  :  กำรประเมินท ำทุกปี ก็ให้ท ำเหมือนที่ผ่ำนมำ ก็ขอให้เตรียมเอกสำรไว้ให้แล้วเสร็จตำมห้วง 
รองนำยกฯ  เวลำที่ก ำหนด 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ   
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  :  มีใครมขี้อเสนอไหมวำระอื่น ๆ  
รองนำยกฯ   
ที่ประชุม :  ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น.  
       

(ลงชื่อ)             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 

           (ลงชื่อ)             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

     (นำยพุตสมำช ำนำญพล) 
    รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 

 
  



รายงานการประชุมประจ าเดือนคณะผู้บรหิาร  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 

วันพุทธ ที่  ๑๘ เมษายน  ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยสุนทร  พมิพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สุนทร  พิมพำค ำ 
๒ นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล 
๓ นำยสถิตย์   เฉยไสย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สถิตย์   เฉยไสย 
๔ นำงยุวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ยุวดี  ภูผำหลวง 

๕ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ อนงค์  ภูระบัตร 
๖ นำงสำวรัชนี  ภูขะมำ นักทรัพยำกรบุคคล รัชนี  ภูขะมำ 
๗ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ ์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ ์
๘ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว 
๙ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง อรอุมำ  เรืองสุข 

๑๐ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ปริศนำ  ทองดอนบม 
๑๑ นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร ภิรม  ภูด่ำนงัว 
๑๒ นำงสำววรรณวิภำบำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสด ุ วรรวิภำบำงส ำรวจ 
๑๓ นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง นักพัฒนำชุมชน กษมำ  ปะนะมัง 
๑๔ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญช ี สุวชิต  เกื้อปัญญำ 
๑๕ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต ์ ชำติ  ภูกันดำร 
๑๖ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ช ำนำญงำน ธง  ศิริโยธำ 
๑๗ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร ชัยรัตน์  เหล่ำพร 
๑๘ นำงสำวรัตณวัลย์  อินอุ่นโชต ิ พนักงำนจ้ำงทั่วไป รัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ 
๑๙ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร สุจิตตรำ  กิ่งผำ 
๒๐ นำยเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน เสถียร  ทองน้อย 
๒๑ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลัง ปฏิบัติกำร รัดตนันต์  ภูส ำรอง 
๒๒ นำงสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล สุรีพร  ขันธมูล 
๒๓ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร สมดี  ภูแสงสัน่ 
๒๔ นำยกิตติ  ภูคงส ี จ้ำงเหมำบริกำร กิตติ  ภูคงส ี
๒๕ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ อ ำนำจ  ภูอำกำศ 
๒๖ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ บรรลุ  ภูชัน 
๒๗ นำยสมำน  เทยีบมำก นักกำรภำรโรง สมำน  เทียบมำก 

 
 

  



- ๒ – 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
๒ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๓ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๔ สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง หัวหน้ำส ำนักปลัด  
๕ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๖ นำงวรรณิภำ  ช ำนำญพล ครูผู้ดูแลเด็ก  
๗ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๘ นำยพงศักด์ิ  นำมพุทธำ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๙ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก  

๑๐ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๑ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยกฯ  
๑๒ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๓ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๔ นำยธงศักด์ิ  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง  
๑๕ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล  
๑๖ นำยสมำน  เทยีบมำก นักกำรภำรโรง  
๑๗ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๘ นำงดวงใจ  สะโนนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๙ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ ์ ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ  
๒๐ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร  

 
 
 

  

ล ำดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๒๘ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ ประพันธ์  จันทะประทัด 
๒๙ นำงจูนจิรำ  ภูขำว ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง จูนจิรำ  ภูขำว 
๓๐ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ ์ ผู้อ ำนวยกองช่ำง บงกำร  ค ำศิรริักษ ์
๓๑ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญช ี ดวงเนตร  ภูอำกำศ 
๓๒ นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 
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ผู้ไม่มาประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 เมื่อได้เวลำ ๐๙.๓๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยสุนทร  พิมพำค ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองอิเฒ่ำ  ได้เปิดกำรประชุมประจ ำเดือนเมษำยน  ครั้งที่นำยสนุทร  พิมพำค ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองอิเฒ่ำ  ได้เปิดกำรประชุมประจ ำเดือนพฤศจิกำยน  ๔/๒๕๖๐ 

ระเบยีบวารที ่๑    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: กำรเตรียมกำรด ำเนินกิจกรรมในวันที่ ๒๑  เมษำยน ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีกิจกรรมที่จะด ำเนินกำรใน 
นำยกฯ วันนั้น ๒ กิจกรรม ก็คือ กิจกรรมกำรกำรตรวจติดตำมกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยโดย 

คณะกรรมกำรมำจำกอ ำเภอยำงตลำด  และอีกกิจกรรมเป็นกิจกรรมกำรบรรพชำสำมเณร  
เรำจะด ำเนินกำรไปอย่ำงไร ใครจะรับผิดชอบกิจกรรมอะไรก็ขอให้ท่ำนปลัดฯเป็นผู้ให้รำยระ 
เอียดต่อไป  

ระเบยีบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐) 
ที่ประชุม  มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : เรียนท่ำนนำยก และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน เนื่องจำกสัปดำห์นี้เรำมีภำรกิจที่จะต้อง
ปลัด ฯ   ท ำ เนื่องจำกสัปดำห์นีใ้นภำพรวมของ อบต. มี ๒ กิจกรรม  ท ำในหนึ่งวัน ซึ่งแต่ละกิจกรรม 

ก็เป็นกิจกรรมด่วน 
กิจกรรมที่ ๑ ในวันที่ ๒๑  เมษำยน  ๒๕๖๐  ช่วงเช้ำ คณะกรรมกำรอ ำเภอจะมำ

ตรวจติดตำมโครงกำร “จังหวัดใสสะอำด” ภำคประชำรัฐที่ต ำบลหนองอิเฒ่ำ ช่วงนี้ก็มีกำร 
คืบหน้ำไปบ้ำงแล้ว หลังจำกได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเกี่ยวกับขยะของต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
เมื่อสัปดำห์ที่แล้ว  เดี๋ยวนี้ก็ก ำลังท ำรูปแบบบรรยำยสรุปเป็นรูปเล่ม คิดว่ำวันภำยในพุธบ่ำย 
หรือเช้ำวันพฤหัสบดีรูปเล่มบรรยำยสรุปก็คงจะเรียบรอ้ย  ถ้ำมีเวลำก็คงจะขึ้นพำวเวอร์พอร์ย 
มีเวลำเตรียมไม่ทัน มีเวลำ ๔ วันท ำ ๒ โครงกำร ช่งเทศกำลสงกรำนต์ก็หยุดยำวไป ๕ วัน ได้ 
ท ำต้นฉบับเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร จังหวัดกำฬสินธุ์ใสสะอำดภำคประชำรัฐ  

 
  

ล ำดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๒๑ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  
๒๒ นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร  
๒๓ นำยนิกรณ์  ภูกำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  
๒๔ นำงสำวหทัยนุช  ทุมรินทร ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร  
๒๕ นำยนิรุช  หมัน่สะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ  
๒๖ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร  
๒๗ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ  
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กิจกรรมที่ ๒ ช่วงบ่ำยก็จะเป็นโครงกำรบรรพชำสำมเณร และอบรมภำคฤดูร้อน   

ณ โบสถ์วัดสว่ำงโนนทัน บ้ำนหนองอิเฒ่ำ ในงำนนี้ท่ำนนำยอ ำเภอยำงตลำดจะมำเป็น 
ประธำนในพิธี ส ำหรับก ำหนดกำรพิธีเปิดกำรบรรพชำสำมำรเณร ขอเรียนที่ประชุมว่ำเขียน 
ก ำหนดกำรยำกมำก เนื่องจำกเรำเป็นรูปแบบของกำรบรรพชำเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ก็เลยต้องอิงพิธีกำรเข้ำมำจับ ขออนุญำตน ำเรียนก ำหนดกำร 
ก่อนค่อยมำมอบหมำยในกำรเตรียมพิธี  เริม่ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๖๐  ช่วงเช้ำไม่ 
เกี่ยวกับ อบต. คือ 

เวลำ ๐๘.๐๐ น. ประชำชนเยำวชนจะมำท ำกำรลงทะเบียนบรรพชำ 
เวลำ ๐๙.๐๐ น.เป็นกำรอบรมบรรพชำสำมเณร คือผู้จะบวช  พิธีปลงผมนำค และก็

ถวำยภัตรำหำรเพล 
เรื่องนี้เป็นเรื่องของทำงวัดและผู้น ำชุมชน หมู่ที่ ๑, ๒, ๙ ก็จะมีกำรถวำยภัตรำหำร

เพล พิธีปลงผมนำค  เนื่องจำกทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำติดภำรกิจที่รับตรวจ
คณะกรรมกำรตรวจติดตำมเรื่องขยะจำกอ ำเภอยำงตลำด ของจังหวัดกำฬสินธุ์ในสะอำด  
ก่อนเวลำ ๑๓.๐๐ น. จะเป็นพิธีบรรพชำสำมเณรนำยอ ำเภอยำงตลำด จะเดินทำงมำถึง
บริเวณพิธี  คือที่วัดสว่ำงโนนทัน  เมื่อประธำนเดินทำงมำถึง พิธีกรก็จะเรียนเชิญท่ำน
ประธำนจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย พร้อมกับจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวำยสักกำระพระ
บรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช หลังจำกนั้นก็จะถวำยสักกำระรัชกำรที่ ๑๐  
โดยเปิดกรวย  หลังจำกเปิดกรำยถวำยสักกำระรัชกำรที่ ๑๐ แล้ว  ก็จะเปิดกรวยถวำย
สักกำระพระเทพฯ  ฉะนั้นในพิธีจะมีโต๊ะหมู่อยู่ ๓ ชุด   

ชุดแรก โต๊ะหมู่บูชำจะเป็นพระบรมฉำยำลกัษณ์ของรัชกำรที่ ๙ พร้อมเครื่องทอง
น้อย 

ชุดที่สอง โต๊ะหมู่บูชำพร้อมพระบรมฉำยำลักษณ์ของรัชกำรที่ ๑๐ พรอ้มกรวย
ดอกไม้ธูปเทียนแพร 

ชุดที่สำม โต๊ะหมู่บูชำพร้อมพระบรมฉำยำลักษณ์ของสมเด็จพระเทพฯ  พร้อมกรวย
ดอกไม้ธูปเทียนแพร 

หลังจำกท่ำนประธำนได้ท ำกำรสักกำระทั้ง ๓ จุด เรียบร้อยแล้ว พิธีกรกจ็ะท ำกำร
อำรำธนำศีล พระสงฆ์ให้ศีล จำกนั้นประธำนจะไปประจ ำแท่นพิธี นำยก อบต. ก็จะกล่ำว
รำยงำนในพิธี และเรียนเชิญท่ำนนำยอ ำเภอฯ ได้กล่ำวถวำยพระพรแด่สมเด็จพระเทพฯ 
พร้อมกับกำรเปิดโครงกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน หลังจำกประธำนกล่ำวถวำยพระพร
เสร็จ พระสงฆจ์ะสวดชยันต์โต  ต่อไปท่ำนประธำนจะกล่ำวเปิดพิธีบรรพชำสำมเณร  เมื่อ
กล่ำวเสร็จ ก็จะลั่นฆ้องชัย ๓ ครั้ง จำกนั้นทำ่นประธำนก็จะมอบผ้ำไกรให้แก่นำคที่จะบวช 
พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติรวม จ ำนวน ๕ ชุด  เมื่อมอบผ้ำไกรเสร็จประธำนก็จะถวำยเครื่อจัก
กำระแด่ประธำนสงฆ์พร้อมถวำยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป พระสงฆ์อนโมธนำ 
ประธำนกรวดน้ ำก็เป็นเสร็จพิธี   ที่เกี่ยวขอ้งที่ได้เชิญทุกท่ำนเข้ำประชุมเพื่อปฏิบัติก็จะ
มอบหมำยภำรกิจให้แต่ละท่ำนที่จะไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  บริเวณพิธีจะใช้ที่บริเวณ 
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ข้ำงหน้ำกุฏิเจ้ำคณะต ำบล เป็นที่มีต้นไม้ซึ่งจะใช้ต้นไม้กันแดด เวทีขึ้นแล้วพระสงฆ์กับเณรได้
จัดท ำเวทีไว้เรียบร้อยแล้ว  ยังเหลือโต๊ะหมู่บูชำ พระบรมฉำยำลักษณ์ พระบรมฉำยำลักษณ์ที่
ทำงวัดขอให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสนับสนุน คือพระบรมฉำยำลักษณ์ของรัชกำลที่ ๑๐  
พระบรมฉำยำลักษณ์พระเทพฯ มีแล้ว ขำดของรัชกำรที่ ๑๐ เต้นเป็นของผู้น ำหมู่บ้ำน หมูที่ 
๒ หมู่ที่ ๙  เครื่องเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้ำ หมู่ที่ ๒ หมูที่ ๙ รับผิดชอบ ส ำหรับที่ อบต. จะไป
เตรียม ก็คือไปเตรียมบริเวณพิธี คือจัดโต๊ะหมู่บูชำ จัดหำเครื่องสักกำระ  ธูปเทียนแพรหำ
เพิ่ม ๒ ชุด ธูปเทียนแพรอีกชุดหนึ่งส ำหรับประธำนจะไปถวำยสักกำระประธำนสงฆ์ ในวันถัด
มำทำงคณะสำมเณร อุบสกอบุำสิกำจะเดินทำงธุดงค์ไปที่บำนค ำมะยำง แล้วเดินทำงกลับไป
เลื่อย ๆ พักทีห่มู่บ้ำน ๆ ละ ๑ คืน พร้อมกบักำรแสดงพระธรรมเทศนำหมู่บ้ำนละ ๑ คืน ใน
ส่วนนี้ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะสนับสนุนน้ ำอำบ ธงศักดิ์ได้มีคนมำประสำนเรื่องรถน้ ำ
หรือยัง 

นำยธงศักด์ิ  อินทะพรม  : ยังไม่มีใครประสำนครับ 
พนักงำนขับรถน้ ำฯ 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : ยังใช่ไหม โครงกำรนี้จะอยู่ที่ท่ำนรองนำยกฯ แต่ไม่รู้ว่ำรองพุตสมำ หรือรองประดิษฐ์
ปลัด ฯ   จะมีก ำหนดกำรเริ่มจำกบ้ำนค ำมะยำง ขอให้ผู้เกี่ยวข้องท ำหนังสือขอน้ ำประปำ ทั้ง ๑๐ วัน
   จะจ่ำยน้ ำทุกวัน วันแรกขอน้ ำช่วงบ่ำยขอให้ไปลงน้ ำที่วัดเมื่อลงน้ ำเสร็จอย่ำพ่ึงกลับให้จอดรอ 
   ก่อนจนกว่ำ พระสงฆ์ เณรจะสงน้ ำเสร็จก่อนให้ท ำอย่ำงนี้ทุกวันในทุกหมู่บ้ำน ไม่มีวันหยุด 

รถติดตำมคณะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมรถอำจใช้งำนบ่อยช่วงเดินธุดงค์จำกวัดสว่ำงโนนทันไป
ที่วัดบ้ำนค ำมะยำงก็ขอให้สนับสนุนรถด ำ รถด ำจะเป็นรถขนสัมภำระตำมไปส่งที่บ้ำนค ำมะ
ยำง วันถดัไปก็ไปขนของจำกบ้ำนค ำมะยำงมำหลักด่ำน ป่ำหญ้ำคำ ไปดงน้อยเมื่อเสร็จแล้ว
กลับมำก็ได้แต่ต้องให้เบอร์โทรศัพท์ไว้กับผู้น ำหมู่บ้ำนเพื่อกำรประสำนงำน  ใครจะเป็นผู้
ประจ ำรถด ำ ชำติประจ ำได้ไหม 

นำยชำติ  ภูกันดำน : ได้ครับ 
พนักงำนขับรถยนต ์   
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล :  ที่ส ำคญัเป็นวันหยุดรำชกำร จึงจ ำเป็นต้องหำคนอีกคนหนึ่งเพื่อขับรถส ำรอง ขอ 
ปลัดฯ ให้บริกำรตรงนี้ให้ดี ส่วนมำกก็จะเป็นประชำชนชำวต ำบลหนองอิเฒ่ำ  ที่บวช อำจมีบำง 

ส่วนที่มำกจังหวัดนครรำชสีมำ  ฉะนั้นเรื่องของรถก็ขอใหบ้ริกำรในส่วนนี้ ถ้ำเกินควำมจ ำเป็น
ก็จะเป็นรถของผู้น ำ ได้ประสำนกับพระคุณเจ้ำไว้แล้ว ถ้ำรถองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่พอก็
ขอให้ขอควำมอนุเครำะห์จำกผู้น ำชุมชน กำรจัดพิธีทำงวัดจะเริ่มพิธีต้ังแต่ช่วงเย็นของวันที่ 
๒๐ เมษำยน ๒๕๖๐ ท ำพิธีอบรมลูกเณร จำกนั้นก็จะเป็นกำรจัดบริเวณพิธี จัดโต๊ะหมู่  กำร
จัดโต๊ะหมู่ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำนักงำนปลัดให้รับผิดชอบในเรื่องของกำรจัดคนไป
ช่วยดูแลในกำรจัดสถำนที่ อย่ำงที่ได้น ำเรียนไปแล้วว่ำ มีโต๊ะหมู่ ๓ ชุด  โต๊ะหมู่ที่จะต้องหำร
เพิ่มบระบรมฉำยำลักษณ์ของรัชกำรที่ ๑๐ ส่วนของรัชกำรที่ ๙ และพระเทพฯ มีแล้ว  ใน
กำรจัดโต๊ะหมู่จะใช้อย่ำงไรก็ขอให้ไปดู ส ำหรับของรัชกำรที่ ๙ เป็นดอกไม้ขำว รัชกำรที่ ๑๐ 
เป็นดอกสีเหลือง ส่วนของพระเทพฯ เป็นดอกสีม่วง ก็แล้วแต่จะจัดหำมำได้ ในโต๊ะหมู่ 
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ก็จะเป็นพำนพุ่มดอกไม้สด ก็เอำดอกไม้สดผสมกับดอกไม้แห้งก็ได้  ในวันที่ ๒๐ ส ำนักงำน
ปลัดขอให้ไปช่วยกันดู หรือส ำนักอื่นที่มีแนวควำมคิดก็ขอให้ไปช่วยกันจัด ให้สวยงำมและสม
พระเกียรติ และสิ่งที่จะน ำไปอีกอย่ำงหนึ่งก็คือ แท่นยืนรำยงำนเป็น ๒ ตัว ส ำหรับนำยก และ
ส ำหรับท่ำนประธำน หรือมีเพิ่มอีก ๑ ตัวส ำหรับพิธีกร  นอกนั้น ในเรื่องของน้ ำดื่ม กำรดูแล
ท่ำนประธำน และแขกผู้มำรว่มงำนขอมอบให้กองคลังดูแลในเรื่องของน้ ำดื่ม ช่วงท ำพิธีเปิด
ขอให้  ผ.อ.กองคลังจัดเจ้ำหน้ำที่ดูแลในกำรบริกำรน้ ำแก่แขกผู้มำร่วมงำน  ส่วน ผ.อ.กองช่ำง
ก็ขอให้จัดเตรียมหำเก้ำอี้ ก็ขอให้เอำเก้ำอ่ีจำกหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๙ เป็นหลัก ถ้ำไม่พอก็ขอให้
จัดหำที่อ่ืน กำรจัดที่นั่งส ำหรับท่ำนประธำนก็ขอให้ไปปรึกษำกับท่ำนพระครู ขอให้เริม่จัด
ตั้งแต่วันที่ ๒๐  ส่วน ผ.อ.กองกำรศึกษำ ขอให้ด ำเนินกำรในช่วงพิธีกำร 

๑. ท ำค ำกล่ำวรำยงำนของท่ำนนำยก สุดท้ำยให้ใช้ค ำว่ำได้เวลำอันเป็นมงคลแล้ว
ขอเรียนเชิญทำ่นประธำนกล่ำวถวำยพระพรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ แล้ว
กล่ำวเปิดพิธีบรรพชำสำมเณรและอบรมลูกเณร 

๒.  ให้ท ำค ำกล่ำวเปิดของประธำน และค ำกล่ำวถวำยพระพรสมเด็จพระเทพฯ 
      ประธำนจะกล่ำวค ำถวำยพระพรก่อน ถึงจะกล่ำวเปิดโครงกำร      
พิธีกรมืออำชีพ ขอให้ปุ๋มเป็นผู้ประสำนงำนกับพิธีกรคือให้ประสำนกับผู้ใหญ่บ้ำนหมู่

ที่ ๖ ผู้ใหญ่ทวศีักดิ์เชิญให้ท่ำนมำเป็นพิธีกรให้หน่อย  ส่วนในเรื่องรำยละเอียดเด๋ียวปลัดแจ้ง
อีกครั้งหนึ่ง ยุภำวดีให้ท ำหนังสือเชิญชวนผู้น ำหมู่บ้ำน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เข้ำร่วมพิธี และท ำหนังสือเชิญท่ำนนำยอ ำเภอยำงตลำดมำเป็นประธำนพร้อมก ำหนดกำร 
และให้ท ำหนังสือเชิญวัฒนธรรมอ ำเภอด้วย  ส่วนพนักงำนทุกคนส่วนหน่ึง ก็จะมีนำยก ปลัด 
รองปลัด ผ.อ.กอง อยู่รอรับคณะกรรมกำรตรวจติดตำมกำรบริหำรจัดจัดกำรขยะจำกอ ำเภอ
ยำงตลำด อยู่ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส่วนที่เหลือก็ขอให้ไปเตรียมงำนอยู่ที่วัดสว่ำงโนน
ทันในวันที่ ๒๑  เมษำยน  ๒๕๖๐  ส่วนกำรแต่งกำยขอให้ใส่ชุดขำวด ำ คือเสื้อขำวกระโปรง
ด ำ ก็ขอให้ช่วยกันจัดเหมือนกับวันที่ ๑๒ ที่ผ่ำนมำ ถ้ำหำกว่ำทำงวัดให้ไปช่วยตกแต่งก็ขอให้
ไป มีใครจะสอบถำมเพ่ิมเติมไหม เชิญครับ   คนประจ ำฆ้องขอให้อ ำนำจประจ ำฆ้อง  ให้
ผู้รับผิดชอบเรื่องผ้ำไกร จ ำนวน ๕ คน ผู้ทีจ่ะถวำยผ้ำไกร  นำยอ ำเภอ  นำยกฯ  วัฒนธรรม
อ ำเภอยำงตลำด  อีก ๒ คน  จัดหำในวันงำน  คนเชิญผ้ำไกรต้องจัดหำไว้จ ำนวน ๕ คน ให้
ส ำนักงำนปลัดเป็นผู้ประสำนขอรับผ้ำไกรจำกท่ำนพระครูใส่พำนไว้ ๕ ชดุ และเตรียมไว้
ส ำหรับผู้มีเกียรติ ๕ ท่ำนส ำหรับผู้ที่จะถวำยผ้ำไกร  นำคที่จะบวชเป็นตัวแทนรับผ้ำไกร  
กำรถวำยเครื่องรำชสักกำระส ำหรับประธำนสงฆ์ก็ขอให้จัดหำคนไว้ไม่ควรซ้ ำกับผู้ที่มีหน้ำที่ 
รับผิดชอบแล้ว กองคลังให้เตรียมซองปัจจัยไว้ ๑๐ ซอง  เพื่อถวำยเครื่องไทยธรรม  กข็อให้ 
เตรียมคนไว้เพื่อถวำยซองปัจจัย  และให้เตรียมผู้ที่จะเตรยีมซองให้กับแขกผู้มีเกียรติทีจ่ะ 
ถวำยซองจ ำนวน ๑ คน หลังจำกท่ำนประธำนกรวดน้ ำถือว่ำเสร็จพิธีบรรพชำสำมเณร  และม ี
อีกอย่ำงหนึ่งในวันปิดจะมีกำรมอบเกียรติบัตรให้กับเณรผูเ้ข้ำรับกำรอบรมขอมอบให้แอว๋ไป 
ประสำนกับพระมหำไปขอรูปแบบของใบประกำศและขอตรำของวัดแล้วประสำนเอำรำยชื่อผู้ 
บวชมำพิมพ์ใบประกำศ แล้วให้ประสำนด้วยว่ำผู้ลงนำมเป็นใคร  ถ้ำไฟฟ้ำบริเวณพิธี หมู่ที่ ๒ 
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หมู่ที่ ๙ ไม่พอ ถ้ำทำงวัดมำขอสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็ขอให้เตรียมไว้  ขอ 
ฝำกอ ำนำจด้วยในเรื่องเตรียมธูปเทยีนโต๊ะหมู่บูชำ และเครื่องทองน้อย จุดติดทันทีขอให้ 
เตรียมด้วย  ใครที่ได้รับมอบแล้วเข้ำใจไหมครับ  ใครที่ไมม่ีชื่อมอบหมำยก็ขอให้ไปช่วยกัน 
ทุกคน 

นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ ์ : กำรจัดรูปแบบจะให้ไปประสำน ในเรื่องกำรจัดเก้ำอี้ และในเรื่องต่ำง ๆ ให้ไปประสำนกับวัด
ผ.อ.กองช่ำง  ใช่ไหมครับ 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล :  ขณะนี้ บำงส่วนทำงวัดได้จัดไว้แล้ว ก็ขอให้เสริมเพิ่มให้สมบูรณ ์ไปช่วยปรับปรุงบริเวณ 
ปลัดฯ   และท่ำนให้ช่วยประชำสัมพันธ์ ใครที่เกิดปีชงในปีนี้ วันที่ ๒๙ เมษำยน จะมีเกจิอำจำรย์มำ 

จำกโครำชจะมำสวดเสดำะเครำะห์ต้ังแต่เวลำ ๖ โมงเย็น (๑๘.๐๐ น.) กข็อเชิญไปร่วมดู ผม 
ก็ขอเสนอเรื่องงำนในวันที่ ๒๑ ไว้เพียงเท่ำนี้ก่อนครับ 

นำยสุนทร  พมิพำค ำ  :  กิจกรรมวันที่ ๒๑  เมษำยน  ๒๕๖๐  มี ๒ กิจกรรม  
นำยกฯ   ๑. กิจกรรมช่วงเช้ำกำรมำตรวจติดตำมกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของคณะกรรมกำรจำก 
   อ ำเภอยำงตลำด 
   ๒. กิจกรรมช่วงบ่ำยกำรบวชบรรพชำสำมเณร 
   กำรแต่งกำยจะแต่งตัวอย่ำงไรในวันที่ ๒๑ 
ที่ประชุม  แต่งชุดขำว 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  :  แต่งชุดขำวใช่ไหมครับ  วันที่ ๒๒ ขอมอบให้นำยธงศักด์ิ รับผิดชอบเรื่องรถน้ ำเพ่ือน ำน้ ำไป 
นำยกฯ   ใส่ภำชนะเพื่ออำบให้กับทำงวัดที่พระ เณรจะเดินธุดงค์ไปพักแต่ละวัน ส่วนรถด ำน ำขบวน 

ก็มอบให้ชำติ เรื่องงบประมำณจะใช้งบประมำณจำกส่วนไหน 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล :  ใช้งบประมำณของ ๓ ดี อีกเรื่องจะขำดหลักฐำนในกำรด ำเนินงำน ก็คือในเรื่องกำร
ปลัดฯ   ถ่ำยรูป ยังขำดคนถ่ำยรูป  ขอมอบให้แอ๋วเป็นคนถ่ำยรูป 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  :  ผ.อ.กองกำรศึกษำค ำกล่ำวรำยงำนขอดูก่อนวันงำนด้วย  เรื่องน้ ำดื่มจะท ำอย่ำงไร จะน ำน้ ำดื่ม 
นำยกฯ    ไปวัดในช่วงไหนท่ำนปลัด 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : เรื่องน้ ำจะจัดเป็น ๒ ชุด ชุดหนึ่งจะมอบให้วัด อีกชุดหนึ่งกเ็ป็นปัจจัยที่นำยกน ำไปถวำย 
ปลัดฯ   ใช้ในงำน ที่ไปตำมวัดต่ำง ๆ เป็นน้ ำอำบ ส ำหรับกำรจัดสถำนที่ก็ขอให้สมดีดูด้วยนะครับ 

จะประดับผ้ำอย่ำงไร 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  :  นูขอให้ประสำนครูศูนย์มำท ำงำนช่วยกัน  พนักงำนมำใหม่ขอให้มำช่วยงำนด้วยนะครับ 
นำยกฯ    มีอะไรจะเสนออีกไหมครับ มอบให้พี่ศักดิ์ และพ่ีส ำลีบริกำรน้ ำนะครับ  เรื่องสถำนที่มีปัญหำ
   ไหมครับ  พนกังำนมำใหม่รำยงำนตัวด้วยครับ 
พนักงำนใหม่      :  กระผมสิบเอกปิยนัฐ  สีรัง  ต ำแหน่งเดิม เสมียนกำรเงิน .มทบ. ๑๖ จังหวัดรำชบุรี ย้ำยมำด ำรง 
   ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  ผมก็ขอฝำกตัวด้วยนะครับ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  :  กำฬสินธ์ุสะอำดเอกสำรพร้อมทีจ่ะรับตรวจแล้วใช่ไหมครับ 
นำยกฯ   
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นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล :  โครงกำรกำฬสินธ์ุสะอำด ได้จำกพัฒนำชุมชนด ำเนินงำนมำ  ๓ ปี  ก็คือ ปี ๕๗  ๕๘  
ปลัดฯ ๕๙อีกส่วนหน่ึงก็จะเป็นแผนปฏิบัติกำรเหลืออยู่ ๑ บท กจ็ะเสร็จ เดี๋ยวนี้ก็ให้แอ๋วช่วยในด้ำน

กำรเตรียมเอกสำรบรรยำยสรุป เมื่อเสร็จแล้วก็จะท ำเป็นรูปเล่ม ท ำทั้งหมด ๑๕ เล่ม 
   ให้คณะกรรมกำร ๓ เลม่ก็คงจะเสร็จก่อนวันคณะกรรมกำรมำตรวจครับ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  :  มีอะไรอีกไหมครบั  เรื่องช่ำงถ่ำยภำพก็มีแล้วนะครับ ขอให้ถ่ำยไว้มำก ๆ นะครับ  มีอะไร  
นำยกฯ            จะเสนออีกไหมครับ 
ที่ประชุม :  ไม่มี 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ   
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  :  มีใครมีข้อเสนอไหมวำระอื่น ๆ  
นำยกฯ   
ที่ประชุม :  ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๓๐  น.  
       

(ลงชื่อ)             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 

           (ลงชื่อ)             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

     (นำยสุนทรพิมพำค ำ) 
               นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานการประชุมประจ าเดือนมิถุนายนคณะผู้บริหาร  พนักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 

วันพุทธ ที่  ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุตสมำ  ช ำนำญพล 
๒ นำงจูนจิรำ  ภูขำว ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง จูนจิรำ  ภูขำว 
๓ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ ์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ ์
๔ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลัง ปฏิบัติกำร รัดตนันต์  ภูส ำรอง 
๕ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ปริศนำ  ทองดอนบม 
๖ นำงสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล สุรีพร  ขันธมูล 
๗ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จันทร์สุดำ  ภอู่อน 
๘ นำงสำววรรณวิภำบำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสด ุ วรรวิภำบำงส ำรวจ 
๙ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง อรอุมำ  เรืองสุข 

๑๐ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว 
๑๑ นำงสำวรัตณวัลย์  อินอุ่นโชต ิ พนักงำนจ้ำงทั่วไป รัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ 
๑๒ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญช ี สุวชิต  เกื้อปัญญำ 
๑๓ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก ขวัญเมือง  พิมพำค ำ 
๑๔ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ อนงค์  ภูระบัตร 

๑๕ นำยนิกรณ์  ภูกำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร นิกรณ์  ภูกำบนิ 
๑๖ สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง หัวหน้ำส ำนักปลัด เฉลิมพล  คุณำเมือง 
๑๗ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ ์ ผู้อ ำนวยกองช่ำง บงกำร  ค ำศิรริักษ ์
๑๘ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ ปิยรัตน์  ภูกันดำร 
๑๙ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล พงศกร  ภูมำศ 
๒๐ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ ประพันธ์  จันทะประทัด 
๒๑ นำยส ำลี  แพงโพนทอง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ส ำลี  แพงโพนทอง 
๒๒ นำยนิรุช  หมัน่สะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ นิรุช  หมั่นสะเกษ 

๒๓ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร มงคล  อินอุ่นโชติ 
๒๔ นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง นักพัฒนำชุมชน กษมำ  ปะนะมัง 
๒๕ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร ร ำไพ  หำญโงน 
๒๖ นำยธงศักด์ิ  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง ธงศักดิ์  อินทพรม 
๒๗ นำยกิตติ  ภูคงส ี จ้ำงเหมำบริกำร กิตติ  ภูคงส ี
๒๘ นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร ภิรม  ภูด่ำนงัว 
๒๙ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร สุจิตตรำ  กิ่งผำ 

 
  



- ๒ – 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำยสุนทร  พมิพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
๒ นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
๓ นำงยุวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร  
๔ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๕ นำงสำวรัชนี  ภูขะมำ นักทรัพยำกรบุคคล  
๖ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต ์  
๗ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ช ำนำญงำน  
๘ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๙ นำงวรรณิภำ  ช ำนำญพล ครูผู้ดูแลเด็ก  

๑๐ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๑๑ นำยพงศักด์ิ  นำมพุทธำ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๑๒ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๓ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๔ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยกฯ  
๑๕ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๖ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๗ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๘ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  
๑๙ นำยสมำน  เทยีบมำก นักกำรภำรโรง  
๒๐ นำงดวงใจ  สะโนนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๒๑ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ  
๒๒ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ  
๒๓ นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร  

 
  

ล ำดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๓๐ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ ์ ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ  
๓๑ นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 
๓๒ นำยเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน เสถียร  ทองน้อย 
๓๓ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญช ี ดวงเนตร  ภูอำกำศ 
๓๔ นำยสถิตย์   เฉยไสย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สถิตย์   เฉยไสย 



- ๓- 
ผู้ไม่มาประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 เมื่อได้เวลำ ๐๙.๓๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยพุตสมำช ำนำญพลรองนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ ได้รับมอบหมำยจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ  ได้เปิดกำรประชุมประจ ำเดือน  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 

ระเบยีบวารที ่๑    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นำยพุตสมำช ำนำญพล: เรื่องแจ้งให้ทรำบไม่มีนะครับ 
รองนำยกฯ  

ระเบยีบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐) 
ที่ประชุม  มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: กำรจัดงำนบุญบั้งไฟประจ ำปี ๒๕๖๐จะจัดงำนในวันที่  ๒๒ และ ๒๓  มิถุนำยน  ๒๕๖๐ 
รองนำยกฯ วันที่ ๒๒ เป็นวันรวมคือเป็นวันแห่นะครับ  ทุกคนมีค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ก็ขอให้ทุกคนช่วยกัน

นะครับ กำรจดัสถำนที่ขอใหไ้ปจัดวันที่ ๒๒  มิถุนำยนช่วงเช้ำนะครับงำนเริ่มช่วงบ่ำยคงเสร็จ
ก่อนเริ่มงำน เก้ำอี่ประมำณ ๒๐ ตัวคงพอ กำงเต้นศำลำประชำคมหมู่ที่ ๑๑ ข้ำงโรงเรียน
หลักด่ำนวิทยำ  กำรประดับผำ้ก็ขอควำมร่วมมือจำกพนักงำนส่วนต ำบลที่มีฝีมือขอให้ไปช่วย
จัดประดับรถม้ำด้วยนะครับ  ในกำรจัดรูปขบวน และค ำสัง่หรับค ำสั่งในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ขอให้หัวหน้ำส่วนกำรศึกษำชี้แจงรำยละเอียดเชิญครับ   

นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ ์ : ส ำหรับกำรจดังำนบุญบั้งไฟประจ ำปี ๒๕๖๐  บ้ำนค ำมะยำงเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดงำน 
ผอ.กองกำรศึกษำนะคะ กำรจัดสถำนที่ก็ไมม่ีอะไรมำกพรุ่งนี้กำงเต้น ๒ หลัง เก้ำอ้ีประมำณ ๒๐ ตัว ส่วนพิธ ี

เปิดเป็นช่วงบ่ำย เมื่อเปิดเสร็จก็เริ่มเคลื่อนขบวนเลยนะคะ ส่วนของวนัที่ ๒๓ มิถุนำยน  
เป็นกำรจุดบั้งไฟถวำยพระยำแถนตำมประเพณี ก็คงไม่ได้จัดสถำนที่มำกมำยมีบั้งไฟจุดถวำย 
๓ บั้ง พิธีเปิดก็คงใช้เวทีวงตนตรี กำรจัดสถำนที่ก็มอบให้กองช่ำงเป็นผู้รับผิดชอบ  ส่วนของ 
ขบวนแห่ได้มอบหมำยในกำรจัดริ้วขบวนมอบให้ 
๑. นำงสำยทองหำรฟ้ำเลื่อน 
๒. นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง 
๓. นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง 
๔. นำยธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ 
๕. นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม 

/๖. นำงสุรีพร.........   
 

  

ล ำดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๒๔ นำงสำวหทัยนุช  ทุมรินทร ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร  



- ๔ - 
๖. นำงสุรีพร  ขันธะมูล 
ในส่วนของริ้วขบวนต่ำง ๆ ได้จ้ำงเหมำไปเรียบร้อยแล้ว ให้ดูช่วงที่จะปล่อยขบวนถ้ำเรียบร้อย
แล้วจึงปล่อย ส่วนในกำรจัดริ้วขบวนผู้รับจ้ำงเหมำก็คงจัดขบวนเรียบร้อย  ผูท้ี่ได้รับแต่งตั้งก็
ให้ดูว่ำขบวนเรียบร้อยแล้วจึงให้เคลื่อนขบวน  ส่วนฝ่ำยปฐมพยำบำลได้ประสำนไปยัง ผอ.
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลหนองอิเฒ่ำเรียบร้อยแล้ว ประสำนทำงวำจำไปแล้ว 
วันนี้ก็จะส่งหนังสือตำมไปนะคะ ส่วนของกำรเบิกจ่ำย ๆ ก็คงเป็นฝ่ำยกำรเงิน  พนักงำนส่วน
ที่เหลือรวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กทกุคนก็ขอให้รับผิดชอบอ ำนวยควำมสะดวกให้กับพี่น้อง
ประชำชน บริกำรดำนต่ำง ๆ ทั่วไปกับผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ก็มีเรื่องเรียนให้ทรำบเท่ำนี้นะคะ 

นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: ในพิธีเปิดทีแรกก็ได้ปรึกษำหำรือกันแล้วจะใหท้่ำนก ำนันเป็นประธำนเปิดงำน ให้ท่ำนนำยก
รองนำยกฯ  เป็นผู้กล่ำวรำยงำน  ต่อมำได้ปรึกษำหำรือกันอักครั้งตกลงว่ำจะประสำนท่ำน ส.จ.สันติ 

ภูลำยขำว  มำเป็นประธำนเปิดงำน นำยกเป็นคนกล่ำวรำยงำน พรุ่งนี้ตั้งขบวนข้ำงโรงเรียน 
หลักด่ำนวิทยำ แล้วเคลื่อนขบวนไปถึงวัดบ้ำนค ำมะยำง  เมื่อถึงวัดบ้ำนค ำมะยำงก็เป็นเสร็จ 
พิธีในวันที่ ๒๒ มิถุนำยน  ส่วนวันที่ ๒๓  มิถุนำยน เป็นวันจุดบั้งไฟ ซึ่งมีบั้งไฟจุดอยู่ ๓ บั้ง 
หลังจำกจุดบั้งไฟแล้วก็มีกำรแสดงของวงดนตรีแล้วก็เสร็จพิธี ในกำรจัดขบวนขอให้ 
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้ำที่ในกำรจัดขบวนให้เป็นระเบียบด้วยนะครับ ที่ผ่ำนมำผมได้ไป 
ร่วมงำนกับองค์กรปกครองอ่ืนเขำจัดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยขบวนไม่สวยงำม ส่วนของเรำ 
ก็ขอฝำกให้จัดเป็นระเบียบด้วยนะครับ  ริ้วขบวน จะประกอบไปด้วยป้ำย  พระบรมฉำยำ 
ลักษณ์ ขบวนฟ้อนร ำ  รถผำแดงนำงไอ่  และรถบั้งไฟ และขบวนพนักงำนส่วนต ำบล  
กำรแต่งกำย  ใส่เสื้อผ้ำหม้อฮ่อม ส่วนเรื่องอำหำรก็ช่วยเหลือตัวเองเพรำะไม่มีงบอำหำรนะ 
ครับ  มีใครจะเพิ่มอีกไหมเรื่องบุญบั้งไฟ 

นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ ์ : ส ำหรับกำรแต่งกำยผู้หญิงขอให้ใส่ผ้ำถุงเสือ้สีด ำ ส ำหรับผู้ชำยก็ใส่เสื้อหม้อฮ่อมคะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: ค ำสั่งก็มอบหมำยให้เรียบร้อยนะครับ ก็ขอให้ปฏิบัติตำมค ำสั่ง และให้ช่วยกันทุกคน งำนจะ
รองนำยกฯ  ได้เสร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับหรือมีใครมแีนวคิดกิจกรรมเพิ่มเติมไหมครับ  
นำยบงกำรค ำศิริรักษ ์ : กำงเต้นข้ำงโรงเรียนหลักด่ำนวิทยำใช่ไหมครับ ใช้เต้นจ ำนวนเท่ำไหร่ครับ เก้ำอ้ีเท่ำไหร่ครับ 
ผอ.กองช่ำง 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ ์ : ค่ะข้ำงโรงเรียนหลักด่ำน เต้นจ ำนวน ๒ หลังคะ เก้ำอ้ีจ ำนวน ๒๐ ตัวคะ ขบวนเริ่มจำกหน้ำ
ผอ.กองกำรศึกษำ โรงเรียนหลักด่ำน 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: เครื่องเสียงใช้ของ อบต.นะครับขอให้ผู้รับผิดชอบน ำเครื่องเสียงไปติดต้ังด้วยช่วงเปิดงำน 
รองนำยกฯ  ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนจรำจรขอมอบให้นำยธงศักดิ์  อินทพรม ร่วมกับคณะขอให้ไป 
   ดูและเตรียมควำมพร้อมด้วยนะครับ และขอให้ประสำนผูน้ ำให้ดูแลช่วยกันนะครับ  เรื่องน้ ำก็ 

ขอให้เตรียมไว้รับแขกที่จะมำร่วมพิธีเปิด  มีใครจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ 
นำยสถิตย์  เฉยไสย : ส ำหรับงำนบุญบั้งไฟก็เป็นบุญประเพณี ก็คงไม่มีอะไรเรื่องกำรรักษำควำมปลอดภัยทำง 
รองปลัด ฯ  ถนนก็ขอให้ช่วยกันนะครับ 

/นำยพุตสมำ..........   
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นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: เรื่องบุญบั้งไฟไม่มีอะไรเพ่ิมเติมนะครับ เรื่องค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ก็เสร็จแล้วนะครับ อีกเรื่องที่ 
รองนำยกฯ  ๒ ก็คือกิจกรรมกำรปลูกต้นไม้ ตอนแรกจะปลูกวันที่ ๒ มิถุนำยน แต่ก็มภีำรกิจเรื่องงำนบุญ 

บั้งไฟ จึงได้เลื่อนไปปลูกในวันที่ ๗  มิถุนำยน ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนของโรงเรียนผู้สูงอำยุ  จะได ้
เชิญผู้สูงอำยุมำเรียนร่วมปลูกต้นไม้ด้วยในวันนั้น  ก็ขอให้พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ช่วยกันจัดระยะก ำหนดจุดปลูกไว้เพ่ือให้เป็นระเบียบ ซึ่งกำรปลูกต้นไม้เขำก ำหนดเป็นวำระ 
แห่งชำติก ำหนดให้วันวิสำขะบูชำเป็นวันต้นไม้แห่งชำติ แต่เรำยังไม้ได้ปลูก จึงได้ก ำหนดปลูก 
ในวันที่  ๗  มิถุนำยน  ๒๕๖๐  เมื่อด ำเนินกำรเสร็จจะได้รำยงำนให้อ ำเภอทรำบต่อไป  ส่วน 
ต้นไม้ก็ได้รับกำรสนับจำกศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้แล้ว เรำจะมขีั้นตอนอะไรอีกไหม 

สิบเอกเฉลิมพล คุณำเมือง : เรียนท่ำนประธำน ท่ำนรองนำยก ผอ.กอง หัวหน้ำส่วน และพนักงำนทุกท่ำน ในส่วนของ 
หัวหน้ำส ำนักปลัด ส ำนักปลัดได้จัดกิจกรรม รักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและ 

สิ่งแวดล้อม เพ่ือปลูกจิตส ำนึกให้บุคลำกรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะปลูกใน 
วันที่ ๗  มิถุนำยน  ๒๕๖๐ ตัง้แต่เวลำ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป บริเวณหน้ำหนองค้อ ซึ่งคณะ 
บริหำรได้พิจำรณำจะเริ่มปลกูหน้ำศูนย์เด็กเล็ก  หน้ำทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
หน้ำหนองค้อ จะเน้นต้นคูณปลูกด้ำนหน้ำตำมถนนสำยหลัก ส่วนพื้นที่ได้เตรียมวำงจุดระระ 
ในกำรปลูกเรียบร้อยแล้ว พันธ์กล้ำไม้ก็ได้รับกำรสนับสนุนจำกศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้หนองหญ้ำ 
ม้ำ ซึ่งได้จ ำท ำโครงกำร ซึ่งวันที่ ๑๐ พฤษภำคมที่ผ่ำนมำเป็นวันต้นไม้แห่งชำติ  ซึ่งได้มี 
หนังสือแจ้งให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ปลูกต้นไม ้เป็นนโยบำยของของรัฐบำล ก็ผ่ำนมำแล้ว จึงได้ 
ด ำเนินกำรจัดในวันที่ ๗  มถินุำยน ได้จัดท ำโครงกำรเพื่อเบิกเป็นค่ำป้ำย และน้ ำดื่มบรกิำร 
ให้กับประชำชนที่มำร่วมกันปลูกต้นไม้ ก็ขอเรียนเชิญทุกท่ำนมำร่วมกันปลูกต้นไม้นะครับ ให้ 
เตรียมอุปกรณ์จอบ เสียมมำด้วยนะครับ ส่วนกำรแต่งกำยก็แต่งตำมควำมเหมำะสมในกำร 
ปลูกต้นไม้นะครับ ก็ขอเรียนเบื้องต้นไว้เท่ำนี้นะครับ 

นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: สถำนที่ปลูกต้นไม้จะเป็นหน้ำ อบต. และรอบบริเวณหนองค้อ สถำนที่เตรียมไว้เรียบร้อยรอง
นำยกฯ  แล้วนะครับต้นไม้จะมีต้นคูน  ต้นประดู่ต้นคูนให้ปลูกข้ำงหน้ำหนองค้อตำมถนนสำยหลกั  
 ส่วนต้นประดู่ปลูกด้ำนหลังหนองค้อเมื่อปลูกเสร็จก็ให้ปกัหลักกันสัตวท์ี่จะมำท ำลำยต้นไม ้
   ด้วยอีกเรื่องในกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรขุดดินถมในเขตพื้นที่ต ำบลหนองอิเฒ่ำ 

ถ้ำหำกมีผู้มำติดต่อเสียค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ก็ขอให้ผู้ทีเ่ข้ำพบผู้บริหำร
เสียก่อน  ก่อนที่จะรับค่ำธรรมเนียมเรำเก็บค่ำธรรมเนียมตำม พ.ร.บ.ที่เรำออกไว้ไม่คุ้มค่ำกับ
ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นจึงต้องปรึกษำหำรือกันก่อน ก่อนที่จะรับค่ำธรรมเนียมและอนุญำต
ให้เขำลงด ำเนินกำร ก็ขอฝำกไว้นะครับ 

นำยสถิตย์  เฉยไสย : เรียนคณะผู้บริหำรครับ ส ำหรับเรื่อง พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน  ได้ออกข้อบัญญัติปี ๒๕๕๘  ประ
รองปลัด ฯ   ชุดก็คงเป็นปี ๒๕๕๙ นะครบัเป็น พ.ร.บ.ควบคุมกำรขุดดิน ถมดิน แต่ไม่ได้ควบคุมกำร 
   บรรทุกดิน ขนดิน ประมำณนั้น เมื่อไม่มี พ.ร.บ.ควบคุม ก็ใช้หลักกำรประชุม  กำรควบคมุขุด 

ดิน ถมดิน กำรขออนุญำต มีแบบแปลนไหมก็ต้องควบคุมทุกอย่ำงนะครับ แต่ที่ท้องถิ่นจะท ำ 
/ได้ก็คือ ๕๐๐ บำท......... 
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ได้ก็คือ ๕๐๐ บำท ตำม พ.ร.บ. นำยทะเบียนท้องถิ่นก็คือผู้บริหำรท้องถิ่นอนุญำตให้ขดุดินได้ 
 ต้องไม่กระทบกับคนข้ำงเคียง ดินที่ขุดเอำไปไหน เรำก็จัดเก็บได้ตำม พ.ร.บ.ออกใบเสร็จได ้
ตำม พ.ร.บ.ก ำหนด  ถ้ำจะใหดู้แลเรื่องถนนขนย้ำยดินก็ให้คุยกับคณะผู้บริหำรซึ่งไม่ได้ ออก 
พ.ร.บ.ควบคุม ก็ขอเรียนไว้แค่นี้นะครับ 

นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: ในทำงปฏิบัติก็ปฏิบัติยำกนะครับเพรำะมีข้อก ำหนดระบุไว้  เรำจะเรียกร้องเกินข้อก ำหนดก็
รองนำยกฯ  ไม่ได ้แต่ควำมเสียหำยมีมำกจึงท ำให้กำรปฏิบัติงำนยำกนะครับมีใครมีข้อเสนออีกไหม 
   เกี่ยวกับกำรขุดดินถมดิน  
นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ : เรียนคณะผู้บริหำรวันนั้นมีผูร้ับเหมำมำติดต่อประสำยจ่ำยค่ำธรรมเนียมขุดดิน หนูได้ดูจำก 
เจ้ำพนักงำนกำรเงินฯ พ.ร.บ. ขุดดินถมดินระบุไว้ ค่ำธรรมเนียม ๕๐๐ บำท   หนูก็เลยได้เก็บค่ำธรรมเนียมไป- 
   ๕๐๐ บำท เพรำะไม่มีรำยละเอียดไปมำกกว่ำนั้นคะ ในกำรปฏิบัติครั้งต่อไปจะให้หนูปฏิบัติ 
   อย่ำงไรคะ เพื่อจะได้ถือเป็นแนวทำงปฏิบัติต่อไป 
นำยสถิตย์  เฉยไสย : ก็ให้ผู้มำติดต่อเขียนใบค ำร้องขออนุญำตก่อนนะครับ 
รองปลัด ฯ    
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ : ถ้ำครั้งต่อไปมีผู้มำประสำนเรื่องขออนุญำตขุดดินถมดินก็จะให้เข้ำพบกับท่ำนรองปลัดฯ
นักวิชำกำรเงินและบัญช ี ก่อนนะคะ 
นำยสถิตย์  เฉยไสย : จริง ๆ แล้ว ต้องมีค ำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบออกไปตรวจสอบก่อนเสียก่อน  
รองปลัด ฯ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ : เอกสำรจะส่งที่ส ำนักปลัดหรือกองคลังก่อนคะ 
นักวิชำกำรเงินและบัญช ี
นำยสถิตย์  เฉยไสย : ก็มอบให้งำนจัดเก็บนะครับ ผู้อนญุำตก็เป็นผู้บริหำร ในด้ำนเอกสำรค ำร้องก็มอบให้งำน 
รองปลัด ฯ  จัดเก็บ นะครับ   
นำงจูนจิรำ  ภูขำว : ก็เป็นว่ำมำยื่นค ำร้องต่องำนจัดเก็บก่อนแล้วเสนอให้ผู้บริหำรพิจำรณำอนุญำตนะคะ 
ผอ.กองคลัง  เมื่อผู้บริหำรอนุญำตแล้วกำรเงินถึงจะออกใบเสร็จนะคะ ขัน้ตอนไหนที่จะให้มำพบคณะ 

ผู้บริหำร  
นำยสถิตย์  เฉยไสย : ก็เป็นช่วงแรกที่เขำมำติดต่อย่ืนค ำร้องครับ 
รองปลัด ฯ   
นำงจูนจิรำ  ภูขำว : เป็นช่วงที่มำติดต่อครั้งแรกนะคะ และก็ขอเรียนว่ำกำรออกใบเสร็จจะออกได้ตำม 
ผอ.กองคลัง  พ.ร.บ.ควบคุมนะคะ 
นำยสถิตย์  เฉยไสย : ก็เข้ำใจตำมนัน้นะครับ 
รองปลัด ฯ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: ถ้ำเขำไปขุดที่ดินที่มีผู้ครอบครองโดยถูกต้อง ก็จะมีปัญหำที่ กำรขนย้ำยผ่ำนหมู่บ้ำนต่ำง ๆ 
รองนำยกฯ  จะมีปัญหำท ำให้เกิดควำมเสียหำยกับถนนสำธำรณะก็จะท ำให้เกิดควำมเดือดร้อนของ 
   ประชำชนภำยในหมู่บ้ำนเป็นห่วงตรงนัน้ ก็เลยขอควำมร่วมมือว่ำถ้ำมีผู้มำประสำนติดต่อยื่น 

ค ำร้องในเรื่องขุดดินถมดินก็ขอให้เข้ำไปพบคณะบริหำรก่อนนะครับ เรื่องค่ำธรรมเนียมก็ค่อย
คุยกันครับ  พ.ร.บ.ขุดดินถมดินเรำยังไม่ชัดเจน ห้ำมขุดลึกเท่ำไร ถมไม่เกนิเท่ำไร  

/ก็เลยต้องคุยกัน......... 
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ก็เลยต้องคุยกันก่อนนะครับเข้ำใจตรงกันนะครับ  มีอะไรจะเสนออีกไหมครับ 

นำงจูนจิรำ  ภูขำว : เรียนท่ำนประธำน หัวหน้ำส่วน และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน พอดีท่ำนปลัดติดภำรกิจ 
ผอ.กองคลัง  ประชุมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเชือก จึงได้มอบหมำยงำนเพ่ือแจ้งให้ทรำบและถือ 
   ปฏิบัติร่วมกันนะคะ เรื่องแรกเป็นเรื่องประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(LPA) ประจ ำป๒ี๕๖๐ ซึ่งองค์กรของเรำจะได้รับกำรตรวจในวันที่ ๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐ 
ท่ำนย้ ำมำว่ำปีนี้ขอให้ได้คะแนนมำกว่ำปีที่แล้ว ปีที่แล้วได้ล ำดับที่ ๕ ของอ ำเภอยำงตลำด 
ได้คะแนนอยูท่ี่ ๗๙.๑๖ ขอคะแนนจำกทุก ๆ ส่วน ทุก ๆ ด้ำนนะคะ ปีนี้มี ๕ ด้ำน ด้ำนที่ ๕ 
ด้ำนธรรมำภิบำล 
ด้ำนที่ ๑ ด้ำนบริหำรจัดกำรปีที่แล้วได้คะแนนที่ ๘๑.๗๖ (คะแนนเต็ม ๑๗๐ 
เรำได้ ๑๓๙) 
ด้ำนที่ ๒ ด้ำนบริหำรงำนบุคคลและกจิกำรสภำ คะแนนเต็ม ๑๘๐ เรำได้ ๑๔๖ 
คิดเป็น๘๑.๑๑% 
ด้ำนที่ ๓ ด้ำนบริหำรงำนกำรเงินและบัญชี คะแนนเต็ม ๑๙๕ เรำได้๑๔๒คิดเป็น ๗๒.๘๒% 
ด้ำนที่ ๔ ด้ำนบริกำรสำธำรณะคะแนนเต็ม ๒๘๕ เรำได้ ๒๓๐ คิด 
เป็น ๘๐%ที่เพิ่มเติมมำปีนี้เป็นด้ำนธรรมำภิบำลนะคะ รูปแบบก็จะเป็นในรูปแบบเดิม ใน 
เรื่องรำยละเอียดท่ำนจะมำช้ีแจงอีกรอบพร้อมกับมอบหมำยงำนให้ผู้รับผิดชอบแต่ละด้ำนที่ 
จะรับตรวจในวันน้ัน ส่วนกำรรับตรวจวันที่ ๔ กรกฎำคมท่ำนบอกว่ำ ในวันที่  ๒๖  มิถุนำยน 
ให้แต่ละส่วนจดัเตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยใหท้่ำนตรวจควำมเรียบร้อยก่อนนะคะ ไม่ทรำบว่ำมี 
ใครสงสัยไหมคะในข้อแรก 

   เรื่องที่ ๒ จะเป็นวำระแห่งชำติ เปน็เรื่องเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะสืบเนื่องมำจำกมต ิ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติจำกกำรประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภำคม  ๒๕๕๙ เหน็ชอบกำรบริหำร 
จัดกำรขยะเพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดกำรบริหำรขยะซึ่งได้เร่งรัดให้กระทรวงมหำดไทย 
ร่วมกับกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมในแผนกำรจัดกำรให้ประเทศไทยลด 
ขยะภำยในระยะเวลำ ๓ ปี โดยใช้หลักกำร ๓RS  คือกำรใช้น้อย ใช้ซ้ ำ และน ำกลับมำใช้ใหม ่
โดยกำรใช้หลักที่จะลดขยะมูลฝอยให้ได้โดยใช้หลัก ๓RS นะคะ ซึ่งในส่วนนี ้ กระทรวง 
มหำดไทยได้แจ้งแนวทำงในกำรจัดกำรขยะชุมชนระดับจังหวัด คือจังหวัดสะอำด ในส่วน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ต้ังชุดท ำงำนจะแบ่งเป็น ๓ ชุด ชุดแรกเป็นระดับองค์กร 
ประกอบด้วย 
๑. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ  เป็นประธำน 

   ๒. ก ำนันต ำบลหนองอิเฒ่ำ    คณะท ำงำน 
   ๓. ผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน     คณะท ำงำน 
   ๔. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองอิเฒ่ำคณะท ำงำน 
   ๕. ประธำนสภำต ำบลหนองอิเฒ่ำ    คณะท ำงำน 
   ๕. นำยสถำพร  ภูสีดวง     คณะท ำงำน 
   ๖. หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองอิเฒ่ำ คณะท ำงำน 

/๗. ปลัด......... 
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๗. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ  เป็นคณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

   ๘. นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร   เป็นผูช้่วยเลขำ 
   มีหน้ำที่รวบวิเครำะห์สนับสนุน ติดตำมประเมินผล และรำยงำนให้นำยอ ำเภอทรำบทุกเดือน 
   นะคะ เป็นคณะท ำงำนระดับต ำบลนะคะ 
   ชุดที่ ๒ เป็นคณะท ำงำนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพื่อสนับสนุนคณะท ำงำน ประไปด้วย 
   ๑. นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  รองนำยกฯ   เป็นประธำน 
   ๒. นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นคณะท ำงำน 
   ๓.นำยธง  ศิริโยธำ     นำยช่ำงโยธำ   เป็นคณะท ำงำน 
   ๔.นำยนิรุช  หมั่นสะเกษ   ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ เป็นคณะท ำงำน 
   ๕.นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ  ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ   เป็นคณะท ำงำน 
   ๖.นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ   เป็นคณะท ำงำน  
   ๗. นำยสมดี  ภูแสงสั่น  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรกองช่ำง เป็นคณะท ำงำน 
   ๘. นำยปิยะรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ  เป็นคณะท ำงำน 
   ๙. นำงขวัญเมอืง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก   เป็นคณะท ำงำน 
   ๑๐. นำงมะลัย  ภูแล่นนำ  ครูผู้ดูแลเด็ก   เป็นคณะท ำงำน 
   ๑๑. นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ ์ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  เป็นคณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
   ๑๒. นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร   เป็นผู้ช่วยเลขำ 
   ชุดที่ ๓ จะแบง่ออกเป็น ๑๑ หมู่บ้ำน จะแบง่ออกเป็นระดับหมู่บ้ำนจะขอน ำเรียนเฉพำะผู้ที ่

เป็นเจ้ำหน้ำที่ของพวกเรำก่อนนะคะถ้ำอ่ำนครบทุกคนก็จะใช้เวลำมำกจึงจะขอน ำเรียน 
เฉพำะผู้รับผิดชอบที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ 

   ชุดระดับหมู่บ้ำนผู้รับผิดชอบมีดังนี้คะ 
   หมู่ที่ ๑ 
   ๑.นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน เป็นเลขำ 
   ๒.นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ เป็นผู้ช่วยเลขำ 
   หมู่ที่ ๒ 
   ๑.นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร  เป็นเลขำ 
   ๒. นำงสำววรรวิภำ  บำงส ำรวจ  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ  เป็นผู้ช่วยเลขำ 

หมู่ที่ ๓ 
๑.นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ  เจำ้พนักงำนกำรเงินและบัญชี  เป็นเลขำ 
๒.นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง เป็นผู้ช่วยเลขำ 
หมู่ที่ ๔ 
๑.นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง  นกัวิชำกำรคลัง  ช ำนำญกำร เป็นเลขำ 
๒.นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  เป็นผู้ช่วยเลขำ 

/หมู่ที่ ๕.......... 
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หมู่ที่ ๕ 
๑. นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ  นักทรัพยำกรบุคคล  ช ำนำญกำร เป็นเลขำ 
๒. นำงสุรีพร  นะคะสอน  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล 
หมู่ที่ ๖ 
๑.สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง  หัวหน้ำส ำนกัปลัด เป็นเลขำ 
๒.นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ  เป็นผู้ช่วยเลขำ 
หมู่ที่ ๗ 
๑.นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง  นักพัฒนำชุมชน เป็นเลขำ 
๒.นำงเสถียร  ทองน้อย  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน เป็นผู้ช่วยเลขำ 
หมู่ที ๘ 
๑.นำยสถิตย์  เฉยไสย  รองปลัดฯ  เป็นเลขำ 
๒.นำยนิกรณ์  ภูกำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร เป็นผู้ช่วยเลขำ 
หมู่ที่ ๙ 
๑.นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร  เป็นเลขำ 
๒. นำงรัตณำวรรย์  อินอุ่นโชติ  พนักงำนจ้ำงทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขำ 
หมู่ที่ ๑๐ 
๑.นำงกำรดำ  วิไลสิทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ      เป็นเลขำ 
๒.นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร  เป็นผู้ช่วยเลขำ 
หมู่ที่ ๑๑ 
๑.นำงจูนจิรำ  ภูขำว  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เป็นเลขำ 
๒. นำงสำวหทัยนุช  ทุมรินทร์  เจ้ำพนักงำนธุรกำร เป็นผู้ช่วยเลขำ 
ชุดนี้เป็นชุดวิเครำะห์แนวทำงในกำรจัดท ำแผนในชุมชนบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยเพ่ือลด
ปริมำณขยะในชุมชน ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ติดตำมประเมินผลแล้วรำยงำนต่อนกยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 

   หลังจำกได้รับกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรด้ำนบริหำรจัดกำรขยะก็จะสัมพันธ์กับ 
วำระแห่งชำติ องค์กรเรำไดด้ ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรรณรงในกำรคัดแยกขยะกำรก ำจัดขยะ 
อย่ำงถูกวิธี ซึ่งเป็นกำรอบรมและศึกษำดูงำน ซึ่งในกำรศึกษำดูงำนในครั้งน้ีก็จะเชิญผู้ที่ได้รับ 
ค ำสั่งทั้ง ๓ ระดับเข้ำร่วมอบรม ซึ่งจะจัดขึน้ประมำณวันที่ ๒๒ และ ๒๓ มิถุนำยนและได้เชิญ 
วิทยำกรจำกทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำฬสินธ์ุ สถำนที่อบรมใช้วัดสว่ำงโนนทัน  หมู่ที่ ๙ 
สืบเนื่องจำกหอประชุมของเรำเวลำฉำยโปรเจ๊กเตอร์แล้วมองไม่เห็นเพรำะแสงส่องมำก 
เกินไปนะคะ  เน้นย้ ำนะคะคณะกรรมกำรตำมที่ได้รับค ำสั่งของแต่ละหมู่บ้ำนต้องเข้ำรับกำร
อบรมและไปศกึษำดูงำนด้วยที่ เทศบำลร่องค ำอ ำเภอร่องค ำ จังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นเวลำ ๑ 
วัน ในวันที่ ๒๓ มิถุนำยน นะคะหลังจำกอบรมเสร็จก็จะลงพื้นที่ร่วมกับชำวบ้ำนกับ 

/คณะกรรมกำร...... 
 

     
  



- ๑๐ - 
คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ังร่วมกับชำวบ้ำนท ำประชำคมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในกำร
ด ำเนินกำรลดปริมำณขยะใหไ้ด้ ท่ำนปลัดจะมำคุยรำยละเอียดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะมีใคร
สงสัยไหมเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะท่ำนปลัดฝำกหำรืออีกเรื่องหนึ่งคะท่ำนรองนำยก
ประธำนเปิดงำนจะให้ท่ำนนำยหรือท่ำนนำยอ ำเภอคะท่ำนปลัดฝำกน ำเรียนที่ประชุมคะว่ำ
ประธำนเชิญท่ำนนำยอ ำเภอหรือ เป็นท่ำนนำยกคะ 

นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: เดี่ยวค่อยปรึกษำหำรือกันอีกครั้งหนึ่งครับ 
 รองนำยกฯ    
นำงจูนจิรำ  ภูขำว : เดี๋ยวค่อยปรึกษำกันอีกครั้งนะคะ   เรื่องที ่๓ เรื่องกำรผลิตดอกไม้จันทน์ และกำรปลูก 
ผอ.กองคลัง  ดอกดำวเรืองกำรผลิตดอกไม้จันทน์เพื่อที่จะถวำยในงำนพระรำชทำนเพลิงศพรัชกำรที่ ๙ 

ทำงรัฐบำลได้สั่งกำรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำดอกไม้จันทน์ใหเ้พียงพอจ ำนวน 
ประชำชนอยู่ในพื้นที่ ประชำชนในเขตพื้นที่ของเรำมีประมำณ สี่พันเก้ำกว่ำ ๆ ก็คงจะผลิต 
ดอกไม้จันทน์ประมำณ ๕ พนัดอก นโยบำยก็จะท ำจำกเปลือกข้ำวโพด ช่วงนี้ก็คงจะขอรับ 
บริจำคเมล็ดพันธ์ข้ำวโพดเพื่อที่จะด ำเนินกำรปลูกในงำนนี้ก็คงจะช่วยกันทั้งภำครัฐ 
ประชำชน หน่วยงำนรำชกำรในพื้นที ่ทั้งโรงเรียน ที่วำงแนวทำงไว้ องค์กำรบรหิำรส่วน 
ต ำบลร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอำยแุละโรงเรียนในพื้นทีร่่วมกันปลูก จะใช้ ห้ำพันดอก  ก็คงใช ้
ห้ำพันต้น ถ้ำคิดออกมำแล้วประมำณคนละ ๑๐ ต้น จะปลกูมำกกว่ำนั้นก็ได้ ระยะกำรปลูก 
ข้ำวโพดประมำณ ๖๐ ถึง ๗๐ วัน ก็เริ่มปลกูประมำณไม่เกินวันที่ ๑๕  มิถุนำยน จะได้เปลือก 
ข้ำวโพดประมำณเดือนสิงหำคมแล้วก็จะท ำกำรตำกเปลือกข้ำวโพดแล้วก็จะน ำมำรวมกันให้ 
พนักงำนจัดท ำดอกไม้จันทน์ซึ่งทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเรำมีผู้ที่จะจัดท ำดอกไม้จันทน์
ซึ่งได้ผ่ำนกำรอบรมมำ ๒ คน คือ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว และนำงสำวปริศนำ   
ทองดอนบม จะได้ถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้มำอบรมมำให้กับพนักงำนทุกคนเพื่อจัดท ำดอกไม้ 
จันทน์ร่วมกันให้ได้ห้ำพันดอกคะ  ส่วนของดอกดำวเรืองนโยบำยของกระทรวงมหำดไทย 
ให้ประชำชนในพื้นที่ปลูกต้นดำวเรืองเพื่อประดับสถำนที่รำชกำรและสถำนที่ส ำคัญใหท้ันช่วง
๒๓-๒๕ ตุลำคม  ๒๕๖๐ เป็นช่วงพระรำชทำนเพลิงศพนะคะ ในส่วนนีก้็คงจะคุยรำยละเอียด
อีกรอบหนึ่งนะคะ ขอน ำเรียนแค่นี้นะคะ 

นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: กำรปลูกดอกดำวเรืองรวมกับกำรปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ำส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
รองนำยกฯ    เดี๋ยวจะคุยกันอีกรอบนะครับ ตอนน้ีแนวทำงก ำลังจะหำเมล็ดพันธ์ดอกดำวเรืองนะครับ 

สถำนที่ปลูกกค็งจะเป็นด้ำนหน้ำที่ท ำกำรนะครับ เรื่องขยะก็ดีแล้วนะครับที่เรำไม่ได้อยู่ต ำบล 
ที่มีปัญหำด้ำนขยะอย่ำงต ำบลโคกสะอำดมีปัญหำเรื่องขยะมำกแก้ไขไม่ได้  สิ่งแวดล้อมมำ 
จำกระดับจังหวัด  มำจำกระดับประเทศก็ยังแก้ไขไม่ได้เดือดร้อนถึงต ำบลข้ำงเคียง  
สว่นมำกจะเป็นขยะที่เขำน ำรถมือสองมำจ ำหน่ำยที่เขำน ำมำรื้อเอำอะไหล่ที่ดีไปจ ำหน่ำย 
ส่วนที่ใช้ไม่ไดก้็รวมกันเป็นขยะเลยท ำให้เกดิปัญหำ  ส่วนพื้นที่ต ำบลหนองอิเฒ่ำไม่มีปัญหำ 
เนื่องจำกผู้น ำแต่ละหมู่บ้ำนก็ช่วยกันประชำสัมพันธ์และก ำจัดกันเองในครัวเรือน ที่เห็นขยะ 
ตำมทีส่ำธำรณก็จะเป็นขยะจำกพื้นที่อื่นน ำมำทิ้งตำมถนนรอยเขตติดต่อกับต ำบลอื่นนะครับ 
ก็ขอให้ช่วยกนัสอดส่องดูแลด้วยนะครับระเบียบวำระอื่น ๆ มีอีกไหมครับ มีใครเสนอไหม 

/พี่กษมำ..... 
 

  



- ๑๑ - 
พี่กษมำที่ว่ำจะไปพำ อ.ส.ม.เดินทำงไปไหว้พระศพขอทรำบรำยละเอียดหน่อยครับ 
นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง : เรียนท่ำนรองนำยกฯ และผู้เข้ำร่วมประชุม กำรเดินทำงไปไหว้ 
พระศพครั้งนี้เดินทำงเย็นวันที่ ๘ มิถุนำยน ถึงเช้ำวันที่ ๙ หลังจำกไหว้พระศพแล้ว ก็จะเข้ำ 
เยี่ยมชมที่ศูนยพ์ิพิธภัณฑ์กำรเกษตร อ ำเภอคลองหลวง  แล้วก็จะชมน้ ำตกเกล็ดสำวน้อย  
ถ้ำเวลำเหลือก็จะพำแวะไหว้หลวงพ่อโต ซึ่งสถำนที่ต่ำง ๆ ที่กล่ำวถึงจะอยู่ติดถนนที่ผ่ำนทุก 
สถำนที่ ขณะนี้ก ำลังส ำรวจจ ำคนที่จะเดินทำงคะ และจะเสนอโครงกำรให้ผู้อ ำนวยกองคลัง 
ตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้งคะ 

นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: ในกำรไปไหว้พระศพจะประสำนก่อนไหมครับ 
 รองนำยกฯ    
นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง : ไม่ประสำนคะจะเดินทำงไปเลยคะ เพรำะช่วงนี้คนไปไหว้ไม่มำกคะ 
นักพัฒนำชุมชน 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: มีใครเสนออีกไหมครับเรื่องอื่น ๆ 
รองนำยกฯ   
นำงจูนจิรำ  ภูขำว : ขอแจ้งเรื่องพัสดุด้วยนะคะเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยน้ ำมันตั้งแต่วันที่ ๑  มิถุนำยน  ๒๕๖๐ เป็น
ผอ.กองคลัง  ต้นไปนะคะขอแจ้งถึงพนักงำนขับรถทุก ๆ คน นะคะ ในส่วนของกำรเบิกจ่ำยน้ ำมันของ 

แต่ละส่วนให้ประสำนหัวหน้ำส่วนแต่ละส่วนของผู้ที่จะขอเบิกน้ ำมันพร้อมกับรำยงำนขอ 
อนุญำตใช้รถ กำรสั่งจ่ำยน้ ำมันเอกสำรประกอบก็จะมี กำรขออนุญำตใช้รถ  หัวหนำ้สว่นแต ่
ละส่วนจะสั่งจ่ำยน้ ำมันของแต่ละส่วน เมื่อหัวหน้ำส่วนสั่งจ่ำยน้ ำมันแล้ว ให้ถือใบสั่งจ่ำย 
น้ ำมันเสนอต่องำนพัสดุกองคลัง  ผ.อ. กองคลังเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรสั่งจ่ำยน้ ำมัน เพื่อที่จะน ำ 
ใบไปรับน้ ำมันที่ศูนย์บริกำรน้ ำมัน หลังจำกนั้นก็รับใบรับของกลับไปให้หัวหน้ำส่วนแต่ละส่วน 
อีกครั้งหนึ่งเพื่อเซ็นรับรองว่ำได้รับน้ ำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงกลับมำเก็บที่กองคลังไว้เพื่อ 
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยต่อไป ซึ่งที่ผ่ำนมำมีปัญหำเกิดขึ้นหลำยอย่ำง ก็เลยต้องปรับเปลี่ยนกำร 
ปฏิบัติเผื่อจะแก้ปัญหำได้  ถ้ำยังมีปัญหำอีกก็คงหำวิธีกำรปรับเปลี่ยนอีกเพื่อแก้ปัญหำต่อไป   

นำงอรอุมำ  เรืองสุข : ใบสั่งจ่ำยน้ ำมันมีแบบฟอรม์ไหมคะจะเอำมำจำกไหน 
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง 
นำงจูนจิรำ  ภูขำว : ใบเบิกจ่ำยน้ ำมันเอำแบบฟอร์มมำจำกสถำนบริกำรน้ ำมัน หลังจำกเลิกประชุม ขอให้กอง
ผอ.กองคลัง  ช่ำง ส ำนักงำนปลัด กองกำรศึกษำ รับได้ที่ ผ.อ. กองคลังคะขอบคุณคะ แบบฟอร์มมีสองส่วน 
   นะคะ 

ส่วนที่ ๑ ผู้สั่งจ่ำยเป็นหัวหน้ำส่วนจะบอกจ ำนวนเงิน 
ส่วนที่ ๒ หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
ขอให้ถือปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรภำยในส่วนถ้ำหำกหัวหน้ำส่วนไม่อยู่ ไปรำชกำร หรือไม่มำ
ปฏิบัติรำชกำร ขอให้ท่ำนมอบหมำยผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน แล้วก็ให้บริหำรจัดกำรให้ได้หลังจำก
เที่ยงหรือบ่ำยของวันสถำนบริกำรน้ ำมันจะลงใบรับของเป็นวันถัดไปก็ขอให้ท่ำนไปเบิกน้ ำมัน 

/ในวันนั้นก่อน.......... 
 
 

  



- ๑๒ - 
ในวันนั้นก่อนเที่ยงถึงจะลงเป็นปัจจุบัน ผู้ที่รบัจะต้องเซ็นรับรองว่ำได้รับน้ ำมันเรียบร้อยแล้ว 
ก็ขอให้บริหำรจัดกำรให้ได้นะคะขอบคุณคะ 

นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง : ขออนุญำตที่ประชุมนะคะมีน้ ำมันแล้วไม่มีพนักงำนขับรถก็ขอให้แก้ปญัหำให้หน่อยนะคะ 
นักพัฒนำชุมชน 
ส.อ.เฉลิมพล  คุณำเมือง : กำรเบิกจ่ำยน้ ำมันก็มีระเบียบพัสดุในกำรเบิกจ่ำยอยู่แล้วนะครับ ส่วนระยะทำง เดี๋ยวนี้ก็มี 
หัวหน้ำส ำนักปลัด กำรควบคุม โดยกำรให้บันทึกกำรใช้รถ กำรใช้น้ ำมัน พนักงำนขับรถเป็นผู้ควบคุมอยู่แล้วก็ 

ขอให้พนักงำนขับก ำกับดูแลกำรใช้รถของตัวเองด้วยว่ำพร้อมใช้งำนไหม  เช่น  ยำงรถ น้ ำมัน 
น้ ำมันเครื่อง หม้อน้ ำมีน้ ำไหม ต้องเช็ครถก่อนออกรถทุกครั้ง ในส่วนของกำรเบิกจ่ำยน้ ำมัน 
คนที่จะไปเติมน้ ำมันคือพนักงำนขับรถก็ขอแนะน ำว่ำขอให้เขียนช่ือว่ำข้ำพเจ้ำลงช่ือตัวเอง
ได้รับน้ ำมันครบถ้วนทุกประกำรแล้วลงชื่อแล้วจึงให้หัวหน้ำส่วนเซ็นรับรองอีกครั้งครับก็ขอ
เรียนให้ทรำบครับ 

นำยสถิตย์   เฉยไสย : ในส่วนนี้ก็มีอยู่สองส่วนนะครับ หัวหน้ำส่วนแต่ละส่วนมหีน้ำที่ต้องก ำกับดูแลกำรเบิกน้ ำมัน 
รองปลัดฯ  หัวหน้ำพัสดุเป็นผู้เบิก แล้วให้แต่ละส่วนเซ็นรับรองกำรรับ นั้นคือบทบำทของกำรก ำกับดูแล 

ในกำรบริหำรจัดกำร   ส่วนของกำรใช้รถผู้ดูแลผู้ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องคือพนักงำนจ้ำงทุกคนที่มี 
หน้ำที่เป็นพนักงำนขับรถยนต์แบบฟอร์มในรถจะไปไหนให้เขียนถึงไม่ได้เบิกน้ ำมันก็ต้องเขียน 
ในส่วนของผู้ใช้รถก็ให้เขียนใบขออนุญำตใช้รถเพื่อป้องกันตัวเอง เมื่อเกิดเหตุจะได้ไม่มีปัญหำ 
ก็ขอเสริมแค่นีน้ะครับ 

นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: เรื่องน้ ำมันก่อนจะเดินทำงก็ขอให้ค ำนวณให้เหมำะสมอย่ำให้ผู้ไปปฏิบัติงำนต้องรับผิดชอบ
รองนำยกฯ    เรื่องน้ ำมันรถไปไม่ถึงที่หมำยต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อน้ ำมันรถเองนะครับก็ขอให้หัวหน้ำ 

ส่วนแต่ละส่วนก ำกับดูแลด้วยนะครับ  ส่วนเรื่องพนักงำนขับรถช่วงบ่ำยวันนี้ท่ำนนำยกจะ
เรียกประชุมนะครับ เรื่องของครูศูนย์มีปัญหำอะไรไหมครับ แอร์เขำมำติดต้ังหรือยังครับ 

นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ : ไม่มีคะ แอรย์ังไม่มำติดตั้งค่ะ 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
นำงจูนจิรำ  ภูขำว : ขออนุญำตแจ้งกองคลังนะคะ กองคลังไม่มีน้ ำมันในส่วนของกองคลัง  ก็เลยต้องขอใช้น้ ำมัน
ผอ.กองคลัง  ในส่วนของส ำนักปลัดนะคะ  
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: เรื่องอื่น ๆ มีอะไรอีกไหมครับ 
รองนำยฯ 
นำยสถิตย์   เฉยไสย : เรียนท่ำนรองนำยกฯ ท่ำนประธำน และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ในองค์กำรบริหำร 
รองปลัดฯ  สว่นต ำบล ในศูนย์ยุติธรรมจังหวัดในกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงเครือข่ำยระดับชุมชน ระดับ 

ท้องถิ่น ได้มีค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรศูนย์ยุติธรรมระดับต ำบลหนองอิเฒ่ำ  ศูนย์ยุติธรรม 
ต ำบลหนองอิเฒ่ำยังไม่มีที่ตั้ง คณะกรรมกำรระดับต ำบลประกอบด้วย ปลัดอ ำเภอ พัฒนำกร
อ ำเภอ  ก ำนันประจ ำต ำบล  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นที่ปรึกษำ   

/คณะกรรมกำร......... 
 
 

  



- ๑๓ - 
คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
๑.นำยทวีศักดิ์  เจรญิรัมย ์  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสถำพร  ภูสีดวง                       รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยเลื่อน  ภูแล่นหยุด   กรรมกำร 
๔. นำยสุรเดช  ภูกิ่งผำ   กรรมกำร 
๕. นำยเจษฎำ  ภูระบัตร   กรรมกำร 
๖. นำยส ำรวย  กุนอก   กรรมกำร 
๗. ร้อยต ำรวยโทปรีชำภูบรรทัด  กรรมกำร 
๘. นำงบัวลำภูหลักถิน   กรรมกำร 
๙. นำยสถิตย์  เฉยไสย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ที่แจ้งให้ทรำบเนื่องจำก ศูนย์ยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือในด้ำนเมื่อเกิดคดีอำญำไม่มีค่ำ 
รถค่ำทนำยแจง้ควำมประสงค์ได้ที่ศูนย์ยุติธรรมครับ ศูนยย์ุติธรรมมีหน้ำที่ดูแลเบื้องต้นใน 
คดีอำญำ หรือในเรื่องเกิดกำรทุจริตในเจ้ำหน้ำที่ของรัฐก็แจ้งที่ศูนย์ได้ และไกล่เกลี่ยเรือ่ง 
พิพำทช่วยศูนย์ด ำรงธรรมครับ ศูนย์ยุติธรรมจะได้จัดเวรในกำรช่วยเหลือตรงนี้นะครับ ก็จะ 
ประชุมคณะกรรมกำร ก็เรียนให้ทรำบเบื้องต้นว่ำต ำบลเรำมีศูนย์ยุติธรรมนะครับ 

นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: เรื่องอื่น ๆ มีอะไรอีกไหมครับทีจ่ะเสนอ 
รองนำยกฯ 
 
ที่ประชุม :  ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๓๐  น.  
       

(ลงชื่อ)             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 

   (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

     (นำยพุตสมำช ำนำญพล) 
    รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
                                                          นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
 
 
 
 
 
  



รายงานการประชุมประจ าเดือนมิถุนายน คณะผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารสว่นต าบลหนองอิเฒ่า 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 

วันพุทธ ที่  ๗กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยสุนทร  พมิพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สุนทร  พิมพำค ำ 
๒ นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล 
๓ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุตสมำ  ช ำนำญพล 
๔ นำยสถิตย์   เฉยไสย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สถิตย์   เฉยไสย 
๕ นำงยุวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ยุวดี  ภูผำหลวง 
๖ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ ์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ ์
๗ นำงสำววรรณวิภำบำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสด ุ วรรวิภำบำงส ำรวจ 
๘ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จันทร์สุดำ  ภอู่อน 
๙ นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร ภิรม  ภูด่ำนงัว 

๑๐ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว 
๑๑ นำยกิตติ  ภูคงส ี จ้ำงเหมำบริกำร กิตติ  ภูคงส ี
๑๒ นำยส ำลี  แพงโพนทอง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ส ำลี  แพงโพนทอง 
๑๓ นำยธงศักด์ิ  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง ธงศักดิ์  อินทพรม 
๑๔ นำงรัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ พนักงำนจ้ำงทั่วไป รัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ 

๑๕ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญช ี สุวชิต  เกื้อปัญญำ 
๑๖ นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง นักพัฒนำชุมชน กษมำ  ปะนะมัง 
๑๗ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญช ี ดวงเนตร  ภูอำกำศ 
๑๘ นำงสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล สุรีพร  ขันธมูล 
๑๙ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลัง ปฏิบัติกำร รัดตนันต์  ภูส ำรอง 
๒๐ นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร ธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ 
๒๑ สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง หัวหน้ำส ำนักปลัด เฉลิมพล  คุณำเมือง 
๒๒ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ ์ ผู้อ ำนวยกองช่ำง บงกำร  ค ำศิรริักษ ์

๒๓ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ ประพันธ์  จันทะประทัด 
๒๔ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร สมดี  ภูแสงสัน่ 
๒๕ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ บรรลุ  ภูชัน 
๒๖ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก ขวัญเมือง  พิมพำค ำ 
๒๗ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ ์ ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ กำนดำ  วิไลสิทธ์ิ 
๒๘ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร สุจิตตรำ  กิ่งผำ 
๒๙ นำยนิกรณ์  ภกูำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร นิกรณ์  ภูกำบนิ 

 
  



- ๒ – 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๒ นำงสำวรัชนี  ภูขะมำ นักทรัพยำกรบุคคล  
๓ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต ์  
๔ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ช ำนำญงำน  
๕ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๖ นำงวรรณิภำ  ช ำนำญพล ครูผู้ดูแลเด็ก  
๗ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๘ นำยพงศักด์ิ  นำมพุทธำ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๙ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก  

๑๐ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๑ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยกฯ  
๑๒ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๓ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๔ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๕ นำยสมำน  เทยีบมำก นักกำรภำรโรง  
๑๖ นำงดวงใจ  สะโนนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๗ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ  
๑๘ นำงสำวหทัยนุช  ทุมรินทร ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร  
๑๙ นำงจูนจิรำ  ภูขำว ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  
๒๐ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน  
๒๑ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง  
๒๒ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ  
๒๓ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล  
๒๔ นำยนิรุช  หมัน่สะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ  

 
 
 

  

ล ำดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๓๐ นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 
๓๑ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ อนงค์  ภูระบัตร 



- ๓- 
ผู้ไม่มาประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 เมื่อได้เวลำ ๑๓.๐๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยสุนทรพมิพำค ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองอิเฒ่ำ  ได้เปิดกำรประชุมประจ ำเดือนกรกฎำคมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 

ระเบยีบวารที ่๑    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นำยสุนทรพิมพำค ำ : ๑. เรื่องประปำ ให้นำยบรรลุไปกำรย้ำยมิเตอร์น้ ำของหมู่ที่ ๓ เป็นอย่ำงไรใกล้เสร็จหรอืยัง 
นำยกฯ   เดือนนี้คงเสร็จเรื่องกำรเก็บค่ำน้ ำประปำ ขอให้นัดเป็นช่วงเวลำและให้มำจ่ำยพร้อม 
   กันที่ศำลำประชำคมแต่ละหมูบ่้ำนจะได้ไหมเดือนละครั้ง  
   ๒. เมื่อวันที่ ๓ ที่ผ่ำนมำท่ำนปลัดได้ไปประชุมประจ ำเดือน นำยอ ำเภอยำงตลำดได้แจ้งในที่ 

ประชุมประจ ำเดือนว่ำประชุมประจ ำเดือนหัวหน้ำส่วนรำชกำรครั้งต่อไปจะมำประชุมที่ต ำบล 
หนองอิเฒ่ำ จึงต้องเตรียมกำรเพื่อรับผู้ที่จะมำเข้ำร่วมประชุมในครั้งต่อไป ขอเชิญท่ำนปลัด 
ครับ 

นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : เรียนท่ำนนำยก ท่ำนรอง หัวหน้ำส่วน และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนเมื่อวันที่ ๓ ที่ผ่ำน
ปลัดฯ   มำได้ไปร่วมประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรในระดับอ ำเภอยำงตลำด ในช่วงนี้ท่ำนนำยอ ำเภอได้ 
  ให้มีกำรประชุมสัญจร  เมื่อวันที่ ๓ ก็ไปประชุมสัญจรที่ต ำบลโนนสูง เป็นกำรประชุมครั้งที่ ๒ 
 และครั้งที่ ๓ ท่ำนเป็นคนเลือกเองว่ำจะประชุมที่ ต ำบลหนองอิเฒ่ำ จะสังเกตจำกกำรประชุม 
 สัญจรสองครั้งที่ผ่ำนมำท่ำนได้ก ำหนดไว้เป็นพิธีกำรอย่ำงหนึ่ง ว่ำก่อนที่จะมีกำรประชุม 
 จะต้องน ำเสนอ และแนะน ำองค์กรของตัวเองให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทรำบว่ำต ำบลเจ้ำภำพมี 
 อะไรที่จะโชว์ มีกิจกรรมอะไร และมีปัญหำอะไร หลังจำกรำยงำนตัวเจ้ำหน้ำที่ หัวหน้ำส่วน 
 หรือผอ.กองให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับทรำบ แล้วก็จะด ำเนินกำรไปตำมปกติ สุดท้ำยก็จะเป็น 
 กำรรับประทำนอำหำร  ในส่วนของเจ้ำภำพจะต้องเอำของดี จะต้องน ำรูปแบบ หรือวิธีกำรที่ 
 จะน ำเสนอที่เป็นของเจ้ำภำพให้ที่ประชุมได้รับทรำบ อย่ำงเช่นของนำเชือกเขำจะน ำเสนอใน 
 รูปแบบของ Power Point บรรยำยสรุปของกิจกรรมท่ำนเป็นผู้น ำเสนอ ส่วนของโนนสูงไม่ได ้
 ท ำ Power Point แตใ่ช้วิธีกำรน ำเสนอด้วยวำจำ ส่วนของเรำจะน ำเสนออย่ำงไร และจะน ำ 
 อะไรมำเสนอบอกถึงลักษณะของต ำบลหนองอิเฒ่ำ ซึ่งผมก็ได้น ำเสนอท่ำนนำยกไปบำงส่วน 
 แล้ว ผมก็ขอน ำเสนอขอปรึกษำกับที่ประชุมทรำบและจะได้เตรียมควำมพร้อมในกำรประชุม 
 ครั้งนี้เรื่องแรกก็คือเรื่องสถำนที่ในกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ ผู้เข้ำร่วมประชุมจะมี นำยกอบต.  

/หัวหน้ำส่วน....... 
 
 
  

ล ำดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๒๕ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร  
๒๖ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร  
๒๗ นำยเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน  
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 หัวหน้ำส่วนรำชกำร ก ำนัน ต่อมำเริ่มประชุมที่ต ำบลนำเชือกส ำหรับท้องถิ่นจะเป็นกำร 

 ประสำนทำงโทรศัพท์ให้เข้ำร่วม พอมำประชุมที่ต ำบลโนนสูงมีปัญหำ ปลัดก็ยึดถือตำม
หนังสือแต่ไม่มีหนังสือเชิญประชุม ในกำรประชุมครั้งนั้นท่ำนนำยอ ำเภอก็สั่งกำรในที่ประชุม
ว่ำครั้งต่อไปให้เชิญปลัดเข้ำร่วมประชุมด้วย จำกที่เคยประชุมมีผู้เข้ำประชุมจ ำนวนไม่มำก  
ครั้งต่อไปจะมำประชุมที่ต ำบลหนองอิเฒ่ำผู้เข้ำร่วมประชุมจะมีมำก นำยก อบต. จ ำนวน ๑๗ 
แห่ง  ปลัด ๑๗ แห่ง ก ำนัน ๑๕ แห่ง รวมหัวหน้ำส่วนรำชกำรอีก ก็ประมำณไว้ที่ ๗๐ คน ที่
จะมำร่วมประชุมที่ต ำบลหนองอิเฒ่ำ  จึงต้องมำดูว่ำจะใช้สถำนที่ที่ไหนที่จะบรรจุคนได้ ๗๐ 
คน ถ้ำใช้ห้องประชุมก็คงจะไม่ได้ และมำดใูนเรื่องกำรฉำยโปรเจ็กเตอร์ในกำรน ำเสนอ  ใน
เรื่องกำรรับประทำนอำหำรถ้ำจะใช้ห้องประชุมที่สร้ำงไว้ เมื่อดูแล้วก็จะใกล้ศูนย์เด็ก  และก็
จะต้องปรับปรุงในกำรประดับผ้ำขำวด ำ  พระบรมฉำยำลกัษณ์ หลำย ๆ อย่ำง ให้ดูดีสวยงำม  
อีกสถำนที่หนึง่ที่ขอน ำเสนอคือศำลำประชำคมหมู่ที่ ๙  สำมำรถรองรับคนได้ ๗๐ คน โดยไม่
ต้องปรับปรุงอะไร ที่จอดรถกเ็พียงพอ แต่ห้องน้ ำไม่พอ กำรรับประทำนอำหำรก็มีสถำนที่
เพียงพอ  แต่ต้องน ำเครื่องเสียง  น ำเครื่องฉำยโปรเจ็กเตอร์  น ำพัดลมไป เนื่องจำกที่ศำลำไม่
มีเครื่องปรับอำกำศ ก็เป็นกำรเพิ่มภำระในกำรเตรียมสถำนที่  และอีกสถำนที่แห่งหนึ่งก็คือที่
ศำลำวัดสว่ำงโนนทัน ก็บรรจคุนได้ประมำณ ๙๐คน แต่ต้องน ำโต๊ะไป เครื่องเสียงน ำไป  
สถำนที่พร้อม ห้องน้ ำก็เพียงพอ ที่จอดรถก็เพียงพอแต่ที่รับประทำนหำรต้องกำงเต้น นี้คือ
ข้อดีและข้อจ ำกัดในเรื่องสถำนที่ ก็ขอให้ท่ำนนำยก ท่ำนรองนำยกรองพิจำรณำว่ำสถำนที่
แห่งไหนที่จะเหมำะสมในกำรรองรับผู้เข้ำร่วมประชุม ๗๐ คน รถยนต ์๗๐ คัน ในกำรจดั
ประชุมครั้งนี ้
๒. กิจกรรมที่จะน ำเสนอ สิ่งแรกก็คือโปรเจ็กเตอร์  และกำรอัดเสียงลงในโปรแกรม จะท ำได้ 
ไหม  นำยกกล่ำวต้อนรับและน ำเสนอกิจกรรม และแนะน ำสถำนที่ส ำคญัของต ำบล 
หนองอิเฒ่ำ ที่เห็นว่ำส ำคัญ และมีป่ำชุมชนที่สำมำรถเลี้ยงชำวต ำบลหนองอิเฒ่ำ และต ำบล 
ที่อยู่ใกล้เคียงได้  และแหล่งส ำคัญอีกแห่งหนึ่งคือกุดวังไทร ซึ่งที่อื่นไมม่ีของเรำก็สำมำรถ 
น ำมำเสนอได้  กำรแก้ปัญหำในพื้นที่ก็จะเป็นกำรแก้ปัญหำระบบประปำของ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ 
ซึ่งจะเอำเวทีประชุมเมื่อวันที่ ๑ ที ่๒ เป็นกำรแก้ข้อกล่ำวหำให้ทุกส่วนได้รับทรำบว่ำเป็น 
อย่ำงไร และวิธีแก้ไขผ่ำนโปรเจ็กเตอร์  และกำรแก้ไขปัญหำเรื่องกำรคมนำคม เรื่องสะพำน 
คับแคบ และกไ็ด้แก้ปัญหำกำรสร้ำงสะพำนในงบประมำณล้ำนกว่ำบำทจำกทำงหลวงชนบท 
เสร็จสิ้นสัญญำจ้ำงตั้งแต่เดือนมีนำคม และขยำยเวลำไปอีกถึงเดือนกันยำยนก็จะได้น ำเสนอ 
ให้นำยอ ำเภอและผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับทรำบ ปัญหำภัยแล้งได้รับงบประมำณจำกกรม 

          ชลประทำนมำ๔๐ ล้ำนบำทเพ่ือมำสร้ำงระบบสูบน้ ำด้วยพลังไฟฟ้ำระบบท่อ โดยจะแก้ปัญหำ 
ภัยแล้งของต ำบลหนองอิเฒ่ำได้ ๑๕๐ ไร ่ก็จะน ำเสนอในเรื่องน้ี ผ่ำนPower Pointและ 
กิจกรรมต่ำง ๆ เป็นกำรเตรียมกำรปลูกดอกไม้สีเหลืองเป็นกำรร่วมมือร่วมใจเอำต้นกล้ำลง 
หลุม ช่วยกันสร้ำงเรือนเพำะช ำ กำรท ำดอกไม้จันทน์  โรงเรียนผู้สูงอำยุ กำรก ำจัดขยะ  
 

/กำรท ำเกษตร....... 
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กำรท ำเกษตรอินทรีย์ สิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้ก็จะท ำกำรน ำเสนอผ่ำนPower Point ควำมยำว 
ประมำณไม่เกิน ๑๐ นำท ีส่วนผู้พูด จะเป็น รองปลัด หัวหน้ำส ำนักปลัด หรือผอ.ส่วน 
กำรศึกษำ ก็ใหม้ำทดลองอัดเสียงลงไปในหน่วยควำมจ ำคอมพิวเตอร์ กำรรับรอง ผู้เข้ำร่วม 
๗๐ คน ก็จะเตรียมกำแฟ  น้ ำ อำหำรว่ำง เครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอร์  ในเรื่องภำชนะในกำร 
ใส่อำหำรก็ควรหำภำชนะที่เหมำะสม  อำหำรก็ควรจะเป็นอำหำรที่หำได้ในพื้นที่ต ำบล 
หนองอิเฒ่ำเป็นหลักและก็อำหำรไทย กำรจดัห้องประชุมต้องให้เรียบร้อย ต้องให้พร้อม 
ทุกอยำ่ง เรื่องเครื่องเสียง พัดลม ต้องพร้อม อย่ำงที่อบรมที่ผ่ำนมำไม่พรอ้ม ในกำรประชุม 
ครั้งนี้ต้องเตรียมให้พร้อม ในเรื่องไมล์ และเรื่องเครื่องเสียงให้เตรียมให้พร้อมส ำหรับห้อง 
ประชุม ขอให้แบ่งหน้ำที่ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนให้เป็นระบบ ผู้รับผิดชอบในด้ำนต่ำง ๆ ต้องให้ 
ชัดเจน อย่ำงเรื่องผู้ที่อ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรจรำจร  กำรจอดรถก็ให้แบ่งหน้ำที่ให้ 
ชัดเจน  ด้ำนกำรบริกำรไมล์ที่โนนสูงผู้ที่จะมำบริกำรด้ำนนี้จะเป็นระดับ ผอ.กอง  ผู้จะมำ 
บริกำรด้ำนนี้ต้องคล่องตัวและรู้จักรผู้ที่เข้ำรว่มประชุมเพ่ือที่จะบริกำรได้คล่องตัว และต้องรู้ 
วำระกำรประชุมด้วย เพื่อที่จะเตรียมไมล์ส ำหรับผู้พูดวำระต่อไป  ส่วนเรื่องรำยละเอียด 
จะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง  เรื่องสถำนที่ก็เสนอเพื่อพิจำรณำ ๓ จุด ก็แล้วแต่ทำ่นนำยกจะพิจำรณำ 
ว่ำตรงไหนสะดวกและพร้อมที่สุดนะครับ 

นำยสุนทร  พมิพำค ำ : จะเลือกจุดไหนดี  ศำลำหมู่ ๙ ห้องน้ ำไม่พร้อม ส่วนศำลำวัดสว่ำงโนนทันก็พร้อมตำมที่เรำ
นำกยกฯ  เคยใช้จัดงำนมำ   
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล : เรียนท่ำนนำยกฯ ท่ำนปลัด หัวหน้ำส่วน และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  สถำนที่ในกำร 
รองนำยกฯ  ประชุมศำลำวัดสว่ำงโนนทันก็เหมำะสม  สว่นศำลำประชำคมหมู่ ๙ ก็จะมีปัญหำเรื่องห้องน้ ำ 

ไม่เพียงพอ ศำลำมีอยู่ ๒ หลัง ใช้เป็นที่ประชุม ๑ หลัง และใช้รับประทำนอำหำร ๑ หลัง 
สถำนที่ก็เหมำะสมมีปัญหำเรื่องห้องน้ ำนะครับ  ส่วนศำลำวัดสถำนที่จอดรถไม่ 
เหมำะสม ส่วนจุดเด่นของต ำบลหนองอิเฒ่ำก็คงจะเป็นป่ำชุมชนโคกบักบำกที่เป็นแหล่งเห็ด 
ใครเป็นขุมทรพัย์ของต ำบลหนองอิเฒ่ำ และต ำบลข้ำงเคียงที่มำเก็บเห็ดขำย ก็ขอน ำเสนอ 
เรื่องนี้ด้วย เพรำะป่ำชุมชนแห่งนี้เป็นป่ำอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยำกรธรรมชำติ เรื่องเห็ด ผัก 
ติ้ว แย้ เป็นต้น ก็ขอน ำเสนอนะครับ อำหำรที่ใช้ในกำรต้อนรับผู้เข้ำร่วมประชุมก็น่ำจะเป็น 
ซุบเห็ดไคนะครับ หรือต้มปลำใส่ผักติ้วนะครับ  ส่วนเรื่องสถำนที่ถ้ำเป็นศำลำประชำคมหมู่ ๙ 
ก็สะดวกดีนะครับก็ขอเสนอครับ 

นำยสุนทร  พมิพำค ำ : เห็ดเมื่อถึงวันประขุมจะมีไหม สถำนที่เสนอศำลำหมู่ ๙  กลุ่มวิชำชีพของเรำมีไหมกษมำ 
นำยกฯ   มีภำพที่จะน ำเสนอไหม   
นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง : มีกลุ่มหม่อนไหมคะ 
นักพัฒนำชุมชน 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : กำนดำมีไหมประเพณีวันต่ำง ๆ 
นำยกฯ 
 

/นำงกำนดำ.... 
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นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ ์ : มีคะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : ช่วงนี้ถ้ำมีผู้มำประสำนเรื่องข้อมูลต่ำง ๆ ก็ขอให้ทุกสว่นให้ควำมร่วมมือด้วยนะครับ  
ปลัดฯ   ผอ.กองช่ำงขอภำพถ่ำยกำรท ำระบบน้ ำประปำด้วยนะครับ  ทำงฝ่ำย EMS ถ้ำเห็นเขำมำเก็บ 
   เห็ดก็ถ่ำยรูปไว้ด้วยเพื่อที่จะน ำเสนอ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : กำรประชุมจะเชิญผู้ใหญ่บ้ำนเข้ำร่วมประชุมไหม  หัวหน้ำส่วนมีอะไรจะเสนอไหม หวัหน้ำ 
นำยกฯ   เฉลิมพลมีไหม 
สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง: เรียนท่ำนนำยก ท่ำนรองนำยก ท่ำนปลัด ท่ำนรองปลัด  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก 
หัวหน้ำส ำนักปลัด ท่ำน ส่วนของกำรประชุมเคลื่อนที่ก็เป็นงำนของส ำนักปลัดเป็นแม่งำน ก็ขอมอบงำนจัดกำร 

งำนทั่วไปออกค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบในกำรประชุมเคลื่อนที่ที่องค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบลหนองอิเฒ่ำ ในกำรน ำเสนอในด้ำนต่ำงๆ นะครับ 

นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : จำกที่ผมเขำ้ร่วมประชุมที่ผ่ำนมำมีเรื่องเกี่ยวข้องที่จะเรียนให้ทรำบนะครับ คือเรื่อง 
ปลัดฯ   เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
   บดินทรเทพยวรำงกูรในกำรครบรอบ พรรษำในวันที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๐  ในกำรเฉลิม 
   พระชนมพรรษำจริง ๆ แล้วก็จะมีกำรจัดกิจกรรมเทิดพระเกียริติวำงพำนพุ่มอย่ำงทุกปีที่ผ่ำน 

มำแต่ในปีนีใ้นหลวงได้สั่งเนื่องจำกเป็นช่วงที่ยังไว้ทุกข์อยู่ เลยให้ตัดกิจกรรมนั้นออก แต่ทุก 
ส่วนรำชกำรยังต้องจัดกิจกรรมท ำบุญตักบำตร และท ำกจิกรรมท ำกำรกุศลในเรื่องกำรปลูก 
ต้นไม้ กำรปล่อยปลำงดพิธีถวำยรำชสดุดี ส่วนก ำหนดกำรที่ชัดเจนนั้น จังวัดจะแจ้งให้ทรำบ 
อีกครั้งหนึ่ง  ต่อไปก็คือกำรจัดพระรำชพิธถีวำยพระเพลิงพระบรมศพของรัชกำรที่ ๙ 
สถำนที่ที่จะถวำยดอกไม้จันทน์ ให้ใช้สถำนที่รำชกำรก็คงจะเป็นสนำมหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอ 
งบประมำณในกำรพิธีที่ได้รับกำรจัดสรรจำกรัฐบำลให้มำท ำที่ถวำยดอกไม้จันทน์ตนแรก 
๙๐,๐๐๐ บำทสุดท้ำยลดเหลอื๘๙,๐๐๐ บำท ที่เหลือคงจะเป็นท้องถิ่นสนับสนุน 
รำยละเอียดงบประมำณยังไม่ชัดเจน ฝ่ำยจัดสถำนที่เทศบำลยำงตลำดจะต้องไปประมำณ 
กำรก่อน กำรล ำดับกิจกรรมจะใช้อะไรบ้ำงต้องรอ ฉะนั้นทุกท้องถิ่นต้องสนับสนุน 
งบประมำณให้เทศบำลยำงตลำด  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมพระรำชพิธีถวำย 
ดอกไม้จันทน์  ก็คงจะเร็ว ๆ นี้คงจะทรำบงบประมำณกำรจัดนะครับ ส ำหรับดอกไม้จันทน์ 
อ ำเภอยำงตลำดได้ก ำหนดไว้ ๑๙๐,๐๐๐ ดอก  นอกจำกจะท ำกิจกรรมกำรถวำย 
ดอกไม้จันทน์แล้ว  ก็จะเป็นกจิกรรมให้ทุกสว่นรำชกำรไปจัดกิจกรรมศำสตร์พระรำชำ 
ที่ว่ำกำรอ ำเภอยำงตลำด พร้อมกับส่วนรำชกำรใดจะแสดงกิจกรรมก็ให้ไปแจ้งไว้กับที ่
วัฒนธรรมอ ำเภอ เพรำะเนื่องจำกเวลำ ๑๑ นำฬิกำ จนถึง๒๔ นำฬิกำ จะเป็นช่วงเวลำในกำร 
รอท ำพระรำชพิธีท ำพร้อมกันกับกรุงเทพฯฯ  คือจะถวำยดอกไม้จันทน์ช่วง ห้ำโมงเย็น 
จำกนั้นก็จะไปรออีกช่วงหนึ่ง ระหว่ำง ๒๑ – ๒๔ นำฬิกำ จะเป็นช่วงกำรแสดงของส่วน 
รำชกำรต่ำง ๆ  เกี่ยวกับพระรำชกรณียกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรไว้อำลัยส ำหรับพระองค์ 

/ท่ำนนะครับ….. 
 
 

  



- ๗ - 
ท่ำนนะครับ ถ้ำศูนย์เด็กต้องกำรที่จะแสดงกิจกรรมตรงน้ีก็ให้ไปแจ้งวัฒนธรรมอ ำเภอยำง 
ตลำด  ต่อไปก็จะเป็นกำรมอบนโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำฬสินธ์ุ เมื่อวันที่ ๕ ทีผ่่ำนมำ 
ขอสรุปข้อสั่งกำรหรือนโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ให้ทรำบดังนี้ครับ 
๑.ให้ทุกหน่วยถือว่ำปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นปัญหำเร่งด่วน 
๒. ให้มีกำรคิดนอกกรอบ กำรท ำงำนให้มีควำมโปร่งใส กล้ำที่จะคิดท ำอย่ำงไรให้พี่น้อง 
ประชำชนได้มีควำมสุข สำมำรถแก้ไขปญัหำให้เขำได้ กล้ำที่จะคิดและกลำ้ท ำด้วย ทุกอย่ำง 
จะมีทำงออก ท ำในสิ่งที่ถูกตอ้ง 
กำรเกิดของงำนมี ๔ อย่ำง คอื 
๑.เกิดจำกที่กฎหมำยก ำหนด 
๒. เกิดจำกนโยบำยของรัฐบำล 
๓. เกิดจำกปัญหำขอประชำชน 
๔. เกิดจำกควำมคิดที่อยำกจะพัฒนำ 
ต่อไปท่ำนก ำหนดไว้ว่ำจังหวัดกำฬสินธุ์ จะท ำงำนอย่ำงไร ก็คือร่วมท ำ รว่มคิด ร่วม 
รับผิดชอบ โดยท่ำนจ ำลองรูปแบบกำรท ำงำนเป็นขบวนรถไฟ สมมุติว่ำรถไฟ 
โบกี้ที ่๑ เป็นโบกี้เศรษฐกิจ คือ E 
E๑ กำฬสินธ์ุRiceCity เป็นเมืองแห่งข้ำว   
E๒ คือกำรท่องเที่ยว  
โบกีท้ี่ ๒ เป็นโบกีด้้ำนสังคมคือ S 
S๑ คือ ควำมเดือดร้อนของประชำชน  
S๒ คือปัญหำยำเสพติด  
S๓ คือ ด้ำนกำรศึกษำ  
โบกี้ที่ ๓ เป็นโบกี้ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม คือ N    
N๑ คือ ท ำให้จังหวัดกำฬสินธุ์เป็นพ้ืนที่สีเขียว  
N๒ คือบริหำรจัดกำรขยะ N๓ คือกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ   
โบกี้ที่ ๔ เป็นโบกี้กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ คือ P   
P๑ คือลดกำรทุจริต   
P๒ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริกำร   
ทุกอย่ำงท่ำนสั่งกำร  นี้คือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำฬสินธ์ุ ข่อน 
ข้ำงที่จะเร็ว ท่ำนบอกว่ำปัญหำเกิดที่ใดต้องได้รับกำรแก้ไขและให้ยุติที่นัน่นะครับ ต่อไปเป็น 
ปัญหำเร่งด่วนของรัฐบำล ครม.พึ่งอนุมัติวันอังคำรที่ผ่ำนมำ คือโครงกำร๙๑๐๑ ตำมรอยพ่อ 
ภำยใต้ร่มพระบำรมีเพื่อพัฒนำเกษตรกร เพ่ือพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั้งยืน เป็นโครงกำรของ 
กระทรวงเกษตร โครงกำรนี้งบประมำณข่อนข้ำงสูง ปฏิทินกำรท ำงำนของโครงกำรนี้ 
กล่ำวถึงที่มำของโครงกำร ๙๑๐๑ ก่อน คือ เป็นกำรบูรณำกำรท ำงำนในห่วงรัชกำลที่ ๙  
เลข ๑๐ คือกำรท ำงำนในห่วงรัชกำลที่ ๑๐  เลข ๑ คือเป็นระยะกำรครองรำชย ์

/ของรัชกำล……. 
 

  



- ๘ - 
ของรัชกำลที่ ๑๐ เป็นระยะเวลำ ๑ ปี จึงได้เกิดขึ้นเป็นโครงกำร ๙๑๐๑  เมื่อวำนผมได้ไป 
ร่วมประชุมกับเกษตรอ ำเภอและผู้น ำหมู่บ้ำนที่ศำลำประชำคมหมู่ที่ ๑ ชว่งบ่ำย เป็นโครงกำร 
ที่น ำเงินมำให้กับชุมชน ชุมชนละ สองล้ำนห้ำนะครับ ส ำหรับชุมชนนั้นในประเทศไทยเขำ 
ก ำหนดมำเรียบร้อยแล้วคือ ๖๑,๐๐๑ ชุมชน เป็นงบประมำณทั้งหมดสองหมื่นสองพันล้ำน 
ต ำบลหนองอิเฒ่ำจัดเปน็ ๑ ชุมชน  ต ำบลหนองอิเฒ่ำจะได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก 
โครงกำรนี้ สองล้ำนห้ำแสนบำท มีกรอบกิจกรรมที่จะท ำอยู่ ๘ ด้ำน 

๑. กำรบ ำรุงรักษำดิน 
๒. กำรผลิตพนัธุพ์ืช 
๓. กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
๔. กำรจัดกำรศัตรูพืช 
๕. กำรพัฒนำชุมชน 
๖.กำรผลิตอำหำรแปรรูป 
๗.กำรปศุสัตว์ 
๘. กำรประปำ 

ซึ่งที่ประชุมของต ำบลหนองอิเฒ่ำสรุปแล้วเมื่อวำนนี้จะน ำเอำกิจกรรมกำรผลิตปุ๋ยอินทรยี์ 
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสำมำรถจัดซื้อวัสดุได้ ๕๐% แรงงำนไม่น้อยกว่ำ ๕๐% 
แรงงำนต้องรับจำเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับเกษตรอ ำเภอและประชำชนที่ไปลงทะเบียน
ควำมยำกจน แรงงำนต้องใช้จำกสองกลุ่มนี้เท่ำนั้น เง่ือนไขของโครงกำรนี้ ก็จะเป็นกำรจัดซื้อ
วัสดุจำกแหล่งชุมชนเป็นหลัก สถำนที่ด ำเนินกำรเป็นสถำนที่สำธำรณะ หรือสถำนที่ส่วน
บุคคลที่มีเอกสำรยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษร ไม่ท ำสิ่งก่อสร้ำงขึ้นใหม่ ไม่มีกำรปรับปรงุ ต่อ
เติมก่อสร้ำงอย่ำงถำวร ยกเว้นโรงเรือนชั่วครำวต้องไม่เป็นโครงกำรที่ซบัซ้อนกับโครงกำรเดิม 
ด ำเนินกำรได้ทันทีภำยในเดือนนี้ ภำยในเดือนกรกฎำคมจะต้องสำมำรถเบิกเงินได้ ๕๐% คือ 
ต้องเบิกได้หนึ่งล้ำนสองแสนห้ำหมื่นบำท และเบิก๑๐๐% ภำยในสิ้นเดือนกันยำยน เป็น
โครงกำรที่ตั้งตัวไม่ทัน กำรเตรียมกำรคือเตรียมกำรต้ังแต่เดือนพฤษภำคมถึงวันที่ ๓ ทีผ่่ำนมำ 
ก็มีกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรให้เรียบร้อยและมีกำรเสนอคณะกรรมกำรระดับอ ำเภอจะ
อนุมัติโครงกำร ถ้ำอนุมัติเรียบร้อย คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรต้องไปเปิดบัญชีเพื่อรอรับ
เงิน ขอควำมร่วมมือจำกท้องถิ่นใครจะได้รบักำรแต่งตั้งให้เป็นอะไรก็รอค ำสั่งจำกอ ำเภอ 
ส ำหรับกลุ่มของต ำบลหนองอิเฒ่ำขอควำมร่วมมือเจ้ำหน้ำที่ ๑ คน ไปช่วยท ำเอกสำร ก็
มอบหมำยให้ยภุำวดีเป็นผู้ช่วยท ำเอกสำรนะครับกำรเบิกจ่ำยจะไม่อิงระเบียบแต่อำศัย
เอกสำรเป็นหลักในกำรด ำเนินกำร อย่ำงเช่นกำรรับสมัครงำน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง บำงทีอำจได้
สอบรำคำ แต่ถ้ำสอบรำคำโครงกำรนี้คงไม่ทัน เพรำะจ ำกัดในเรื่องเวลำด ำเนินกำรต้องรีบท ำ
ให้เสร็จ ก็คงจะเป็นกำรจ้ำงแรงงำน ก็ให้ทรำบไว้เผื่อมีคนถำมว่ำโครงกำร ๙๑๐๑ มีควำม
เป็นมำอย่ำงไร เป็นเงินรวมทั้งต ำบล ส ำหรับผู้ที่จะเป็นประธำนกรรมกำรก็จะเป็นก ำนัน  
 

/เลขำเป็นผู้ใหญ…่…. 
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เลขำเป็นผู้ใหญ่หมู่ที่ ๕ เพรำะหมู่ ๕ มีกำรท ำปุ๋ยอยู่แล้ว ผู้ที่เป็นเกษตรกรในต ำบลหนองอิ
เฒ่ำสำมำรถสมัครงำนได้ ค่ำแรงวันละ ๓๑๐ บำท กำรบรหิำรจัดกำรก็จะอยู่กับ
คณะกรรมกำร ในเรื่องที่ไปประชุมมำก็คงจะมีเท่ำนี้นะครับ 

นำยสุนทร  พมิพำค ำ   : โครงกำรนี้เมื่อด ำเนินกำรเสร็จเป็นของหมู่ ๕ ใช่ไหมครับ 
นำยกฯ 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : ไม่ครับเป็นโครงกำรทั้งต ำบลครับ เพียงแต่ของต ำบลหนองอิเฒ่ำท ำโครงกำรต่อยอดของ 
ปลัดฯ   หมู่ ๕ ครับ 

ระเบยีบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐) 
ที่ประชุม  มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ   : เชิญหัวหน้ำส ำนักปลัดครับ 
นำยกฯ 
สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง   : สืบเนื่องจำกศูนย์อนำมัยที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น  จะจัดงำนวันอนำมัย 
หัวหน้ำส ำนักปลัด สิ่งแวดล้อมโลก ปี ๒๕๖๐ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจฬุำภรณวลัย 

ลักษณ์อัครรำชกุมำรี ที่ทรงมีพระกรุณำธิคุณพระรำชทำนพระอนุญำตให้วันที่ ๔ กรกฎำคม 
ของทุกปีเป็นวันอนำมัยและสิ่งแวดล้อม และในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชันษำครบ ๖๐ ปี 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ กรมอนำมัยได้จัดงำนวันอนำมัยและสิ่งแวดล้อมไทยภำยใต้กรอบแนวคิด 
อนำมัยสิ่งแวดล้อมไทยก้ำวไกลไปกับไทยแลนด์ ๔.๐ ทำงอ ำเภอยำตลำดจึงเชิญชวนท ำ 
กิจกรรมวันอนำมัยและสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๒๕๖๐  โดยเชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นร่วมกันจัดกิจกรรมอนำมัยสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกันทั่ว 
ประเทศ ในวันที่ ๑- ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ในส่วนนี้ส ำนักปลัดจึงได้จัดท ำโครงกำรBig 
Cleaning Day เพื่อท ำควำมสะอำดในหน่วยงำน ในกิจกรรมก็ขอให้แต่ละส่วนท ำควำม 
สะอำดของส่วนที่สังกัด ก็ขอให้ท ำกิจกรรมด้ำนงำนเอกสำรให้น ำกิจกรรม ๕ ส. เป็นแนวทำง 
ปฏิบัติ สะสำง สะดวก สะอำด สุขลักษณะ สร้ำงนิสัย  ก็เชิญชวนในส่วนของส ำนักงำนก็ 
ขอให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดควำมสวยงำมนะครับ ก็ขอแจ้งให้ทรำบนะครับ 

นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : จะท ำวันไหนกิจกรรมจะท ำอย่ำงไรได้ท ำบ้ำงหรือยัง  กิจกรรมจะท ำอย่ำงไร 
นำยกฯ 
นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง  : กิจกรรมท ำควำมสะอำด ท ำวันนี้หลังจำกเลิกประชุมแล้วขอควำมร่วมมือให้ทุกส่วนท ำควำม
เจ้ำพนักงำนธุรกำรฯ สะอำดของแต่ละส่วนที่ตัวเองสังกัด ก็ขอใหถ้่ำยภำพกำรท ำกิจกรรมรำยงำนท่ำนนำยก และ 

จะรวบรวมรำยงำนอ ำเภอยำงตลำดในวันที่ ๑๒ กรกฎำคม คะ 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล  : ขอให้ถ่ำยภำพก่อนท ำ และหลังท ำด้วยนะ 
ปลัดฯ 
 

/นำงยุภำวดี......... 
  



- ๑๐ - 
นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง  : ของเรำแต่ละกองให้รำยงำนนำยกวันที่ ๑๑ กรกฎำคม จะรวบรวมรำยงำนอ ำเภอวันที่ ๑๒ 

กรกฎำคม คะ  
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  :  เชิญวำระต่อไปครับ 
นำยกฯ 
สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง   : ตำมหนังสืออ ำเภอที่ กส ๐๒๑๘/ว ๒๖๖๐  เรื่องโครงกำรและกิจกรรมเน่ืองในโอกำส 
หัวหน้ำส ำนักปลัด ครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชำติไทย ด้วยจังหวัดกำฬสินธุ์แจ้งว่ำ  ได้รับแจ้งจำกส ำนักงำนปลัดส ำนัก 

นำยกรัฐมนตรวี่ำ พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรด 
กระหม่อมให้ตรำพระรำชบัญญัติธง พ.ศ.  ๒๔๖๐  ลงวันที ่๒๘ กันยำยน ๒๔๖๐ เรียกว่ำ 
“ธงไตรรง” ซึ่งคณะรัฐมนตรใีนครำวประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กันยำยน  ๒๕๕๙ ได้มีมต ิ
เห็นชอบให้วันที่ ๒๘ กันยำยนขงทุกปี เป็นวันพระรำชทำนธงชำติไทย (Thai National Flag 
Day) และเริ่มในวันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๖๐ เป็นวันรก โดยไมถ่ือเป็นวันหยุดรำชกำร 
รวมทั้งก ำหนดให้มีกำรชักและประดับธงชำติไทยในวันดังกล่ำว เพ่ือเป็นกำรภำคภูมิใจของ 
คนในชำติ และเพื่อเป็นกำรน้อมล ำลึกถึงพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวที่ทรง 
พระรำชทำนธงไตรรงค์เป็นธงชำติไทย  ได้ขอให้จัดท ำโครงกำรและกิจกรรมเน่ืองในโอกำส 
ครบรอบ  ๑๐๐ ปี  ธงชำติไทย ในระยะเวลำของปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ถึงสิ้นปีงบประมำณ 
๒๕๖๑ จึงขอให้ด ำเนินกำรดังนี้.- 

    ๑. จัดท ำโครงกำรและกิจกรรมเน่ืองในโอกำสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชำติไทย ใน 
ระยะเวลำของปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ถึงสิ้นปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

    ๒. โครงกำรและกิจกรรมทีจ่ดัท ำมีมีลักษณะเป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้ถึงควำมเป็นมำ 
ของธงชำติไทย กฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำรใช้ กำรชัก กำรประดับ 
กำรแสดง และกำรเคำรพธงชำติ 

    ๓. จัดส่งรำยละเอียดแบบสรุปโครงกำรและกิจกรรมฯ ตำมข้อ ๑. ให้อ ำเภอทรำบ 
    ภำยในวันที ่๒๕ สิงหำคม  ๒๕๖๐ และเมื่อด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรและ 
    กิจกรรมฯ เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนพร้อมภำพถ่ำยให ้
อ ำเภอ เพื่อรวบรวมส่งให้จังหวัดกำฬสินธ์ุต่อไป  ขอควำมเห็นที่ประชุมจะ 
    ด ำเนินกำรโครงกำรอย่ำงไรครับ 

นำยสถิตย์   เฉยไสย  : ขอให้ทุกวันจันทร์เข้ำแถวเคำรพธงชำติได้ไหม เวลำ ๐๘.๓๐ น. 
รองปลัดฯ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : ได้ไหม ที่ประชุมท ำได้ไหมเคำรพธงชำติ เวลำ ๐๘.๓๐ น. 
นำยกฯ 
สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง   : ก็ขอเชิญชวนท ำกิจกรรมดงันี้นะครับ 

๑. ขอเชิญชวนประดับธงชำติไทยและเชิญชวนประชำชนให้ประดับธงชำติไทยตำม 
บ้ำนเรือน 

   ๒. จัดท ำโครงกำรเคำรพธงชำติไทยทุกวันจันทร์ เวลำ ๐๘.๓๐ น. 
 

/นำงยุภำวดี ............ 
 
  



- ๑๑ - 
นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง  : กำรแต่งกำยแต่งอย่ำงไรคะ แต่งชุดกำกีใช่ไหมคะ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง   : แต่งเครื่องแบบสีกำกี เพื่อถ่ำยรูปรำยงำนอ ำเภอครับ  ทุกวันจันทร์เคำรพธงชำติ  
หัวหน้ำส ำนักปลัด เวลำ ๐๘.๓๐ น. นะครับ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : ตำมนั้นนะครับทุกวันจันทร์ เคำรพธงชำติ เวลำ ๐๘.๓๐ น. 
นำยกฯ 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล  : พูดเรื่องกำรท ำดอกไม้จันทน์ก็ขออนุมตัิท่ำนนำยกนะครับ ขอให้ทุกคนเร่งท ำงำน 
ปลัดฯ   ช่วงเช้ำ บ่ำยสองให้มำร่วมกันท ำดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุม จำก ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

ขอให้มำร่วมกนัท ำให้ได้ ๕,๐๐๐ ดอก ช่วยกันท ำส่วนประกอบ ใครท ำอะไรได้ก็ท ำเพื่อที่จะ 
มำประกอบดอก ถ้ำใครไม่สะดวกก็นั่งท ำในห้องท ำงำน แต่ก็ขอให้มำรวมกันท ำที่ห้องประชุม 
ก็จะดี ต่อไปเป็นเรื่องแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี  ซึ่งแผนจะใช้งำนถึง ๓๐ กันยำยนนี้ ดังนั้นกำรท ำ 
แผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี จะต้องให้ประกำศใชท้ันวนัที่ ๑  ตลุำคม ภำยในเดือนกรกฎำคมจะต้อง 
ท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี ให้เสร็จแล้วเสนอไปที่ ก.จังหวัดภำยในวันที่ ๑๐ สิงหำคม เขำจะเอำ 
เข้ำ ก.ภำยในเดือนสิงหำคม ถ้ำส่งไม่ทันวันที่ ๑๐ สิงหำคม ก็จะเลยไปวนัที่ ๑๐ กันยำยน 
โอกำสที่จะประกำศใช้ไม่ทันก็มีสูง ก็ฝำกหวัหน้ำส ำนักปลัดไปเร่งนักทรัพยำกรบุคคลเร่งท ำ 
แผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี ให้เสร็จ กำรท ำแผนอตัรำก ำลังมีระเบียบให้ท ำก็ใหท้ ำตำมระเบียบ ม ี
คณะกรรมกำร มีปริมำณงำน ทุกต ำแหน่งต้องมีกำรค ำนวณปริมำณงำนอย่ำงตำมตัวช้ีวัด 
LPA  ที่จัดท ำแผนอัตรำก ำลังมี ๑๕๗ แห่ง  ถ้ำรำท ำเสร็จก่อนก็ดี อีกเรื่องจะเกี่ยวข้องกับกอง 
กำรศึกษำและครูศูนย์ โดยเฉพำะครูศูนย์ก็คงทรำบกันแล้วว่ำกำรสอบบรรจุครูศูนย์โดยใช้ 
ประกำศ กทจ.ของจังหวัดกำฬสินธุ์เขำยกเลิกแล้ว  จำกนี้เป็นต้นไปจะไม่มีกำรสอบบรรจุครู 
ศูนย์ในระดับทอ้งถิ่น ถ้ำพนักงำนจ้ำงภำรกิจที่ต้องกำรจะสอบบรรจุต้องไปซื้อยำส ำสอบที่ 
กรม ซึ่งก ำลังจะเปิดสอบ ฉะนั้นไม่ต้องรอว่ำเมื่อไหร่ อบต.จะเปิดสอบนะครับ อีกเรื่องอยำก 
ท ำควำมเข้ำใจที่ว่ำเรื่องงำน EMS อีกเรื่องเกี่ยวกับกำรซื้อยำส ำหรับรถ EMS หลำยคน 
วิเครำะห์วิตกกังวนว่ำไม่ใช่หน้ำที่ของ อบต. ไปซื้อยำไม่ได้ ท ำไมไม่ไปขออนำมัย ซึ่งผมได้คุย 
กับคุณหมออนำมัย คุณหมอบอกว่ำถ้ำจ่ำยยำให้ อบต. ๑๐ เม็ด  หมอกต็้องหำคนมำรับ 
จ ำนวน ๑๐ คน  กำรจ่ำยยำจะไปโชว์ในระบบงำนก็จะท ำให้เกิดปัญหำในระบบงำน  กำรซื้อ 
ให้ซื้อยำให้กับหน่วย EMS ก็เป็นภำรกิจ  กำรซื้อยำให้กับประชำชนที่เวลำเกิดเหตุมีควำม 
จ ำเป็นที่จะต้องใช้ยำกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น ซึ่งก็เป็นภำรกิจของหน่วย EMS  ซึ่งกระทรวง 
สำธำรณสุขได้ท ำข้อตกลงกันไว้กับกระทรวงมหำดไทย ก็ขอให้คิดว่ำเป็นหน้ำที่ ถ้ำจะผิดก็ผิด 
ตั้งแต่ตั้งงบประมำณต้ังแต่ต้นแล้ว ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องซื้อยำโดยซื้อจำกโรงพยำบำล เพื่อ 
ควำมโปร่งใสในกำรซื้อ  เรื่อกำรติดตำมงำนขอให้งำนที่เกิดจำกส่วนไหนเมื่อน ำไปเสนอแล้ว 
ขอให้ติดตำมเรื่องด้วย ซึ่งบำงครั้งเรื่องด่วน  เสนอไปแล้วไม่ตำมเรื่อง เรื่องก็จะไปตกค้ำง เมื่อ 
ถึงก ำหนดเวลำส่งเขำทวงมำก็ตำมหำเรื่องไม่เห็น ซึ่งเรื่องผ่ำนไปแล้วนั้น ดังนั้นจึงขอให้ทุก 
ส่วนติดตำมเรื่องที่ตัวเองเสนอ  ผมไม่อยำกจะก ำหนดว่ำเมื่อหนังสือมำถึงธุรกำรกลำง 

/เวลำ ๑๔.๐๐ น......... 
 

  



- ๑๒ - 
เวลำ ๑๔.๐๐ น. เวลำ ๑๕.๐๐ น. ต้องถึงโต๊ะหัวหน้ำส่วน ผมอยำกจะขอให้ทุกคนใช้ 
จิตส ำนึกของตัวเอง  หนังสือทุกเรื่องต้องมีเวลำรับ  แต่ทีผ่่ำนมำ อบต.หนองอิเฒ่ำมีแต่เลขรับ 
ไม่มีเวลำรับ ไม่ทรำบว่ำเป็นเพรำะสำเหตุอะไร กำรลงเวลำรับจะได้ทรำบว่ำเรื่องไปช้ำอยู่ 
ที่ไหน  ซึ่งที่ผ่ำนมำเขำให้ส่งเรื่องของเรำหำไม่เจอ  แต่ที่อืน่เขำเจอ ฉะนั้นคนที่เป็นจ้ำของ 
เรื่องจะต้องตำมเรื่องด้วยว่ำท่ำนนำยกได้ลงนำมหรือยัง  อย่ำให้ช้ำเรื่องไปตกค้ำงอยู่กับกอง 
อื่น  เรื่องสุดทำ้ยที่ยำกจะขอควำมร่วมมือทีพ่วกเรำได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นเลขำคณะท ำงำน 
บริหำรจัดกำรขยะระดับหมู่บ้ำนที่อบรมเมื่อวันที่  ๒๒  มิถุนำยน และศกึษำดูงำนเมื่อวันที่  
๒๓  มิถุนำยน  เดี๋ยวนี้ก็สิบวันแล้วยังไม่มีชุดไหนออกท ำงำนเลย ถังที่ใส่ขยะพิษสีแดงที่ผม 
ผ่ำนไปหมู่ ๑ หมู่ ๒ ก็มองไม่เห็นเลยสักหมู่บ้ำน อบต.ก็ไม่เห็นไม่รู้เอำไปเก็บไว้ไหน ฉะนั้นก ็
ให้น ำมำวำงไว้เพื่อเก็บขยะพิษ ซึ่งเป็นนโยบำยของชำติ เป็นนโยบำยของรัฐบำล เรำจะต้อง 
ท ำ ถังขยะพิษต้องมีทุกหมู่บ้ำน ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดอีกตัวหนึ่ง ก็ขอฝำกนะครับ  ใครได้รับแต่งตั้ง 
ให้เป็นเลขำชุดไหนก็ขอให้ออกไปด ำเนินกำรตำมสิ่งที่เรำได้เห็นมำที่ไปศึกษำดูงำนให้ออกท ำ 
กำรประชำคมว่ำหมู่บ้ำนที่รับผิดชอบจะท ำกิจกรรมอะไร ไม่ว่ำจะเป็นกำรคัดแยก กำรท ำปุ๋ย 
กำรแปรรูปขยะ ตำมที่เรำได้เห็นมำก็น ำไปเสนอให้กับหมูบ่้ำนที่รับผิดชอบนะครับ ไม่จ ำเป็น 
ว่ำทุกหมู่บ้ำนจะต้องท ำแล้วแต่หมู่บ้ำนว่ำเขำต้องกำรท ำกิจกรรมอะไร แต่ละหมู่บ้ำนก็ไม่ 
จ ำเป็นต้องท ำทุกหลังคำเรือน แต่ก็ควรจะมีหลังคำที่มำรว่มโครงกำร ต ำบลหนองอิเฒ่ำ มัน 
ง่ำยเพรำะไม่มีขยะเลยไม่ท ำ ไม่มีรถขยะ ถ้ำไม่ท ำก็จะไม่มีตัวช้ีวัด เรำไม่มีแต่ก็อยำกให ้
ชำวบ้ำน ได้ประโยชน์จำกขยะที่เกิดขึ้น ฉะนั้นจึงขอให้ผู้รับผิดชอบออกท ำกำรประชำคม  
ก่อนที่เง่ือนเวลำจะสิ้นสุด ถำ้พวกเรำไม่ออกผมก็จะไม่ขยำยเวลำ เพรำะเวลำหมดตั้งแต่ 
วันที่  ๓๐  มิถุนำคม ถ้ำพวกเรำออกประชำคมผมกจ็ะขยำยเวลำเพื่อที่จะใช้จ่ำยเงิน 
งบประมำณในส่วนที่ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำตม  ฉะนั้นสิ่งที่เรำเดินมำถ้ำเรำไม่เดินต่อก็จะ 
ก้ำวตำมคนอ่ืนไม่ทัน หรือคนอื่นเขำก็จะแซงเรำ อย่ำลืมว่ำเรำไม่ได้อยู่ต้นแถว เรำอยู่ช่วง 
กลำง ไปหำหัว เรำจะปล่อยให้คนอื่นเขำแซงก็ให้คิดเอำเอง อย่ำงพระเทพท่ำนว่ำให้ท ำหน้ำที ่
ไปแล้วให้คิดเอำเองว่ำหน้ำที่คืออะไร ผมก็ขอฝำกไว้เท่ำนี้ครับ 

นำยสุนทร  พมิพำค ำ : ดอกไม้จันทนไ์ด้กี่ดอกแล้ว 
นำยกฯ 
นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว    : ได้ประมำณ ๕๐ ดอกคะ 
จ้ำงเหมำบริกำร 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : จะช่วยกันท ำเวลำเท่ำไหร่  ครูศูนย์ขอใหม้ำร่วมกันท ำ 
นำยกฯ 
นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ : จะเริ่มมำท ำอำทิตย์หน้ำคะ 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ ์ : ขอเสนอทำงต ำบลที่หนูอยู่เขำท ำหนังสือประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในต ำบลหมู่บ้ำนละ 
ผอ.กองกำรศึกษำ  ๑๐ คน ให้ไปช่วยกันที่ อบต. ถ้ำจะท ำแต่พวกเรำคงไม่เสร็จง่ำย 

/นำยสุนทร........ 
 

- ๑๓ - 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : ท ำได้ก็จะได้อุปกรณ์มำจำกไหน 
นำยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ ์ : ก็ให้ชำวบ้ำนที่จะมำท ำน ำเปลือกข้ำวโพดมำด้วย 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล: ก็คงท ำทันอยู่เหลือเวลำหลำยเดือนอยู่ เรื่องวัสดุยังมีเยอะอยู่ เรื่องให้ท ำอะไรสวย 



ปลัดฯ   ก็ให้ท ำส่วนนั้นแล้วช่วยกันคงทัน 
นำยสถิตย์  เฉยไสย : สืบเนื่องจำห้วงนี้เป็นห้วงจัดท ำแผนข้อบญัญัติ กค็งจะให้แล้วเสร็จภำยในเดือนสิงหำคม  
รองปลัดฯ  ประมำณกำรด้วย หน้ำจะเตรียมกำรก่อน สืบเนื่องจำกข้อบัญญัติ และแผนอัตรำก ำลัง ผมได้ 

ขับเคลื่อนกับทำ่นเฉลิมพลแล้ว นักทรัพยำกรบุคคลบอกว่ำต้องท ำข้อบัญญัติก่อน ผมเลยคุย 
กับท่ำนเฉลิมพลว่ำต้องค ำนวณเงินเดือนจริงก็มี ข้อบัญญัติประมำณเพิ่มทุกปี เหมือนกบัท่ำน 
ปลัดว่ำก็คงจะใช้ค ำพูดให้เข้ำใจ จะต้องขับเคลื่อนในกำรใช้ประมำณกำรในปีที่แล้วโดยผ่ำน 
สภำโดยคิดเพิ่ม ๓๐% หน้ำจะเริ่มเด๋ียวจะไม่ทัน ผู้ที่ท ำแผนบอกว่ำต้องรอข้อบัญญัติ ส่วน 
กำรท ำดอกไม้จันทน์เรำก็คงท ำทุกวันจนถึงเวลำที่ก ำหนด จะได้ดูว่ำกำรมีส่วนร่วมของแต่ละ 
ส่วนเป็นอย่ำงไร ถ้ำมีใบประกำศให้ก็ดีนะครบักำรมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรม ส่วนครศููนย ์
กำรกลับก่อนเวลำวันนี้ผมขอนัดประชุมนะครับ มีหลำยเรื่องนะครับที่จะประชุม 

นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ  : ทุกคนคงทรำบนะคะช่วงนี้เป็นช่วงท ำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ๒๕๖๑  
นักวิเครำะห์ฯ  จะประชุมสภำก็คงประมำณต้นเดือนสิงหำคม ร่ำงข้อบัญญัติต้องให้เสร็จก่อนเดือนสิงหำคม 

นะคะ ก็ได้ท ำบันทึกข้อควำมถึงหัวหน้ำส่วนทุกส่วนโดยท่ำนปลัดเป็นผู้ลงนำมขอให้แจ้ง 
ประมำณกำรทุกรำยกำรต้ังแต่หมวดรำยจ่ำยเงินเดือน ทุกกิจกรรมส่งมำให้นักวิเครำะห ์
ภำยในวันที่ ๒๑ กรกฎำคม นะคะ ไม่ใช่ถึง ๒๑ ถึงส่ง ถ้ำเสร็จก่อนก็ขอให้ส่งนะคะ รวมทั้ง 
ครุภัณฑ์ต่ำงๆ ที่จะซื้อนะคะ  ส่วนเรื่องครุภัณฑ์ที่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะมีสเปคของ 
ICT นะคะขอให้ค้นหำ บัญชคีรุภัณฑ์บำงอย่ำงก็ให้ค้นหำจำกส ำนักงบประมำณนะคะ ทุกปี 
ท ำมำอยำกได้คอมพิวเตอร์ไม่แจ้งสเปคใหน้ักวิเครำะห์มำค้นหำเองปีน้ีขอท ำมำให้เรียบร้อย 
นะคะ ขอให้ชว่ยกันนะคะ 

สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง  : ส่วนเรื่องแผนอัตรำก ำลังก็ได้ประสำนงำนกับหัวหน้ำส ำเนียงแล้วบอกว่ำต้องรอหนังสือ 
หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ จำกกรม ขยะนี้ก็คงจะส่งมำแล้วก็คงจะให้ทันประกำศใช้ในวันที่ ๑  ตุลำคม ก็ประสำนกับนัก 

ทรัพยำกรบุคคลเรียบร้อยแลว้ให้เตรียมข้อมูลเบื้องต้นไว้แล้วถ้ำหนังสือสั่งกำรมำก็ด ำเนินกำร 
ได้เลย จะแจ้งเพื่อทรำบต่อไป 

นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ : มีเรื่องแจ้งให้ท่ำนนำยกและท่ำนปลัดทรำบคะกำรปิดส ำนักงำน ดิฉันได้เจอสองครั้งแล้วคะ คือมี 
   อยู่วันหนึ่งฝนตกส ำนักงำนปิดยังไม่ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น. แต่งทุกห้องปิดหมดแล้วได้เจอสองวัน  

ยังดีที่มีแต่พวกเรำ ถ้ำเกิดมีผูม้ำติดต่อรำชกำร แต่ส ำนักงำนปิดก่อนเวลำ ๑๖.๓๐ น. อำจม ี
กำรร้องเรียนกลัวมีปัญหำ อย่ำงน้อยก็ปิดส ำนักงำนก็ต้องมีภำรโรงอยู่จริง ๆ แล้วก็ไม่อยำกให้ 
ปิดส ำนักงำนก่อน ๑๖.๓๐ น. ขอฝำกเตือนคนปิดส ำนักงำนด้วยคะ 

/นำยสุนทร....... 
 
 

- ๑๔ - 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : ได้ปิดก่อน ๑๖.๓๐ น. ก็เห็นพนักงำนกลับหลัง ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน 
นำยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ : ดิฉันเจอสองวันคะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำยสถิตย์  เฉยไสย : สมุดยู่เวรยำมผมอยำกเซ็นกำรปฏิบัติทุกวันนะครับผู้อยู่เวรผู้ตรวจเวรขอให้เซ็นนะครับคง 
   จะไม่เกิดขึ้นบ่อย 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : เรื่องกำรจัดท ำดอกไม้จันทน์อำทติย์หน้ำขอให้มำช่วยกันท ำให้ได้ตำมก ำหนดก็ขอให้ช่วยกัน 
นำยกฯ 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : ก็ให้ช่วยกันท ำนะครับวัสดุอันไหนหมดก็ให้แจ้งนะครบั ขณะนี้วัตถุที่มีก็ยังไม่รู้ว่ำจะพอ 
ปลัดฯ   หรือไม่พอเพรำะยังไม่ท ำ ก็ขอให้ช่วยกัน  ส่วนที่จะเพิ่มที่จะท ำแผนอัตรำก ำลังขอให้ไปด ู

แผนพัฒนำ ๔ ปี ด้วยนะครับ ต้องเอำของปี ๒๕๖๑ ท่ำนั้น ให้ไปเปิดดูแผนในปี ๒๕๖๑ เรำ 



มีโครงกำรอะไร ก็ให้ด้วยว่ำอยู่ในแผนป ี๒๕๖๑ หน้ำที่เท่ำไหร่ ถ้ำอันไหนไม่มีในแผนท่ำนก็ 
บอกด้วยว่ำไม่มีในแผน เพรำะเรำจะได้ท ำกำรปรับปรุงแผนให้มีในข้อบัญญัติงบประมำณ จริง  
ๆ แล้วข้อบัญญัติงบประมำณต้องมีในแผน แผนไม่ได้ท ำทุกปีเหมือนระเบียบเก่ำ แผนท ำครั้ง 
เดียวอยูไ่ด้ ๔ ปี เพรำะฉะนั้นปี ๒๕๖๑ ทกุรำยกำรในข้อบัญญัติงบประมำณจะต้องมีในแผน 
ถ้ำไม่มีจะต้องปรับปรุงแผนให้เสร็จภำยในเดือนตุลำคม ท่ำนก็ลงไปว่ำโครงกำรจ ำเป็นต้องใช้ 
ในปี ๒๕๖๑ และให้ระบุว่ำไม่ได้อยู่ในแผนปี ๒๕๖๑  ท ำขอ้บัญญัติให้เสร็จแล้วจะมีเวลำท ำ 
ปรับปรุงแผน อย่ำไปคิดว่ำไม่มีในแผนไม่ท ำ ถ้ำไม่มีก็ขอให้เตือนว่ำไม่มีในแผนจะได้น ำมำ 
ปรับปรุงแผนให้เสร็จภำยในเดือนตุลำคมนะครับขอฝำกท ำควำมเข้ำใจตำมนี้ด้วยครับ 

นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : ดวงเนตรมีเงินเข้ำเท่ำไหร่งบประมำณ 
นำยกฯ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ : หนูจ ำตัวเลขไม่ได้คะ 
นักวิชำกำรเงินฯ 
นำงธิดำรัต  ภูเพ็งใจ : ขออนุญำตนะคะเป็นภำพรวม ตั้งไว้ ๓๓ ล้ำน เงินเข้ำ ๒๑ ล้ำน ขำดไป ๑๑ ล้ำนคะ 
นักวิเครำะห์ฯ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : ,มีโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ เหลือประมำณ ๓ หรือ ๔ แสนในขอ้บัญญัต ิ
นำยกฯ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ : ต้องเช็ครำยจ่ำยก่อนหนูท ำยังไม่เสร็จ 
นักวิชำกำรเงินฯ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : ไม่ต้องเช็คแล้วถึงอย่ำงไรก็ต้องหำให้เขำ 
นำยกฯ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ : หมำยควำมว่ำถ้ำเงินเข้ำไม่ครบต้องดูก่อนว่ำตัวไหนส ำคัญก่อน 
นักวิชำกำรเงินฯ 
 

/นำยสุนทร......... 
 

- ๑๕ - 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : เงินภำษีเข้ำไหม 
นำยกฯ 
นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ : ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำมแผนกระจำยอ ำนำจประมำณ สี่แสนหำ้ 
เจ้ำพนักงำนกำรเงินฯ 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล: ประมำนเดือนไหน 
ปลัดฯ 
นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ : เดือนพฤษภำคม จริง ๆ แล้วประมำณ ห้ำแสนแต่มีภำษลี้อเลื่อนรวมอยู่ด้วย 
เจ้ำพนักงำนกำรเงินฯ 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  :วำระอื่น ๆ มีอะไรจะเสนอไหมครบั 
ที่ประชุม ไม่ม ี
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น.  
       

(ลงชื่อ)             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 



        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                (นำยสุนทร พิมพำค ำ) 
               นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

รายงานการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคมคณะผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 

วันจันทรท์ี่  ๒๔กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยสุนทร  พมิพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สุนทร  พิมพำค ำ 
๒ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุตสมำ  ช ำนำญพล 
๓ นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล 
๔ นำยสถิตย์   เฉยไสย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สถิตย์   เฉยไสย 
๕ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ ์ ผู้อ ำนวยกองช่ำง บงกำร  ค ำศิรริักษ ์
๖ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญช ี ดวงเนตร  ภูอำกำศ 
๗ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ บรรลุ  ภูชัน 
๘ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร สมดี  ภูแสงสัน่ 
๙ นำยธงศักด์ิ  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง ธงศักดิ์  อินทพรม 

๑๐ นำยส ำลี  แพงโพนทอง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ส ำลี  แพงโพนทอง 
๑๑ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญช ี สุวชิต  เกื้อปัญญำ 
๑๒ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ อนงค์  ภูระบัตร 
๑๓ นำงรัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ พนักงำนจ้ำงทั่วไป รัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ 
๑๔ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว 
๑๕ นำงสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล สุรีพร  ขันธมูล 
๑๖ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ อ ำนำจ  ภูอำกำศ 
๑๗ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร ชัยรัตน์  เหล่ำพร 



๑๘ นำยเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน เสถียร  ทองน้อย 
๑๙ นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร ภิรม  ภูด่ำนงัว 
๒๐ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร มงคล  อินอุ่นโชติ 
๒๑ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ ประพันธ์  จันทะประทัด 
๒๒ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ปริศนำ  ทองดอนบม 
๒๓ นำงสำววรรณวิภำบำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสด ุ วรรวิภำบำงส ำรวจ 
๒๔ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จันทร์สุดำ  ภอู่อน 
๒๕ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง อรอุมำ  เรืองสุข 
๒๖ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ ์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ ์
๒๘ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร สุจิตตรำ  กิ่งผำ 
๒๙ นำยนิรุช  หมัน่สะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ นิรุช  หมั่นสะเกษ 
๓๐ นำงสำวสุกัญญำ  หมั่นสะเกษ จ้ำงเหมำบริกำร สุกัญญำ  หมั่นสะเกษ 

 
- ๒ – 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๒ นำยกิตติ  ภูคงส ี จ้ำงเหมำบริกำร  
๓ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต ์  
๔ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ช ำนำญงำน  
๕ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๖ นำงวรรณิภำ  ช ำนำญพล ครูผู้ดูแลเด็ก  
๗ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๘ นำยพงศักด์ิ  นำมพุทธำ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๙ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก  

๑๐ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๑ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยกฯ  
๑๒ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๓ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๔ นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง นักพัฒนำชุมชน  
๑๕ นำยสมำน  เทยีบมำก นักกำรภำรโรง  
๑๖ นำงดวงใจ  สะโนนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๗ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลัง ปฏิบัติกำร  

ล ำดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๓๑ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร ร ำไพ  หำญโงน 
๓๒ นำงสำวรัชนี  ภูขะมำ นักทรัพยำกรบุคคล รัชนี  ภูขะมำ 
๓๓ นำงยุวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ยุวดี  ภูผำหลวง 
๓๔ นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 



๑๘ นำงสำวหทัยนุช  ทุมรินทร ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร  
๑๙ นำงจูนจิรำ  ภูขำว ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  
๒๐ นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร  
๒๑ สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง หัวหน้ำส ำนักปลัด  
๒๒ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ  
๒๓ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล  

 
- ๓- 

ผู้ไม่มาประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 เมื่อได้เวลำ ๐๙.๐๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยสุนทรพมิพำค ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองอิเฒ่ำ  ได้เปิดกำรประชุมประจ ำเดือนกรกฎำคมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 

ระเบยีบวารที ่๑    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : กำรจัดงำนวันที่  ๒๘  กรกฎำคม  ๒๕๖๐ และกำรประชุมประจ ำเดือนหัวหน้ำส่วน 
นำยกฯ รำชกำรสัญจร ประจ ำเดือนสิงหำคม ซึ่งจะมำท ำกำรประชุมที่ต ำบลหนองอิเฒ่ำ จึงต้อง

เตรียมกำรเพื่อรับผู้ที่จะมำเขำ้ร่วมประชุม ในเรื่องรำยละเอียดก็เชิญท่ำนปลัด 

ระเบยีบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐) 
ที่ประชุม  มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : เรียนท่ำนนำยก ท่ำนรอง หัวหน้ำส่วน และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนกำรจัดงำนวันที่ 
ปลัดฯ                     ๒๘  กรกฎำคม  ๒๕๖๐ กิจกรรมก็คงเป็นกำรบ ำเพ็ญกำรกุศล ถวำยเป็นรำชกุศล ยำงตลำด 
เขำจะปลูกป่ำปล่อยปลำที่หนองหมำจอกเพ่ือถวำยเป็นรำชกุศล ตอนเช้ำก็จะท ำบุญตักบำตร 
 เริ่มเวลำ ๐๖.๐๐ น. งดพิธีถวำยรำชสดุดีเนื่องจำกเป็นห่วงที่ยังไว้อำลัยอยู่ส่วนก ำหนดกำรคงก ็
คงจะแจ้งให้ทรำบว่ำจะท ำอย่ำงไร ที่ทรำบมำคร่ำว ๆ กค็อืท ำบุญตักบำตรช่วงเช้ำหน้ำที่ว่ำกำร 
อ ำเภอยำงตลำด ช่วงสำยก็จะกำรปล่อยปลำ กิจกรรมท้องถิ่นอ่ืนก็คงจะมีกำรท ำควำมดีถวำย 
                            เป็นรำชกุศล หลังจำกนั้นก็หยุด ๓ วัน ช่วงปิด ๓ วัน เรำก็มีภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยจำก 
นำยอ ำเภอในกำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำเดือนสิงหำคม  ต ำบลหนองอิเฒ่ำได้รับ 
เกียรติจำกนำยอ ำเภอให้เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดประชุม ทรำบว่ำหนังสือออกแล้ว สถำนที่ประชุม 
เป็นศำลำประชำคมหมู่ที่ ๙ ก็ต้องไปดูอีกครั้งหนึ่ง  ยอดผู้เข้ำร่วมประชุมประมำณ ๘๐ คน 
 ศำลำหมู่ ๙ จะเพียงพอส ำหรับคน ๘๐ คนไหม ถ้ำไม่ได้กต็้องเปลี่ยนแปลงสถำนที่ กำรอ ำนวย 
ควำมสะในกำรเดินบริกำรจะสะดวกไหมก็ต้องไปจัดดูก่อน เมื่อวันที่ ๒๑ ได้ไปเจอกับอ ำเภอยำง 
ตลำดได้ออกอ ำเภอศูนย์ด ำรงธรรม หมู่ที ่๑๑ ต ำบลนำเชือก อ ำเภอบอกว่ำน่ำจะใช้สถำนที่ 
ประชุมเป็นศำลำหมู่ ๙ หลังที่ติดกับหนองอิเฒ่ำ  ถ้ำไม่ได้ก็คงเปลี่ยนเป็นศำลำวัดสว่ำงโนนทัน 
หมู่ที่ ๙ ก็คงไม่ล ำบำกเพรำะสถำนที่อยู่ใกล้กันอยู่แล้ว  เรำจะต้องเตรียมกำรหลำย ๆ อย่ำงที่ 
เกี่ยวข้อง 

ล ำดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๒๔ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๒๕ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ ์ ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ  
๒๖ นำยนิกรณ์  ภูกำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  



- ๔ - 
๑.อันดับแรกสำยทองเตรียมไว้ป้ำยบอกทำงให้ไปปักไว้ที่สี่แยกหมู่ที ่๙ จะไปบ้ำนดอนกลอย 
ท ำลูกศรชี้ไปทำงศำลำประชำคมหมู่ที ่๙ บอกว่ำที่ประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรอ ำเภอ 
ยำงตลำดสัญจรประมำณ ๒๐๐ เมตร ถึงจะเปลี่ยนสถำนทีก่็ท ำไว้ตรงนั้นเพรำะสถำนที่อยู่ 
บริเวณเดียวกัน ให้ท ำป้ำยเดียว เพรำะท้องถิ่นทั้ง ๑๗ แห่ง ก็คงจะเดินทำงมำเส้นทำง 
หลัก ที่เข้ำทำงด้ำนอ่ืนก็มีหัวงัว หนองตอกแป้นก็คงทรำบเพรำะอยู่ในพ้ืนที่อยู่แล้วก็คงไม่มี 
ปัญหำ ตรงสีแ่ยกให้จัด อปพร.ไว้ ๑ คน เพือ่บริกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบอก 
เส้นทำงหรือ ๑ ถึง ๒ คน คงจะปฏิบัติงำนตรงจุดนั้นไม่เกิน ๑ ชั่วโมง จำก ๐๘.๓๐ – 
๐๙.๓๐ น. คนก็คงจะหมดแล้ว 
๒.ที่จอดรถคงเป็นบริเวณลำนคอนกรีตหน้ำศำลำประชำคมหมู่ที่ ๙ กใ็ห้จัด อปพร.ไว้อย่ำง 
น้อย ๒-๓ คน เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจอดรถ และให้เว้นที่ส ำหรบัรถนำยอ ำเภอ 
ด้วย ที่จอดรถจ ำนวน ๒ คน เรียกรถเข้ำจอดจ ำนน ๑ คน 
๓. ป้ำยที่ประชุม ให้มีป้ำยนำยอ ำเภอยำงตลำด ป้ำยนำยก อบต. ป้ำยหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
ป้ำยปลัดท้องถิ่น ป้ำยก ำนัน ท ำป้ำยให้ชัดเจน จะได้ทรำบว่ำใครที่ไม่มำประชุม 
๔. เจ้ำหน้ำที่ควบคุมเสียงเดินไมล์ ให้จัดไมลท์ี่ใช้ในห้องประชุมและไมลล์อย เผื่อไมล์ไม่พอแถว 
หลังจะพูดก็ต้องมีคนเดินบริกำรน ำไมล์ไปให ้ก็คือเดินไมล์จะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของเรำ คน 
ควบคุมเสียงและคนเดินไมลอ์ย่ำออกจำกที่ประชุมถ้ำประชุมยังไม่เสร็จ  คนที่เดินไมล์ตอ้ง 
ไปขอวำระกำรประชุมจำกเจ้ำหน้ำที่อ ำเภอ จะได้ทรำบว่ำผู้ที่จะพูดวำระต่อไปเป็นใครจะ 
ได้เดินไมล์ไปรอถ้ำหำกผู้ที่จะพูดต่อไปไม่มีไมล์ 
๕. รับรองแขกบริกำรกำแฟ จะมีฝ่ำยบริกำรอำหำรว่ำง และน้ ำ ส ำหรับน้ ำจะบริกำรเป็นน้ ำ 
ขวดและแก้ว 
๖. อำหำร หลังจำกประชุมเสร็จก็จะรับประทำนอำหำร น้ ำก็จะบริกำรเป็นน้ ำขวดและแก้ว 
เช่นเดียวกับที่ใช้ในห้องประชุม 
๗.ก่อนวันประชุมวันที่ ๓๑ กต็้องไปท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ และให้ดูแลเรื่องผ้ำเช็ดมือ 
กระดำษทิชชู้ และสบู่ล้ำงมือ 
๘. อุปกรณ์ในกำรต้มน้ ำร้อน ภำชนะใส่น้ ำแข็ง 
๙. กำรฉำยโปเจ็คเตอร์ ผู้ที่จะฉำยก็คงเปน็คนเตรียมข้อมูล ก็คือหทัยนุช พิธีกรก็พูดสั่น ๆ  
เป็นกำรแนะน ำผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ของ อบต.ก่อนที่จะเข้ำวำระกำรประชุม ขอใหแ้นะน ำ 
นำยก รองนำยก และหัวหน้ำส่วนเท่ำน้ันพอ และแนะน ำสถำนที่  ล ำดับพิธีกำรก็ให้คุยกับ 
พิธีกรให้ไปตรวจดูสถำนที่ก่อนถ้ำจ ำเป็นต้องกำงเต้นก็ต้องกำง  กำรเตรียมกำรก็คงจะมี 
เท่ำนี้นะครับ  
นำยสุนทร  พมิพำค ำ:  ก็คงต้องช่วยกันท ำควำมสะอำดทำงเข้ำ  วันนี้ขอให้ไปตัดต้นไม้ก่อนถึงจะตัดหญ้ำ จำกทำงเข้ำ 
นำยกฯ                     จนถงึศำลำประชำคมหมู่ที่ ๙  เรือ่งอำหำรก็ขอให้เป็นอำหำรพ้ืนบ้ำนของต ำบลของเรำ 
 สถำนที่ก็กใ็ห้แจ้งเลยนะเป็นศำลำประชำคมหมู่ที่ ๙   เอกสำรทุกอย่ำงพร้อมแล้วใช่ไหม 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ : กำรจัดโต๊ะวันจันทร์ค่อยจัดนะครับ 
ผอ.กองช่ำง 
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นำยสุนทร พิมพำค ำ: ขอให้ท ำหนังสือไปขอใช้สถำนที่ด้วยนะ  ท่ำนมงคลเครื่องตัดหญ้ำมีกี่เครื่องที่จะไปท ำควำมนำยก
ฯ                     สะอำด 
นำยมงคล  อินอุ่นโชติ : มี ๑ เครื่องครับ 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล  :  ท่ำนนำยกและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน แนวทำงกำรจัดประชุมประจ ำเดือน นอกจำก 
ปลัดฯ                      โต๊ะที่ห้องประชุมน ำไปแล้วจะมีโต๊ะแถวหลังเป็นโต๊ะหน้ำขำวต้องเผื่อคนนั่งแถวหลังส ำหรบันั่ง 



เขียนและวำงอำหำรว่ำงและน้ ำ เป็น ๔ แถว ให้จัดโต๊ะส ำหรับวำงเครื่องฉำยโปรเจ็คเตอร์และ 
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเสนอผลงำนขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองอิเฒ่ำ โต๊ะลงทะเบียน 
อ ำเภอเป็นคนจัด เรำก็ต้องไปร่วมเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้เข้ำประชุม ควบคุมเครื่อง 
เสียงคนที่เป็นผู้ควบคุมให้อยูป่ระจ ำให้นำยนิรุชเป็นผู้ดูแล คนเดินไมล์มอบให้รองปลัดและเป็น 
พิธีกร  เจ้ำหน้ำที่รับรองแขกบริกำรอำหำรว่ำงและน้ ำผู้รับผิดชอบให้เป็น ผอ..กองคลัง ให้ดูแล 
ภำพรวมของกำรบริกำรกำรรับรองตั้งแต่อำหำรว่ำงเครื่องดื่มไปจนถึงอำหำรเที่ยง ผอ.กองคลัง 
ต้องมีผู้ช่วยก็ขอให้สุภำพสตรีทุกคน กำรบรกิำรก็จะเป็นสองช่วง 
ช่วงแรก  เป็นอำหำรว่ำงเครื่องด่ืม 
ช่วงที่สอง  อำหำรกลำงวัน 
ชุดอำหำรว่ำงรองจำก ผอ.กองคลัง มอบใหส้ำยทอง จัดเตรียมถว้ยกำแฟแก้วน้ ำ อำหำรว่ำง 
เครื่องดื่ม น้ ำแข็ง ให้ประสำนกับ ผอ.กองคลัง ให้สำยทองจดัเจ้ำหน้ำที่ส ำหรับริกำรอำหำรว่ำง 
เครื่องดื่มอ ำนวยควำมสะดวกจอดรถให้ใช้ ๓  คนเจ้ำหน้ำที่จัดเตรียมอำหำร ให้จัดเตรยีมโต๊ะ 
อำหำรให้เหมำะสมอย่ำให้แนน่ นั่งโต๊ะละ ๖ คน หรือ ๘ คน เก้ำอีท้ี่ห้องประชุม และที ่
รับประทำนอำหำรขอให้เป็นคนละชุดจะได้ไม่วุ่นวำย ผู้ชำยก็ให้อยู่ด้วยกันจะได้ช่วยยกโต๊ะยก 
เก้ำอ้ีพิธีกรมอบรองปลัด ก่อนนำยอ ำเภอจะเดินทำงมำถึงก็ให้แนะน ำสถำนที่ให้ผู้เข้ำร่วม 
ประชุมทรำบ อย่ำงเช่นแนะน ำห้องน้ ำ หลังจำกนำยอ ำเภอมำถึงก็ให้แนะน ำและกล่ำวต้อนรับ 
แล้วก็น ำคณะผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ และก็เสนอผลงำนเป็น 
Power Point ท่ำนนำยกจะกล่ำวต้อนรับไหมครับ หลังจำกนั้นพิธีกรก็ให้นั่งอยู่ในบริเวณ 
ที่ประชุมเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้เขำ้ประชุม  เมื่อประชุมเสร็จก็ให้พิธีกรเชิญผู้เข้ำร่วม 
ประชุมรับประทำนอำหำรร่วมกัน  ส่วนเรื่องด ำเนินกำรประชุมก็จะเป็นของอ ำเภอเป็น 
ผู้ด ำเนินกำร  ฝ่ำยรับรองก็ให้คอยดูเมื่อน้ ำหมดก็ขอให้เตมิ  กำรประชุมครั้งนี้มีประชุม ๒ 
อย่ำง  คือ ประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร และประชุมคณะกรรมกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
และคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดผู้เข้ำร่วมประชุมมีต ำรวจเข้ำมำประชุม 
ด้วย  เวลำประชุม ๐๙.๐๐ น. ฝ่ำยสถำนทีใ่ห้มำ ๐๗.๐๐ น. เพื่อมำตรวจดูควำมเรียบร้อย 
อย่ำงน้อยก็ให้มำถึง ๐๘.๐๐  น.   วันที ่๑  สิงหำคม  ให้ทกุคนมำพร้อมกันที่ศำลำประชำคม 
หมู่ที่ ๙ เวลำ ๐๘.๐๐ น. เพื่อเตรียมควำมพร้อมทุกอย่ำง  กำรแต่งกำยจะแต่งอย่ำงไรขอ 
ควำมเห็นจำกที่ประชุม 
นำงยุภำวดี ภูผำหลวง : ขอเสนอเป็นเสื้อขำวผ้ำถุงส ำหรับสุภำพสตรีคะ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำรฯ 
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นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : ฝ่ำยปฏิคมก็ขอให้ไปปรึกษำหำรือกันอีกครั้งก็แล้วกันนะว่ำจะแต่งอย่ำงไรให้ดูสวยงำม 
ปลัดฯ                      และสุภำพส่วนสุภำพบุรุษก็ใส่ชุดที่สะดวกในกำรปฏิบัติงำน กำรเตรียมกำรในวันที่ ๑ 
  สิงหำคมกค็งจะเสนอไว้แค่นี้นะครับ 
นำยสุนทร พิมพำค ำ : นำยกจะกล่ำวต้อนรับช่วงไหน 
นำยกฯ 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : กล่ำวต้อนรับก่อนน ำเสนอผลงำนเป็นPower Point 
ปลัดฯ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : จะมกีำรแสดงต้อนรับไหม 
นำยกฯ 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : ขอให้กองกำรศึกษำท ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์โรงเรียนหนองอิเฒ่ำ ให้จัดวงโปงลำง 



ปลัดฯ                     ให้มำท ำกำรแสดงต้อนรับกำรประชุมท ำกำรแสดงไม่เกิน ๑๐ นำที ให้ไปพร้อมกัน 
เวลำ ๐๘.๓๐ น. 
นำยประดิษฐ์  ภูอ่อน  :  เรียนท่ำนนำยก ทำ่นปลัด และผูเ้ข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนในกำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
สัญจรครั้งน้ื ก็ขอควำมร่วมมือกับทุกคนใหช้่วยกัน เพื่องำนจะได้ส ำเร็จไปด้วยดีหวังว่ำคงได้รับ 
ควำมร่วมมือจำกทุกคน และก็ขอให้ช่วยกันจนเสร็จงำนนะครับ ผมมีเรื่องกับชุมชนในต ำบล 
หนองอิเฒ่ำ คือทำงวัดสว่ำงโนนทันจะได้ต่อเติมศำลำพักญำติ  ซึ่งได้ประชุมผู้น ำในชุมชน และ 
ได้มีมติจะจัดท ำผ้ำป่ำสำมัคคีขึ้น ในวันที ่๑๐  ตุลำคม ๒๕๖๐ จึงได้เสนอขอควำมร่วมมือจำก 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่วมเป็นคณะกรรมกำร จะขอช่ือและต ำแหน่งลงในใบฎีกำบอกบุญจะ 
ผิดไหมครับท่ำนปลัด 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : ไม่ต้องระบุชื่อ  และต ำแหน่งครับ ขอให้ระบุรวมครับว่ำพร้อมคณะเจ้ำหน้ำที่องค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
นำยประดิษฐ์  ภูอ่อน  : ขอควำมร่วมมือกับทุกท่ำนด้วยนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งคณะกรรมกำรศูนย์โรงเรียนผู้สูงอำย ุ
ขอป้ำยโรงเรียนผู้สูงอำยุเป็นแบบถำวร ได้จัดหำป้ำยเรียบร้อยแล้วก็ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน 
ผอ.กองช่ำงช่วยเขียนป้ำยด้วยครับ ผมกม็ีเรือ่งน ำเรียนเท่ำนี้ครับ 
นำยสุนทร พิมพำค ำ:  เรื่องกำรต้อนรับคณะที่มำประชุมก็คงเรียบร้อยนะครับ  เรื่องดอกไม้จันท์เป็นอย่ำงไร ท ำได้ยอด 
นำยกฯ                   เท่ำไหร่แล้วมีใครที่ยงัไม่เคยท ำ  ต่อไปจะให้จับคู่ท ำ  นอกจำกเปลือกข้ำวโพดแล้ว เขำน ำ 
กระดำษมำท ำก็ได้ มีอะไรจะน ำเสนออีกไหม 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : ขออนุญำตเพิ่มเติมในเรื่องดอกไม้จันท์ ในวันที่ ๙ สิงหำคม นำยอ ำเภอท่ำนจะมำ  
ปลัดฯ                    ผู้รับผิดชอบบอกว่ำจะมอบดอกไม้จันท์ไปส่วนหน่ึงในวันที่ ๙  ทีท่ำ่นนำยอ ำเภอจะมำร่วม 
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอำยุ  กข็อให้ทุกคนช่วยกันท ำเวลำ ๑๔.๐๐ น. ขอให้มำร่วมกันท ำให้ได้มำก 
ที่สุดเพื่อจะได้ฝำกไว้กับท่ำนนำยอ ำเภอในวันนั้นครับ 
นำยสุนทร  : เรื่องอื่น ๆ มีอะไรจะเสนอไหมครับ 
ที่ประชุม  : ไม่มี 
 
   

- ๗ - 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๓๐  น.  
       

(ลงชื่อ)             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 

        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                (นำยสุนทร พิมพำค ำ) 
               นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม คณะผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 

วันจันทร์ ที่  ๒๘สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยสุนทร  พมิพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สุนทร  พิมพำค ำ 
๒ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุตสมำ  ช ำนำญพล 
๓ นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล 
๔ นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 
๕ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยกฯ สำคร  ภูวอง 
๖ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ ์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ ์
๗ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก ขวัญเมือง  พิมพำค ำ 
๘ นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร ธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ 
๙ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง อรอุมำ  เรืองสุข 

๑๐ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ปริศนำ  ทองดอนบม 
๑๑ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จันทร์สุดำ  ภอู่อน 
๑๒ นำงสำวหทัยนุช  ทุมรินทร ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร หทัยนุช  ทุมรนิทร์ 
๑๓ นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร ภิรม  ภูด่ำนงัว 
๑๔ นำยกิตติ  ภูคงส ี จ้ำงเหมำบริกำร กิตติ  ภูคงส ี
๑๕ นำยส ำลี  แพงโพนทอง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ส ำลี  แพงโพนทอง 
๑๖ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ช ำนำญงำน ธง  ศิริโยธำ 



๑๗ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล พงศกร  ภูมำศ 
๑๘ นำยนิรุช  หมัน่สะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ นิรุช  หมั่นสะเกษ 
๑๙ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร มงคล  อินอุ่นโชติ 
๒๐ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ อ ำนำจ  ภูอำกำศ 
๒๑ นำยธงศักด์ิ  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง ธงศักดิ์  อินทพรม 
๒๒ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร ชัยรัตน์  เหล่ำพร 
๒๓ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร ร ำไพ  หำญโงน 
๒๔ นำงสำวสุกัญญำ  หมั่นสะเกษ จ้ำงเหมำบริกำร สุกัญญำ  หมั่นสะเกษ 
๒๕ นำงรัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ พนักงำนจ้ำงทั่วไป รัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ 
๒๖ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร สุจิตตรำ  กิ่งผำ 
๒๗ นำยเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน เสถียร  ทองน้อย 
๒๘ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว 
๒๙ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญช ี สุวชิต  เกื้อปัญญำ 

 
- ๒ – 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๒ นำยสถิตย์   เฉยไสย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
๓ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต ์  
๔ นำงสำววรรณวิภำบำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสด ุ  
๕ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๖ นำงวรรณิภำ  ช ำนำญพล ครูผู้ดูแลเด็ก  
๗ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  

ล ำดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๓๐ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญช ี ดวงเนตร  ภูอำกำศ 
๓๑ สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง หัวหน้ำส ำนักปลัด สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง 
๓๒ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ ์ ผู้อ ำนวยกองช่ำง บงกำร  ค ำศิรริักษ ์
๓๓ นำงยุวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ยุวดี  ภูผำหลวง 
๓๔ นำงสำวรัชนี  ภูขะมำ นักทรัพยำกรบุคคล รัชนี  ภูขะมำ 
๓๕ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ อนงค์  ภูระบัตร 
๓๖ นำงจูนจิรำ  ภูขำว ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง จูนจิรำ  ภูขำว 
๓๗ นำงสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล สุรีพร  ขันธมูล 
๓๘ นำยนิกรณ์  ภูกำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร นิกรณ์  ภูกำบนิ 
๓๙ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร สมดี  ภูแสงสัน่ 
๔๐ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ บรรลุ  ภูชัน 
๔๑ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ ประพันธ์  จันทะประทัด 
๔๒ นำยสมำน  เทยีบมำก นักกำรภำรโรง สมำน  เทียบมำก 



๘ นำยพงศักด์ิ  นำมพุทธำ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๙ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก  

๑๐ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๑ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๒ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๓ นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง นักพัฒนำชุมชน  
๑๔ นำงดวงใจ  สะโนนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

 
- ๓- 

ผู้ไม่มาประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 เมื่อได้เวลำ ๐๙.๓๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยสุนทรพมิพำค ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองอิเฒ่ำ  ได้เปิดกำรประชุมประจ ำเดือนสิงหำคมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 

ระเบยีบวารที ่๑    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: ประชุมประจ ำเดือนสิงหำคม 
นำยกฯ                   กำรตรวจงำนจ้ำงมีปัญหำทุกครั้ง สำเหตุเกิดจำกอะไร เรื่องกำรเบิกน้ ำมันเป็นอย่ำงไรมีปัญหำ 
ทุกครั้งที่มีกำรเบิกเพรำะอะไร 
นำยกิตติ  ภูคงสี:  ผู้เบิกน้ ำมันไม่อยู่ครับ บำงครั้งก็ลำไม่มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนเพรำะไม่ได้มอบหมำยครับ 
จ้ำงเหมำบริกำร 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ: ส ำนักปลัดหรือ กองกำรศึกษำ 
นำยกฯ 
นำยกิตติ  ภูคงสี:  แล้วแต่ช่วงเวลำครับ ช่วงเวลำที่น้ ำมันหมดพอจะเบิกผู้อนุมัติไม่อยู่ครับ 
จ้ำงเหมำบริกำร 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: ถ้ำผู้อนุมัติไม่อยู่แล้วจะแก้ปัญหำอย่ำงไร 
นำยกฯ 
นำยกิตติ  ภูคงสี: ผมขอเสนอถ้ำหำกว่ำผู้อนุมัติไม่อยู่ขอให้มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนครับ 
จ้ำงเหมำบริกำร 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ:  ถ้ำผูอ้นุมัติไม่ได้ลำ หรือมำสำย  จะท ำอย่ำงไรใครเซ็นแทนและได้มอบหมำยไว้ไหม จะท ำนำยก
ฯ                     อย่ำงไรทำ่นปลัด 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล:  เรียนท่ำนนำยก ท่ำนรองนำยก และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน เรื่องกำรเบิกจ่ำยน้ ำมันก็
ปลัดฯ                      จะเกิดปัญหำเป็นประจ ำ แต่ก็ไม่เคยแก้ปัญหำ ให้ไปดูค ำสัง่แบ่งมอบหน้ำที่ของแต่ละส่วนให้ดี 
   กรณีที่หัวหน้ำไม่อยู่ในค ำสั่งนั้นจะมีว่ำกรณีที่หัวหน้ำไมอ่ยู่แล้วให้ใครรกัษำรำชกำรแทนจะม ี

หมด ได้ท ำไว้ไหม เช่น กรณทีี่ปลัดไม่อยู่จะมอบให้รองปลัดรักษำรำชกำรแทน แล้วกรณี ผอ. 
กองคลังไม่อยู่แล้วมอบใหใ้คร กรณีหัวหน้ำส ำนักปลัดไม่อยู่มอบให้ใคร น้ีคือกรณีที่ไม่ได้ลำ 
หัวหน้ำส่วนก็ขอให้มีควำมรับผิดชอบให้มำกกว่ำนี้ จะท ำอะไรก็ขอให้คิดให้ดีเสียก่อนนะครับ  

๑. ขอให้ไปดูค ำสั่งมอบหมำยงำนมีไหม ได้มอบหมำยให้ใครปฏิบัติหน้ำที่แทนกรณ ี

ล ำดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑๕ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลัง ปฏิบัติกำร  
๑๖ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ  
๑๗ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ ์ ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ  



ไม่อยู่   
 

- ๔ - 
๒. กรณีลำ ในใบลำจะบอกว่ำได้มอบให้ใครปฏิบัติหน้ำที่แทน ก็ให้คนน้ันเซ็น   

และหัวหน้ำจะลำก็ควรให้มอบหมำยผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน  อย่ำลำไปโดยไม่มอบหมำยใหม้ีผู้
ปฏิบัติหน้ำที่แทน และภำรกิจในเรื่องน้ ำมันไม่รู้สภำมีมติเห็นชอบอย่ำงไรของปีงบประมำณ 
๒๕๖๑ ที่ว่ำจะรวมค่ำน้ ำมันไว้ในส่วนเดียวนั้นก็ต้องดูภำรกิจด้วยว่ำภำรกิจกำรเดินทำงโดย
รถยนต์ส่วนกลำง ภำรกิจของกองช่ำงในเรื่องกำรซ่อมประปำ ซ่อมไฟฟ้ำ  ภำรกิจของกอง
กำรศึกษำที่จะต้องรับส่งนักเรียน จึงจ ำเป็นต้องตั้งงบประมำณไว้ในแต่ละส่วนตำมภำรกิจ 
เมื่อก่อนก็เคยตั้งไว้ส ำนักปลัดที่เดียว แต่ก็ปรำกฏว่ำหัวหน้ำส ำนักปลัดไม่เซ็นอนุมัติน้ ำมันให้
กองช่ำง  ไม่เซ็นอนุมัติให้กองกำรศึกษำ ก็เลยท ำให้เกิดปัญหำ จึงจ ำเป็นต้องตั้งตำมส่วน แต่
พอต้ังตำมส่วนแล้วหัวหน้ำแต่ละส่วนก็ไม่อยู่ ก็เลยท ำให้เกดิปัญหำอยู่ตลอดแก้ไม่ได้สักที อัน
ไหนที่ให้ค ำแนะน ำในกำรแกก้็ควรปฏิบัติด้วยนะครับ  เมื่อก่นที่กรมจะมำตรวจก็ไม่อยำก
ตรวจรับเรื่องน้ ำมันเนื่องจำกไม่เห็นกับกำรใช้น้ ำมัน  พกรมมำแนะน ำใหใ้หม่ ให้ใช้บิลน้ ำมัน
ให้เซ็นรับรองว่ำได้รับน้ ำมันตำมใบส ำคัญ กค็ิดว่ำจะดีขึ้น แต่กลับมีปัญหำมำกกว่ำเดิมอื่น ใน
กำรแก้ปัญหำก็ขอให้ไปดูในค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่ของแต่ละส่วนอยู่ ถ้ำไม่มีก็ขอให้ไปเพิ่ม
ด้วยนะครับ 

นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: ขออนุญำตที่ประชุมนะครับขอเพิ่มในเรื่องกำรเบิกจ่ำยน้ ำมัน ก็มีปัญหำมำตลอดนะครับ  
รองนำยกฯ  ยังแก้ปัญหำไมไ่ด้เลยก็ขอฝำกส ำหรับพนักงำนขับรถยนต์นะครับ ถ้ำหำกว่ำมีวันหยุด 

ติดต่อกันหลำยวัน ก็ขอให้เช็คเรื่องน้ ำมันอย่ำให้หมดขอเช็คดูแล้วก็เบิกก่อนน้ ำมันขึ้นสีเหลือง 
นะครับ จะได้ไม่เกิดปัญหำ ขอให้ทุกคนรับผิดชอบหน้ำที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับ ก็ขอฝำก 
ด้วยนะครับ 

นำยสุนทร  พมิพำค ำ:  ค ำสัง่กำรมอบหมำยงำน ส ำนักปลัดใครเป็นคนปฏิบัติหน้ำที่แทน 
นำยกฯ 
นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ:  ธิดำรัตน์ค่ะ 
นักทรัพยำกรบุคคล 
นำยสุนทร  พมิพำคๆ:  กองกำรศึกษำใครปฏิบัติหน้ำที่แทน ก็ขอใหม้ีผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนนะครับ และมี ๒ เรื่องที่สภำ 
นำยกฯ   เขำแจ้งวันที่ประชุมสภำ เรื่องแรกคือเขำบอกว่ำไม่เคยเห็นภำรโรอยู่ส ำนักงำนเลย เรื่องที่สอง 

กลุ่มที่กินข้ำวหลัง อบต. พำกันดื่มสุรำเวลำท ำงำน ฉะนั้นก็ขอให้ภำรโรงเวลำประชุมสภำก็ให ้
อยู่ส ำนักงำนด้วยเผื่อสภำเขำต้องกำรให้ช่วยงำน ใครจะมีอะไรเสนออีกไหมครับ 

 
 
นำงจูนจิรำ  ภูขำว: เรียนท่ำนนำยก ท่ำนรองนำยก ท่ำนปลัด และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน อยำกจะเรียนถำมผู้เบิกจ่ำย 
ผอ.กองคลัง   น้ ำมันว่ำติดขัดช่วงไหนค่ะ บริหำรจัดกำรว่ำถ้ำจะเบิกจำกส่วนไหนก็ขอให้หัวหน้ำส่วนท ำเบิกจ่ำยมำ 
 หำ ผอ.กองคลังผู้สั่งจ่ำยนะคะก่อนจะไปถึงปั้มน้ ำมัน อยำกทรำบคะจะได้แก้ปัญหำได้ถูกถ้ำหำกว่ำ  
 ผอ.กองคลังเบิกช้ำหรือติดที่ ผอ.กองคลังก็จะได้แก้ปัญหำให้ ในส่วนนี้ทีผ่่ำนมำก็ไม่มีปัญหำและ 
อยำกเรียนถำมพนักงำนขับรถทุกคนว่ำมีปัญหำตรงส่วนไหนจะได้แก้ปัญหำให้คะขอบคุณคะ 
 
 

- ๕ - 
นำยกิตติ  ภูคงสี: ปัญหำที่เกิดก็คือเวลำจะท ำกำรเบิกจ่ำยหัวหน้ำส่วนไม่อยู่ครับ 
จ้ำงเหมำบริกำร 
นำงจูนจิรำ  ภูขำว: ช่วงต้นหรือช่วงปลำยคะ 



ผอ.กองคลัง   
นำยกิตติ  ภูคงสี:  ช่วงต้นครับจะท ำเรื่องเบิกผู้เบิกไม่อยู่ 
จ้ำงเหมำบริกำร 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: หัวหน้ำส ำนักปลัด และ ผอ.กองกำรศึกษำ ส่วน ผอ.กองคลังก็ไม่มีปัญหำเพรำะเวลำไม่อยู่หทัย 
นำยกฯ  นุชก็ปฏิบัติหน้ำที่แทน  ผมเคยบอกแล้วส ำหรับพนักงำนขับรถรับส่งนักเรียนใครเวรวันอังคำรก็ขอให้ 

เบิกน้ ำมันเย็นวันจันทร์คือต้องเช็คและเติมน้ ำมันตอนเย็นของทุกวันแต่ก็ไม่ปฏิบัติตำม ส่วนมำกก็จะ 
มีกิตติจะขับตลอดแล้วท ำไมคนอื่นไม่ขับได้จัดเวรกันไว้แล้วไม่ใช่หรือ 

นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ: ส่วนมำกก็จะมำช่วงเช้ำแล้วช่วงบ่ำยไม่อยู่คะ  คือช่วงเลิกเรียนไม่อยู่ไม่ทรำบว่ำมีภำรกิจ 
ครูผู้ดูแลเด็ก อะไร  
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: ส่วนมำกก็มีแต่กิตติขับ ฉะนั้นก็ขอให้ตอนเย็นเติมน้ ำมันไว้เลย แล้วท ำไมคนอื่นไม่ขับเพรำะ 
นำยกฯ  อะไรมีพนักงำนขับจัดเวรกันต้ัง ๕ คน แล้วคนอื่น ๆ ท ำไมไม่ขับเพรำะอะไร 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล: ตอนนี้มีปัญหำเรื่องน้ ำมันมีอยู่ ๒ ส่วนนะครับ ส่วนกำรเซ็นใบเบิกจ่ำยหน้ำจะยุติแล้วนะ 
ปลัดฯ  ครับ ที่นี้ก็จะมปีัญหำอยู่ที่พนักงำนขับรถ มีใครบ้ำง 
นำยกิตติ  ภูคงสี:  กิตติ  ชำติ  สมศักด์ิ  ธงศกัดิ์  ชัยรัตน ์
นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร:  บำงวันตรงกับเวรผมจะมีเคลสส่งคนป่วยก็ไม่สำมำรถมำขับรถรับส่งนักเรียนได้ครับ 
จ้ำงเหมำบริกำร 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล: ก็ดเูป็นกรณีมีเหตุผลก็ไม่เป็นไร และคนที่ไม่มีภำรกิจแต่มีหน้ำที่ไม่เคยขับเลยมีไหม 
ปลัดฯ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: ถ้ำกรณีที่ไม่เคยขับและไม่มีภำรกิจอื่นมีใครที่ไม่เคยขับรถรับส่งนักเรียนเลยในจ ำนวน ๕ คน 
นำยกฯ 
นำยธงศักด์ิ  อินทะพรม: ผมขอเสนอครับผมอยู่ป้อมเวลำมีคนมำอยู่เวรไม่พอผมเข้ำเวรแทนแล้วกิตติก็รับไปปฏิบัติ 
พนักงำนขับรถฯ  หน้ำที่แทนผมครับซึ่งกิตติเป็นคนรับหน้ำที่แทน 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล: ปัญหำก็อยู่กับกำรปฏิบัติของพวกเรำกำรขับแทนกันเป็นกำรสมัครใจที่จะท ำแต่เวลำรถ 
ปลัดฯ  มีปัญหำก็ต้องหำผู้รับผิดชอบ ถ้ำขับตำมหน้ำที่ของตนเอง อย่ำงเช่นกรณีเป็นเวรขับรถ บังเอิญว่ำ 

วันนี้เป็นเวรแต่ไม่อยู่คนอ่ืนต้องมำรับหน้ำที่แทน ก็เลยบกพร่องในหน้ำที่ในเรื่องกำรเติมน้ ำมันใช่ไหม 
ครับ 

นำยสุนทร  พมิพำค ำ:  ถ้ำมอบหมำยให้คนอ่ืนขับแทนแตต่ัวเองก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องเบิกน้ ำมันนะครับอย่ำให้มี 
นำยกฯ  ปัญหำเรื่องน้ ำมันนะครับ อยำ่งเวรชำติจะมีปัญหำตลอด 
นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ: เวรชำติก็จะมีปัญหำตลอดไม่มำไม่บอก โทรก็ไม่รับ จึงจ ำเป็นต้องโทรเรียกกิตติมำแทน 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล: ใครเป็นผู้ดูแลชำติ ขึ้นกับงำนไหนใครเป็นผู้ก ำกับดูแล 
ปลัดฯ 
 

- ๖ - 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ:  ส ำนกัปลัด  หัวหนำ้ส ำนักปลัด  หัวเฉลิมพลใหดู้ด้วยเวลำประเมิน ขอให้ดูตำมหน้ำที่ ให้หัวหน้ำ 
นำยกฯ  ทุกคนดูกำรประเมินของลูกน้องให้ดี  จะเปลี่ยนชุดใหม่ไหมในกำรขับรถรับส่งนักเรียน  ให้เหลือ  

๔ คน ใหต้ัดชัยรัตนอ์อกเพรำะชัยรัตนท์ ำงำนหนัก จะพิจำรณำอีกครั้ง  มีอะไรจะเสนออีกไหม 

ระเบยีบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐) 
ที่ประชุม  มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ:  กำรติดตำมโครงกำรจ ำท ำดอกไม้จันทน์  เป็นอย่ำงไรถึงไหนแล้วปริศนำกำรจัดท ำ 
นำยกฯ  ดอกไม้จันทน์  ได้ยอดเท่ำไรแล้ว จะท ำอยำ่งไรให้ได้ยอด ๕,๐๐๐ ดอก เสนอมำจะท ำอย่ำงไร 



นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม :  จะหำรแบง่จำกยอดที่เหลือคะ ขณะนี้ยงัเหลือยอด ๔,๐๐๐ ดอก จึงหำรแบ่งผู้หญิง 
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ฯ        ๓๑ คน หำรยอด ๔,๐๐๐ ดอก จะได้คนละ ๑๒๙ ดอก แต่ใหท้ ำคนละ ๑๓๐ ดอกคะ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: เฉพำะผู้หญิงใช่ไหมผู้ชำยไม่ให้ท ำ 
นำยกฯ 
นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม: ค่ะ 
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ฯ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: ที่ประชุมว่ำอย่ำงไร 
นำยกฯ 
ที่ประชุม  : เห็นชอบตำมเสนอ 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล: ดอกหน่ึงใช้เวลำท ำเท่ำไหร่ 
ปลัด 
นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง : แล้วแต่ละบุคคลจะก ำหนดไม่ได้คะ เฉลี่ยก็ประมำณ ๑๐ นำทคีะ่ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม:  จะทยอยให้ทุกคนไปท ำนะคะ และจะแจกจ่ำยอุปกรณ์ให้ทุกคนคะ่ 
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ฯ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ:  ใครที่ยังไม่เคยท ำเลยมีไหม 
นำยก 
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน: คงเสร็จทันค่ะท่ำนนำยก อย่ำงน้อย ๆ ก็จะไดแ้ต่ละวันคนละ ๑๐ ดอก ๑๓๐ ดอก นัก
จัดกำรงำนทั่วไปฯ ก็ใช้เวลำประมำณ ๑๓ วันก็คงเสร็จ  
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: ก ำหนดส่งวันไหน 
นำยกฯ 
นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม: พร้อมส่งสิ้นเดือนกันยำคงทันค่ะ 
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ฯ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ :  ดอกดำวเรืองเป็นอย่ำงไร มีส ำรองไว้ไหมเผื่อได้เพ่ิมอีก 
นำงสำวหทัยนุช  ทุมรินทร์ : มีอยู่คะ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
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นำยสุนทร  พมิพำค ำ: ปรับปรุงทำงเข้ำ อบต.ด้วยนะ 
นำยกฯ 
นำงสำวหทัยนุช  ทุมรินทร:์ เรียบร้อยแล้วคะ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: มีอะไรอีกไหมเรื่องดอกไม้จันทน์รองพุตสมำมีอะไรไหมครับ 
นำยกฯ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: วัฒนธรรมอ ำเภอขอควำมร่วมมือพนักงำนที่เป็นข้ำรำชกำร ในกำรไปช่วยงำนวันที่ ๒๖ 
รองนำยกฯ ตุลำคม ๒๕๖๐ จ ำนวน ๑๐ คน แต่งชุดปกติขำว ก็ขอให้ส่งรำยช่ือ ใกล้ถึงวันงำนให้ส่งรำยชื่อนะ 

ครับ เป็นกำรถอืพำนดอกไม้จันทน์ และก็จะมีกำรแสดงของโรงเรียนบ้ำนหนองอิเฒ่ำ เวลำยังไม่มี 
รำยละเอียดครับ ช่วงเวลำ ๑๘.๐๐ น. ถึง ๒๓.๐๐ น. จะมีกำรแสดงของหน่วยงำนต่ำง ๆ ส่วนเรื่อง 
กำรปรับปรุงทำงเข้ำเมื่อวำนก็ได้ให้ชำวบ้ำนถอนหญ้ำช่วย ส่วนข้ำงหน้ำก็ขอควำมร่วมมือในกำรถอน 
หญ้ำกว่ำจะถึงเอนธันวำคมหญ้ำก็คงจะขึ้นเต็มจะไม่เห็นดอกไม้ก็ขอควำมร่วมมือพวกเรำทุกคน 
ช่วยกันนะครับ คิดว่ำท ำเพื่อพ่อนะครับ ขอบคุณครับ 

นำยสุนทร  พมิพำค ำ: สิบคนมคีรบไหม นกัทรัพยำกรเป็นคนเลือกใช่ไหมสิบคน 
นำยกฯ 
นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ: ให้ท่ำนนำยกเลือกเลยคะ 



นักทรัพยำกรบุคคล 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: สิบคนส่งรำยชื่อไปรำยละเอียดยังไม่ทรำบใช่ไหม ก็ให้เตรียมไวส้ิบคน  ถ้ำอย่ำงนั้นก็ให้ครูศูนย์ 
นำยกฯ  พัฒนำเด็กเล็กมีจ ำนวน ๕ คน ที่เหลือก็เปน็พนักงำนนะครับ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล : ขอเพ่ิมอีกเรื่องนะครับเรื่องเงินอุดหนุนก็ยังไม่ชัดเจนนะครับ นำยก อปท.ต่ำง ๆ ที่ร่วม 
รองนำยกฯ ปรึกษำหำรือกันก็ยังไม่ชัดเจน  นำยอ ำเภอแจ้งว่ำเดี๋ยวจะประชุมอีกครั้งหนึ่ง ในวันนั้นอ ำเภอขอ 

ควำมร่วมมือ อปท.ต่ำง ๆ เข้ำไปบริกำรประชำชนที่จะเข้ำไปร่วมงำน 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: ประชำชนไปร่วมงำนให้ อปท.บรกิำรน้ ำบริกำรอำหำร  และเรื่องเงิน๒๕,๐๐๐ จะเอำจำก 
นำยก  โครงกำรอะไรเพื่อสนับสนุนอ ำเภอในกำรจัดงำนวันที่ ๒๖  เขำให้นำยก อบต.บัวบำนเป็นคน 
  ประสำน เดี๋ยวประสำนอีกครั้งหนึ่งนะครับ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล :  สุจิตรำประสำนโรงเรียนหนองอิเฒ่ำหรือยัง ในกำรแสดงโปงลำงวันที่ ๒๖ ตุลำคม 
รองนำยกฯ 
นำงสำวสุจิตรำ  กิ่งผำ : ยังค่ะ 
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: ขอให้ประสำนด้วยนะว่ำจะร่วมแสดงไหม 
รองนำยกฯ 
นำงสำวสุจิตรำ  กิ่งผำ : ค่ะ 
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: มีอะไรเสนอเพิ่มไหมเรื่องดอกไม้จันทน์ 
นำยกฯ 
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นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม : ไม่มีค่ะ 
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ฯ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : วำระอื่น ๆ มีไหมครศููนย์ฯเรื่องน้ ำเป็นอย่ำงไรที่ว่ำน้ ำมีสีเหลือง 
นำยกฯ 
นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ: ก็เป็นบำงวันค่ะ บำงวันก็เหลือง บำงวันก็ใส 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ: เป็นอย่ำงไรเรื่องน้ ำไม่ได้ต่อจำกประปำหนองอิเฒ่ำหรือ จะซ่อมวันไหน 
นำยกฯ 
นำยบรรลุ ภูชัน: ต้องดูก่อนนะครับ 
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ประปำ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ:  ขอให้รีบท ำหนอ่ยนะ 
นำยกฯ 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล: เรียนท่ำนนำยกและผู้เข้ำรว่มประชุมทุกท่ำน ขอแจ้งผลกำรประเมิน LPA ในส่วนของ 
ปลัดฯ  อบต.หนองอิเฒ่ำ ในปี ๒๕๖๐ จำกปีที่แล้วได้คะแนน ๗๙.๑๖  ปีนี้เพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐.๑๑ %ส่วน 

ท้องถิ่นที่ได้คะแนนสูงสุด เปน็ อบต.ดอนสมบูรณ์ ได้คะแนน ๙๑.๖๕ %  ปีที่แล้วได๘้๓.๙๘%  
ส่วนมำกก็จะเพิ่มขึ้น ส่วน อบต.นำเชือกลดลงจำกปีที่แล้ว ๘๗.๓๕%  ปีนี้ได้ ๘๔.๙๖% ก็ลดลง 
 อบต.ยำงตลำดปีที่แล้ว ๗๘.๒๓ ปีนี้ลดลงได้ ๗๖.๔๘  เทศบำลโคกศรีปทีี่แล้วได้ ๗๗.๐๖  ปีนี้ได้ 
๗๕.๔๐ เป็นทีน่้ำสังเกตก็คือ อบต.หนองตอกแป้นปีที่แล้วได้ ๕๗.๕ ปีนี้ได้ ๘๕.๘๘ เขำกระโดดขึ้น 
 อบต.เว้อปีที่แล้วได้ ๖๕.๙ ปนีี้ได้ ๗๒.๓๓ ในส่วนของเรำ 

  ด้ำนที่ ๑ ด้ำนบริหำรจัดกำรปีที่แล้วได้ ๘๑.๖๖   ปีนี้ได้ ๘๓.๒๕ 
ด้ำนที่ ๒ ด้ำนบริหำรงำนบุคคลและด้ำนกิจกำรสภำปีที่แลว้ได้ ๘๑.๑๑ ปนีี้ได้ ๙๑.๖๐ 



ด้ำนที่ ๓ ด้ำนบริหำรงำนกำรเงินและกำรคลัง ปีที่แล้วได้ ๗๒.๘๒  ปีนี้ได้ ๗๙.๑๒ 
ด้ำนที่ ๔ ด้ำนบริกำรสำธำรณะปีที่แล้วได้ ๘๐.๗  ปีนี้ได้ ๗๙.๘๒  ลดลง 
ด้ำนที่ ๕ ซึ่งเป็นด้ำนแรกที่ประเมนในปีนี้คือด้ำนธรรมำภิบำลได้คะแนน ๙๖.๐๐ มีท้องถิน่ที่ได ้
คะแนนเต็มอยู่ประมำณ สำมหรือสี่แห่งส ำหรับด้ำนธรรมำภิบำล ได้ ๑๐๐%   อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่อง 
กำรปฏิบัติงำนกรณีศูนย์เด็กหัวหน้ำสถำนศึกษำขอให้ดูนะครับ เป็นกรณีของครูศูนย์ให้ท ำควำม 
เข้ำใจว่ำวิธีกำรปฏิบัติอย่ำงไร  กำรเลื่อนระดับของครูศูนย์ อบต.ส่งเรื่องไปที่จังหวัดเพื่อขอเลื่อน 
ระดับตอนขอเลื่อนเงินเดือนอยู่ที่ระดับขั้น ๑๒.๕ เงินเดือน๑๖,๕๗๐ บำท พอส่งไปเป็นเงินเดือนเก่ำ 
 มำเดอืนเมษำยนเงินเดือนเพิ่มที่นี้มีมต ิก.ออกมำเมื่อเดือนพฤษภำคมเงินเดือนคือเพ่ิมขึ้นตำมมติ ก. 
 คือ ๑๖,๖๗๐ อยู่ช้ัน ค.ศ. ๑ ชั้น ๕ ซึ่งมผีลต้ังแต่ ก.มีมติวันที่ประเมินคือวันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๖๐  
เงินเดือนในต ำสั่งแต่งต้ังต้องเป็น ค.ศ. ๑ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษำยนเป็นต้นไป ฉะนั้นเงินเดือน 
ที่ห้วง ก.พิจำรณำคือ ๑๖,๕๗๐ บำท เพิ่มมำเป็น ค.ศ. ๑ ชัน้ ๕ คือ ๑๖.๖๗๐ บำท คือตำมมติ ก. 
 แต่มติ ก. ค่อมกันระหว่ำงเมษำยนคือเงินเดือนเพิ่มขึ้นแล้วดังนั้นในกำรออกค ำสั่งเลื่อนระดับไม่ 
จ ำเป็นต้องเอำเงินเดือนตำมมติ ก. ให้เอำเงินเดือนใหม่ที่เพ่ิมขึ้นแล้ว ฉะนั้นเงินเดือนของครูศูนย์  
ณ เดือนเมษำยน เป็น ๑๖๙,๒๐ บำท ต้องปรับเป็น ๑๗,๑๗๐ บำท ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษำยน ไม่ต้อง 
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ไปแก้ไขค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยให้เอำค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยอัตโนมัติ เป็นเงินเดือนตำม 
ข้อเท็จจริงให้ถอืปฏิบัติดังนี้ ค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูศูนย์ทั้งสองท่ำนที่เลื่อนต้องไปแก้ไขค ำสั่ง 
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ถูกต้อง  อีกเรื่องหนึ่งเรื่องขอควำมร่วมมือเรื่องเกี่ยวกับท่ำนนำยกและท่ำนรอง 
นำยกที่พูดเกี่ยวกับเรื่องสนับสนุนเงินจัดงำนในกำรถวำยดอกไม้จันทน์วันที่ ๒๖ อ ำเภอก็ไม่กล้ำขอเงิน
สนับสนุนกับทอ้งถิ่นในหนังสือซักซ้อมในกำรเตรียมกำรจัดงำนถวำยพระเพลิงพระบรมศพ ในวิธี
งบประมำณข้อ ๓ ก ำหนดไว้ว่ำหำกส่วนรำชกำรใด ทำงอ ำเภอหรือจังหวัดจะขอเงินสนับสนุนจำก
ท้องถิ่นก็สำมำรถที่จะท ำได้โดยปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของท้องถิ่นปี 
๒๕๕๙ ถ้ำดูจำกตัวนี้อ ำเภอสำมำรถขอสนับสนุนจำกท้องถิ่นได้แต่จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงินอุดหนุน ซึ่งในระเบียบบอกว่ำกำรที่จะอุดหนุนเงินงบประมำณจะต้อง 

๑. มีโครงกำรขอรับจำก อปท. 
๒. จะต้องมีโครงกำรในแผนพัฒนำ ๔ ปีของท้องถิ่น  
ดังนั้นกำรที่จะขอเงินตัวนี้ทำงจังหวัดโดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต้องจ้ำงผ่ำนนำยอ ำเภอว่ำท่ำนได้

หำรือแล้วไม่ให้ขอรับเงินอุดหนุน แต่ให้ท้องถิ่นเบิกจ่ำยในเนื้องำนโครงกำรก็หมำยควำมว่ำโครงกำรที่
จะใช้จ่ำยเงินตำมโครงกำรที่จะสร้ำงแท่นวำงดอกไม้จันทน์ ทำงอ ำเภอได้รับเงินอุดหนุนมำ ๘๙,๐๐๐ 
บำท ซึ่งเงิน ๘๙,๐๐๐ บำท วัฒนธรรมอ ำเภอได้แจงค่ำใช้จ่ำยแล้วเหลื่องบประมำณ ๔๐๐,๐๐๐ บำท 
ที่จะขอจำกท้องถิน่ แต่กลัวทอ้งถิ่นจะมีควำมผิดเลยต้องให้ท้องถิ่นมีใบปริมำณงำนในกำรเบิกจ่ำยเงิน
ตำมโครงกำร เทศบำลอ ำเภอยำงตลำดได้ประเมินกำรสร้ำงพระเมรุที่จะถวำยดอกไม้จันทน์เป็นเงิน
ประมำณ สองแสนกว่ำบำทโดยก ำหนดไว้ในรำยกำรปริมำณงำนต่ำง ๆ เช่น ค่ำไม้ ค่ำสี ค่ำดอก
ดำวเรือง ค่ำผ้ำประดับตกแต่ง โดยให้ท ำตำมค ำแนะน ำของ สตง.ว่ำท้องถิ่นทั้ง ๑๗ แห่ง ของอ ำเภอ
ยำงตลำดจะต้องไปเบิกตำมปริมำณงำนตำมโครงกำร เช่น ค่ำไม้ประมำณ ๑๗,๐๐๐ บำท ค่ำดอกไม้ 
ค่ำผ้ำ ๓๔,๐๐๐ บำท ค่ำดอกไม้จันทน์ประมำณ ๑๗,๐๐๐ บำท  ก็ให้หำวิธีกำรตำมนี้มำเบิกเงินตำม
โครงกำรนะครับตำมรำยกำรนี้ แต่เขำอ ำเภอบอกว่ำให้ท้องถิ่นเบิกเงิน ๒๕,๐๐๐ ไปให้เหมือนกับว่ำให้
เอำเงินสดไปให้ ถ้ำอ ำเภอขอสนับสนุนเงินก็ดี แต่ถ้ำอ ำเภอขอเงินสดแล้วจะท ำอย่ำงไรใครจะเป็น
กรรมกำรตรวจรับงำนเพื่อเบิกเงิน ๒๕,๐๐๐ นี้คือปัญหำที่จะเกิดขึ้น คนที่จะท ำโครงกำรต้องเป็นกอง
กำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม  กองกำรศกึษำจะต้องเป็นคนท ำโครงกำรเพื่อเบิกเงินใช้จ่ำย
งบประมำณโดยอ้ำงอิงจำกอ ำเภอ เงินหมวดนี้เขำให้ตั้งไว้ในค่ำใช้สอยเป็นเงินรัฐพิธีส ำหรับปี ๖๑ เงนิ
ค่ำใช้สอยที่จะเอำออกมำต้องจัดท ำโครงกำรถึงจะเบิกจ่ำยงบประมำณได้ ปัญหำมีอยู่ว่ำ ณ เดือน



ตุลำคมเงินรำยรับยังไม่มี เหมือนกับท่ำนรองพุตสมำบอกว่ำให้ส ำรองเงินก่อนแล้วค่อยเบิกจ่ำยทีหลัง  
เมื่อเร็วๆ นี้กระทรวงมหำดไทยโดยท่ำนปลัดกระทรวงได้ประชุมผู้บริหำรท้องถิ่นผ่ำนระบบวีดีโอคอน
ฟิเด้นในกำรจัดงำนในครั้งน้ี อ ำเภออื่น ๆ ที่สอบถำมไปเขำมีแนวทำงที่ดีแล้ว เหลือแต่อ ำเภอยำงตลำด
ยังไม่มีแนวทำงในกำรปฏิบัติ  จะให้น ำประชำชนไปร่วมงำนมำก ๆ ยังไม่รู้จะรองรับประชำชนอย่ำงไร
ยังไม่สรุปแนวทำงในกำรปฏิบัติ  งำนรัฐพิธีครั้งนี้นำยหลวงได้มีกำรรับสมัครอำสำสมัครในกำรบริกำร
ในงำนน้ี กำรเตรียมงบประมำณในกำรจัดรัฐพิธีในครั้งนี้กใ็ห้ฝ่ำยกองกำรศึกษำได้เตรียมโครงกำรไว้ 
งบประมำณอยู่ส ำนักปลัดใช่ไหม ก็ให้ส ำนกัปลัดเตรียมโครงกำรไว้นะครับ อีกเรื่องกนึ่งอยำกจะหำรือ 

 
 

- ๑๐ - 
วันนี้วันที่ ๒๘  สิงหำคม ดอกดำวเรืองที่ปลูกไว้ขอให้ทกุคนมำช่วยกันสัก ๑ วัน ให้ช่วยกันถอนหญ้ำ
ออกจำกแปลงดำวเรืองที่ปลูกไว้ได้ไหม    

ที่ประชุม :  เห็นชอบตำมที่ท่ำนปลัดเสนอ 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล:  ถ้ำทุกคนลงพร้อมกันไม่ถึงวันก็เสร็จ แตถ่้ำลงพร้อมกันจะท ำให้เหยียบดอกไม้ ฉะนั้น 
ปลัดฯ  ขอแบ่งช่วงเวลำกันท ำนะครับ แบ่งเป็นส่วนก็ได้ เอำเป็นพรุ่งนี้นะครับวันที่ ๒๙ สิงหำคม จัดเป็นกอง 
  รับผิดชอบคนละ ๑ ชั่วโมงจำก ๐๙.๐๐ น. กองคลังรับผดิชอบ  เวลำ ๑๐.๐๐ น. กองช่ำงและกอง 
 

กำรศึกษำ  เวลำ ๑๑.๐๐ น. ส ำนักปลัด ในวันที่ ๓๑-๓๑ สิงหำคม จะมกีำรอบรมเกี่ยวกับสวัสดิกำร 
เด็กและเยำวชน  ผู้พิกำร และผู้สูงอำยุสตรี วันที่ ๓๐ จะเป็นกำรอบรมเด็กและเยำวชน และคนพิกำร 
ยอด ๓๐ คน   วันที่ ๓๑  ผู้สูงอำยุกับสตรี และ อ.พม. ขอให้หัวหน้ำเฉลิมพลและรองปลัดเป็น 
ผู้รับผิดชอบในกำรดูแลเรื่องกำรอบรม อีกเรื่องหนึ่งขณะนี้ก ำลังรอหนังสือตอบกลับจำกเทศบำลร่อง 
ค ำว่ำจะรับโอนปลัดวันที่เท่ำไร ฉะนั้นต้ังแต่เดือนกันยำยนเป็นต้นไปตั้งแต่วันที่ ๑ กันยำยน ปลัดมอบ 
งำนในหน้ำที่ของปลัดให้รองปลัด อบต.เป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองเสนอท่ำนนำยกโดยไม่ต้องผ่ำนปลัด 
ทุกเรื่อง มี ๒ เรื่องที่ไม่มอบหมำยคือลงนำมในเช็ค และเป็นประธำนในกำรประเมิน  มีท่ำนใดสงสัย 
ไหมครับ ใครที่จะสอบเป็นบริหำรระดับกลำงก็เตรียมตัวไว้ ฝำกเรื่องกำรศึกษำท ำอย่ำงไรหำวิธีกำรที ่
จะเปิดโรงเรียนอนุบำลของศูนย์เด็ก ขอให้หำวิธีกำรเปิดระดับอนุบำล ก็คงมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุม 
ทรำบเท่ำนี้ครับส่วนเรื่องมอบอ ำนำจจะท ำหนังสือเสนอนำยกต่อไปครับ 

นำยสุนทร  พมิพำค ำ : ครูศนูย์ก็ขอให้เตรียมเอกสำรหำแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเปิดโรงเรียนอนุบำลนะครับขอให ้
นำยกฯ  ศึกษำหำแนวทำงแล้วรีบด ำเนินกำรนะครับ  เรื่องอื่น ๆ มีใครเสนอไหมครับ 
นำงจูนจิรำ  ภูขำว: ขออนุญำตที่ประชุมคะมีสำระน่ำรู้และสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับประกันสังคมนะคะ สิทธ ิ
ผอ.กองคลัง  ประกันสังคมที่จะให้ควำมคุ้มครองส ำหรับจ้ำงเหมำบริกำร ที่ท ำงำนในองค์กร คุณสมบตัิตั้งแต่อำยุ 

๑๕ – ๕๕ ป ีนะคะให้หน่วยงำนจ่ำยเงินสมทบในกำรประกันสังคมเดือนละ ๑๐๐ บำท และ ๑๕๐ 
บำท จะมี ๒ กรณี สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ กรณีประสบอบุัติเหตุและป่วย จะเบิกเงินทดแทนได้วันละ 
๒๐๐ บำท ไม่เกิน ๓๐ วันต่อปี ในส่วนของทุพลภำพก็จะได้ชดเชยรำยได้ตั้งแต่ ๕๐๐ ถงึ ๑.๐๐๐บำท
ต่อเดือน เป็นระยะเวลำ ๑๕ ปี ถ้ำกรณีเสียชีวิตก็จะเป็นกำรชดเชยค่ำท ำศพ ๒๐,๐๐๐ บำทกรณีชรำ
ภำพก็จะมีเงินบ ำเหน็จให้ ในส่วนของกำรสิ้นสุดอำยุ ๖๐ ปี เป็นผู้ประกันตน ในส่วนของกำรรับเงินก็
จะมีเงินออมเพ่ิมจ่ำย ๑๕๐ บำท จะได้รับหลังจำกเกษียณจะได้รับเงินบ ำเหน็จ ๖๐๐ บำทต่อปี ถ้ำจ้ำง
เหมำบริกำรสนใจขอใบสมัครได้ที่ ผอ.กองคลังนะคะ ค่ำสมัคร ๑๐๐ บำท หลังจำกสมัคร ๑ อำทิตย์
ถึงจะได้รับบัตร แล้วก็จ่ำยเงินสบทบได้เลยกำรจ่ำยเงินสมทบก็จะจ่ำยหักบัญชีธนำคำรกรุงไทย หรือ
จ่ำยผ่ำนเคำเตอร์เซอวิสได้คะ 

นำยสุนทร  พมิพำค ำ:จ้ำงเหมำก็สมัครเลยนะครับที่เกี่ยวกับสวัสดิกำรดี ๆ เรื่องอื่นมีอกีไหมครับ 
นำยกฯ 
ที่ประชุม  : ไม่มี 



 
 
 

-๑๑- 
 
เลิกประชุมเวลำ  ๑๑.๐๐  น.  
       

(ลงชื่อ)             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 

        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                (นำยสุนทร   พิมพำค ำ) 
               นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม คณะผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 

วันจันทร์ ที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 



ผู้มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยสุนทร  พมิพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สุนทร  พิมพำค ำ 
๒ นำยสถิตย์   เฉยไสย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สถิตย์   เฉยไสย 
๓ นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล 
๔ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร ร ำไพ  หำญโงน 
๕ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จันทร์สุดำ  ภอู่อน 
๖ นำงสำวสุกัญญำ  หมั่นสะเกษ จ้ำงเหมำบริกำร สุกัญญำ  หมั่นสะเกษ 
๗ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว 
๘ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ปริศนำ  ทองดอนบม 
๙ นำงสำววรรณวิภำบำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสด ุ วรรณวิภำบำงส ำรวจ 

๑๐ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก ขวัญเมือง  พิมพำค ำ 
๑๑ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ ์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ ์
๑๒ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ อนงค์  ภูระบัตร 
๑๓ นำยเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน เสถียร  ทองน้อย 
๑๔ นำยสมำน  เทยีบมำก นักกำรภำรโรง สมำน  เทียบมำก 
๑๕ นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร ภิรม  ภูด่ำนงัว 
๑๖ นำงรัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ พนักงำนจ้ำงทั่วไป รัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ 
๑๗ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญช ี ดวงเนตร  ภูอำกำศ 
๑๘ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลัง ปฏิบัติกำร รัดตนันต์  ภูส ำรอง 
๑๙ นำงสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล สุรีพร  ขันธมูล 
๒๐ นำยนิกรณ์  ภูกำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร นิกรณ์  ภูกำบนิ 
๒๑ สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง หัวหน้ำส ำนักปลัด สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง 
๒๒ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ ์ ผู้อ ำนวยกองช่ำง บงกำร  ค ำศิรริักษ ์
๒๓ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร สมดี  ภูแสงสัน่ 
๒๔ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ บรรลุ  ภูชัน 
๒๕ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ ประพันธ์  จันทะประทัด 
๒๖ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล พงศกร  ภูมำศ 
๒๗ นำงจูนจิรำ  ภูขำว ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง จูนจิรำ  ภูขำว 
๒๘ นำงยุวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ยุวดี  ภูผำหลวง 
๒๙ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญช ี สุวชิต  เกื้อปัญญำ 

- ๒ - 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๓๐ นำยธงศักด์ิ  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง ธงศักดิ์  อินทพรม 
๓๑ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร สมศักดิ์  อุปภำ 
๓๒ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต ์ ชำติ  ภูกันดำร 
๓๓ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร ชัยรัตน์  เหล่ำพร 
๓๔ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ ์ ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ กำนดำ  วิไลสิทธ์ิ 
๓๕ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ช ำนำญงำน ธง  ศิริโยธำ 
๓๖ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร มงคล  อินอุ่นโชติ 



๓๗ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ อ ำนำจ  ภูอำกำศ 
๓๘ นำงสำวหทัยนุช  ทุมรินทร ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร หทัยนุช  ทุมรนิทร์ 
๓๙ นำยกิตติ  ภูคงส ี จ้ำงเหมำบริกำร กิตติ  ภูคงส ี
๔๐ นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง นักพัฒนำชุมชน กษมำ  ปะนะมัง 
๔๑ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ ปิยรัตน์  ภูกันดำร 
๔๒ นำยนิรุช  หมัน่สะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ นิรุช  หมั่นสะเกษ 
๔๓ นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
๒ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๓ นำงสำวรัชนี  ภูขะมำ นักทรัพยำกรบุคคล  
๔ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร  
๕ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๖ นำงวรรณิภำ  ช ำนำญพล ครูผู้ดูแลเด็ก  
๗ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๘ นำยพงศักด์ิ  นำมพุทธำ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๙ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก  

๑๐ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยกฯ  
๑๑ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง  
๑๒ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๓ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๔ นำงดวงใจ  สะโนนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๕ นำยส ำลี  แพงโพนทอง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร  

- ๓ - 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 เมื่อได้เวลำ ๐๙.๓๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยสุนทร  พิมพำค ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองอิเฒ่ำ   ได้เปิดกำรประชุมประจ ำเดือนสิงหำคม  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 

ระเบยีบวารที ่๑    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : ประชุมประจ ำเดือนตุลำคม 
 นำยกฯ                   ๑.๑ มอบหมำยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปน็ผู้ด ำเนินกำรร่วมจัดพิธีถวำยดอกไม้จันทน์ 
      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหรองอิเฒ่ำ ได้รับมอบหมำยให้จัดหำไม่ไผ่พร้อมตะเกียงและโรง 
      ทำน 
          ๒.๒ กำรจัดท ำดอกไม้จันทน์  ได้ด ำเนินกำรเสร็จเรยีบร้อยแล้วครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนด แล้ว 
      ก ำหนดส่งวนัไหน ปริศนำ 
นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม : ยังไม่ทรำบ คงจะได้รับทรำบวันประชุมพัฒนำชุม ในวันที่ ๕  ตุลำคม ค่ะ 
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : ขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ทุกคนที่ช่วยกันด ำเนินกำรจนเสร็จเรื่องเงิน ๒๕,๐๐๐ บำท ที่จะให ้
นำยกฯ   อ ำเภอเรำจะด ำเนินกำรอย่ำงไร 



นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ : ไปประชุมที่อ ำเภอ อ ำเภอแจ้งว่ำจะขอเป็นเงินสด  แต่ก็จะหำแนวทำงในกำรปฏิบัติปรึกษำกับ
ผอ.กองช่ำง                ท่ำนปลัดเสียก่อน 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : รองพุฒสมำไปประชุมที่อ ำเภอ ๓ ครั้งแล้ว ก็ยงัหำข้อสรุปไม่ได้  ก็คงต้องรอประมำณกำรจ ำ
นำยกฯ   อ ำเภอนะครับ  
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล : ตำมที่ดูจำกโครงกำรที่อ ำเภอส่งมำ ในโครงกำรไม่งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ใน 
ปลัดฯ             โครงกำรเขียนว่ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๑๗ แห่ง ด ำเนินกำรตำมภำรกิจที่ได้รับ 

           มอบหมำย ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ ก็ได้รับมอบหมำย ให้จดัหำไม้ไผ่พร้อม 
           ตะเกยีงและโรงทำน ซึ่งไม่ระบุงบประมำณ 

นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ : ยังมีอีกนะครับทีร่ับมอบหมำย ให้จัดหำเต้นไปกำง ๔ เต้น ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ผอ.กองช่ำง                หนองอิเฒ่ำ  เต้นที่จะน ำไปกำงต้องใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๐ ตลุำคม   
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ ที่จะไปช่วยงำนในวันที่ ๒๖ ตุลำคม มีหนังสือจำกอ ำเภอแจ้งมำหรือยัง 
นำยกฯ    
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน : ยังไม่เห็นหนังสือแจ้งมำค่ะ 
นักจัดกำรงำนทั่วไป 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : ขอควำมร่วมมือในกำท ำควำมสะอำดก่อนวันพระรำชทำนเพลิงศพ ๑ อำทิตย์นะครับ 
นำยกฯ   ช่วยกันท ำควำมสะอำดในส ำนักงำนและรอบส ำนักงำน   เรื่องขยะอันตรำยน ำส่งจังหวัดเป็น 
   อย่ำงไร  เขำยังรับอยู่ไหม  
 
 
 
 

- ๔ - 
นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกลุ : เดี๋ยวนี้เขำรณรงค์ให้ท้องถิ่นมีแผนที่ภำษีใช้ ซึ่งจะควบคุมพื้นที่ภำยในต ำบล และ 
ปลัดฯ   สำมำรถบอกได้ว่ำที่ดินแต่ละแปลงมีใครเป็นเจ้ำของใช้ประโยชน์อะไรได้บ้ำง มีรำคำเท่ำไร 
   ในที่ดินแต่ละแปลงมีโรงเรือน มีโรงสี มีร้ำนค้ำใครเป็นเจ้ำของ  เมื่อ พ.ร.บ. ภำษีออกมำใหม ่
   ถ้ำไม่มีแผนที่ภำษีครอบคลุมไว้จะท ำให้ไม่มขี้อมูล จึงจ ำเปน็ที่ท้องถิ่นทุกท้องถิ่นจะต้องท ำ 

ส่วนของเรำที่ผมได้ท ำไว้คนที่จะรับช่วงต่อต้องเดินส ำรวจ ส่วนพื้นที่ลงไว้เรียบร้อยแล้ว เหลือ 
ลงรหัสแปลงทีด่ิน เมื่อลงรหัสเสร็จจะต้องเดินส ำรวจ ซึ่งผูท้ี่จะเดินส ำรวจจะต้องได้รับกำร 
อบรมก่อน ซึ่งจะต้องท ำควำมเข้ำใจพอสมควร 

นำยสุนทร  พมิพำค ำ  :  งบประมำณกำรจัดท ำแผนที่ภำษี ในข้อบญัญตัิได้ตัดออกไหม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
นำยกฯ 
นำงปริศนำ  ทองดอนบม : นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนลำค่ะ 
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ 
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน : น ำขยะอันตรำยไปส่งจังหวัดของเดือนที่แล้ว เขำไม่รับ ก็ได้โทรประสำนกับผู้รับผิดชอบใน
นักจัดกำรงำนทั่วไป    ด้ำนขยะ เขำแจ้งว่ำช่วงนี้ยังไม่รับให้เรำเก็บรวบรวมไว้ก่อนจะให้ส่งวันไหนเขำจะแจ้งอีก 

ครั้งหนึ่ง แต่ในเรื่องกำรปฏิบัติเรำต้องบันทึกข้อมูลลงในระบบทุกเดือน เรำจึงต้องได้ข้อมูล       
ขยะทุกเดือนเพ่ือที่จะน ำไปลงข้อมูลในระบบค่ะ 

นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : เรื่องกำรจัดเก็บภำษีเป็นอย่ำงไร แนวทำงกำรปฏิบัติที่มี พ.ร.บ. ใหม ่ถ้ำไม่มีเรำไม่สำมำรถ
นำยกฯ      จัดเก็บภำษไีด้  แผนที่ภำษีด ำเนินกำรถึงไหน  ภำษีปีน้ีเรำเก็บได้ไหม 
นำยอิสระทินภัทรภิญโญกลุ : เก็บได้ครับยังใช้ของเดิม 
ปลัด อบต, 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : เรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเฉพำะเจำะจงเจ้ำหน้ำที่ทุกคนคงเข้ำใจนะครับ ใช้เจ้ำหน้ำที่กี่คนนำย 
อบต. ร่วมเป็นคณะกรรมกำร 



นำงจูนจิรำ  ภูขำว : ใช้เจ้ำหน้ำที่จ ำนวน  ๖ คนค่ะ หมำยควำม คณะกรรมกำรจัดหำ ๓ คน คณะกรรมกำร 
ผอ.กองคลัง ตรวจรับ ๓ คน 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงมีไหม 
นำย อบต.  
นำงจูนจิรำ  ภูขำว : มีค่ะจ ำนวน ๓ คน กร็วมเป็น ๙ คนค่ะ ในกำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำรใช้เจ้ำหน้ำที่ผอ.กองคลัง
  จ ำนวน  ๙  คน 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : ขอฝำกเจ้ำหน้ำที่ทุกคนนะครับขอให้ช่วยกัน 
นำย อบต.  
นำงจูนจิรำ  ภูขำว : ขอเรียนให้ทรำบนะต่ะ ในวันที่ ๒๙  กันยำยน กองคลังได้ด ำเนินกำรจุดซื้อจัดจ้ำง 
ผอ.กองคลัง จ ำนวน ๘ โครงกำร  บำงคนก็ได้ร่วมเป็นคณะกรรมกำรจ ำนวนสองถึงสำมโครงบำงคนก็ 
  จะไม่ได้ร่วมเลย  เนื่องจำกไม่มีข้อมูลเลขบัตรประจ ำตัวประชำชนเพรำะต้องรีบท ำให้เสร็จ 
  เป็นช่วงรีบด่วน 
 
 

- ๕ - 
นำยอิสระทินภัทรภิญโญกลุ : ก็เนื่องจำกวันที่ ๒๙ และ ๓๐ กันยำยน ตอ้งรีบลงในระบบให้เสร็จ ฉะนั้นใคร 
ปลัดฯ   ที่มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วสำมำรถดึงมำลงได้เลย โครงกำรที่ท ำในสองวันน้ันเป็นโครงกำรท่ีกนั 
   เงินไว้เป็นอ ำนำจของท่ำนนำยก คือต้องมีสัญญำแล้ว คือกอ่หนี้ผูกพันไว้แล้ว จึงจ ำเป็นต้อง 
   เร่งด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ ๓๐ กันยำยน  
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : ขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ทุกคนที่ร่วมกันท ำงำนให้ส ำเร็จเรื่องเก็บค่ำน้ ำประปำเป็น  
นำยกฯ   อย่ำงไร หมู่ ๖ และหมู่ ๓ เกบ็ได้จ ำนวนเท่ำไหร ่
นำงสำวสุกัญญำ  หมั่นสะเกษ : เก็บได้ ๑๘๐๐๐ บำท คะ่ 
จ้ำงเหมำบริกำร 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : แต่ก่อนได้เท่ำไหร ่
นำยฯ  
นำงอนงค์  ภูระบัตร : แต่ก่อนเก็บได้สองหมื่นกว่ำ เนื่องจำกเป็นฤดูฝน ได้กักเก็บน้ ำฝนไว้ใช ้จึงท ำใหย้อด 
เจ้ำพนักงำนพัสดุ  ค่ำน้ ำประปำลดลงค่ะ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : บรรลุเป็นอย่ำงไรเรื่องซ่อมประปำเสร็จหรือยัง 
นำยฯ  
นำยบรรลุ  ภูชัน : กำรย้ำยมิเตอร์ยังไม่เสร็จครับ  
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ประปำ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : หมู่ ๑  ๒  ๙  มีปัญหำไหม 
นำยกฯ  
นำงสำวร ำไพ  หำญโงน  :  ไม่มีค่ะ 
จ้ำงเหมำบริกำร 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์  : คิดแต่ค่ำมิเตอร์ใช่ไหมครับ ส่วนท่อไม่คิดใช่ไหมครับเพรำะบำงคนมิเตอร์เอำไว้  
ผอ.กองช่ำง  หลังบ้ำนจะต้องย้ำยมำหน้ำบ้ำนก็ต้องใช้ท่อต่อครับ กรณีนีจ้ะให้คิดค่ำท่อไหมครับ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : กำรจ่ำยเบี้ยยังชีพจะจ่ำยวันไหน 
นำยกฯ 
นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง  :  ก็จะสอบถำมกองคลังก่อนค่ะเนื่องจำกช่วงนี้กองคลังก ำลังด ำเนินกำรปิดงบสิ้น 
นักพัฒนำชุมชน  ปีงบประมำณค่ะ 
นำยอิสระทินภัทรภิญโญกลุ : เรื่องผู้สูงอำยุส ำคัญมำกก็ขอให้รีบด ำเนินกำร ก็ขอให้ท ำหนังสือแจ้ง 
ปลัดฯ   ประชำสัมพันธ์ไป ก่อน เพรำะตำมระเบียบจ่ำยก่อนวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน  เพื่อจะได้ไม่มีกำร 



   ร้องเรียน 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : เรื่องแจ้งให้ทรำบมีอะไรอีกไหม 
 นำยกฯ 
 
 
 
 
 
 

- ๖ - 
นำยอิสระทินภัทรภิญโญกลุ : ขอแจ้งให้ทรำบส ำหรับฝ่ำยป้องกัน และกองคลัง มีระเบียบออกมำประกำศใช้ 
ปลัดฯ   เมื่อวันที่ ๒๙  กันยำยน เรื่องกำรจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำยให้กับ อปพร. และ 
   ชุดแพทย์ฉุกเฉิน EMS ให้ได้ปีหนึ่งไม่เกิน ๒ ชุด ก็สำมำรถใช้ระเบียบนี้ในกำร 
   จัดซื้อชุดให้ อปพร. และหนว่ยกำรแพทย์ฉุกเฉิน  ในระเบียบไม่ให้จัดซื้อชุด ชรบ. 

 ถ้ำจะจัดซื้อชุด ชรบ. จะต้องท ำข้อตกลงกับผู้ว่ำ ก็ขอแจ้งให้ทรำบ 
นำยสถิตย์     เฉยไสย  :  เรียนท่ำนนำยก และท่ำนปลัด เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง อปพร. ผมขอแจ้งมีระเบียบออกมำ 
รองปลัดฯ  เกี่ยวกับเรื่องค่ำป่วยกำรของ อปพร.นะครับ ตำมหนังสือ กส ๐๒๑๘/๔๒๒๔ แจ้ง 
   แนวทำงกำรปฏิบัติกำรจ่ำยค่ำป่วยกำรต่อไปก็คงไม่มีปัญหำก็คงจะอ้ำงระเบียบน้ี 
   นะครับ อ้ำงมำตรำ ๗ วรรค ๕ พระรำชบัญญัติบรรเทำสำธำรณภัย ซึ่งเป็น 
   อำสำสมัครที่ได้รับค ำสั่งจำกผู้อ ำนวยกำรก็หมำยถึงท่ำนนำยกนะครับ กรณีปฏิบัต ิ
   หน้ำที่ไม่เกิน ๔ ชั่วโมงให้ดีรับค่ำตอบแทนจ ำนวน ๑๐๐ บำท ปฏิบัติหน้ำที่เกิน ๔  
   ชั่วโมงแต่ไม่เกิน ๘ ชั่วโมง ได้ค่ำตอบแทน ๒๐๐ บำทถ้ำเกนิ ๘ ชั่วโมง จำ่ยได้  
   ๓๐๐ บำท ก็ขอแจ้งให้งำนป้องกันทรำบนะครับ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : เรื่องแจ้งให้ทรำบมีใครจะแจ้งอีกไหมครับ 
นำยกฯ 

ระเบยีบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐) 
ที่ประชุม  มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ :  กำรด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
นำยกฯ   (Integrity  and Transparency Assessment : ITA)  เชิญสำยทองแจ้งรำยละเอียดครับ 
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน  : เรียนท่ำนนำยก ท่ำนปลัด ผอ.กอง หัวหน้ำส่วน และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน   
นักจัดกำรงำนทั่วไป เมื่อวันที่  ๒๐   กันยำย  ดิฉนัได้เข้ำร่วมประชุมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
ซึ่งได้เข้ำร่วมประชุม ๔ ท่ำนด้วยกัน ได้แก่ท่ำนนำยก ท่ำนปลัด และผู้ประสำนงำน ๒ คน คือ 
ดิฉัน และนำงยุภำวดี   ประชุมที่ มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ กำรประเมินควำมโปร่งใสเคย 
ประเมินมำครั้งหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งครั้งนั้นเป็นมหำลัยรำชภัฎมหำสำรคำมเป็นผู้ 
ออกมำประเมิน คะแนนในกำรประเมินครั้งนั้นได้ ๖๗ คะแนน ปีนี้จะเป็นมหำลัยกำฬสินธุ ์
เป็นผู้ประเมิน  ซึ่งมีดัชนีในกำรประเมิน ๕ ดัชนี ได้แก ่
๑.  ดัชนีควำมโปร่งใน 
๒.  ดัชนีควำมพร้อมรับผิดชอบ 
๓.  ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 
๔.  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 



๕.  ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 
 
 

- ๗ - 
โดยมีเครื่องมือในกำรประเมิน ๓ เครื่องมือ 
๑.  แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักจะได้ร่วมกันประเมินจะเป็นแบบออกมำให้ประเมนิ 
    เหมือนประเมิน LPA ทุกคนต้องร่วมกันประเมิน  เดี๋ยวท่ำนรองปลัดจะเป็นผู้แบ่งหน้ำที่ 
    ควำมรับผิดชอบ 
๒.  แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในซึ่งจะเป็นแบบสอบถำม คือจะ 
    สัมภำษณ์พนักงำนที่ปฎิบัติงำนในหน่วยงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี เขำต้องกำรจ ำนวน 
    ๑๐๐ ตัวอย่ำง ถ้ำมีไม่ครบก็สัมภำษณ์ทกุคน 
๓. แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกซึ่งจะเป็นแบบสอบถำมจ ำนวน 
   ๑๐๐ คน  โดยให้ทำงองค์กรส่งให้มหำลัย โดย  ภำรกิจหลัก  ๔๐ คน  จัดซื้อจัดจ้ำง ๔๐ 
   และสนับสนนุ ๒๐ คน  
ทำงมหำลัยจะออกมำเก็บข้อมูลในวันที ่๗ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๐  เอกสำรที่จะส่งมีสองส่วน 
ส่วนที่หนึ่งเป็นภำพรวมของหน่วยงำน  ส่วนที่สองจะเป็นภำรกิจหลักของหน่วยงำน  ก็ขอ 
เรียนปรึกษำว่ำเรำจะก ำหนดอะไรเป็นภำรกิจหลักในกำรรบัประเมินในครั้งนี้  ปี ๒๕๕๘ ได ้
น ำโครงกำร 

นำยสถิตย์     เฉยไสย  :  ผู้รับผิดชอบก็คงเป็นส ำนักงำนปลัด และกองคลัง  ในเรื่องแบง่ควำมรับผิดชอบทุก 
รองปลัดฯ  คนก็ต้องช่วยกัน ส่วนมำกก็จะเป็นงำนของส ำนักปลัด ภำรกิจหลักปีทีผ่่ำนมำใช้ 
   โครงกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพ ก็คงจะใช้โครงกำรเดิมนะครับ 
นำยอิสระทินภัทรภิญโญกลุ : ทุกคนยังไม่เขำ้ใจว่ำจะเลือกโครงกำรอะไรเป็นภำรกิจหลักในกำรรับประเมิน 
ปลัดฯ   เนื่องจำกไม่ทรำบค ำถำมว่ำเขำจะถำมอย่ำงไรมีค ำถำมย่ำงไรขอทรำบรำยละเอียด 

ค ำถำมที่จะถำม 
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน  : กำรประเมินแบ่งเป็น ๒ รอบ มีค ำถำมมทีั่งหมด ๑๒ ค ำถำม  ซึ่งแยกเป็นภำพรวม 
นักจัดกำรงำนทั่วไป ของหน่วยงำน และภำรกิจหลักของหน่วยงำน ซึ่งมีรำยะเอียดดังนี้ค่ะ 

รอบที่ ๑   
ประเมินดัชนีควำมพร้อมรับผิด ค ำถำม 
EB1   ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้บริหำรของหน่วยงำนได้แสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำร 
        บริหำรของงำนหน่วยงำนอย่ำงไร 
รอบที่ ๒   
ประเมินดัชนีควำมโปร่งใน ค ำถำม 
EB1  หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร 
       ด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนอย่ำงไร 
ประเมินดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 
EB2  หน่วยงำนของท่ำนมีกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ 
       หลักอย่ำงไร 
EB3  หน่วยงำนของท่ำนมีกำรปฏิบัติงำน/กำรบริกำรตำมภำรกิจหลักด้วยควำมเป็นธรร 
อย่ำงไร 
 

- ๘- 
ดัชนีควำมโปร่งใส 
EB4  หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยควำมโปร่งใสอย่ำงไร 



EB5  ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเปิดเผย 
      ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและโครงกำรให้สำธำรณชนรับทรำบอย่ำงไร 
EB6  หน่วยงำนของท่ำนมีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร 

                               EB7  หน่วยงำนของท่ำนมีช่องทำงให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลของหน่วยงำนอย่ำงไร 
                               EB8  หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำน/ กำร 
                                      ให้บริกำรอย่ำงไร 
                              ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคก์ร 
                              EB9  หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำนอย่ำงไร 
                              EB10  หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน 
                                       หน่วยงำนอย่ำงไร 
                              EB11  เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนใน 
                                      หน่วยงำนอย่ำงไร 
   ก็มีค ำถำม ๑๑ ข้อ นะค่ะ 
สอ.เฉลิมพล  คุณำเมือง :   เรียนท่ำนนำยก ท่ำนปลัด ท่ำนรองปลัด หัวหน้ำส่วน และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ในสว่น 
หัวหน้ำส ำนักปลัด กำรประเมินควำมโปร่งใสของภำครัฐ ประจ ำปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นโครงกำรของจังหวัดได้จ้ำงมหำ 

ลัยกำฬสินธ์ุเป็นผู้ออกท ำกำรประเมิน ปี ๒๕๕๘ จะเป็นมหำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมออก 
ด ำเนินกำรประเมิน หลักกำรประเมินก็มี ๓ แบบ คือ 
๑.  แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจัก(     ) คือเป็นกำรบริหำรงำนภำยในองค์กรในกำร 
     ด ำเนินงำน ซึ่งได้ส่งนำงสำยทอง และนำงยุภำวดี เข้ำร่วมประชุม เขำไม่ระบุโครงกำรที่ 
     จะท ำกำรประเมิน ให้องค์กรเลือกเอง เบื้องต้นก็เลือกโครงกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพเพรำะเห็น 
     ว่ำเป็นโครงกำรที่ดีได้ออกบริกำรนอกพื้นที่เป็นกำรบริกำรกับประชำชนที่ดี 

                               ประเมิน LPA ทุกคนต้องร่วมกันประเมิน  เดี๋ยวท่ำนรองปลัดจะเป็นผู้แบ่งหน้ำที่ควำม 
                               รับผิดชอบ 

๒.  แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในซึ่งจะเป็นแบบสอบถำม เป็นกำรกรอก 
     แบบสัมภำษของเจ้ำหน้ำที่ภำยในองค์กร เขำจะลงมำสัมภำษณ์เอง 
๓.  แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกซึ่งจะเป็นแบบสอบถำม 
    ซึ่งก็เป็นงำนส ำนักงำนปลัดรับผิดชอบ ถ้ำจะให้งำนส ำเร็จลุล่วงด้วยดี ก็คงจะจัดท ำบันทึก 
    ออกค ำสั่งมอบหมำยงำน ให้ด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จก่อนวันที่เขำจะมำตรวจนะครับ ผมจะ 
    ขอแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมหัวข้อเลยนะครับ 
EB1 หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร 
      ด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนอย่ำงไรมอบให้กองช่ำง และนักพัฒนำชุมชน 
      พร้อมผู้ชว่ย จะเลือกโครงกำรของกองช่ำง หรือของส ำนักปลัด ก็ได้นะครับภำรกิจหลัก 
      ซึ่งกำรประเมินเกี่ยวกับภำรกิจหลักก็จะรวมถึง EB2 และ EB3 ด้วย 
 

- ๙ - 
EB4 ถึง EB6 เป็นกำรบริหำรด้ำนกำรคลัง ก็มอบให้กองคลงัด ำเนินกำรนะครับ 
EB7 เกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์ขององค์กร มอบให้นักทรัพยำกรบุคล และเจ้ำพนักงำน 
     ธุรกำร 
EB8 ถึง EB9 เป็นกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องเรียนต่ำง ๆ มอบให้นำงสำยทอง และสุรีพร 
EB10 ถึง EB11 เป็นงำนด้ำนสิเครำะห์นโยบำยและแผน มอบให้นำงธิดำรัตน์และผู้ช่วย 
ก็ขอให้ทุกคนชว่ยกันในด้ำนเก็บเอกสำร กำรออกค ำสั่งก็จะด ำเนินกำรอีกครั้งหนึ่งนะครับ 

นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์  : ตอนนี้ทุกส่วนยังไม่ได้รับเอกสำร ขอให้หัวหน้ำส ำนักปลัดถ่ำยเอกสำรแจกก่อนนะครับ ถึงนัด 
ผอ.กองช่ำง  ประชุมปรึกษำหำรือกันอีกครั้งนะครับเฉพำะหัวหน้ำส่วนแล้วให้หัวหน้ำสว่นไปกระจำยงำน 



   อีกครั้งนะครับ 
นำยสุนทร พิมพำค ำ  :  เข้ำใจแล้วนะครับ ก็ให้หัวหน้ำส่วนประชุมปรึกษำกันอีกครั้งนะครับขอควำมร่วมมือกันทุกคน 
นำยกฯ   นะครับ 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องอื่น ๆ 
นำยสุนทร   พมิพำค ำ  :  เรื่องอื่น ๆ มีไหมครับ เรื่องน้ ำมันเป็นอย่ำงไร 
นำยกฯ 
นำยอิสระทินภัทรภิญโญกลุ :  พ.ร.บ.พัสดุปี ๒๕๖๐ ก็คงจะเกี่ยวข้องกับทุก ๆ ส่วน  ขอให้ทุกส่วนจัดท ำแผนกำรจัดหำ 
ปลัดฯ   พัสดุของแต่ละส่วน ถ้ำจัดซื้อวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐  ต้อง  

๑. ลงในระบบของกรมบัญชีกลำง   
๒. ต้องจัดหำพัสดุในรูปคณะกรรมกำร  
ตำม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรตำมระเบียบของท้องถิ่น ขอให ้
สอดคล้องกัน ให้พิจำรณำดูว่ำโครงกำรที่มีลักษณะเดียวกันเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน  
๕๐๐,๐๐๐ บำท กำรลงในระบบวิธีกำรจัดท ำ วิธีกำรจัดหำต้อง กำรตรวจสอบเขำจะดูในเว็บ 
ที่เรำได้ลงระบบไว้ เขำจะดูว่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีในแผนไหมเขำก็จะตรวจสอบตรงนั้น ให้ด ู
ระเบียบให้ดีก่อนจะลงมือท ำ  เรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่ได้ท ำกำรก่อสร้ำงก็คือจ้ำงเหมำ 
บริกำรวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท ต้องรำยงำน ปปช. ทรำบ ก็คงมีเรื่องแจ้งให้ทรำบเพียง 
เท่ำนี ้

นำยสุนทร  พมิพำค ำ  :  จ้ำงเหมำเรำมีกี่คน 
นำยกฯ  
นำงอนงค์  ภูระบัตร :  ,จ ำนวน  ๙ คน ใช้วงเงิน  ๕๔๐,๐๐๐ บำท 
เจ้ำพนักงำนพัสดุ  
นำยอิสระทินภัทรภิญโญกลุ :  ถ้ำวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท ต้องรำยงำน ปปช.ทรำบ 
ปลัดฯ 
นำยสถิตย์   เฉยไสย :  ขออนุญำตเพิ่มเติมนะครับในส่วนของครูศูนย์พัฒนำเด็กเลิกก็คงด ำเนินกำรปิดบัญชีนะครับ 
รองปลัดฯ  เรื่องที่ครูศูนย์ได้จัดท ำโครงกำรขอใช้เงิน ส.ปสช. แต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร  ก็เลยส่งเงินคือ  

ส.ปสช. ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ งำน ส.ปสช. ก็จะประชุมเพ่ือเสนอโครงกำรในปีงบประมำณ  
 

- ๑๐ - 
๒๕๖๐ ก็ให้น ำโครงกำรเดิมเข้ำในแผนป ี๒๕๖๐ ได้นะครบั  ปี ๒๕๖๐  ก็คงจะหำแนวทำงใน 
กำรจัดท ำโครงกำรจัดกำรขยะเพ่ือของบประมำณจำกงบ ส.ปสช.  และกำรขับเคลื่อนในกำร 
พัฒนำคุณภำพด้ำนผู้สูงอำยุก็จะหำแนวทำงในกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขอใช้งบประมำณ  
ส.ปสช.  และอีกเรื่องผมได้ไปประชุมคณะกรรมกำรยุติธรรมประจ ำต ำบลพร้อมกับนำย 
ส ำรวย  กุนอก ที่กระทรวงยตุิธรรม ก็ได้ไปรับนโยบำยเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของยุติธรรม 
ต ำบล  ก็เข้ำรว่มประชุมทุกภำคนะครับ อย่ำงเช่นกำรเกิดคดีควำมไม่มีเงินในกำรสู้คดีก็ 
สำมำรถขอเงินจำกกองทุนยุติธรรมได้นะครับ  กองทุนยุติธรรมประจ ำจังหวัดก็มีผู้ว่ำเป็น 
ประธำน และอนุมัติกำรใช้เงินจำกทุน  ศูนย์ยุติธรรมต ำบลมีบทบำทในกำรให้ค ำแนะน ำ ให ้
ควำมรู้ ก็ขอเรยีนให้ทรำบแคน่ี้นะครับ 

นำยสุนทร  พมิพำค ำ  :  เงินเหลือมำกก็ขอให้หำแนวทำงในกำรจัดท ำโครงกำรขอใช้เงินเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้ได้มำก 
นำยฯ   ที่สุด ก็ให้หำแนวทำง วิธีกำรที่ถูกต้องในกำรจัดท ำโครงกำร  อีกเรื่องหน่ึงนะครับชลประทำน 

เขำจัดท ำโครงกำรศึกษำดูงำน เจ้ำหน้ำที่มีใครร่วมไปศึกษำดูงำนบ้ำง ผู้ร่วมโครงกำรจะเป็น 
ในรูปคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนแต่เขำก็เชิญเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมไปด้วย  วำระอื่น ๆ มีเพิม่เติมอีกไหมครับ 



นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน   :  ขอปรึกษำเรื่องจัดเก็บขยะอันตรำย เรำไม่ได้จัดส่งจังหวัดทุกเดือน แต่เรำจ ำเป็นต้อง 
นักจัดกำรงำนทั่วไป ออกเก็บทุกเดือนเพ่ือที่จะได้ยอดขยะในกำรไปลงในระบบ แล้วขยะที่เก็บมำได้เรำจะเก็บไว้ที่ 
   ไหนค่ะ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : ก็เก็บไว้ที่ อบต. หำที่เก็บไว้ 
นำยกฯ 
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน   :   ในกำรออกเก็บขยะอันตรำยมีเจ้ำหน้ำที่ที่ออกเก็บมีควำมต้องกำรอุปกรณ์ในกำร 
นักจัดกำรงำนทั่วไป ออกไปเก็บขยะเชิญคุณมงคลเสนอควำมต้องกำรค่ะ 
นำยมงคล  อินอุ่นโชติ  :  ต้องกำรถุงมือ รองเท้ำ  ผ้ำปิดปำก  เพื่อป้องกันอันตรำยจำกขยะพิษที่จะไปเก็บครับ  
จ้ำงเหมำบริกำร  ขอให้จัดหำใหด้้วยครับ 
นำงจูนจิรำ  ภูขำว :  ขอให้ส ำนักปลัดรำยงำนควำมต้องกำร เพื่อกองคลังจะได้จัดหำให้นะค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : ดวงเนตรมีปัญหำไหมเรื่องกำรปิดบัญช ี
นำยกฯ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  :  ไม่มีค่ะ ขอเวลำในกำรปิดบัญชีหนึ่งอำทิตย์นะค่ะ 
นักวิชำกำรเงินและบัญช ี
นำยสถิตย์   เฉยไสย :  ขอเพ่ิมเติมในเรื่องจ้ำงเหมำบริกำรนะครับ  ขอเสนอให้งำนพัสดุปรับปรุงในเรื่องกำรเดินเสนอ 
รองปลัดฯ  สัญญำจ้ำงของจ้ำงเหมำบริกำร  ขอให้งำนพัสดุเดินเสนอสัญญำจ้ำงของจ้ำงเหมำบริกำรอย่ำ 
   ให้จ้ำงเหมำเดินเสนอเองนะครับ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : กำนดำเป็นอย่ำงไรไปอบรมมีระเบียบใหม่ ๆ มำแจ้งให้ทรำบไหม 
นำยกฯ   
 
 

- ๑๑ - 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์  :  มีระเบียบเพิ่มมำใหม่อีกหลำยอย่ำงค่ะ อย่ำงเรื่องโรงเรียนผู้สูงอำยุก็สำมำรถเบิกค่ำอำหำรได้   
ผอ.กองกำรศึกษำ เรื่องกีฬำ  บุญประเพณี เบิกไม่ได้ก็มีหลำยอย่ำงค่ะ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : เรื่องกำรงดให้มีกำรแสดงจำกวันที่ ๑ ถึง ๒๖  ตุลำคม หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
นำยกฯ 
นำยสถิตย์    เฉยไสย  :  ก็แสดงในห้วงเวลำไม่เกิน ๖ ทุม่  และเมื่อท ำกำรแสดงเจ้ำภำพหลักในกำรรบัผิดชอบก็คือ 
รองปลัดฯ ก ำนันต ำบลนั้น ๆ ต้องจัดหำชุด ชรป.มำรักษำควำมสงบภำยในงำนครับ ถ้ำทะเลำะวิวำทก็

ต้องรับผิดชอบ  ไมใ่ห้ใส่ชุดโป้ในกำรแสดงนะครับ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ  : มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ 
นำยกฯ   
ที่ประชุม  : ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลำ  ๑๑.๐๐  น.  
       

(ลงชื่อ)             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 

   (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

    (นำยสุนทร   พิมพำค ำ) 



             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม คณะผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 

วันจันทร์ ที่   ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุตสมำ  ช ำนำญพล 
๒ นำยสถิตย์   เฉยไสย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สถิตย์   เฉยไสย 
๓ นำงจูนจิรำ  ภูขำว ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง จูนจิรำ  ภูขำว 
๔ สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง หัวหน้ำส ำนักปลัด สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง 
๕ นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 
๖ นำงสำววรรณวิภำบำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสด ุ วรรณวิภำบำงส ำรวจ 
๗ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก มะลัย  ภูแล่นนำ 
๘ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว 
๙ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก ขวัญเมือง  พิมพำค ำ 

๑๐ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญช ี สุวชิต  เกื้อปัญญำ 
๑๑ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญช ี ดวงเนตร  ภูอำกำศ 
๑๒ นำงสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล สุรีพร  ขันธมูล 
๑๓ นำงสำวหทัยนุช  ทุมรินทร ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร หทัยนุช  ทุมรนิทร์ 
๑๔ นำงเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน เสถียร  ทองน้อย 
๑๕ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก มยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ 
๑๖ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร สุจิตตรำ  กิ่งผำ 
๑๗ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ปริศนำ  ทองดอนบม 
๑๘ นำงสำวสุกัญญำ  หมั่นสะเกษ จ้ำงเหมำบริกำร สุกัญญำ  หมั่นสะเกษ 
๑๙ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง อรอุมำ  เรืองสุข 



๒๐ นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง นักพัฒนำชุมชน กษมำ  ปะนะมัง 
๒๑ นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ 
๒๒ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ช ำนำญงำน ธง  ศิริโยธำ 
๒๓ นำยนิกรณ์  ภกูำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร นิกรณ์  ภูกำบนิ 
๒๔ นำยพงษ์ศักด์ิ  นำมพุทธำ ครูผู้ดูแลเด็ก พงษ์ศักดิ์  นำมพุทธำ 
๒๕ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก อรอนงค์  จ่ำไธสง 
๒๖ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก กุลสินี  ภูแล่นนำ 
๒๗ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก กชพร  ภูกันดำร 
๒๘ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ อนงค์  ภูระบัตร 
๒๙ นำงรัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ พนักงำนจ้ำงทั่วไป รัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ 

-๒- 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำยสุนทร  พมิพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
 นำยอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

๒ นำงสำวรัชนี  ภูขะมำ นักทรัพยำกรบุคคล  
๓ นำงวรรณิภำ  ช ำนำญพล ครูผู้ดูแลเด็ก  
๔ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๕ นำยพงศักด์ิ  นำมพุทธำ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๖ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยกฯ  
๗ นำงดวงใจ  สะโนนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๘ นำยส ำลี  แพงโพนทอง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร  
๙ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร  

๑๐ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  
๑๑ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ ์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  
๑๒ นำยสมำน  เทยีบมำก นักกำรภำรโรง  
๑๓ นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๔ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลัง ปฏิบัติกำร  
๑๕ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ ์ ผู้อ ำนวยกองช่ำง  
๑๖ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  
๑๗ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ  
๑๘ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ  
๑๙ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล  
๒๐ นำงยุวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร  
๒๑ นำยธงศักด์ิ  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง  
๒๒ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร  
๒๓ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต ์  
๒๔ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร  
๒๕ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ ์ ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ  
๒๖ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร  
๒๗ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ  



๒๘ นำยกิตติ  ภูคงส ี จ้ำงเหมำบริกำร  
๒๙ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ  
๓๐ นำยนิรุช  หมัน่สะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ  
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
   เมื่อได้เวลำ ๐๙.๓๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รอง
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่แทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ   ได้เปิดกำรประชุม
ประจ ำเดือนสิงหำคม  ครั้งที ่๙/๒๕๖๐ 

ระเบยีบวารที ่๑    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: สืบเนื่องจำกมีพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ
รองนำยกฯ  พลอดุลยเดช   ในวันที่ ๒๖  ตุลำคม  ๒๕๖๐  และท่ำนปลัดจะได้ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง 

ที่ เทศบำลต ำบลร่องค ำ ในวันที่ ๑๖ ตุลำคม ๒๕๖๐ ขอเชิญรองปลัดช้ีแจงรำยละเอียด 
นำยสถิตย์   เฉยไสย     ๑.เรื่องงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล 
รองปลัดฯ  อดุลยเดช   ในวันที่ ๒๖  ตุลำคม  ๒๕๖๐  ในกำรจัดพระรำชพิธีดังกล่ำว อ ำเภอได้แต่งต้ัง 

คณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
หนองอิเฒ่ำ ก็ได้ส่งรำยช่ือไปแล้ว และได้รับแต่งต้ังร่วมเป็นคณะกรรมกำร จ ำนวน  ๗  คน  
ได้แก ่
๑.  นำยสถิตย์   เฉยไสย    รองปลัด อบต.  
๒.  นำงจูนจิรำ  ภูขำว    ผอ.กองคลัง 
๓.  สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมอืง หัวหน้ำส ำนักปลัด 
๔.  นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ ์  ผอ.กองกำรศึกษำ 
๕.  นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
๖.  นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครู ค.ศ.๑ 
๗.  นำงมะลัย  ภูแล่นนำ  ครู ค.ศ.๑ 

  ผมได้เข้ำร่วมประชุมเมื่อวันที่  ๑๑ ตุลำคม  ๒๕๖๐ ที่อ ำเภอยำงตลำด จะนัดซ้อม 
คณะกรรมกำรในวันที่ ๒๓  ตลุำคม  ๒๕๖๐  ค ำสั่งจำกอ ำเภอผมจะถ่ำยส ำเนำแจ้งให้ทรำบ 
ส ำหรับผู้ได้รับแต่งต้ัง เรื่องกำรแต่งกำยช่วงเช้ำจะเปน็ปกติขำวเต็มยศ ช่วงบ่ำย ๑๗.๐๐ น. 
จะเป็นชุดปกติขำว 
วันที่  ๑๓  ตุลำคม  ๒๕๖๐  จัดพิธีบ ำเพ็ญกุศลเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลพระบำทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชบรมนำถบพิตร สวรรคตครบ ๑ ป ี เวลำ ๑๖.๐๐ น.  
ณ วัดสำมัคคีดงบ่อ หมู่ที่ ๑๐ ต ำบลยำงตลำด อ ำเภอยำงตลำด จังหวัดกำฬสินธุ์  ขอเชิญทุก 
ท่ำนไปร่วมพิธีดังกล่ำวด้วยนะครับ 

ระเบยีบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐) 
ที่ประชุม  มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัต ิ
นำยสถิตย์   เฉยไสย    :เรื่องท่ำนปลัดจะย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งที่เทศบำลต ำบลร่องค ำ จะท ำอย่ำงไร ท่ำนก็มำอยู่ 
รองปลัดฯ  อบต.ของเรำเป็นเวลำนำน ในฐำนะที่ท่ำนเป็นผู้บังคับบัญชำของพวกเรำ  พวกเรำจะมีของที่ 
   ระรึกให้กับท่ำนหรือไม่ โดยเรำไม่ต้องไปใช้งบประมำณของ อบต. เรำช่วยกันได้ไหมครับ ขอ 
   มติในที่ประชุมนะครับ ใครจะมีข้อเสนอไหมครับ 

นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง  :  ขอเสนอขอควำมร่วมมือเงินคนละ ๑๐๐ บำท เพื่อที่จะน ำไปซื้อของที่ระรึกมอบให้กับท่ำน
นักพัฒนำชุมชน  ปลัด ที่ประชุมจะเห็นด้วยไหมค่ะ 

นำยสถิตย์   เฉยไสย     : ที่ประชุมเห็นด้วยไหมครับ 
รองปลัดฯ 
ที่ประชุม : มีมติเป็นเอกฉัน เห็นด้วยกับนำงสำวกษมำ  ปะนะมัง  

นำยสถิตย์   เฉยไสย     : ของที่ระรึกจะมอบให้ท่ำนปลัดในวันจันทร์ที ่๑๖  ตุลำคม  ๒๕๖๐ โดยจะมอบให้ที่เทศบำล
รองปลัดฯ  ต ำบลร่องค ำ  ขอให้ทุกส่วนรวบรวมเงินแต่ละส่วนแล้วน ำส่งให้ ผอ.กองคลังไปด ำเนินกำร 

จัดซื้อของที่ระรึกนะครับ  ถ้ำใครสะดวกวันจันทร์ที่ ๑๖ ตลุำคม  ๒๕๖๐ ก็เชิญนะครับร่วม 
เดินทำงไปส่งท่ำนปลัดด้วยกัน 

นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: คงจะเห็นด้วยกันทุกคนนะครบั ถ้ำใครไม่พรอ้มก็ไม่เป็นไรนะครับไม่บังคับตำมควำมสมัคร 
รองนำยกฯ  ใจ  ท่ำนปลัดทำ่นก็ไม่อยำกจะรบกวนพนักงำน  เมื่อทุกคนมีมติเห็นชอบแล้ว ในวันดังกล่ำว 

ถ้ำใครว่ำงก็เดินทำงไปส่งท่ำน  ถ้ำใครไม่ว่ำงก็ไม่เป็นไรนะครับส่งตัวแทนไป 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องอื่น ๆ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: เรื่องงำนวันที่ ๒๖  ตุลำคม  ๒๕๖๐  ผู้ที่ได้รบัค ำสั่งได้เห็นค ำสั่งหรือยังครับ จะปฎิบัติงำนรอง
นำยกฯ  ฝ่ำยไหนทรำบกันหรือยัง 

นำยสถิตย์   เฉยไสย     : ค ำสั่งอยู่กับผมครับเดี๋ยวผมจะถ่ำยส ำเนำแจ้งให้ทุกคนทรำบครับ 
รองปลัดฯ 

นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: และอีกเรื่องคือเรื่องเงินที่จะสนับสนุนอ ำเภอ ๒๕,๐๐๐ บำท จะด ำเนินกำรอย่ำงไร เดี๋ยวนี ้
รองนำยกฯ  ตำมโครงกำรที่ได้รับมอบหมำยคือไม้ไผ่และตะเกียง ซึ่งเด๋ียวนี้ก็เตรียมจัดหำไม่ไผ่และตะเกียง 

ไว้แล้ว เรื่องงบประมำณเรำจะท ำอย่ำงไร และในเรื่องกำรมอบหมำยงำนเขำแจ้งมำก็ใหผู้้ 
ได้รับมอบหมำยไปให้ถูกที่ อย่ำงเช่น นำยบงกำร  ค ำศิริรกัษ์ มอบหมำยด้ำนสถำนที่   
นำยสถิตย์   เฉยไสย และนำงยุภำวดี  ภูผำหลวง รอบมอบหมำยด้ำนพิธีกำร  
นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง รับมอบหมำยด้ำนดอกไม้จันทน์   
นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ และนำยมะลัย  ภแูล่นนำ  รับมอบหมำยด้ำนปฏิคม  
 
 
 

- ๕ - 
ก็ขอให้ไปให้ถกูกับงำนที่มอบหมำยนะครับซึ่งกำรถวำยดอกไม้จันทน์จะแบ่งเป็น ๒ ช่วง 
จะด ำเนินกำรไปพร้อมกันกับส่วนกลำง ช่วงเช้ำแต่งกำยชุดปกติขำวเต็มยศ  ช่วงบ่ำยจะเป็น 
ปกติขำว  กำรแสดงของนักเรียนหนองอิเฒ่ำ จะได้แสดงเป็นชุดแรกขอให้กองกำรศึกษำ 



ประสำนโรงเรียนด้วยนะครับ  ถ้ำไม่มีชุดปกติขำวให้ใส่ชุดสีกำกีแขนยำว  ประชำชนทั่วไป 
ใส่ชุดด ำสุภำพนะครับ 

นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน  : ขออนุญำตทีป่ระชุมค่ะ กรณีบำงคนไปลงจิตอำสำจะให้แต่งกำยอย่ำงไรค่ะ จะให้ปฏบิัติ
นักจัดกำรงำนทั่วไปฯ อย่ำงไร 

นำยสถิตย์   เฉยไสย     : ขอให้ปฏิบัติตำมค ำสั่งครับ ให้ยดึค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำยครบักรณีไว้ทุกข์ จำกวันที่ ๑๓ – 
รองปลัดฯ  ๒๙  ตลุำคม  ๒๕๖๐ ให้ลดธงลงครึ่งเสำร์นะครับ 

นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: เรื่องอื่น ๆ มีใครจะเสนออีกไหมครับ 
รองนำยกฯ 

ที่ประชุม  : ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลำ  ๑๐.๓๐  น.  
       

(ลงชื่อ)             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 

        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

     (นำยพุตสมำช ำนำญพล) 
    รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
                                                        นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม คณะผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 

วันจันทร์ ที่   ๒พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยสุนทร  พมิพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สุนทร  พิมพำค ำ 
๒ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุตสมำ  ช ำนำญพล 
๓ นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 
๔ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ อนงค์  ภูระบัตร 



๕ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก ขวัญเมือง  พิมพำค ำ 
๖ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ปริศนำ  ทองดอนบม 
๗ นำงสำววรรณวิภำบำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสด ุ วรรณวิภำบำงส ำรวจ 
๘ นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร ภิรม  ภูด่ำนงัว 
๙ นำยกิตติ  ภูคงส ี จ้ำงเหมำบริกำร กิตติ  ภูคงส ี

๑๐ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร ชัยรัตน์  เหล่ำพร 
๑๑ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร มงคล  อินอุ่นโชติ 
๑๒ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต ์ ชำติ  ภูกันดำร 
๑๓ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง อรอุมำ  เรืองสุข 
๑๔ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จันทร์สุดำ  ภอู่อน 
๑๕ นำงรัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ พนักงำนจ้ำงทั่วไป รัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ 
๑๖ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว 
๑๗ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญช ี สุวชิต  เกื้อปัญญำ 
๑๘ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลัง ปฏิบัติกำร รัดตนันต์  ภูส ำรอง 
๑๙ นำยนิกรณ์  ภูกำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร นิกรณ์  ภูกำบนิ 
๒๐ สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง หัวหน้ำส ำนักปลัด สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง 
๒๑ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ ์ ผู้อ ำนวยกองช่ำง บงกำร  ค ำศิรริักษ ์
๒๒ นำยธงศักด์ิ  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง ธงศักดิ์  อินทพรม 
๒๓ นำยส ำลี  แพงโพนทอง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ส ำลี  แพงโพนทอง 
๒๔ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ บรรลุ  ภูชัน 
๒๕ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ ประพันธ์  จันทะประทัด 
๒๖ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร สมดี  ภูแสงสัน่ 
๒๗ นำงเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน เสถียร  ทองน้อย 
๒๘ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ ปิยรัตน์  ภูกันดำร 
๒๙ นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง นักพัฒนำชุมชน กษมำ  ปะนะมัง 

-๒– 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๓๐ นำยนิรุช  หมัน่สะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ นิรุช  หมั่นสะเกษ 
๓๑ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ช ำนำญงำน ธง  ศิริโยธำ 
๓๒ นำงสำวหทัยนุช  ทุมรินทร ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร หทัยนุช  ทุมรนิทร์ 
๓๓ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ ์ ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ กำนดำ  วิไลสทิธิ ์
๓๔ นำยสถิตย์   เฉยไสย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สถิตย์   เฉยไสย 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำงจูนจิรำ  ภูขำว ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  
๒ นำงสำวรัชนี  ภูขะมำ นักทรัพยำกรบุคคล  
๓ นำงวรรณิภำ  ช ำนำญพล ครูผู้ดูแลเด็ก  
๔ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๕ นำยพงศักด์ิ  นำมพุทธำ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  



๖ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยกฯ  
๗ นำงดวงใจ  สะโนนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๘ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร  
๙ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ ์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  

๑๐ นำยสมำน  เทยีบมำก นักกำรภำรโรง  
๑๑ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล  
๑๒ นำงยภุำวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร  
๑๓ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๔ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๕ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ  
๑๖ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๗ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญช ี  
๑๘ นำงสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล  
๑๙ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๒๐ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร  
๒๑ นำงสำวสุกัญญำ  หมั่นสะเกษ จ้ำงเหมำบริกำร  
๒๒ นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
๒๓ นำยพงษ์ศักด์ิ  นำมพุทธำ ครูผู้ดูแลเด็ก  

 
- ๓– 

ล ำดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๒๔ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
๒๕ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๒๖ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
   เมื่อได้เวลำ ๐๙.๓๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยสุนทร  พิมพำค ำ นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ได้เปิดกำรประชุมประจ ำเดือนพฤศจิกำยน  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 

ระเบยีบวารที ่๑    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ    : ขอเชิญรองพุตสมำ  ช ำนำญพล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ เกี่ยวกับกำรประชุมประจ ำเดือนของ 
นำยกฯ   หัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำเดือนพฤศจิกำยน เชิญครับ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: เรียนท่ำนนำยก และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขออนุญำตแจ้งกำรประชุมหัวหน้ำส่วน 
รองนำยกฯ  รำชกำรประจ ำเดือนพฤศจิกำยน ที่เทศบำลบัวบำน ก็มีข้อรำชกำรแจ้งให้ทรำบ 
   หลำยเรื่องนะครับ 

๑. โครงกำรศูนย์ด ำรงธรรมยิ้มเคลื่อนที่ประจ ำปี ๒๕๖๑ อ ำเภอได้ก ำหนดศูนย์ด ำรงธรรรม
อ ำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๐  ในวันที ่ ๒๕  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๐  
ณ วัดสระทองดอนดู่ หมู่ ๒ ต ำบลอุ่มเม่ำ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ น. แจ้งให้หัวหน้ำส่วน
รำชกำรทรำบในวันประชุมครับและให้เข้ำร่วมกิจกรรมครับ 

๒. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมศลีธรรมประจ ำปีงบประมำณปี ๒๕๖๑  ได้ก ำหนดโครงกำร
ท ำบุญส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมโครงกำรนำยอ ำเภอพำไปวัดประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 
๒๕๖๐ ในวันที่  ๑๕  พฤศจกิำยน  ๒๕๖๐  ณ  วัดบ้ำนำงำม ต ำบลโนนสูง  



๓. แจ้งเรื่องนำยอ ำเภอย้ำยมำใหม่ ท่ำนก็ได้แนะน ำตัว ซึ่งย้ำยมำจำกอ ำเภอนำดูน ชื่อนำย 
ผดุงศักด์ิ  อิ่มเอิบ ท่ำนเป็นคนจังหวัดอยุธยำ 

๔. เรื่องนโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดออกเยี่ยมประชำชน ขณะนี้ก ำลังจัดท ำแผนออก
เยี่ยมหัวหน้ำส่วนรำชกำร  แต่ยังไม่ได้ก ำหนดวันที่ และเวลำ ในกำรออกเยี่ยมของผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด ท่ำนบอกว่ำไม่ให้มีป้ำยต้อนรับ ไม่ใหม้ีรถน ำขบวน กินง่ำย ๆ ท่ำนชอบ
กินก๋วยเตี๋ยวนะครับ เป็นอำหำรพ้ืนบ้ำนง่ำย ๆ  เวลำออกเยี่ยมก็ไม่ใหม้ีมอบช่อดอกไม้ 
หรือกระเช้ำของขวัญต่ำง ๆ  ท่ำนเป็นคนง่ำย ๆ ถ้ำจะมีกม็ีแค่ผ้ำขำวม้ำผูกเอวก็พอนะ
ครับ ไม่ให้มีรถน ำขบวนเปิดไฟเหมือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนบอกว่ำไม่อยำกให้ประชำชนเดือน
ร้อนในกำรออกเยี่ยมประชำชนนะครับ  

 
 
 
 

- ๔ - 
๕. ท่ำนผู้ว่ำฝำกมำกำรน้อมน ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้ำน ท่ำนบอกว่ำอยำกให้

ประชำชนทุกหมู่บ้ำนได้น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ แต่ละต ำบลอยำกให้มี
กำรจับกลุ่มท ำโครงกำรท่ำนมีงบประมำณสนับสนุนจำกจังหวัด ท่ำนจะเป็นผู้ประสำน
วิทยำกรหลักเศรษฐกิจพอเพยีงมำให้ค ำแนะน ำปรึกษำ 

๖. เรื่องเกี่ยวกับถนนดอกไม้ ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก็ได้ฝำกมำ ระหว่ำงต ำบลสู่อ ำเภอ 
อ ำเภอสู่จังหวัด ก็ขอให้ปลูกดอกไม้ที่มีสีเหลือง เช่น ดอกคูน ออกดอกมำจะได้สวยงำม
ตำมถนนที่สัญจรไปมำ 

๗. เรื่องเกี่ยวกับหนึ่งอ ำเภอหนึ่งแบนนะครับ ให้แต่ละอ ำเภอส ำรวจสินค้ำ  OTOP ของแต่
ละพื้นที่แต่ละต ำบลจะได้น ำมำเป็นสินค้ำ OTOP ของอ ำเภอ ว่ำอ ำเภอยำงตลำดจะมี
อะไรเป็นสินค้ำ OTOP ประจ ำอ ำเภอ  

๘. เรื่องควำมสะอำด หน่วยงำนรำชกำรขอให้ดูหลังคำ ฟ้ำเพดำนของห้องน้ ำให้ดูแลควำม
สะอำด เพรำะว่ำประชำชนเข้ำมำใช้บริกำรเมื่อมำติดต่อรำชกำร ก็ขอให้ช่วยกันดูแล
ควำมสะอำด ก็ขอฝำกนะครับ 

๙. กำรลงทะเบียนผู้มีรำยได้น้อย ทำงส ำนักงำนแรงงำนเขำจะออกพ้ืนที่จัดหำงำนให้กับผู้มี
รำยได้น้อย ก็ให้มำลงทะเบียนสมัครงำนต่ำงประเทศก็มีนะครับ ส ำนักงำนแรงงำนจะ
ออกมำก็จะมี ต ำบลหนองอิเฒ่ำ  ต ำบลหนองตอกแป้น และต ำบลหัวงัว ในวันที่  ๙  
พฤศจิกำยน  ๒๕๖๐ ถ้ำใครจะไปต่ำงประเทศก็ขอเชิญนะครับส ำนักงำนแรงงำนจังหวัด
จะออกมำนะครับ 

๑๐. ธนำคำร ธกส.ฝำกมำนะครับเรื่องเยียวยำน้ ำท่วมได้ครอบครัวละ ๓,๐๐๐ บำท ตอนนี้
ขั้นตอนอยู่ที่จังหวัดนะครับคณะกรรมกำรก ำลังพิจำรณำ เงินได้โอนเข้ำ ธกส.ส่วนกลำง
แล้ว เหลือเฉพำะคัดกรองรำยชื่อจะได้พิจำรณำตำมครัวเรือนที่เดือดร้อนนะครับ ก็ขอน ำ
เรียนไว้แค่นี้ก่อนนะครับ 

นำยสุนทร  พมิพำค ำ : น้ ำท่วมกับน้ ำไหลหลำกคนละอย่ำงใช่ไหม  เรื่องท ำควำมสะอำดก็หลังจำกประชุมเสร็จก ็
นำยกฯ   ขอให้ร่วมกันท ำควำมสะอำดบริเวณในส ำนักงำน และรอบนอกส ำนักงำนนะครับขอฝำก 

เจ้ำหน้ำที่หน่อยใครเป็นคนท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ ถ้ำวันไหนมีนัดประชุมก็ขอให้ดูแลควำม 
สะอำดด้วยนะครับ เรื่องรถยนต์ส่วนกลำงเป็นอย่ำงไร ชำติได้จัดท ำบันทึกรำยงำนเสนอหรือ 
ยัง 

ระเบยีบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐) 



ที่ประชุม  มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ :  เรื่องรถยนต์ส่วนกลำงเสียเป็นอย่ำงไร ด ำเนินกำรถึงขั้นไหนแล้ว ชำติได้จัดท ำบันทึก 
นำยกฯ   รำยงำนเสนอหรือยัง 
นำยชำติ  ภูกันดำร : ยังครับผมได้ประสำนกับหัวหน้ำส ำนักแล้วครับยังไม่ได้จัดท ำบันทึก 
พนักงำนขับรถยนต ์

- ๕ - 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : ขอให้รีบด ำเนินกำร เรื่องท ำบันทึกท ำอย่ำงไรหัวหน้ำส ำนักปลัดช่วยแนะน ำด้วย จัดท ำให้ถูก 
นำยกฯ   ระเบียบ 
สิบเอกเฉลิมพล คุณำเมือง: เรียนท่ำนนำยก ท่ำนรองนำยก รองปลัด ผอ.กอง และผู้เข้ำประชุมทุกท่ำน กำรปฏิบัต ิ
หัวส ำนักปลัดฯ  หน้ำที่ในเรื่องรถยนต์ส่วนกลำง ถ้ำเกิดเหตุขัดข้องเบื้องต้นในเรื่องรถยนต์ส่วนกลำง ในกำร 

รำยงำนเบ้ืองต้นผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ ตำมสัญญำจ้ำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่คนที่รับผิดชอบก็คือ 
พนักงำนขับ ส่วนรถยนต์ส่วนกลำงคันหมำยเลขทะเบียน บท ๑๙๙๙ กใ็ห้พนักงำนขับรถคัน 
หมำยเลขดังกล่ำวรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำได้รับทรำบ ในส่วนของกำรรำยงำน ถ้ำเหตุ 
เร่งด่วนและจ ำเป็น  ก็ให้รำยงำนด้วยวำจำให้นำยกทรำบก่อน  แล้วกใ็ห้รำยงำนเป็นหนังสือ 
ตำมสำยงำนบังคับบัญชำเพ่ือเป็นหลักฐำนประกอบในกำรพิจำรณำ  รำยงำนเบื้องต้นของ 
สำเหตุกำรเกิดเกิดในลักษณะอย่ำงไร  เกิดจำกำรเสื่อมสภำพของรถที่ได้ใช้งำนมำนำน หรือ 
สำเหตุเกิดจำกกำรบกพร่องจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ เรำได้ตรวจสภำพจำกกำรใช้งำนไหม เกิด 
ช่วงวันเวลำไหน ก็ขอให้รำยงำนในวันนั้น ในกำรพิจำรณำขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชำ จะ 
พิจำรณำว่ำเหตุที่เกิดเกิดจำกอะไร ว่ำจะส่งซ่อมหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง ก็ขึน้อยู่อยู่กับท่ำนปลัด และนำยก ผมก็ขอน ำเรียนเบื้องต้นเพื่อทรำบครับ 

นำยสถิตย์   เฉยไสย     : กรณีรถยนต์ส่วนกลำง  ระเบียบกำรควบคุมรถถ้ำผิดจำกผู้ดูแลรถก็คงจะตั้งคณะกรรมกำร 
รองปลัดฯ  สอบข้อเท็จจรงิ กรรมกำรสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบแล้วสรุปว่ำเกิดเหตุเพรำะปล่อยปะ 

ละเลย หรือเหตุสุดวิสัย ตำมระเบียบก็ต้องตั้งคณะกรรมกำรสอบวินัยนะครับกำรใช ้
งบประมำณของส่วนรำชกำร ถ้ำไม่มีเจตนำ หรือเป็นเหตุสุดวิสัยก็คงไม่มีปัญหำตำม 
นโยบำยของท่ำนนำยก 

นำยสุนทร  พมิพำค ำ : ก็ขอให้รีบด ำเนินกำรวันนี้เลยไม่ต้องรอนำน วันนี้ชำติให้ขึ้นไปหำหัวหน้ำส ำนักปลัด 
นำยกฯ   แล้วให้รีบด ำเนินกำรเรื่องบันทึกรำยงำน ขอให้รีบด ำเนินกำร นำยพงศกรช่วงนี้ 

นักทรัพยำกรบุคคลลำ ก็ขอให้ดแูลเรื่องงำนด้ำนของนักทรัพยำกรบุคคลอย่ำงไรก็ตำม 
วันนี้ขอให้ชำติด ำเนินกำรเรื่องรถยนต์ส่วนกลำงให้แล้วเสรจ็ เพื่อจะได้ด ำเนินกำรซ่อม 
เพื่อใช้งำนต่อไป  ต่อไปก็ขอให้ดูแลบ ำรุงรักษำให้ดี ก่อนใช้งำนก็ขอให้ตรวจสอบเรื่อง 
น้ ำมันเครื่อง ให้ตรวจสอบควำมพร้อมก่อนจะใช้งำน ขอให้ท ำทุกครั้ง ถ้ำเกิดเหตุเกี่ยวกับรถ 
พนักงำนขับเป็นคนแรกที่จะต้องรับผิดชอบ เรื่องรถยนต์ส่วนกลำงก็ขอให้พนักงำนขับ 
หัวหน้ำส ำนักปลัด และรองปลัดช่วยกันหำวิธีด ำเนินกำรให้ถูกต้องเพ่ือจะด ำเนินกำรจ้ำงซ่อม 
และเบิกจ่ำยเงิน ขอให้ด ำเนนิกำรให้ถูกระเบียบและรีบด ำเนินกำรมีเงินเข้ำหรือยังสุวชิต 

นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ : มีเข้ำแล้วค่ะ จ ำนวน ๕๗๕,๙๙๗.๐๒ บำท ได้บันทึกน ำเข้ำระบบแล้ว ต่อไปก็เป็นหน้ำที่ของ
เจ้ำพนักงำนกำรเงินฯ ท่ำนรองปลัดเข้ำไปอนุมัติเบิกในระบบ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : ช่วงนี้ก็จะมีกำรเบิกจ่ำยเรื่องกำรเติมน้ ำยำถังดับเพลิงประมำณ ๒๐,๐๐๐ บำท ก็คงมีเงิน 
นำยกฯ   เพรำะต้องเตรียมพร้อมไว้ในกำรป้องกันภัย นิรุชขอให้ด ำเนินกำรจัดท ำบันทึกเสนอขออนุมัติ 
   เติมน้ ำยำถังดับเพลิง  
นำยนิรุช  หมัน่สะเกษ : ได้ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้วครับ 
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ป้องกันฯ 



 
 

- ๖ - 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : ก็ขอฝำกสองวันขอให้เสร็จเรื่องกำรซ่อมรถ ก็ขอให้ช่วยกันดูระเบียบขอให้ท ำให้ถูกระเบียบ 
นำยกฯ   ๒. เรื่องเบิกค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำง ด ำเนินกำรอย่ำงไร โครงกำร  

๑๕,๐๐๐ บำท ก็ต้องเบิกทุกครั้งที่ท ำโครงกำรใช่ไหม ระเบียบใหม่ใช่ไหมหทัยนุช 
นำงหทัยนุช  ทุมรินทร ์ : ระเบียบใหม่ โครงกำร ๑๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บำท ค่ำตอบแทนประธำนโครงกำรละ  
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ๑,๐๐๐ บำทกรรมกำรโครงกำรละ ๘๐๐ บำท ถ้ำโครงกำร ๑๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บำท 
   ค่ำตอบแทนประธำน ๑,๒๐๐ บำท กรรมกำร ๑,๐๐๐ บำท โครงกำร ๕๐๐,๐๐๐บำทขึ้นไป 
   ค่ำตอบแทนประธำน ๑,๕๐๐ บำท กรรมกำร ๑,๒๐๐ บำท  แต่ก็เบิกประธำน ๑,๐๐๐ บำท 
   คณะกรรมกำรคนละ ๘๐๐ บำท เพื่อประหยัดงบประมำณ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : ก็ให้หมุนเวียนกันในกำรตรวจกำรจ้ำง 
นำยกฯ  
นำยสถิตย์   เฉยไสย     : ตำมระเบียบค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ประธำนครั้งละ ๑,๕๐๐ บำท  
รองปลัดฯ  คณะกรรมกำรครั้งละ ๑,๒๐๐ บำท แต่ต้องดูที่ฐำนะกำรเงินกำรคลังและวงเงินด้วยครับ 
   ก็ขอให้ดูตำมงบประมำณ ก็ขอให้ ผอ.กองคลังท ำบันทึกขอเสนอนะครับ 
นำงหทัยนุช  ทุมรินทร ์ : ตำมระเบียบเบิกได้ทั้งจัดซื้อและจัดจ้ำงค่ะ หัวหน้ำพัสดุเห็นสมควรให้เบกิเฉพำะงำนจ้ำง 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร งำนจัดซื้อไม่ให้เบิกค่ะเพื่อเป็นกำรประหยัดงบประมำณ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : โครงกำร ๒ โครงกำร ขอใหร้ีบด ำเนินกำรให้หน่อยนะ โครงกำรน้ ำ และโครงกำรจัดซื้อรถ 
นำยกฯ   เพรำะระเบียบเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ ก็ขอให้รีบท ำ  งำนเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลำคม เป็นวัน 

ปิยมหำรำช ใครไม่ได้มำบ้ำง  ขอให้ชี้แจงเหตุผลด้วย 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ ์ : หนูไม่ได้มำคะ่ เนื่องจำกพำลูกไปสอบที่ต่ำงจังหวัดค่ะ 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : คนอื่น ๆ หละ เพรำะอยู่ไกลใช่ไหม  วันที ่๒๖  ตุลำคม ใครไม่มำ คงจะเป็นคนเดิม 
นำยกฯ   ก็ขอฝำกด้วยครั้งต่อไปขอให้ทุกคนมำร่วมงำนด้วย สุวชิตท ำไมถึงต้องลำออกจำกคณะ 
   อนกุรรมกำ ส.ปสช. 
นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ : เนื่องจำกได้รับผิดชอบงำนมำก และขอขับเคลื่อนระบบอิลำแอสคะ ต่อไปกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
พนักงำนกำรเงินฯ ต้องจัดท ำลงในระบบ ต่อไปจะแยกเป็นแต่ละกองแต่ละสว่นต้องด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเอง  

ตอนนี้ขอจัดท ำในระบบให้ส ำเร็จก่อนถึงจะแยกส่วนค่ะ  
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : แล้วจะให้ใครมำท ำแทน 
นำยกฯ   
นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ : ก็ให้จัดหำมำแทนค่ะ 
พนักงำนกำรเงินฯ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : จะจัดหำอย่ำงไร 
นำยกฯ   
นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ : ก็ให้ท่ำนเรขำจัดหำเลยค่ะ 
พนักงำนกำรเงินฯ 
 

 
- ๗ - 

นำยสถิตย์   เฉยไสย     : ผมยังไม่ทรำบนะครับเพรำะเรื่องไม่ได้ผ่ำนผม ถ้ำตำมสำยบังคับบัญชำบันทึกต้องผ่ำนผมก่อน  
รองปลัดฯ  ถ้ำไม่ผ่ำนผมถือว่ำข้ำมขั้นผู้บังคับบัญชำ กำรขับเคลื่อนงำน  ส.ปสช. ชะงักเกิดผลเสียหำย 

ของทำงรำชกำรใครรับผิดชอบ ผมยังไม่ให้ออกท ำต่อไปก่อน 



นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ : ยังไงหนูขอปฏิเสธไม่รับแล้วเพรำะระบบบัญชีต้องท ำต่อเนื่อง ระบบบังคับให้เสร็จภำยใน
พนักงำนกำรเงินฯ ๑๘๐ วัน  ระบบของเรำยังไม่เคลื่อน ก็เลยต้องมำขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้ส ำเร็จค่ะ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : จะเลือกอย่ำงไร 
นำยกฯ   
นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ : แล้วแต่เรขำค่ะเพรำะในส ำนักปลัดก็คงจะท ำได้ในส่วนของกำรเบิกจ่ำยส่วนในเรื่องกำรเงินก็
พนักงำนกำรเงินฯ ค่อยปรึกษำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : กรณีเร่ืองเบิกค่ำเช่ำบ้ำนปลัดต ำบลหัวงัวได้ออกแล้วนะครับไม่ใช่ออกอย่ำงเดียวติด 
นำยกฯ   คดีอำญำด้วย ก็ขอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ถูกต้องด้วยก็แล้วกันนะครับ 
 
นำยสถิตย์   เฉยไสย     : เรียนท่ำนนำยก ประเด็นกำรรำยงำนนี้ผมยังไม่รับทรำบ ประเด็นที่สองเป็นหน้ำที่ของกอง 
รองปลัดฯ  คลังต้องด ำเนินกำรในเรื่องนี้ ผอ.กองคลัง ต้องท ำตำมหน้ำที่เป็นผู้ช่วยเรขำ เจ้ำหน้ำที่ 

กำรเงินถ้ำจะลำออกก็ให้บันทึกเหตุผลควำมจ ำเป็นที่ต้องลำออกขึ้นมำ ถ้ำผู้บังคับบัญชำ 
ยืนยันยังไม่รับทรำบก็ต้องปฏิบัติหน้ำท่ีต่อ 

นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ : ดิฉันเสนอผ่ำนทำนประธำนกองทุนเลยค่ะ 
พนักงำนกำรเงินฯ  
นำยสถิตย์   เฉยไสย     : ขอให้เสนอผ่ำนผมด้วยตำมสำงำนบังคับบัญชำก่อนจะเสนอท่ำนนำยก 
รองปลัดฯ  
นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ : ถ้ำผ่ำนท่ำน ท่ำนคงไม่ให้ลำออกค่ะ 
พนักงำนกำรเงินฯ 
นำยสถิตย์   เฉยไสย     : และอีกเรื่องนะครับช่วงนี้ผมรักษำกำรแทนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเรื่องของค่ำเช่ำบ้ำน
รองปลัดฯ  ก็ขอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบสภำพบำ้นตำมสัญญำเดิม ตรวจสอบว่ำถูกต้องตำมระเบียบ 

และเงื่อนไขท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่ ก็ให้รับรองควำมถูกต้องมำด้วย 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ ์ : กรณีเร่ืองเบิกค่ำเช่ำบ้ำนมีหนังสือระเบียบใหม่ออกมำ ทุกคนก็เบิกตำมสิทธ์ิ ก็คงไม่ผิดผู้ท่ี
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  เบิกค่ำเช่ำบ้ำน ก็ขอให้ไปอยูบ่้ำงเผื่อเขำมำตรวจสอบ ก็คงไม่มีปัญหำถ้ำท ำถูกต้องตำม 
   ระเบียบค่ะ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : ขอให้พนักงำนทุกคนช่วยกันให้ท ำตำมระเบียบ  และท่ำนปลัดรักษำกำรก็ขอให้แนะน ำ 
นำยกฯ  ผู้ใต้บังคับบัญชำหำกมีข้อผิดพลำดก็เรียกเข้ำพบท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อให้กำรท ำงำนได้ 

รวดเร็วไม่ล้ำช้ำ ก็ให้ท ำควำมเข้ำใจกันเพ่ือกำรปฏิบัติอย่ำงรวดเร็วและส ำเร็จด้วยดี 
นำยสถิตย์   เฉยไสย     : ครับผมก็จะปรับระบบกำรท ำงำนคงไม่ให้กระทบต่องำนครับ อย่ำงกรณีนักพัฒนำชุมชน และ 
รองปลัดฯ  ผู้ช่วย  ก็คงจะให้ผู้ช่วยพัฒนำชุมชนมำช่วยงำนส ำนักงำนปลัด คงจะแกป้ัญหำมอบใหง้ำน 
   เป็นงำนไปนะครับตำมควำมสำมำรถ คงจะไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับ 
 
 
 

- ๘ - 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรท ำงำนนะครับ กำรท ำงำนร่วมกันก็ขอให้มีควำมสำมัคคีอย่ำท ำให้ 
รองนำยกฯ  เกิดกำรขัดแย้ง อะไรพอช่วยกันได้ก็ช่วยกัน ถ้ำไม่ผิดระเบียบก็ปล่อยไปอย่ำท ำเรื่องให้ยุ่งยำก 

งำนไม่เสร็จทันเวลำ ถ้ำไม่ผิดก็ขอให้ผ่ำนนะครับขอให้ช่วยกัน 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : ก็ขอว่ำถ้ำหำกมีอะไรผิดจำกกำรท ำงำนก็ขอให้บอกเจ้ำของงำนกลับไปแก้ไขไม่ต้องเขียน
นำยกฯ   เป็นหนังสือโดยไม่บอกเจ้ำของงำนนะครับจะท ำให้เกิดควำมล้ำช้ำในกำรท ำงำนก็ขอควำม 
   ร่วมมือนะครับ เงินที่เรำอุดหนุนอ ำเภองำนวันที่ ๒๖ ตลุำคม เขำบอกว่ำจะคืนเงินให้ใช่ไหม 
   ส่วนเรื่องของโรงเรียนบ้ำนหนองอิเฒ่ำ ได้ไปท ำกำรแสดงก็ได้จ่ำยเงินให้โรงเรียน เป็นจ ำนวน 
   ๕,๐๐๐  บำท จำกกำรประชุมเขำแจ้งว่ำถ้ำเงินที่เรำอุดหนุนไปเหลือจำกค่ำใช้จ่ำยในกำร 



ด ำเนินงำนเขำว่ำจะเฉลี่ยคืนแต่ก็ไม่ทรำบว่ำจะเหลือเท่ำไร  อีกเรื่องหนึ่งงำนลอยกระทง 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ซึ่งสภำต้ังไว้ ๕,๐๐๐ บำท  บ้ำนหนองอิเฒ่ำจะขอเงินเพื่อไป 
ด ำเนินกำรจัดงำนลอยกระทง แนวทำงจะด ำเนินกำรอย่ำงไรถึงจะถูกระเบียบ ขอให้กำนดำ 
แจ้งหมู่บ้ำนด้วยว่ำจะด ำเนินกำรได้ไหม ถูกระเบียบไหม ใครมีอะไรเสนออีกไหมครับ 

นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: ขอนุญำตที่ประชุมนะครับ ผมขอฝำกเกี่ยวกับเรื่องดูแลรักษำรถ เพรำะเคยเกิดปัญหำ 
รองนำยกฯ  มำแล้ว เนื่องจำกรถยนต์ส่วนกลำงเป็นเครื่องคอมม่อนเร็ว ผู้ที่จะใช้รถต้องตรวจสอบ 

น้ ำมันเครื่อง และน้ ำกลั่น  ซึ่งเป็นหัวใจหลักของรถ ขอให้ตรวจสอบทุกครัง้ก่อนใช้งำน ขอ 
ฝำกทุกคนด้วยครับ เพรำะเคยเกิดปัญหำมำแล้วก็ยังเกิดซ้ ำอีกจำกปัญหำเดิม รถทุกคันก ็
ขอให้ตรวจสอบเหมือนกันพนักงำนขับรถขอฝำกทุกคนให้ช่วยกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดควำม 
ปัญหำซ้ ำอีกขอฝำกนะครับ 

นำงบงกำร  ค ำศิริรักษ ์ : วันนี้ท่ำนนำยกแจ้งว่ำให้ช่วยกันท ำควำมสะอำดหลังเลิกประชุมจะให้ท ำอย่ำงไรครับ ในห้อง
ผอ.กองช่ำง  ท ำงำนหรือบริเวณรอบอำคำรครับ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : ผู้อยู่ในห้องปฏิบัติงำนก็ให้ท ำในห้องปฏิบัติงำน ส่วนผู้ที่ท ำงำนนอกห้องปฏิบัติงำนก็ให้ท ำ
นำยกฯ   รอบนอกอำคำร ใครมีอะไรเสนออีกไหม ครูศูนย์เด็กมีอะไรจะเสนอไหม 
นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ  : เรื่องรถรับส่งนักเรียนค่ะ ซึ่งตอนนี้ใช้รถส่วนตัวไปรับส่งนักเรียนเอง 
ครู คศ.๑ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: รถส่วนกลำงซ่อมครับอีกสองวันคงใช้งำนได้ครับ 
รองนำยกฯ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : สุวชิตเป็นอย่ำงไรเรื่องงบประมำณในกำรซ่อมคงมีพอนะประมำณ ๕๐,๐๐๐ บำท 
นำยกฯ   
นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ : มีเงินเข้ำจ ำนวน ๕๗๕,๙๙๗.๐๒ บำท 
พนักงำนกำรเงินฯ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : มีอะไรจะเสนออีกไหม 
นำยกฯ  
สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง : ขอคณะกรรมกำรเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจรงิกรณีรถยนต์ส่วนกลำงเสียครับ 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

- ๙ - 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : .ใช้กี่คนคณะกรรมกำร 
นำยกฯ  
สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง : จ ำนวน ๓ คนครับ 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : ขอให้รีบด ำเนินกำรเพื่อที่จะซ่อมรถมำใชง้ำนนะครับ 
นำยกฯ  
นำงธิดำรัตน์  ภูพ็งใจ : ขออนุญำตค่ะในข้อบัญญัตติั้งค่ำซ่อมไว้แค่ ๖๐,๐๐๐ บำท ค่ะ  กลัวว่ำค่ำซ่อมจะไมพ่อค่ะ 
นักวิครำะห ์  รถ EMS ไปแล้ว รถยนต์ส่วนกลำงก็จะซ่อมอีกเกรงว่ำค่ำซ่อมจะไม่พอค่ะ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : ไม่พอก็โอนเพ่ิมก็แล้วกันนะครับ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงก็แต่งต้ังหัวหน้ำ 
นำยกฯ   ส่วนทุกส่วน 
นำยบงกำร  ศิริรักษ ์ : ไม่จ ำเป็นต้องเป็นบุคคลภำยในขอบุคคลภำยนอกที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนเครื่องยนต์
ผอ.กองช่ำง  ร่วมเป็นคณะกรรมกำร แล้วจำ่ยค่ำตอบแทนให้ก็ได้ครับ เพรำะพวกเรำไม่มีควำมรู้ด้ำน 
   เครื่องยนต์ครับ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : ก็ให้หำวิธีกำรไปศึกษำดูว่ำจะด ำเนินกำรให้ถูกวิธีจะท ำอย่ำงไร ขอให้รีบด ำเนินกำร 
นำยกฯ   มีอะไรจะเสนออีกไหม 



นำยสถิตย์   เฉยไสย     : กำรลงเวลำมำปฏิบัติงำนก็ให้ดูด้วยนะพงศกร ถ้ำใครมำสำยก็ให้ปรับตัวทุกคนก็ปฏิบัติงำนดี
รองปลัดฯ  กันอยู่แล้วนะครับ ก็ขอให้ทุกคนใช้ควำมสำมำรถตัวเองให้เกิดประโยชน์นะครับ กำรท ำงำนก็ 

อย่ำกลับก่อนเวลำ ก็ขอฝำกแค่นี้นะครับ เรื่องกำรลำก็ให้ปฏิบัติตำมระเบียบนะครับ 
นำยสนุทร  พิมพำค ำ : กำรลำก็ให้ศกึษำดูเองนะครับว่ำระเบียบกำรลำมีกี่อย่ำงก็คงจะรู้กันทุกคนนะครับ  
นำยกฯ  

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องอื่น ๆ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : เรื่องอื่น ๆ มใีครจะเสนอไหม 
นำยกฯ    

ที่ประชุม  : ไม่มี 

เลิกประชุมเวลำ  ๑๐.๓๐  น.  
     

(ลงชื่อ)             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 

        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

     (นำยสุนทรพิมพำค ำ) 
       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
 
  



รายงานการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม คณะผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 

วันจันทร์ ที่   ๗ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยสุนทร  พมิพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สุนทร  พิมพำค ำ 
๒ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุตสมำ  ช ำนำญพล 
๓ นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 
๔ นำยสถิตย์   เฉยไสย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สถิตย์   เฉยไสย 
๕ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ ์ ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ กำนดำ  วิไลสิทธ์ิ 
๖ นำงยภุำวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ยุภำวดี  ภูผำหลวง 
๗ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร สุจิตตรำ  กิ่งผำ 
๘ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จันทร์สุดำ  ภอู่อน 
๙ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง อรอุมำ  เรืองสุข 

๑๐ นำงสำวสุกัญญำ  หมั่นสะเกษ จ้ำงเหมำบริกำร สุกัญญำ  หมั่นสะเกษ 
๑๑ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร ร ำไพ  หำญโงน 
๑๒ นำยกิตติ  ภูคงส ี จ้ำงเหมำบริกำร กิตติ  ภูคงส ี
๑๓ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ อ ำนำจ  ภูอำกำศ 
๑๔ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ช ำนำญงำน ธง  ศิริโยธำ 
๑๕ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญช ี ดวงเนตร  ภูอำกำศ 
๑๖ นำงสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล สุรีพร  ขันธมูล 
๑๗ นำงสำววรรณวิภำบำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสด ุ วรรณวิภำบำงส ำรวจ 
๑๘ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ปริศนำ  ทองดอนบม 
๑๙ นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร ภิรม  ภูด่ำนงัว 
๒๐ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก ขวัญเมือง  พิมพำค ำ 
๒๑ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว 
๒๒ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญช ี สุวชิต  เกื้อปัญญำ 
๒๓ นำงเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน เสถียร  ทองน้อย 
๒๔ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ อนงค์  ภูระบัตร 
๒๕ นำยนิกรณ์  ภูกำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร นิกรณ์  ภูกำบนิ 
๒๖ สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง หัวหน้ำส ำนักปลัด สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง 
๒๗ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ ์ ผู้อ ำนวยกองช่ำง บงกำร  ค ำศิรริักษ ์
๒๘ นำยสมำน  เทยีบมำก นักกำรภำรโรง สมำน  เทียบมำก 
๒๙ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร ชัยรัตน์  เหล่ำพร 

 
-๒– 

ล ำดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๓๐ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ ประพันธ์  จันทะประทัด 
๓๑ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร สมดี  ภูแสงสัน่ 



๓๒ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ บรรลุ  ภูชัน 
๓๓ นำงรัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ พนักงำนจ้ำงทั่วไป รัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ 
๓๔ นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง นักพัฒนำชุมชน กษมำ  ปะนะมัง 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๒ นำยพงศักด์ิ  นำมพุทธำ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๓ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยกฯ  
๔ นำงดวงใจ  สะโนนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๕ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ ์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  
๖ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล  
๗ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร  
๘ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร  
๙ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  

๑๐ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๑ นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
๑๒ นำยพงษ์ศักด์ิ  นำมพุทธำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๓ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๔ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๕ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๖ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๗ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต ์  
๑๘ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลัง ปฏิบัติกำร  
๑๙ นำยธงศักด์ิ  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง  
๒๐ นำยส ำลี  แพงโพนทอง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร  
๒๑ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ  
๒๒ นำยนิรุช  หมัน่สะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ  
๒๓ นำงสำวหทัยนุช  ทุมรินทร ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร  

 
- ๓– 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
   เมื่อได้เวลำ ๐๙.๓๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยสุนทร  พิมพำค ำ  นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้เปิดกำรประชุมประจ ำเดือนธันวำคม  ๒๕๖๐  ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๐ 

ระเบยีบวารที ่๑    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ    : ขอเชิญรองพุตสมำ  ช ำนำญพล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ เกี่ยวกับกำรประชุมประจ ำเดือนของ 
นำยกฯ   หัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำเดือน เชิญครับ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล: เรียนท่ำนนำยก และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขออนุญำตแจ้งกำรประชุมหัวหน้ำส่วน 
รองนำยกฯ  รำชกำรประจ ำเดือนธันวำคม ที่เทศบำลอิตื้อ ก็มีข้อรำชกำรแจ้งให้ทรำบ 



   หลำยเรื่องนะครับ 
๑. รับเสด็จพระเทพฯ มอบปริญญำบัตรทีม่หำวิทยำลัยมหำสำรคำมในวันที่  ๑๔  ธันวำคม 
๒๕๖๐ ลงสนำมบินขอนแก่น ก ำหนดกำรไม่ชัดเจน อ ำเภอได้แจ้งเฉพำะวันที่ ๑๔ นะครบั 
หน่วยงำนส่วนรำชกำรที่อยู่ติดถนนตำมทำงที่ท่ำนเสด็จผ่ำน ให้ประดับธงตรำสัญลักษณ์ 
และธงชำติ กำรแต่งกำยรับเสด็จก็ยังไม่ชัดเจนต้องรอนำยกไปประชุมรับนโยบำยมำก่อน 
ก ำหนดกำรถึงจะได้ทรำบแน่ชัด 
๒. วันที่ ๕ ธันวำคมที่ผ่ำนมำเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษำวันพ่อแห่งชำติ กิจกรรมที่อ ำเภอได้ 
จัดก็คือช่วงเช้ำท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง พระ ๑๐ รูป ช่วง ๐๙.๐๐ น. ไปท ำ 
กิจกรรมจิตอำสำรื้อผักตบชวำที่หนองไก่โอ๊ก ทำงท้องถิ่นจังหวัดออกมำร่วมด้วยกับ 
ท้องถิ่นอ ำเภอยำงตลำดทุกแห่ง 
๓. อ ำเภอแจ้งให้ส่งโครงกำรอุดหนุนเฉพำะกิจของปีงบประมำณ ๖๒ ให้เสร็จภำยในวันที่ ๑๐ 
ธันวำคม ๒๕๖๐ ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ไม่ได้ของบประมำณไปก็เลยไม่ได้รับกำรอุดหนุน 
ให้ท ำโครงกำรได้ไม่ต้องรอหนังสือสั่งกำรจำกอ ำเภอ โครงกำรเกี่ยวกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
นะครับขอให้ช่ำงออกส ำรวจด ำเนินกำร 
๔. วัฒนธรรมส ำรวจในพื้นทีข่องต ำบลว่ำมีวัดที่ท ำกิจกรรมสวดมนข้ำมปีขอให้ส ำรวจถ้ำม ี
หรือไม่มีก็ให้รำยงำนวัฒนธรรมอ ำเภอทรำบด้วยนะครับ  
๕. กำรเตรียมควำมพร้อม ๗ วันอันตรำยเทศกำนปีใหม่ ให้เตรียมวัสดุต่ำง ๆ ผู้รับผิดชอบ 
ขอให้เตรียมควำมพร้อมก็ให้ปฏิบัติเหมือนทุกปีที่ผ่ำนมำ 
๖.  ก ำหนดออกรับบริจำคโลหิตเดือนธันวำคมยังไม่ก ำหนดวันนะครับ 

ระเบยีบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐) 
ที่ประชุม  มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

 

 

 

- ๔ - 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
นำยสถิตย์   เฉยไสย     : เรียนนำยกและผู้เข้ำร่วมประชุม วันนี้เป็นกำรประชุมประจ ำเดือนของพนักงำนทุกคนนะครับ
รองปลัดฯ  ประเด็นกำรจัดท ำโครงกำรขอเงินอุดหนุนเฉพำะกิจผมมหีนังสือแนวทำงกำรปฏิบัติอยู่นะครับ  

ส่วนกำรส ำรวจกำรสวดมนต์ก็ขอให้กองกำรศึกษำรับนโยบำยไปนะครับ อีกประเด็นในกำร 
กำรท ำงำนกเ็ป็นระบบแท่ง กข็อให้ท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ใต้บังคับบัญชำกับผู้บังคับ 
บัญชำ ซึ่งผมได้ท ำบันทึกให้หัวหน้ำส่วนท ำบันทึกข้อตกลงกับผู้ใต้บังคับบัญชำ ของกองช่ำง 
ท ำเรียบร้อยแล้วนะครับ ส ำนักงำนปลัดเป็นอย่ำงไรท ำกันหรือยัง 

สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง : เรียนท่ำนนำยกรองนำยก รองปลัด พนักงำนทุกท่ำน ผมขอแจ้งหนังสือสั่งกำรของกรม
หัวหน้ำส ำนักปลัด ส่งเสริมที ่มท /ว ๒๙๓  ลงวันที่ ๓๑  มีนำคม ๒๕๕๙   เรื่องกำรประเมินของพนักงำน 
   ส่วนต ำบลและหนังสั่งกำรแก้ไขฉบับที่ ๒ ของประกำศ ก.จังหวัดในเรื่องของกำรประเมิน 
   ของพนักงำนจ้ำงภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป ใช้ประกอบกำรประเมิน  ให้หัวหน้ำส่วน 

เป็นผู้พิจำรณำในแบบประเมนิ พนักงำนจ้ำงยังไม่ท ำอะไรของแต่ละงวดประเมินแล้วก็เสร็จ 
แต่ในระบบแทง่ต้องมีผลงำนให้ท ำกำรประเมินซึ่งเป็นรูปธรรมในกำรปฏิบัติงำน เป็น 
นโยบำยของกรมก ำหนดหลกัเกณฑ์ขึ้นมำ ก็ให้ปฏิบัติให้ถกูต้องตำมระเบียบ กำรประเมิน 



ก็ได้ทรำบทุกคนเพรำะได้ประเมินมำตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ แล้ว  รอบกำรประเมินผมขอแจ้งให ้
ทรำบตำมปฏิทินดังนี้ครับ 
รอบที่ ๑  เริ่ม ๑ ตุลำคม  ๒๕๖๐– ๓๑ มีนำคม  ๒๕๖๑ รอบประเมิน ๑ กำรประเมินมี 
             ดังนี้ วันที่ ๑ ตุลำคม ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

๑ กำรเสนอหลักกำร ผลกำรประเมินมีดังนี้ วันที่ ๑ ตุลำคมตำมหลักเกณฑ์ก็ขอให ้
เสนอผลงำน เสนอต่อนำยกให้ควำมเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์ในกำรประเมิน 

  ๒ ประกำศหลักกำรให้พนักงำนได้รับทรำบ ประกำศหลักเกณฑ์ได้ด ำเนินกำรไป 
   แล้ว แล้วจะประกำศให้ทรำบต่อไป โดยติดประกำศที่ป้ำยประชำสัมพันธ์ กำร 
   จัดท ำรบัรองกำรประเมินคณะบริหำรก็ได้มอบนโยบำยไปแล้ว ผลงำนแต่ละท่ำน 
 ประเมินตำมต ำแหน่งหน้ำที่ ประเมินอะไรโครงกำรอะไรก็ตำมหน้ำที่ของตัวเอง 
   กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงของกำรปฏิบัติรำชกำร ตำมที่ท่ำนรองปลัดได้แจ้งให้ 
ทรำบแล้วนั้นและกำรปฏิบัติงำนจะประเมินอะไรก็ให้จัดท ำบันทึกเสนอผำ่น 
หัวหน้ำส่วน ผ่ำนปลัด ปลัดก็จะรำยงำนนำยก ท่ำนใดที่ยงัไม่เสนอก็ขอให้เสนอ 
ผมจะได้รำยงำนปลัดได้รับทรำบต่อไป โดยรำยงำนตำมส่วน 
   ๓.กำรบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน กำรติดตำมของนำยกคือกำรด ำเนินงำน กำรก ำชับ 
   ของหัวหน้ำส่วน และผู้บังคับบัญชำ ก็ให้เสนอโครงกำรว่ำจะด ำเนินกำรตำม 
ขั้นตอนอย่ำงไร เป็นไปตำมข้อตกลงที่ได้บันทึกข้อตกลงไว้ไหม 
   ๔ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน คือช่วง ๓๑  มีนำคม ผลงำนที่ปฏิบัติมำแต่ละ 
   โครงกำร กำรประเมินประกอบด้วย ด้ำนผลสัมฤทธิ์ของงำน  ด้ำนสมรรถนะ  
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   ๕. แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมิน และคณะกรรมกำรกลัน่กรองกำรประเมินขอให ้
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ ก็ขอให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ผู้ที่ยังไมไ่ด้ส่งผลงำน 
กิจกรรมก็ขอให้ส่งด้วยนะครับ เพื่อให้ถูกต้องตำมระเบียบกำรปฏิบัติต่อไป ก็ขอ 
แจ้งให้ทรำบเทำ่นี้ครับ 
นำยสถิตย์   เฉยไสย     : ผมขอสรุปนะครบั ในกำรท ำขอ้ตกลงในกำรปฏิบัติงำน เป็นเครื่องมือให้ของแต่ละส่วนในกำร
รองปลัดฯท ำงำน ได้คุยกับหัวหน้ำส ำนักงำนปลัดไว้เบ้ืองต้นแล้วว่ำผู้ใต้บังคับบัญชำยังไม่ได้ท ำบันทึก 
  ข้อตกลงกับหัวหน้ำส ำนักปลัด ก็ขอให้ท ำนะครับพนักงำนจ้ำงก็ให้ปฏิบัติเหมือนข้ำรำชกำร 
  โดยอนุโรมนะครับ ขอใหท้ ำบันทึกข้อตกลง ขอให้ทุกคนจัดบันทึกท ำข้อตกลงให้เสร็จภำยใน 
 สิ้นเดือนธันวำคม  ถ้ำไม่ส่งกไ็ม่มีเรื่องที่จะประเมินนะครับ ผอ.กองคลังลำวันนี ้
นำยบงกำร   ค ำศิริรักษ์ : เรียนท่ำนนำยก รองนำยก รองปลัด ผมขอสอบถำมเกี่ยวกับเรื่องกำรประเมิน  ผมขอเสนอ
ผอ.กองช่ำง เรื่องประเมินนะครับ ขอให้หวัหน้ำส ำนักปลัดหรือท่ำนปลัดที่เป็นต้นเรื่องให้ก ำหนดเวลำในกำร 
 ด ำเนินงำนให้ได้ไหมครับว่ำช่วงเวลำในกำรส่งเรื่องแตะละเรื่องครับ ก ำหนดระยะเวลำให้ชัดเจน 
 ให้หัวหน้ำส่วนแต่ละส่วนเซ็นรับทรำบ 
นำยสถิตย์   เฉยไสย     : เป็นข้อเสนอที่ดี ท่ำนผอ.กองช่ำงเสนอมำก็ถูกต้องตำมหลักปฏิบัติครับ กำรบันทึกข้อตกลงก็
รองปลัดฯให้ส่งสิ้นเดือนธันวำคมนะครับ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล : กำรประเมินกำรท ำงำนท ำทุกปี ทุกคนต้องท ำเพื่อขอเลื่อนขั้นเงินเดือน ช่วงเดือนเมษำยน 
รองนำยกฯ                และเดือนตุลำคม นะครับ กข็อให้พนักงำนทุกท่ำนเก็บรวบรวมข้อมูลของตัวเอง รวบรวมเพื่อ 
 เสนอผลงำนในกำรพิจำรณำขั้นแต่ละช่วงนะครับของทุกปี ท่ำนนำยกฝำกเรื่องกำรเบิกจ่ำย 
 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ว่ำรองปลัดได้เปลี่ยนแปลงในกำรเบิกจ่ำย 
 ไหมโครงกำรที่ผ่ำนมำ ก็ขอให้ท่ำนนำยกสอบถำมผ่ำนรองปลัดในที่ประชุมเลยครับ 



 คณะกรรมกำร มีอะไรเปลี่ยนแปลง 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ :  กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้พิจำรณำใหม่ได้ไหม 
นำยกฯ   อย่ำงงำนจ้ำงโครงกำรที่ผ่ำนมำตรวจงำนจ้ำง งบประมำณ ๓,๐๐๐ บำทเบิกเงิน 

คณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำงประธำนเบิกได้ ๑,๐๐๐ บำท คณะกรรมกำรคนละ ๘๐๐ บำท 
รวมเป็นเงินค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ๒,๖๐๐ บำท  ก็ขอให้พิจำรณำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ 
ทำงรำชกำร ระเบียบกำรเบิกจ่ำยถูกต้องอยู่แต่ก็ขอให้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมและ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำร  แล้วจะด ำเนินกำรอย่ำงไรในโครงกำรต่อไป 

นำยสถิตย์   เฉยไสย     : เรียนท่ำนนำยก ผมในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่งบประมำณ ผมได้ปรึกษำกับ ผอ.กองคลังแล้วนะ
รองปลัดฯ ครับ ถำมเรื่องระเบียบไม่ผิดครับ ซึ่งได้ท ำขอ้ตกลงกับท่ำนนำยกไว้แล้ว  พอมำพิจำรณำถึงเรื่อง 
 งบประมำณผมก็ได้บันทึกกำรเปลี่ยนแปลไปแล้วนะครับ ขอเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 เพื่อประหยัดงบประมำณ ก็ได้ปรับลดตำมควำมเหมำะสมแล้วครับท่ำนนำยกกำรเบิกจ่ำยได้ 
 บันทึกขอเปลี่ยนแปลงไปแล้ว 
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นำยสุนทร  พมิพำค ำ    : ก็ขอให้ด ำเนินกำรให้ถูกระเบียบและปรับตำมควำมเหมำะสมนะครับ  จะเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน
นำยกฯ   คณะกรรมกำรต้องใช้งบประมำณในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตั้งแต่เท่ำไรและจะเบิกค่ำตอบแทน 

เท่ำไรก็ขอให้ปรับตำมควำมเหมำะสมและให้ถูกต้องตำมระเบียบด้วยนะครับ มีเรื่องอะไรอีก 
ไหม ถ้ำจะซื้อรถจะท ำอย่ำงไรถึงจะท ำเรื่องจัดซื้อได้  ดวงเนตรมีข้อที่จะเสนอไหมเกี่ยวกับ 
เรื่องจัดซื้อรถ 

นำยสถิตย์   เฉยไสย     :  ขอลดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจงำนจัดซื้อจัดจ้ำงตำมควำมเหมำะสมนะครับ 
รองปลัดฯ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ    : ก็ขอให้ด ำเนินกำรให้ถูกระเบียบและปรับตำมควำมเหมำะสมนะครับ   มีเรื่องอะไรอีก 
นำยกฯ   ไหม ถ้ำจะซื้อรถจะท ำอย่ำงไรถึงจะท ำเรื่องจัดซื้อได ้ ดวงเนตรมีข้อที่จะเสนอไหมเกี่ยวกับ 

เรื่องจัดซื้อรถ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ : เรียนท่ำนนำยกช้ีแจงแทน ผอ.กองคลังใช่ไหมคะวันนี้ท่ำน ผอ.กองคลังลำค่ะ โครงกำรที่ยังไม่
นักวิชำกำรเงินฯ ด ำเนินกำรมี ๒ โครงกำรค่ะ  เป็นเงินเบิกตัดปีซึ่งเบิกจ่ำยได้ถึงสิ้นปีงบประมำณค่ะ เดี๋ยวนี้น้อง 
 แอมก ำลังด ำเนินกำรค่ะ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล : ขอเพ่ิมเติมครับเกี่ยวกับเรื่อง  ๗ วัน ที่จะมำถึงก็ขอให้เตรียมพร้อม ตรวจสภำพรถให้พรอ้ม 
รองนำยกฯ               โดยให้เตรียมเติมน้ ำมันไว้เพรำะเป็นวันหยุด ก็ขอให้ตรวจสภำพรถให้พร้อมทุก ๆ ด้ำน เรื่อง 
 ป้ำยจะท ำไหมเกี่ยวกำรรถรงค์ช่วงเทศกำลปีใหม่ ก็ขอฝำกนะครับ 
สิบเอกเฉลิมพล  คณุำเมือง : ป้ำยรณรงค์เขำจะมีแบบฟอร์มให้ครับ ส่วนป้ำยสวัสดีปีใหม่ก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชำจะ
หัวหน้ำส ำนักปลัด  เห็นสมควรจัดท ำหรือไม่ ก็ขึน้อยู่กับผู้บังคับบัญชำครับ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : เรือ่งกำรประเมินตำมที่รองพุตสมำพูดไปแล้ว ก็ขอให้หัวหน้ำส่วนประเมินตำมผลงำนที่
หัวหน้ำนำยกฯ  ปฎิบัติงำน  อย่ำงครูศูนย์ก็ขอให้ประเมินตำมเกณฑ์ตำมผลงำนด้วยนะ ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ ์ : คะแนนก็ประเมินให้ตำมเกณฑ์ค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ :  มีเกณฑ์ขอให้ไปตำมเกณฑ์ให้ตำมสิทธิ์ ครูศูนย์ทุกคนกข็อให้ประเมินให้คะแนนมำกหน่อย
เพรำะเขำมำปฏิบัติงำนแต่เช้ำและงำนเขำก็สมควรจะได้คะแนนประเมินมำกกันทุกคน เรื่องปีใหม่จะท ำกิจกรรมอะไร
ไหม จะจัดวันไหน นำยกฯ แลกเปลี่ยนของขวัญกันเหมือนเดิมไหมของขวัญก็จัดหำมำเอง 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ ์ : เก็บเงินซื้ออำหำรกินด้วยกัน 



ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ : ขอปิดโครงกำรวันที่ ๒๘ นะค่ะ ถ้ำใครมีเรื่องเบิกก็ขอให้ด ำเนินกำรเบิกให้แล้วเสร็จภำยใน
นักวิชำกำรเงินฯ วันที่ ๒๘ นะคะ่ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ :  จะจัดกิจกรรมวันไหนขอให้ก ำหนด 
นำยกฯ  
ที่ประชุม : วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวำคม  
นำยสถิตย์   เฉยไสย     : ที่ประชุมเห็นด้วยในวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวำคม ต้ังแต่ช่วงเช้ำเป็นต้นไป  ของขวัญที่จะ 
รองปลัดฯ แลกเปลี่ยนมกี ำหนดยอดของขวัญไหมครับ ของขวัญที่จะน ำมำแลกเปลีย่นยอดไม่ต่ ำกว่ำ 
 ๒๐๐บำทนะครับ 
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ที่ประชุม : เห็นชอบ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ :  เรื่องอำหำรจะท ำอย่ำงไรสำยทองมีข้อเสนอไหม  
นำยกฯ 
นำงสำยทอง  กำรฟ้ำเลื่อน :  แล้วแตท่่ำนนำยกว่ำจะมีงบประมำณให้เทำ่ไหร่ค่ะส่วนพนักงำนก็เก็บเงินเพื่อซื้ออำหำร
นักจัดกำรงำนทั่วไปฯ  กินด้วยกัน 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ :  บริหำรจะมีหมูป่ำให้ ๔ ตวั 
นำยกฯ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล : ผมขอเสนอวันปีใหม่ขอให้ท ำบญุเลี้ยงพระด้วยไหมครับ หรอืที่ประชุมว่ำอย่ำงไร 
รองนำยกฯ 
ที่ประชุม : ไม่ควรท ำบุญวันนั้นเนื่องจำกมีกิจกรรมหลำยอย่ำงเด๋ียวจะท ำให้เกิดควำมยุ่งยำก 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ :  เสนอค่ำอำหำรคนละ ๑๐๐ บำท หัวหน้ำส่วนคนละ ๒๐๐บำท 
นำยกฯ 
นำยบงกำร   ค ำศิริรักษ์ : กำรจับของขวัญ เสนอเป็นวันศุกร์ที่ ๒๙  ธันวำคมอำหำรให้แต่ละส่วนท ำมำแล้วมำกิน 
ผอ.กองช่ำง ร่วมกัน 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ :  มีอะไรจะเสนออีกไหมเรื่องกำรจัดซื้อวัสดุกำรศึกษำด ำเนินกำรถึงขั้นไหนแล้ว ผอ.กอง
กำรศึกษำ 
นำยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ ์ : ให้ครูศูนย์บันทึกรำยงำนควำมต้องกำรมำแล้วค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : ก็ให้รีบด ำเนินกำรมีอะไรอีกไหม 
นำยกฯ 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องอื่น ๆ 
นำยสุนทร  พมิพำค ำ : เรื่องอื่น ๆ มใีครจะเสนอไหม 
นำยกฯ    

ที่ประชุม  : ไม่มี 

เลิกประชุมเวลำ  ๑๐.๓๐  น.  
(ลงชื่อ)             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 



        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

     (นำยสุนทรพิมพำค ำ) 
       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


