
รายงานการประชุมประจ าเดือนมกราคม คณะผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันจันทร์ ที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยสุนทร  พิมพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สุนทร  พิมพำค ำ 
๒ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุตสมำ  ช ำนำญพล 
๓ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ กำนดำ  วิไลสิทธิ์ 
๔ นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ยุภำวดี  ภูผำหลวง 
๕ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ์ 
๖ นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ 
๗ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จันทร์สุดำ  ภูอ่อน 
๘ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี สุวชิต  เกื้อปัญญำ 
๙ นำงสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล สุรีพร  ขันธมูล 

๑๐ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว 
๑๑ นำยกิตติ  ภูคงสี จ้ำงเหมำบริกำร กิตติ  ภูคงสี 
๑๒ นำยพงศักดิ์  นำมพุทธำ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก พงศักดิ์  นำมพุทธำ 
๑๓ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ช ำนำญงำน ธง  ศิริโยธำ 
๑๔ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลัง ปฏิบัติกำร รัดตนันต์  ภูส ำรอง 
๑๕ นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง นักพัฒนำชุมชน กษมำ  ปะนะมัง 
๑๖ นำงรัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ พนักงำนจ้ำงทั่วไป รัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ 
๑๗ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต์ ชำติ  ภูกันดำร 
๑๘ นำงเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน เสถียร  ทองน้อย 
๑๙ จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงษ์ค ำ เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงษ์ค ำ 
๒๐ นำยนิรุช  หมั่นสะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ นิรุช  หมั่นสะเกษ 
๒๑ นำยนิกรณ์  ภูกำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร นิกรณ์  ภูกำบิน 
๒๒ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ ผู้อ ำนวยกองช่ำง บงกำร  ค ำศิริรักษ์ 
๒๓ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ ปิยรัตน์  ภูกันดำร 
๒๔ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร มงคล  อินอุ่นโชติ 
๒๕ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร สมศักดิ์  อุปภำ 
๒๖ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร ชัยรัตน์  เหล่ำพร 
๒๗ นำยสมำน  เทียบมำก นักกำรภำรโรง สมำน  เทียบมำก 
๒๘ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร สุจิตตรำ  กิ่งผำ 
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ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๒๙ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ อนงค์  ภูระบัตร 
๓๐ นำงสำวสุกัญญำ  หมั่นสะเกษ จ้ำงเหมำบริกำร สุกัญญำ  หมั่นสะเกษ 
๓๑ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญชี ดวงเนตร  ภูอำกำศ 
๓๒ นำยส ำลี  แพงโพนทอง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ส ำลี  แพงโพนทอง 
๓๓ สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง หัวหน้ำส ำนักปลัด สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง 
๓๔ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ปริศนำ  ทองดอนบม 
๓๕ นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร ภิรม  ภูด่ำนงัว 
๓๖ นำงสำวหทัยนุช  ทุมรินทร์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร หทัยนุช  ทุมรินทร์ 
๓๗ นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 
๓๘ นำยสถิตย์   เฉยไสย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สถิตย์   เฉยไสย 
๓๙ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก ขวัญเมือง  พิมพำค ำ 
๔๐ นำงสำววรรณวิภำบำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ วรรณวิภำบำงส ำรวจ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๒ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง  
๓ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร  
๔ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยกฯ  
๕ นำงดวงใจ  สะโนนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๖ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล  
๗ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร  
๘ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๙ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก  

๑๐ นำยพงษ์ศักดิ์  นำมพุทธำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๑ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๒ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๓ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๔ นำยธงศักดิ์  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง  
๑๕ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ  
๑๖ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  
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ล ำดับ
ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑๗ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ  
๑๘ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ  

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
   เมื่อได้เวลำ ๑๓.๐๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยสุนทร  พิมพำค ำ  นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้เปิดกำรประชุมประจ ำเดือนมกรำคม  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ 

ระเบียบวารที่ ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ  : มีพนักงำนส่วนต ำบลย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ ขอให้แนะน ำตัวเองครับ 
นำยกฯ 
จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงษ์ค ำ     :  เรียนท่ำนนำกยก ท่ำนรองนำยก ท่ำนรองปลัด ผอ.กองทุกท่ำน และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก 
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ      ท่ำนครับ กระผมจ่ำเอกฐิติพงษ์  หงษ์ค ำ  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณ 
ภัยได้ย้ำยมำจำก อบต.เหล่ำอ้อย ผมก็มำปฏิบัติงำนได้หนึ่งอำทิตย์ มีอะไรให้ช่วยก็เรียกให้ 
ช่วยได้เลยนะครับ ตำมที่ผมได้มำปฏิบัติงำนหนึ่งอำทิตย์ก็รู้สึกว่ำอยู่อย่ำงสบำยแบบพ่ีแบบ 
น้องก็ยังไม่มีปัญหำอะไรนะครับ มีอะไรก็ขอให้แนะน ำด้วยนะครับขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑) 
ที่ประชุม มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : กองกำรศึกษำได้ไปประชุมที่อ ำเภอได้แจ้งให้ทรำบเกี่ยวกับบุญคูนลำน ซึ่งจะจัดในวันที่ ๑๒ 
นำยกฯ                         – ๑๔กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑งบประมำณในกำรใช้เท่ำไหร่กำนดำ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธ์  : ข้อบัญญัติเรำตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐บำท สนับสนุนอ ำเภอ ๑๐,๐๐๐บำท อีก ๑๐,๐๐๐บำทเรำผอ.
กองกำรศึกษำ          เอำไว้จัดงำนบุญคูนลำนค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ  : กำรจัดซุ้มเรำท ำมำสองปีหทัยนุชเป็นคนจัดแต่ปีนี้หทัยนุชจะย้ำยใครจะเป็นคนรับผิดชอบ 
นำยกฯ                         เพรำะที่ผ่ำนมำก็ท ำได้ดีนะครับ ก็ขอควำมนะยู่มือกับทุกคนที่นี้ก็แล้วกันนะครับขอให้
ช่วยกัน 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  : เรียนท่ำนนำยก รองปลัด ผอ.กอง หัวหน้ำส่วน และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน แนวทำงที่ท ำ 
รองนำยกฯ                    มำทุกปี คนเข้ำชมซุ้มก็มำก ปีที่ผ่ำนมำเรำได้ให้ลงทะเบียนเข้ำชมซุ้มได้ประมำณ 3 เล่ม ซุ้ม 
 อ่ืนไม่มีคนเข้ำชมมำก ก็คิดว่ำจะได้รับรำงวัลชนะเลิศแต่พอประกำศผลออกมำไม่ได้  ที่ผ่ำน 
 มำก็ท ำดีตลอดปีนี้หทัยนุชไม่อยู่เรำก็ช่วยกันนะครับรูปแบบกำรจัดก็คงท ำเหมือนเดิมครับ 
 
 
 
 
  



- ๔ - 
นำสุนทร  พิมพำค ำ : วันที่  ๑๑เป็นวันจัดเตรียมสถำนที่นะครับ   วันที่ ๑๒เวลำ ๐๘.๐๐น. หัวสว่นรำชกำร 
นำยกฯ ลงทะเบียน เวลำ ๐๙.๐๐น. ประกวดซุ้มรอบที่ ๑นะครับ  วันที่ ๑๓ประกวดกำรแสดงของ 
 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ประกวดผลิตผลทำงกำรเกษตรมีกล้วยน้ ำหว้ำ อ้อยโรงงำน ข้ำวโพด 
 หวำนและมีกำรลงทะเบียนประกวดเพลงลูกทุ่งพร้อมหำงเครื่อง  วันที่ 14 ประกวดซุ้มรอบ 2  
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์  :  ปีที่แล้วเป็นเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น เขำก็จะมีก ำหนดหลักเกณฑ์มีนักร้องและหำงเครื่อง 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ  : กำรประกวดด้ำนอำหำร ประกวดส้มต ำมีไหม ธิดำคูนลำนใครมีลูกสำว มีหลำนสำวก็ส่งเข้ำ 
นำยกฯ                          ประกวดด้วยนะครับ เรื่องรำยละเอียดต่ำง ๆ คงจะแจ้งอีกครั้ง หทัยนุชปีที่แล้วใช้
งบประมำณ 
 เท่ำไหร่ในกำรจัดซุ้ม 
นำงสำวหทัยนุช  ทุมรินทร์  : ใช้งบประมำณ ๒๐,๐๐๐บำทค่ะ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ  : ๑. เรือ่งบุญคูนลำนมีใครจะเพ่ิมเติมอีกไหม 
นำยกฯ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  : ขออนุญำตเพ่ิมเติมเรื่องบุญคูนลำนนะครับ ทุกปีท่ีผ่ำนมำซุ้มของเรำจะขำดเจ้ำหน้ำที่ 
รองนำยกฯ                     ประจ ำซุ้มนะครับ ส่วนซุ้ม อบต. อื่นเขำมีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำซุ้มครับปีนี้จะท ำอยู่จัดท ำ
อย่ำงไร 
 ครับจะท ำค ำสั่งให้เจ้ำหน้ำที่ยู่เวรประจ ำซุ้มไหมครับ 
 นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ :  กำรจัดเวรประจ ำซุ้มก็ควรจะจัดเวรในวันที่มีกำรประกวดซุ้มค่ะกำรประกวดแต่ละประเภทก็ 
ผอ.กองกำรศึกษำ           ควรจะจัดเจ้ำหน้ำไปดูแต่ละประเภทด้วยค่ะ ก็ควรจะท ำค ำสั่งแยกค่ะ ค ำสั่งหนูจะร่ำงเสนอ 
 ให้ท่ำนนำยกดูก่อนค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ  : ใครจับผิดชอบจัดซุ้ม ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันนะครับ 
นำยกฯ                          ๒.โรงเรียนผู้สูงอำยุ  จะเอำใครมำเปิดในวันเปิดเรียนวันแรก ใครเป็นผู้รับผิดชอบเห็นรอง 
 ปลัดรับปำกกับผู้สูงำยุว่ำจะให้ท่ำนนำยอ ำเภอมำเปิด 
นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง  :  ท่ำนรองปลัดค่ะ ท่ำนรองปลัดแจ้งว่ำจะให้ท่ำนนำยกเป็นคนเปิดค่ะ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
นำยสถิตย์   เฉยไสย  : เรียนท่ำนนำกยกท่ำนรองนำยก ท่ำนหัวหน้ำส่วนและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ก็คงจะเป็นท่ำน 
รองปลัดฯ                   นำยกเปิดครับเนื่องจำกยังไม่พร้อมจึงยังไม่เชิญท่ำนนำยอ ำเภอครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ  : ศูนย์เด็กจะจัดงำนวันเด็กจะท ำอย่ำงไร กำนดำเชิญ 
นำยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ : ได้ประชุมกับครูศูนย์แล้วค่ะมีงบประมำณในกำรจัดงำน ๓๐,๐๐๐บำท ค่ะ ก็ได้ประชุมในผอ.
กองกำรศึกษำ         เรื่องกำรจัดกิจกรรม  ซึ่งได้ลงมติกันว่ำ มีกิจกรรมกำรตอบปัญหำ  กิจกรรมกำรแสดงเข้ำจังหวะ 
กิจกรรมประกวดแข่งขันกำรระบำยสี กิจกรรมแสดงควำมสำมำรถ และก็จะแบ่งนักเรียน 
 ออกเป็นชุดค่ะ กิจกรรมก็จะแบ่งเป็นชุดละ ๑๐๑๕๒๐ค่ะ งบประมำณจะใช้ประมำณ 
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 16,000 บำท งบประมำณท่ีเหลือจะน ำไปใช้จ่ำยในกำรแต่งตัวเด็กที่จะไปประกวดบุญคูนลำน 
 ค่ะเกรงว่ำจะไม่มีงบประมำณค่ะ เบื้องต้นก็ได้ประชุมกันไว้ค่ะ แต่ก็ไม่ทรำบนโยบำยของ 
 ท่ำนผู้บริหำรจะให้ด ำเนินกำรอย่ำงไรค่ะ เมื่อก ำหนดโครงกำรขึ้นมำท่ำนผู้บริหำรจะให้แก้ก็ 
 ได้นะค่ะ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  : ขออนุญำตนะครับแนวทำงผมคิดท ำไมไม่ท ำตำมระเบียบที่เบิกได้ ผมก็ได้คุยกับกำนดำอยู่ 
รองนำยกฯ                    ในเรื่องกำรเบิก ขอให้เด็กได้รับควำมสนุกสนำนได้เต็มที่นะครับ ผมเสนอให้น ำไสลเด้อมำ 
 ให้เด็กเล่นเกิดควำมสนุกสนำน และจัดหำไอศกรีมมำแจกเด็ก ๆ สัก 4 ถังจะได้ไหมครับ กำร 
 เบิกเงินก็ให้ท ำให้ถูกระเบียบนะครับ และในเรื่องจะเอำเงินเหลือจ่ำยจำกโครงกำรไปใช้บุญ 
 คูนลำนก็ท ำกำรเบิกออกมำเลยไม่ต้องไปท ำกำรโอนยุ่งยำกเพรำะบุญคูนลำนก็อีกไม่นำนก็จะ 
 ถึงแล้วครับ ก็เสนอให้เพ่ิมงบประมำณขึ้นอีกเพ่ือจะดึงเด็กให้มำร่วมงำนให้มำกท่ีสุดครับ ผม 
 ได้แนวคิดมำจำก อบต. หนองตอกแป้นครับ เขำจัดหำของไสลเด้อเล่นให้กับเด็กงบประมำณ 
 ในกำรจัด ๕๐,๐๐๐บำท ขอเสนอแค่นี้ก่อนครับ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ : อบต.หนองตอกแป้นเขำจัดที่เดียวรวมทั้งโรงเรียนประถมด้วยค่ะ ส่วนของเรำแยกกันจัดค่ะ ก็ 
ผอ.กองกำรศึกษำ         อยำกจะขอควำมคิดเห็นจำกครูศูนย์ด้วยว่ำจะจัดกิจกรรมอย่ำงไรบ้ำง เชิญหัวหน้ำศูนย์ค่ะ 
นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ  : ในเรื่องของไสลเด้อกลัวดูแลไม่ทั่วถึงแล้วจะท ำให้เกิดอันตรำยต่อเด็กค่ะ ควำม 

คิดท่ำนรองนำยกก็ดีค่ะจัดให้มีหลำกหลำยส ำหรับค่ะเด็ก 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์  : รำคำเช่ำประมำณเท่ำไหร่ค่ะไสลเด้อ 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล : รำคำประมำณ ๓,๐๐๐บำทครับ  เวลำเด็กข้ำเล่นก็ให้ครูกับดูแล 
รองนำยกฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : โรงเรียนเขำของบมำได้ให้เขำไหม 
นำยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์  : ไม่ได้ให้ค่ะให้ขนมบำงส่วนค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : งบประมำณ ๓๐,๐๐๐บำท ให้เบิกออกมำหมดเหลือเท่ำไหร่เอำไปใช้บุญคูนลำน 
นำยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์  : โครงกำรท ำให้ได้แต่ผู้เบิกจ่ำยจะท ำได้ไหมค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  : ก็ท ำเรื่องเบิกเป็นค่ำเครื่องเสียง ค่ำจัดสถำนที่ก็ได้ 
รองนำยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์  : ก็คงท ำได้นะค่ะถ้ำท่ำนรองหำผู้รับจ้ำงหำผู้รบจ้ำงให้ค่ะ 
ผอ.กองกำร 
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นำยสุนทร  พิมพำค ำ : เรื่องเงินสะสมของศูนย์เด็กจะน ำมำใช้ได้ไหม 
นำยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์  : ก็ต้องประชุมคณะกรรมกำรก่อนค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : เงินสะสมของศูนย์เด็กมีประมำณเทำไหร่ จะน ำมำใช้ท ำโครงกำรให้กับศูนย์เด็กให้ศึกษำ 
นำยกฯ  ระเบียบหน่อยน่ะเรื่องซื้อรถจะท ำอย่ำงไรจะซื้อได้ไหม  เฉลิมพลไปประชุมอ ำเภอเรื่องอะไร 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง  : ประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมครับ 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : ไม่มีอะไรนะครับ 
นำยกฯ        ๓ อ ำเภอยิ้มเชิญท่ำนรองพุตสมำครับ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล : ขออนุญำตครับเมื่อเช้ำผมได้เข้ำประชุมร่วมกับฝ่ำยปกครองปรึกษำหำรือ 
รองนำยกฯ      ๑.เรื่องโครงกำรอำสำสมัครท้องถิ่นรักษำโลกนะครับซึ่งได้แจกเอกสำรกำรสมัครให้ผู้น ำ 
  หมู่บ้ำนไปแล้วนะครับซึ่งขอยอดผู้สมัครอย่ำงน้อยหมู่บ้ำนละห้ำคน 

๒.แนวทำงกำรจัดอ ำเภอยิ้มเคลื่อนที่ในวันที่ ๑๙มกรำคม เตรียมสถำนที่ท่ีศำลำประชำคมหมู่ที่ 
         ๙ซึ่งได้ปรึกษำหำรือว่ำให้น ำเต้นมำกำงหมู่บ้ำนละ 1 เต้น และให้ธงจัดท ำแผนผังในกำรกำง 
เต้น  โต๊ะขำวให้ไปยืมวัดสว่ำงโนนทัน  เก้ำอ้ีให้ยืมของหมู่ ๙ ส่วนของ อบต. ก็ให้น ำเต้นไป 
กำงเช่นกัน โดยให้ดูแผนผังกำรจัดจำกธิว เรื่องประชำสัมพันธ์ก็ได้ขอควำมร่วมมือจำกผู้น ำ 
หมู่บ้ำนให้ช่วยประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนน ำสิ่งของมำจ ำหน่ำย กำรแต่งกำยให้แต่งชุดผ้ำ 
ไทย ก็แจ้งให้ทรำบแค่นี้ก่อนนะครับ 

นำยสุนทร  พิมพำค ำ : งบประมำณตั้งไว้เท่ำไหร่ธิดำรัตน์ 
นำยกฯ 
นำงธิดำรัต  ภูเพ็งใจ  : ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐บำทค่ะ 
นักจัดกำรงำนทั่วไป 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : รองปลัดมีอะไรจะเสนอไหม 
นำยกฯ 
นำยสถิตย์  เฉยไสย : โครงกำรอ ำเภอยิ้มเคลื่อนที่เมื่อเช้ำก็ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ไหญ่บ้ำนในเรื่องเต้นและโต๊ะเก้ำอ้ี 
รองนำยกฯ ในกำรจัดสถำนที่ ในส่วนของเรำในกำรประสำนอ ำเภอก็ให้ออกค ำสั่งมอบหมำยในโครงกำร 
  อ ำเภอยิ้มเคลื่อนที่ก็คงไม่มีปัญหำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : คงไม่มีปัญหำเพรำะเคยจัดมำแล้วเรื่องผลิตภัณฑ์ที่จะน ำมำจ ำหน่ำยขอให้ประสำนด้วย และ 
นำยกฯ เรื่องโปงรำงที่จะน ำมำแสดงขอให้นูประสำนโรงเรียนหนองอิเฒ่ำด้วย  คงไม่มีปัญหำเรื่องบุญ 
คูนลำน ครูยุเงินสะสมศูนย์มียอดเท่ำไหร่ 
นำงมยุวรรณ   มำตรบรรเทำ:  เงินสะสมของศูนย์ ๔ศูนย์ที่ปิดไปแล้วรวมทั้งหมด ปี ๕๙เป็นเงิน - 
ครูผู้ดูแลเด็ก ๖๓๖,๔๓๑.๖๑บำท  ปี ๖๐เป็นเงิน ๕๖,๐๒๒.๓๖บำทรวมเป็นเงิน ๖๙๒,๔๕๓.๙๗ บำท 
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นำยสุนทร  พิมพำค ำ : ครูศูนย์จะท ำโครงกำรอะไรก็เขียนขึ้นมำให้ช่ำงเขียนแบบ และให้กำนดำไปศึกษำระเบียบ 
นำยกฯ   โครงกำรผู้บริหำรกบริหำรอยำกได้โครงกำรสนำมท ำด้วยยำงพำรำ 
นำงมยุวรรณ   มำตรบรรเทำ   :  โครงกำรจ ำเป็นก็คือเรื่องน้ ำ เนื่องจำกน้ ำไม่สะอำด  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : เรื่องวัสดุกำรศึกษำเป็นอย่ำงไร 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์  :  แจ้งให้ครูศูนย์ส ำรวจแล้วค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :,มีเรื่องอะไรจะเสนออีกไหม 
นำยกฯ 
สิบเอกเฉลิมพล  ตุณำเมือง  :  เรียนท่ำนนำยก ท่ำนรองนำยก ท่ำนรองปลัด และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ตำมที่ผม 
หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ        ไดร้ับมอบหมำยให้เข้ำร่วมประชุมเม่ือเช้ำ เกี่ยวกับ 
                                        ๑. เรื่องโครงกำรอำสำสมัครรักษำโลก ตำมหนังสือสั่งกำรด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐๗/ว 
                                            ๒๗๙๔ ลงวันที่ ๑๒ ธนัวำคม ๒๕๖๐ แจ้งแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
                                            อำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นขอให้จังหวัด
แจ้ง 
                                            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 
 ๑. เปิดรับสมัครอำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมและสนับสนุนอำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกษ์ 
                                                            ระดับท้องถิ่น 
                                                       ๓. ให้จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ประกำศรับสมัคร และกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อม 
๒.เรื่องกำรรำยงำนทำงไลย์โดยแยกเป็นกลุ่ม โดยให้มีผู้รับผิดชอบก็จะมอบให้งำนธุรกำร 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :มีเรื่องอะไรจะเสนออีกไหมเรื่องกำรประเมินของเดือนเมษำยนขอให้หัวหน้ำส่วนแต่ละส่วน 
นำยกฯ                        ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชำให้ตำมควำมเป็นจริง/ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  : ผมขอฝำกวันนั้นรองนำยกรัฐมนตรีออกมำประชุมด่วนในวันเสำร์ท่ำนฝำกขอให้ 
รองนำยกฯ                  ผู้รบัผิดชอบเตรียมแผนเตรียมข้อมูลในเรื่องควำมยำกจนของแต่ละหมู่ว่ำใครยำกจนที่สุดก็ 
ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลไว้นะครับซึ่งเป็นนโยบำยถ้ำไม่เตรียมไว้เมื่อมีเหตุกำรณ์เกิดข้ึน 
แล้วจะด ำเนินกำรไม่ทัน จึงขอให้เรำตรียมควำมพร้อมไว้นะครับ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :วำระอ่ืน ๆ มีเรื่องอะไรจะเสนอไหม 
ที่ระชุม  :  ไม่มี 

เลิกประชุมเวลำ  ๑๕.๓๐  น.  
(ลงชื่อ)             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 

        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

     (นำยสุนทรพิมพำค ำ) 
       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

รายงานการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม คณะผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

วันจันทร์ ที่   ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยสุนทร  พิมพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สุนทร  พิมพำค ำ 
๒ จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงษ์ค ำ เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงษ์ค ำ 
๓ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ อนงค์  ภูระบัตร 
๔ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ ผู้อ ำนวยกองช่ำง บงกำร  ค ำศิริรักษ์ 
๕ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ บรรลุ  ภูชัน 
๖ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ ประพันธ์  จันทะประทัด 
๗ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  
๘ นำยนิกรณ์  ภูกำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร นิกรณ์  ภูกำบิน 
๙ นำงเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน เสถียร  ทองน้อย 

๑๐ นำงสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล สุรีพร  ขันธมูล 
๑๑ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลัง ปฏิบัติกำร รัดตนันต์  ภูส ำรอง 
๑๒ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว 
๑๓ นำงรัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ พนักงำนจ้ำงทั่วไป รัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ 
๑๔ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง อรอุมำ  เรืองสุข 
๑๕ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ อ ำนำจ  ภูอำกำศ 
๑๖ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ช ำนำญงำน ธง  ศิริโยธำ 
๑๗ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ ปิยรัตน์  ภูกันดำร 
๑๘ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร ชัยรัตน์  เหล่ำพร 
๑๙ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร  
๒๐ นำงสำวหทัยนุช  ทุมรินทร์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร หทัยนุช  ทุมรินทร์ 
๒๑ นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร ภิรม  ภูด่ำนงัว 
๒๒ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ปริศนำ  ทองดอนบม 
๒๓ นำงสำววรรณวิภำบำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ วรรณวิภำบำงส ำรวจ 
๒๔ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จันทร์สุดำ  ภูอ่อน 
๒๕ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี สุวชิต  เกื้อปัญญำ 
๒๖ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญชี ดวงเนตร  ภูอำกำศ 
๒๗ นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ยุภำวดี  ภูผำหลวง 
๒๘ นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ 
๒๙ นำงจูนจิรำ  ภูขำว ผู้อ ำนวยกองคลัง จูนจิรำ  ภูขำว 
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ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๓๐ นำยสถิตย์   เฉยไสย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สถิตย์   เฉยไสย 
๓๑ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุตสมำ  ช ำนำญพล 
๓๒ สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง หัวหน้ำส ำนักปลัด สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง 
๓๓ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก มยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ 
๓๔ นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๒ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ  
๓ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๔ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยกฯ  
๕ นำงดวงใจ  สะโนนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๖ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล  
๗ นำยส ำลี  แพงโพนทอง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร  
๘ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๙ นำงสำวสุกัญญำ  หมั่นสะเกษ จ้ำงเหมำบริกำร  

๑๐ นำยพงษ์ศักดิ์  นำมพุทธำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๑ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๒ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๓ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๔ นำยธงศักดิ์  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง  
๑๕ นำยสมำน  เทียบมำก นักกำรภำรโรง  
๑๖ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร  
๑๗ นำยนิรุช  หมั่นสะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ  
๑๘ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๙ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร  
๒๐ นำยกิตติ  ภูคงสี จ้ำงเหมำบริกำร  
๒๑ นำยพงศักดิ์  นำมพุทธำ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๒๒ นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง นักพัฒนำชุมชน  

 
  



- ๓ – 
 

ล ำดับ
ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๒๓ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต์  
๒๔ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
   เมื่อได้เวลำ ๐๙.๓๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยสุนทร  พิมพำค ำ  นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ได้เปิดกำรประชุมประจ ำเดือนกุมภำพันธ์  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ 

ระเบียบวารที่ ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : แจ้งกำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำเดือนเมื่อวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ได้แจ้งเก่ียวกับ 
นำยกฯ๑. กำรส่งไลย์ ขอให้ส่งเก่ียวกับเอกลักษณ์ของจังหวัดกำฬสินธุ์  มีไดโนเสำร์ 
                                    สะพำนเทพสุดำ  ผ้ำไหมแพรวำ  กำรกินกุ้ง    
                                 ๒. กำฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง กำฬสินธุ์มีคนยำกจนเป็นอันดับที่ ๓ ขอให้ช่วยเหลือกัน 
ถ้ำใครไม่มีบ้ำนก็ให้สร้ำงบ้ำนให้แต่ไม่มีงบประมำณ ขอให้ทุกคนช่วยกัน เช่นน ำเมล็ด 
พันธุ์พืชผักไปให้ปลูก 

๓. โครงกำรกำฬสินธุ์ ๒๒๔ ปี  กำรจัดงำนให้ส่งผู้เข้ำร่วมอ ำเภอยำงตลำด 
๑๐๐ คน แต่งกำยชุดผู้ไทย โดยให้แบ่งกัน เจ้นำงรับไป ๑๐ คน เหลือ ๙๐ คน ในเก้ำสิบ 
คนเป็นแม่ไก่ ๔ คน แม่ไก่ก็มี นำเชือก เขำพระนอน นำดี แบ่งเฉลี่ยถูกต ำบลละประมำณ 
๕ คน เปิดงำนวันที่ ๒๗  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๘ มนีำคม ๒๕๖๑  
๔.บุญคูนลำนจำกวันที่ ๑๒-๑๔ ก็ให้แบ่งงำนแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบนะครับ  ซุ้มส่งแล้ว 
นักร้อง มีเพลงเร็วและเพลงช้ำ  ธิดำบุญคูนลำนจะส่งไหม  ใครจะเป็นคนรับผิดชอบบุญ 
คูนลำน  เงินในข้อบัญญัติมีเท่ำไหร่ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑) 
ที่ประชุม มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ    : บุญคูนลำนจำกวันที่ ๑๒-๑๔ ก็ให้แบ่งงำนแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบนะครับ  ซุ้มส่งแล้ว 

นักร้อง มีเพลงเร็วและเพลงช้ำ  ธิดำบุญคูนลำนจะส่งไหม  ใครจะเป็นคนรับผิดชอบบุญ 
คูนลำน  เงินในข้อบัญญัติตั้งไว้เท่ำไหร่ 

นำงจูนจิรำ  ภูขำว : ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บำทค่ะ 
ผู้อ ำนวยกองคลัง 
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นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  : ขออนุญำตที่ประชุมนะครับได้ปรึกษำกับผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำแล้วเงิน ๒๐,๐๐๐บำท 
รองนำยก ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ  ก็ให้ท ำโครงกำรเบิกเงินออกโดยอุดหนุนอ ำเภอ ๑๐,๐๐๐ บำท  
 เหลืองบ ๑๐,๐๐๐ บำท ก็จ่ำยค่ำสินค้ำโอท็อบ ๑,๐๐๐ บำท โดยมี ๒ หมู่ ๆ ละ ๕๐๐ บำท 
 เหลือ ๙,๐๐๐ บำท ตัดธิดำบุญคูนลำนออกเรำไม่ส่ง ส่วนกิจกรรมศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีเงิน 
 เหลือจำกกัดกิจกรรมวันเด็ก ๖,๐๐๐ บำท ก็จะน ำเงินตัวนี้มำใช้กับกิจกรรมของศูนย์เด็กที่ 
 จะส่งเข้ำประกวด เงินเหลือ ๙,๐๐๐ บำท จะเป็นค่ำอำหำรเจ้ำหน้ำที่ที่อยู่ซุ้ม กำรจัดซุ้มก็ 
 เลยปรึกษำกันว่ำจะหำโต๊ะมำตั้งไว้ให้ชำวบ้ำนน ำสินค้ำไปจ ำหน่ำย  ซึ่งมีงบประมำณน้อยถ้ำ 
 หำกจะจัดประดับซุ้มเหมือนทุกปีท่ีผ่ำนมำเรำจะต้องใช้งบประมำณเพ่ิมขึ้นอีกประมำณสอง 
 หรือสำมหมื่นบำท ก็ได้ปรึกษำกันเป็นเบื้องต้นแล้ว 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : ก็ให้หำงบประมำณมำเพ่ิมประมำณ ๒๐,๐๐๐ บำท  ให้ธิดำรัตน์โอนงบประมำณมำเพ่ิมจะ
นำยก เอำจำกงบไหนธิดำรัตน์ 
นำยธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ  : เอำจำกงบกำรเลือกตั้งค่ะ 
นักวิเครำะห์ฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : ให้โอนมำ ๒๐,๐๐๐ บำท   หลักเกณฑ์กำรประกวดก็มีให้แล้ว ก็จะมี 
นำยก ๑. ควำมม่ันคง ควำมสวยงำม ควำมเป็นระเบียบ  ควำมพร้อมเพรียง   
 ๒. กำรใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดใช้วัสดุจำกชุมชน  มีส่วนร่วมในชุมชนอย่ำงหลำกหลำย 
 ๓.กลุ่มอำชีพมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมีปรำชญ์ชำวบ้ำน 
 ๔.มีนวตกรรมต่อยอดเป็นประโยชน์  
 ๔๑นวตกรรมเทคโนโลยี 
 ๔๒สำมำรถขยำยผลได้ 
 ๔.๓เป็นประโยชน์ต่อประชำชน 
 ๔.๔เป็นผลดีต่อสังคม 
 ๕.วิถีไทยอิสำน   
 ๕.๑กำรตกแต่งเป็นวิถีไทยอีสำน 
 ๕.๒ ประเพณี 
 ๕.๓ ส ำหรับอำหำรอิสำน 
 มีเกณฑ์กำรประกวด ๕ ข้อ คะแนน ๑๐๐ คะแนน ข้อละ ๒๐ คะแนน  
 เรื่องจ้ำงเหมำบริกำรท ำไมเงินค่ำจ้ำงเหมำยังไม่ออก เนื่องจำกสำเหตุอะไรถึงล้ำช้ำ ขอให้ 
 ท่ำนรองปลัดแจ้งเหตุที่เงินจ้ำงเหมำออกช้ำ 
นำยสถิตย์   เฉยไสย : เรียนท่ำนนำยก และผู้เข้ำร่วมประชุม เนื่องจำกยังไม่เห็นรำยงำนขึ้นมำครับเนื่องจำก 
รองปลัด ปริมำณงำนเพ่ิมก็ขอให้หัวหน้ำส่วน ผอ.กองรำยงำนควำมต้องกำรขึ้นมำครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : แสดงว่ำช้ำอยู่ที่จ้ำงเหมำใช่ไหมไม่ท ำขึ้นไป 
นำยก 
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นำงจูนจิรำ  ภูขำว : ช้ำอยู่ที่หนูค่ะหมำยควำมว่ำเงินเดือนขึ้นจำก ๖,๐๐๐ บำท เป็น ๙,๐๐๐ บำท ก็ต้องปรึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง กันก่อนว่ำจะเป็นไปในแนวทำงไหน หัวหน้ำส่วนอยู่ระหว่ำงปรึกษำหำรือกันอยู่ค่ะ และวันนี้  
 ผอ.กองกำรศึกษำลำ ขอเป็นวันจันทร์นะค่ะถึงจะออกค่ำจ้ำงเหมำบริกำรค่ะ 
นำยสุนทร พิมพำค ำ : เป็นเดือนแรกเดือนต่อไปคงไม่มีปัญหำนะครับ 
นำยก 
นำยสถิต  เฉยไสย : งบประมำณเรำมีพอนะครับผอ.กองคลัง 
รองปลัด 
นำยจูนจิรำ  ภูขำว : ตอนนี้มีงบประมำณพอค่ะถึงเดือนกรกฎำคม แต่สิงหำคมกันยำยนคงไม่พอค่ะ 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
นำยสถิต  เฉยไสย : คณะกรรมกำรเจำะจงไม่มีก็ขอให้เป็นคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำของงำนนะครับก็ขอ 
รองปลัด เสนอแนะแค่นี้นะครับ 
นำยสุนทร พิมพำค ำ : กำรโอนงบประมำณใช้หมดถึงโอนหรืออย่ำงไรครับ 
นำยก 
นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ : ใกล้จะหมดถึงโอนค่ะ 
นักวิเครำะห์ฯ 
นำยสุนทร พิมพำค ำ : ๖. เรื่องบันทึกของนำงสำวหทัยนุช  ทุมรินทร์  จะให้ท ำอย่ำงไรครับ ช่วยอธิบำยให้ฟังหน่อย 
นำยก  ท ำข้ึนเพื่ออะไร 
นำงสำวหทัยนุช  ทุมรินทร์ : ท ำบันทึกขึ้นเพ่ือเสนอรำยงำนให้นำยกทรำบถึงสำเหตุที่ท ำไมหนูถึงยังไม่ไปบรรจุค่ะ เนื่อง 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร เสนอเรื่องเข้ำ ก.จังหวัดกำฬสินธุ์ไม่ทัน จึงจ ำเป็นต้องรอมติ ก.จังหวัดกำฬสินธุ์เห็นชอบ 
 ก่อนค่ะ 
นำยสุนทร พิมพำค ำ : นักทรัพยำกรบุคคลแจ้งให้ทุกคนทรำบหน่อยว่ำมีข้ันตอนเป็นอย่ำงไร 
นำยก 
นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ : กำรที่จะโอนย้ำยไปบรรจุที่ใหม่จะต้องน ำเรื่องเข้ำเสนอ ก.จังหวัดฯ เพื่อ ก.จังหวัดฯเห็นชอบ 
นักทรัพยำกรบุคคล ก่อน แต่เรื่องของนำงสำวหทัยนุช  ยังไม่ได้น ำเสนอเข้ำ ก.จังหวัดกำฬสินธุ์ ก็เลยต้องรอก่อน 
 ค่ะ เนื่องจำกทีแรกยังไม่มีแนวทำง พอน ำเรื่องเข้ำปรึกษำเจ้ำหน้ำที่จังหวัดกำฬสินธุ์เขำแจ้ง 
 ว่ำต้องเสนอเข้ำ ก.จังหวัดฯให้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อน   
นำยสถิตย์   เฉยไสย : กรณีของนำงสำวหทัยนุชเป็นกรณีสอบแข่งขันบุคคลภำยนอก ซึ่งก่อนไปสอบก็ขออนุญำต 
รองปลัด ผู้บังคับบัญชำก่อน ซึ่งนำงสำวหทัยนุชก็ท ำตำมขั้นตอนอย่ำงถูกต้อง แต่นำงสำวหทัยนุชต้อง 
 น ำบันทึกข้ึนเสนอก่อนว่ำตัวเองสอบบรรจุได้และก็ขอลำออกให้เป็นไปตำมข้ันตอนนะครับ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  : ขออนุญำต 
รองนำยก ๑.สอบถำม ผอ.กองช่ำง เรื่องโครงกำรสูบน้ ำนะครับ เมื่อวำนนี้ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ ๑ เข้ำมำให้ 
 ส ำรวจเส้นทำงเส้นไหนบ้ำงครับอยำกจะให้ทำง ผอ.กองช่ำงระบุชื่อเลยว่ำผ่ำนหน้ำบ้ำน 
 ใครบ้ำงแล้วน ำรำชื่อไปให้ผู้ใหญ่บ้ำนส ำรวจมำครับเพ่ือควำมรวดเร็ว และสะดวกในกำร 
 ท ำงำนครับ 
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 ๒. เรื่องกำรประกวดคัดเลือกกำรแต่งกำยขอให้เสนอรำยชื่อในที่ประชุมเลยครับ จะได้เสร็จ 
 ในวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์จะได้เตรียมพร้อมครับ 
นำยสุนทร พิมพำค ำ : ที่ประชุมเสนอหน่อยครับ 
ที่ประชุม : เสนอชื่อ  เสถียร  นู  แอ๋ว  แขก  ครูติ้ก 
นำยสุนทร พิมพำค ำ : ยังไม่ลงมติหยุดไว้ก่อนค่อยปรึกษำกันอีกรอบครับ มีอะไรจะเสนออีกไหม 
นำยก 
สิบเอกเฉลิมพลคุณำเมือง:  เรียนท่ำนนำยก รองปลัด หัวหน้ำส่วนทุกส่วน ตำมหนังสือแจ้งอ ำเภอยำงตลำดที่  
หัวหน้ำนักปลัด กส ๐๒๑๘/ว ๓๕๗  ลงวันที่ ๒๓  มกรำคม ๒๕๖๑ เรื่องขอบริจำคทุนทรัพย์ “วันรวม 
น้ ำใจสู่กำชำด” ประจ ำปี ๒๕๖๑  เนื่องด้วยจังหวัดกำฬสินธุ์ได้จัดงำนมหกรรมแพรวำ 
 ฉลอง ๒๒๔ ปี เมืองกำฬสินธุ์ ประจ ำปี ๒๕๖๑ ขึ้น ในระหว่ำงวันที่ ๒๖  กุมภำพันธ์  
 ๒๕๖๑ ถึง ๗ มีนำคม  ๒๕๖๑  ณ บริเวณศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์(หลังเก่ำ) และสนำม 
 หน้ำกองบัญชำบังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดกำฬโดยกำรจัดงำนครั้งนี้เหล่ำกำชำดจังหวัด 
 กำฬสินธุ์ได้จัดพิมสลำกกำชำดเพ่ือกำรกุศลจ ำหน่ำยเพื่อหำรำยได้สมทบทุนช่วยเหลือ 
 ประชำชนตำมภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัดกำฬสินธุ์ เพื่อระดมทุนน้ ำใจของทุกภำคส่วน 
 จังหวัดกำฬสินธุ์และเหล่ำกำชำดจังหวัดกำฬสินธุ์ได้ก ำหนดจัดงำน “วันรวมน้ ำใจสู่ 
 กำชำด” ประจ ำปี ๒๕๖๑ ขึ้น ในวันพุธที่ ๒๔  กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ – 
 ๑๒.๐๐ น. อ ำเภอยำงตลำดจึงขอเชิญชวนบุคลำกรในสังกัดร่วมบริจำคทุนทรัพย์(เงินสด)  
 หรือสิ่งของตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๓  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอ 
 ยำงตลำด ชั้น ๒  จึงแจ้งเพ่ือทรำบครับ  
นำยสถิตย์   เฉยไสย : ในที่ประชุมขอเสนอเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับท่ำนนำยกส่งตัวแทนไปเดินแบบผ้ำไทยที่ 
รองปลัด ประชุมเห็นควำมเหมำะสมได้แก่ ๑. แป้ง  ๒.โจม  ๓. นู  ๔. ครูแจว๋  ๕. ครูติ้ก 
นำยสุนทร พิมพำค ำ : เรื่องนี้หยุดไว้ก่อนปรึกษำกันใหม่อีกครั้ง  มีอีกเรื่องคือเรื่องจัดซื้อรถจะท ำอย่ำงไร ผอ.กอง 
นำยก คลัง 
นำงจูนจิรำ  ภูขำว : ภำยในเดือนนี้ค่ะ อำทิตย์หน้ำก ำหนดรำคำกลำง ก่อนนำงสำวหทันุชไปก็จะได้คู่สัญญำ 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
นำยสุนทร พิมพำค ำ : อำทิตย์หน้ำเริ่มด ำเนินกำรเรื่องจัดซื้อรถ ป้องกันมีอะไรจะเสนอไหม 
นำยก 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :  วำระอ่ืน ๆ มีเรื่องอะไรจะเสนอไหมป้องกันมีอะไรจะเสนอไหม 
นำยก 
จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงษ์ค ำ     :  เรียนท่ำนนำกยก ท่ำนรองนำยก ท่ำนรองปลัด ผอ.กองทุกท่ำน และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก 
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ      ท่ำนครับ ผมอยำกสอบถำมควำมก้ำวหน้ำของกำรซ่อมรถดับเพลิงครับ ท่ำนรองพุตสมำ 
 เป็นอย่ำงไรครับเรื่องซ่อมรถดังเพลิง 
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นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  : ขออนุญำตเมื่อวำนทำงร้ำนกัมปำนำถร้ำนซ่อมรถได้ประสำนมำหำผมเขำได้สั่งใบพัดแต่ 
รองนำยก ใบพัดใหม่ใช้ไม่ได้เลยเอำใบพัดเก่ำน ำมำฟอกท ำใหม่ครับท ำให้ได้สภำพเหมือนเดิม  เขำจึง 
 ให้น ำรถดับเพลิงเข้ำอู่ เพื่อที่จะท ำเสำร์อำทิตย์ให้เสร็จครับ เมื่อเสร็จแล้วเขำจะแจ้งอีกครั้ง 
 ครับ 
นำยสุนทร พิมพำค ำ : ขอให้ท่ำนธงศักดิ์ติดตำมด้วยนะครับ  มีอะไรจะเสนออีกไหมครับ 
นำยก อีกเรื่องกำรท ำโครงกำรขอให้ไปศึกษำระเบียบกำรน ำเงินสะสมมำใช้ขอให้ไปศึกษำด้วยส่วน 
 เรื่องเงินสะสมของ อบต.จะน ำมำใช้ได้ไหม มีระเบียบกำรใช้อย่ำงไร 
นำงจูนจิรำ  ภูขำว : อบต.ที่จะน ำเงินสะสมมำใช้ได้ต้องมีเงินสะสมสิบล้ำนขึ้นไปค่ะ 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :  วำระอ่ืน ๆ มีเรื่องอะไรจะเสนออีกไหม 
นำยก 
ที่ระชุม  :  ไม่มี 

เลิกประชุมเวลำ  ๑๑.๓๐  น.  
 (ลงชื่อ)             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 

        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

               (นำยสุนทร  พิมพำค ำ) 
             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  



 
รายงานการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม คณะผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
วันจันทร์ ที่   ๖ มีนาคม  ๒๕๖๑ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยสุนทร  พิมพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สุนทร  พิมพำค ำ 
๒ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร  
๓ นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ 
๔ นำงสำววรรณวิภำบำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ วรรณวิภำบำงส ำรวจ 
๕ นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร ภิรม  ภูด่ำนงัว 
๖ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ปริศนำ  ทองดอนบม 
๗ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว 
๘ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต์ ชำติ  ภูกันดำร 
๙ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร ร ำไพ  หำญโงน 

๑๐ นำยส ำลี  แพงโพนทอง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ส ำลี  แพงโพนทอง 
๑๑ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ อ ำนำจ  ภูอำกำศ 
๑๒ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ ปิยรัตน์  ภูกันดำร 
๑๓ นำยนิรุช  หมั่นสะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ นิรุช  หมั่นสะเกษ 
๑๔ นำยกิตติ  ภูคงสี จ้ำงเหมำบริกำร กิตติ  ภูคงสี 
๑๕ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ช ำนำญงำน ธง  ศิริโยธำ 
๑๖ นำงรัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ พนักงำนจ้ำงทั่วไป รัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ 
๑๗ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง อรอุมำ  เรืองสุข 
๑๘ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี สุวชิต  เกื้อปัญญำ 
๑๙ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญชี ดวงเนตร  ภูอำกำศ 
๒๐ นำงสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล สุรีพร  ขันธมูล 
๒๑ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลัง ปฏิบัติกำร รัดตนันต์  ภูส ำรอง 
๒๒ นำงเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน เสถียร  ทองน้อย 
๒๓ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ กำนดำ  วิไลสิทธิ์ 
๒๔ จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงษ์ค ำ เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงษ์ค ำ 
๒๕ สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง หัวหน้ำส ำนักปลัด สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง 
๒๖ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ ผู้อ ำนวยกองช่ำง บงกำร  ค ำศิริรักษ์ 
๒๗ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ ประพันธ์  จันทะประทัด 
๒๘ นำยพงษ์ศักดิ์  นำมพุทธำ ครูผู้ดูแลเด็ก พงษ์ศักดิ์  นำมพุทธำ 
๒๙ นำยธงศักดิ์  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง ธงศักดิ์  อินทพรม 

 
  



- ๒ – 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๓๐ นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ยุภำวดี  ภูผำหลวง 
๓๑ นำยนิกรณ์  ภูกำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร นิกรณ์  ภูกำบิน 
๓๒ นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ นักทรัพยำกรบุคล ช ำนำญกำร รัชนีย์  ภูขะมำ 
๓๓ นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๒ นำยสถิตย์   เฉยไสย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
๓ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๔ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยกฯ  
๕ นำงดวงใจ  สะโนนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๖ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล  
๗ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๘ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๙ นำงสำวสุกัญญำ  หมั่นสะเกษ จ้ำงเหมำบริกำร  

๑๐ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ  
๑๑ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๒ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๓ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๔ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ  
๑๕ นำยสมำน  เทียบมำก นักกำรภำรโรง  
๑๖ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  
๑๗ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๘ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๙ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร  
๒๐ นำงสำวหทัยนุช  ทุมรินทร์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร  
๒๑ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  
๒๒ นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง นักพัฒนำชุมชน  
๒๓ นำงจูนจิรำ  ภูขำว ผู้อ ำนวยกองคลัง  
๒๔ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  
๒๕ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

 
  



- ๓ – 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
   เมื่อได้เวลำ ๐๙.๓๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยสุนทร  พิมพำค ำ  นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ได้เปิดกำรประชุมประจ ำเดือนมีนำคม  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ 

ระเบียบวารที่ ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ๑. ขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ทุกคนที่เข้ำร่วมบุญคูนลำน บุญคูนลำนได้รับรำงวัลกี่รำงวัลปริศนำ 
นำยกฯ 
นำงปริศนำ  ทองดอนบม : เรียนท่ำนนำยกฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน บุญคูนลำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ฯ  หนองอิเฒ่ำได้รับ ๒ รำงวัล ค่ะคือรำงวัลซุ้มได้รับรำงวัลชมเชย ได้รับรำงวัล ๒,๕๐๐ บำท 
และรำงวัลส ำหรับอำหำรอิสำนได้รับรำงวัลชมเชยได้รับรำงวัล ๖๐๐ บำท  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : รำงวัลได้รับหรือยังถ้ำรับแล้วอยู่กับใคร 
นำยกฯ 
นำงปริศนำ  ทองดอนบม : รับแล้วค่ะรำงวัลส ำหรับอำหำรหนูรับแล้วมอบให้ท่ำนรองพุตสมำ ส่วนรำงวัลซุ้มให้ท่ำนรอง 
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ฯ  พุตสมำไปรับเองค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ๒. ขอบคุณพนักงำนผู้ที่เป็นตัวแทนไปฟ้อนร ำภูไทยบวงสรวงพระยำไชยสุนทรที่จังหวัด 
นำยกฯกำฬสินธุ์เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ มีใครไปบ้ำง 
นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง   :  ไปด้วยกัน ๕ คนค่ะ ประกอบด้วย 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร      ๑. นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 
       ๒. นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง 
       ๓. นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ 
       ๔. นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ 
       ๕. นำงเสถียร  ทองน้อย 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ๓. ช่วงนี้จะมีโครงกำรไทยยั่งยืนต้องออกประชุมเพ่ือรับทรำบปัญหำของทุกหมู่บ้ำน 
นำยกฯ โดยใช้งบประมำณหมู่บ้ำนละ ๗,๖๐๐ บำท ซึ่งใช้เป็นค่ำอำหำรและค่ำเบี้ยส ำหรับ 
 เจ้ำหน้ำที่ออกประชุม 
 ๔. โครงกำรคนกำฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง โดยกำรออกส ำรวจแล้วขอสิ่งของให้อย่ำงเช่น  
 ให้ไก่ไปเลี้ยง ให้เมล็ดพันธุ์ผักไปปลูก 
 ๕. โครงกำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรสัญจร ต่อไปจะไม่ออกสัญจรเนื่องจำก เทศบำล 
 อบต.ไม่มีงบประมำณในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรนี้  
 ๖. โครงกำรนำยอ ำเภอพำไปวัดก็จะออกเหมือนที่เคยท ำมำแต่จะไม่ใช้งบประมำณของ 
 เทศบำล อบต. ในกำรจัดท ำอำหำร 
 ๗. โครงกำรอ ำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  ก็จะออกเคลื่อนที่เหมือนที่เคยท ำมำ แต่ใช้งบประมำณ 
 น้อยลง  กำรเลี้ยงอำหำรให้เลี้ยงเฉพำะหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 ๘. เรื่องกำรช่วยเหลือดับเพลิงเมื่อเกิดเพลิงไหม้  ท่ำนธงศักดิ์จะให้ประสำนอย่ำงไร เวลำมี 
     เหตุเกิดติดต่อไม่ได้จะให้ท ำอย่ำงไร 
 
  



- ๔ - 
นำยธงศักดิ์  อินทะพรม : สำมำรถโทรศัพท์ติดต่อได้เลยครับ ทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุผมก็จะไปช่วยทุกครั้งครับ 
พนักงำนขับรถน้ ำฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ๙. ช่วงนี้จะมีไข้หวัดใหญ่ระบำด  โรคท้องร่วง  โรคพิษสุนัขบ้ำ  ถ้ำสุขนัขกัดสงสัยว่ำจะเป็น 
นำยกฯ                       สุนขับ้ำห้ำมฆ่ำ ให้จับสุนัขขังไว้  ตอนนี้สุนัขบ้ำเกิดข้ึนที่ต ำบลดอนสมบูรณ์ข้อบัญญัติได้ตั้ง 
 ไว้ไหม ธิดำรัตน์ 
นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ    :  ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บำท ค่ะ 
นักวิเครำะห์ฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : มอบให้งำนป้องกันออกส ำรวจสุนัขแมว แล้วด ำเนินกำรจัดหำวัคซีน ป้องกันได้ไปอบรม 
นำยกฯมำแล้วใช่ไหมครับ 
จ่ำเอกฐิติพงษ ์ หงษ์ค ำ        : ครับผมได้ไปอบรมเรื่องกำรฉีดวัคซีน และควำมรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ำครับ                       
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ วัคซีนใช้ตัวละโดส รำคำโดสละ ๒๕ บำท  จ ำนวนสุนัขและแมวที่ส ำรวจไว้ปีที่แล้วมี 
 ประมำณ ๗๐๘  ตัว  งบประมำณที่ตั้งไว้คิดว่ำไม่พอครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ปีนี้ให้ใช้งบประมำณท่ีตั้งไว้ไปก่อนช่วงนี้เป็นช่วงยื่นภำษีนะครับ จำกวันที่เท่ำไหร่ถึง 
นำยกฯ                       เท่ำไหร่ครับ 
นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง   :  ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ ๑  มกรำคำ  ถึง ๙  เมษำยน ค่ะ 
นักวิชำกำรคลัง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : โครงกำรวำงท่อไปถึงไหนแล้ว 
นำยกฯ 
นำงจูนจิรำ  ภูขำว         : ได้ท ำสัญญำแล้วค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เรื่องจัดซื้อรถจะด ำเนินกำรเมื่อไหร่ 
นำยกฯ 
นำงจูนจิรำ  ภูขำว         : รอ ผอ.กองคลังคนที่จะย้ำยมำใหม่ด ำเนินกำรค่ะ 
ผอ.กองคลัง 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑) 
ที่ประชุม มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เรื่องกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนดูจำกรำยชื่อแล้วลงชื่อไปไม่มำก สำเหตุที่ไม่ไปเพรำะอะไร 
นำยกฯ ได้ท ำสัญญำกับกรู๊ปทัวร์แล้ว จะท ำอย่ำงไร 
นำงจูนจิรำ  ภูขำว         : สำเหตุที่ไม่ลงชื่อเนื่องจำกทุกคนยังติดภำรกิจเรื่องลูกยังไม่ปิดเทอม เนื่องจำกช่วงวันที่จะไป 
ผอ.กองคลัง เป็นช่วงที่ลูกก ำลังสอบ จึงขอเลื่อนวันไปศึกษำดูงำนได้อีกไหมค่ะ  ทุกคนเสนอมำค่ะ 
นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ    :  ขออนุญำตที่ประชุมนะค่ะ เนื่องจำกตำมที่ได้ลงมติไว้ว่ำจะไปเที่ยวเกำะเสม็ด แต่เมื่อ 
นักวิเครำะห์ฯ โปรแกรมออกมำไม่มีเลยค่ะ สถำนที่ที่จะไปไม่มีควำมประทับใจค่ะเป็นสถำนที่เดิมที่เคยไป 
 ค่ะ 
 
  



- ๕ - 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : จะยกเลิกได้ไหม 
นำยกฯ 
นำงจูนจิรำ  ภูขำว         : ได้ค่ะท่ำนนำยกต้องประสำนกับบริษัททัวร์ เนื่องจำกยังไม่ท ำจัดซื้อจัดจ้ำง 
ผอ.กองคลัง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : จะยกเลิกได้ไหม 
นำยกฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เดี๋ยวจะประสำนกับบริษัททัวร์ก่อนว่ำจะเลื่อนได้ไหมดวงเนตรมีเงินเข้ำพอที่จะจัดท ำ 
นำยกฯ                       โครงกำรได้หรือยัง 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  : มีประมำณ ๒๐๐,๐๐๐ บำท ค่ะ                 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เรื่องกำรจ่ำยเบี้ยเป็นอย่ำงไร ธิดำรัตน์ ก็ขอให้ช่วยกันนะครับ เพรำะนักพัฒนำชุมชนลำ 
นำยกฯ ผู้สูงอำยุถำมถึงเรื่องเบี้ยอยู่                   
นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ    :  จะจ่ำยวันศุกร์ค่ะ ได้แจ้งผู้สูงอำยุแล้วค่ะจะประสำนนักพัฒนำชุมชนก่อนค่ะ 
นักวิเครำะห์ฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เรื่องรถน้ ำระบบสูบน้ ำเป็นอย่ำงไรธงศักดิ์มีปัญหำไหม 
นำยกฯ  
นำยธงศักดิ์  อินทะพรม  : เรื่องระบบสูบน้ ำผมขอเสนอให้ท ำท่อเพ่ือไปรองรับน้ ำจำกประปำระบบกำรสูบจะใช้ในช่วงที่ 
พนักงำนขับรถฯ จ ำเป็นเท่ำนั้น เพื่อบ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้นำน  หำกใช้ระบบสูบทุกครั้งจะท ำให้เสียง่ำย ผม 
 ขอเสนอให้ท ำเหมือน อบต.หนองตอกแป้นครับ 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์   :  ผมขอเสนอให้ไปศึกษำกับหน่วยงำนที่ใช้รถสูบน้ ำเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติครับ 
ผอ.กองช่ำง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ผมเห็นด้วยขอให้ไปศึกษำหำแนวทำงปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติต่อไป  นักทรัพยำกร 
นำยกฯบุคคลเป็นอย่ำงไรผู้ช่วยมำปฏิบัติงำนอย่ำงไร  กำรประเมินขอให้ประเมินตำมควำมเป็นจริง 
 ตำมกำรมำปฏิบัติงำนนะครับ 
นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ    : ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชำค่ะ  
นักทรัพยำกรบุคคลฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : มีอะไรจะเสนออีกไหมครับ 
นำยกฯ 
นำงจูนจิรำ  ภูขำว         : เรียนท่ำนนำยกและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กองคลังส ำหรับพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ไม่
ผอ.กองคลัง ทรำบว่ำจะเดินหน้ำไปอย่ำงไรค่ะ  ณ ขณะนี้เอกสำรเสร็จเรียบร้อย ๘ รำย ยังเหลืออีก ๑  
 รำย ค้ำงอยู่ที่ห้องส ำนักปลัด  จึงขอควำมร่วมมือส ำนักปลัดช่วยด ำเนินกำรต่อด้วยค่ะหรือว่ำ 
 มีปัญหำอะไรก็ขอให้รีบด ำเนินกำรด้วยค่ะ และขอควำมร่วมมือพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรทั้ง 
 ๙ รำย ขอให้ปฏิบัติงำนช่วยกันอย่ำงเต็มที่เพรำะค่ำแรงก็ได้เพ่ิมข้ึนก็ขอให้ช่วยกันนะค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : มีปัญหำอะไรหรือติดขัดตรงไหนที่เรื่องยังไม่ได้เซ็นหัวหน้ำส ำนักปลัด 
นำยกฯ 

- ๕ - 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง  :  เรียนท่ำนนำยก และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ตำมระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นหน้ำที่ 
หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ ของหัวหน้ำงำนพัสดุเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบพัสดุ กำรด ำเนินกำรจ้ำงต้อง 
 จัดท ำสัญญำจ้ำงตำมระเบียบ ตำมที่ดูเอกสำรส่วนมำกกำรจ้ำงแต่ละเดือนสัญญำจ้ำงยังไม่ 
 เสร็จ  รำยที่มีปัญหำยังไม่ได้เซ็นเนื่องจำกกรรมกำรตรวจรับเป็นนำงกษมำ  และนำงกษมำ 
 ได้ลำป่วย  ผอ.กองคลังจึงได้ท ำค ำสั่งเพ่ิมเติมแต่งตั้งคณะกรรมกำรแทนนำงกษมำ  ตอนนี้ 
 เอกสำรส่งมำถึงส ำนักปลัดวันนี้ครับ วันนี้ก็คงเสร็จครับ 



นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ท ำไมจ้ำงเหมำถึงมีปัญหำทุกเดือน 
นำยกฯ 
นำงจูนจิรำ  ภูขำว         : มีปัญหำเนื่องจำกชุดตรวจรับลำป่วย คณะกรรมกำรไม่ครบก็เลยท ำให้เกิดปัญหำต้องแต่งตั้ง
ผอ.กองคลัง คณะกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ลำให้ครบค่ะก็เลยท ำให้เกิดกำรล้ำช้ำค่ะ 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง  :  คณะกรรมกำรตรวจรับครั้งต่อไปก็ขอให้เวียนตำมที่ได้ประชุมลงมติไว้นะครับ 
หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ 
นำงจูนจิรำ  ภูขำว         : เวียนค่ะและก็ได้ดูตำมควำมเหมำะสมค่ะส ำนักงำนปลัดจะเวียนคณะกรรมกำร 
ผอ.กองคลัง เหมือนเดิมค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ท ำไมไม่เอำคณะกรรมกำรชุดเดิมตรวจรับเพรำะจะท ำให้ผู้ท ำเอกสำรเกิดควำมยุ่งยำกถ้ำ 
นำยกฯ เวียนตรวจ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์      : เรียนท่ำนนำยก และผู้เข้ำประชุมทุกท่ำน ดิฉันขอเสนอว่ำจ้ำงเหมำบริกำรส่วนไหนก็ขอให้ 
ผอ.กองกำรศึกษำ ส่วนนั้นตรวจค่ะ  ตรวจพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรแยกเป็นส่วนเลยค่ะ    
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : หัวหน้ำส ำนักปลัดเหตุผลที่ต้องกำรเวียนคณะกรรมกำรตรวจเนื่องจำกอะไร 
นำยกฯ 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง  :  เหตุผลที่ต้องเวียนคณะกรรมกำรตรวจเนื่องจำกผู้ที่ไม่ได้ตรวจรับ ก็จะได้ตรวจ 
หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ ทุกคนครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : จ้ำงเหมำบริกำรส ำนักปลัดมีก่ีคน 
นำยกฯ 
นำงจูนจิรำ  ภูขำว         : มี ๓ คนค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ใช้คณะกรรมกำรตรวจกี่คน 
นำยกฯ 
นำงจูนจิรำ  ภูขำว         : ๙ คนค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ใครที่ยังไม่เป็นคณะกรรมกำรตรวจรับ 
นำยกฯ 
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน  : ดิฉันได้ตรวจรับ ๒ คน ค่ะ 
นักจัดกำรงำนทั่วไปฯ 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง  :  ผมได้ตรวจรับ ๒ คนครับ 
หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ 
  



- ๖ - 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ใครยังไม่ตรวจก็ให้แต่งตั้งขึ้นมำตรวจรับให้ครบ 
นำยกฯ 
นำงจูนจิรำ  ภูขำว         : ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำงดังนี้.- 
ผอ.กองคลัง ๑. นำยส ำลี  แพงโพนทอง  คณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำงประกอบด้วย 
      สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง ประธำนกรรมกำร 
      นำงสำยทอง  กำรฟ้ำเลื่อน กรรมกำร 
      นำยนิกรณ์  ภูกำบิน กรรมกำร 
 ๒. นำยมงคล  อินอุ่นโชติ  คณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำงประกอบด้วย 
     นำยสถิตย์   เฉยไสย ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ กรรมกำร 
 จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงส์ค ำ กรรมกำร 
 ๓. นำยไชยรัตน์   เหล่ำพร 
 นำงธิดำรัตน์ภูเพ็งใจ ประธำนกรรมกำร 
 นำงยุภำวดีภูผำหลวง กรรมกำร 
 นำงสุวชิตเกื้อปัญญำ กรรมกำร 
นำงจูนจิรำ  ภูขำว         : ขอขอควำมร่วมมือกับพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรทุกคนด้วยนะค่ะ วันไหมที่โรงเรียนผู้สูงอำยุ 
ผอ.กองคลัง เปิดเรียนก็ขอควำมร่วมมือช่วยกันหน่อยนะค่ะ  ผู้หญิงก็ช่วยบริกำรน้ ำอำหำรให้ผู้สูงอำยุ 
 ส่วนผู้ชำยก็ขอให้ช่วยกันจัดสถำนที่ค่ะ และในวันนั้นก็ให้มำท ำงำนแต่เช้ำด้วยนะค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : มีอะไรจะเสนออีกไหม 
นำยกฯ 
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน  : ขอเสนอเรื่องกำรเก็บขยะพิษขอควำมร่วมมือกับผู้ที่รับผิดชอบออกเก็บด้วยค่ะ และอีก 
นักจัดกำรงำนทั่วไปฯ เรื่องถังขยะที่เขำแจกมำเมื่อไปประชุมที่เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์เขำแจกมำจ ำนวน ๓ ถัง  เขำ 
 ให้ไปตั้งไว้ในสถำนที่ท่องเที่ยวหรือที่สำธำรณะ ของเรำจะเอำไปตั้งที่ไหนค่ะ   
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เอำตั้งไว้ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ  มีอะไรจะเสนออีกไหม 
นำยกฯ 
ที่ระชุม  :  ไม่มี 

เลิกประชุมเวลำ  ๑๑.๓๐  น.  
 (ลงชื่อ)             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 

        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

               (นำยสุนทร  พิมพำค ำ) 
             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
  



รายงานการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม คณะผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

วันจันทร์ ที่   ๓ เมษายน  ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยสุนทร  พิมพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สุนทร  พิมพำค ำ 
๒ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุตสมำ  ช ำนำญพล 
๓ นำยสถิตย์   เฉยไสย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สถิตย์   เฉยไสย 
๔ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร สุจิตตรำ  กิ่งผำ 
๕ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จันทร์สุดำ  ภูอ่อน 
๖ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ปริศนำ  ทองดอนบม 
๗ นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร ภิรม  ภูด่ำนงัว 
๘ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต์ ชำติ  ภูกันดำร 
๙ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ช ำนำญงำน ธง  ศิริโยธำ 

๑๐ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง อรอุมำ  เรืองสุข 
๑๑ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก ขวัญเมือง  พิมพำค ำ 
๑๒ นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ 
๑๓ จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงส์ค ำ เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงส์ค ำ 
๑๔ นำงสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล สุรีพร  ขันธมูล 
๑๕ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลัง ปฏิบัติกำร รัดตนันต์  ภูส ำรอง 
๑๖ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญชี ดวงเนตร  ภูอำกำศ 
๑๗ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ อ ำนำจ  ภูอำกำศ 
๑๘ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี สุวชิต  เกื้อปัญญำ 
๑๙ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ อนงค์  ภูระบัตร 
๒๐ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ กำนดำ  วิไลสิทธิ์ 
๒๑ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ ผู้อ ำนวยกองช่ำง บงกำร  ค ำศิริรักษ์ 
๒๒ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ บรรลุ  ภูชัน 
๒๓ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร สมดี  ภูแสงสั่น 
๒๔ นำงสำววรรณวิภำบำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ วรรณวิภำบำงส ำรวจ 
๒๕ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร ร ำไพ  หำญโงน 
๒๖ นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ นักทรัพยำกรบุคล ช ำนำญกำร รัชนีย์  ภูขะมำ 
๒๗ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ์ 
๒๘ นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ยุภำวดี  ภูผำหลวง 
๒๙ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล  

 
  



- ๒ – 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๓๐ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร  
๓๑ นำงรัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ พนักงำนจ้ำงทั่วไป รัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ 
๓๒ นำยสมำน  เทียบมำก นักกำรภำรโรง สมำน  เทียบมำก 
๓๓ สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง หัวหน้ำส ำนักปลัด สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง 
๓๔ นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำยนิกรณ์  ภูกำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  
๒ นำยส ำลี  แพงโพนทอง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร  
๓ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  
๔ นำยนิรุช  หมั่นสะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ  
๕ นำยกิตติ  ภูคงสี จ้ำงเหมำบริกำร  
๖ นำงเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน  
๗ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ  
๘ นำยพงษ์ศักดิ์  นำมพุทธำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๙ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  

๑๐ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยกฯ  
๑๑ นำงดวงใจ  สะโนนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๒ นำยธงศักดิ์  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง  
๑๓ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๔ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๕ นำงสำวสุกัญญำ  หมั่นสะเกษ จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๖ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๗ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๘ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๙ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ  
๒๐ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร  
๒๑ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร  
๒๒ นำงสำวหทัยนุช  ทุมรินทร์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร  
๒๓ นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง นักพัฒนำชุมชน  
๒๔ นำงจูนจิรำ  ภูขำว ผู้อ ำนวยกองคลัง  

 
  



- ๓ – 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
   เมื่อได้เวลำ ๐๙.๓๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยสุนทร  พิมพำค ำ  นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ได้เปิดกำรประชุมประจ ำเดือนเมษำยน  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑ 

ระเบียบวารที่ ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เชิญรองพุตสมำแจ้งให้ที่ประชุมทรำบเกี่ยวกับกำรประชุมประจ ำเดือนที่อ ำเภอยำงตลำดใน
นำยกฯ                        วนัที่ ๒ เมษำยน เชิญครับ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล :  เรียนท่ำนนำยก และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนครับ ตำมที่ผมได้เข้ำร่วมประชุมประจ ำเดือน
รองนำยกฯ                    ทีอ่ ำเภอยำงตลำดก็มีเรื่องรำชกำรดังนี้ครับ 
๑. มีกำรแจ้งจำกกรมอุตอนิยมแจ้งเตือนจำกช่วงวันที่ ๕ – ๗  เมษำยน ช่วงนี้จะมีพำยุฤดูร้อน 
 มีฝนตกมีลมกระโชกแรง  ถ้ำมีพำยุพัดผ่ำนแล้วท ำให้บ้ำนเสียหำยก็ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้ำน 
    ผู้ใหญ่บ้ำนแจ้งอ ำเภอ อ ำเภอแจ้งจังหวัดเพ่ือประกำศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเพ่ือจะได้ให้ควำม 
    ช่วยเหลือต่อไป ก็ขอให้ผู้เกี่ยวข้องรำยงำนเป็นหนังสือนะครับ โดยแจ้งชื่อ-สกุล อำชีพ และ 
    ควำมเสียหำยที่ได้รับ ผู้ใหญ่บ้ำนรำยงำนก ำนันในพ้ืนที่ ก ำนันรำยงำนท้องถิ่นเพ่ือให้ 
    ช่วยเหลือเป็นเบื้องต้นก่อน  ในช่วงวันที่ ๕-๗ นี้  ก็ขอให้เฝ้ำระวังเมื่อมีกำรเกิดควำม 
    เสียหำยเนื่องจำกพำยุดังกล่ำวก็ให้ช่ำงรีบออกไปประมำณกำรทันทีไม่ต้องรอเวลำรำชกำร 
    นะครับ 
 ๒. ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่หยุดยำวตั้งแต่วันที่  ๑๒ – ๑๖  เมษำยน จึงขอให้ 
     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเทศบำลตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงดังกล่ำว 
     และให้ยึดกฎหมำยเป็นหลักในกำรตรวจตรำกำรดื่มสุรำขับรถ ให้ใส่หมวดกันน็อกเวลำขับ 
     ขี่รถจักรยำนยนต์ เมื่อเมำแล้วก็ขอให้นอนพักเสียก่อนถึงเดินทำงต่อ กำรแต่งกำยก็อย่ำให้ 
     เป็นในลักษณะอนำจำร ถ้ำเจอก็ขอให้ตักเตือน 
 ๓. เรื่องเก่ียวกับพิษสุนัขบ้ำ มีหลำยหน่วยงำนที่ท ำกำรฉีดวัคซีน และด ำเนินกำรส ำรวจไป 
 เรียบร้อยแล้ว แต่ก็ยังมีหน่วยงำนที่ยังไม่ด ำเนินกำร และช่วงนี้วัคซีนขำดตลำด ขอให้ 
 จัดซื้อตำมจ ำนวนที่ส ำรวจไปกรมสนับสนุนให้เท่ำที่แจ้งยอดส ำรวจไปถ้ำไม่พอก็ขอให้ใช้ 
 งบประมำณท่ีตั้งไว้ในข้อบัญญัติ  ปศุสัตว์แจ้งให้กันวัคซีนไว้  ๑๐% เพ่ือไว้ฉีดลูกสุนัขที่จะ 
 เกิดใหม่  สุนัขท่ีไม่มีเจ้ำของขอให้จับใส่กรงไว้แล้วแจ้งปศุสัตว์เพ่ือที่จะน ำสัตว์ไปสถำน 
 กักกันสัตว์ที่จังหวัดนครพนมถ้ำไม่ฆ่ำก็ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรด้วยนะครับกำร 
 จัดซื้อวัคซีนไม่ต้องรอ ๕ บริษัทที่แจ้งมำตำมหนังสือ แต่ขอให้มี  อย. รับรองก็สำมำรถ 
 จัดซื้อได้ 
 ๔. โครงกำรไทยยั่งยืนที่ท่ำนรองปลัดออกพ้ืนที่  โดยจะมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดซื้อจัด 
 จ้ำง คณะกรรมกำรเบิกจ่ำย คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ   ตำมประชำกรแต่ละหมู่บ้ำน 
 เมื่อได้โครงกำรมำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ ก็จะเป็นผู้ออกส ำรวจออกประเมิน 
 แต่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงจะเป็นคณะกรรมกำรประจ ำหมู่บ้ำนเป็นผู้ด ำเนินกำร ช่วงวันที่  - 
 
 
  



- ๔- 
 ๑ – ๑๐ เมษำยน จะออกประชำคมคัดเลือกคณะกรรมกำร จะท ำกำรเบิกจ่ำยช่วงวันที่ – 
     ๑ –๑๐ พฤษภำคม  ก็ขอแจ้งให้ทรำบเท่ำนี้ก่อนครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑) 
ที่ประชุม มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ช่วงวันที่ ๕ – ๗  เมษำยนกรมอุตุฯทแจ้งเตือนเรื่องพำยุฤดูร้อน กำรตั้งจุดตรวจกี่จุด 
นำยกฯ เรื่องพิษสุนัขบ้ำของเรำถึงขั้นตอนไหนแล้ว 
จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงส์ค ำ:จุดตรวจก็ตั้งสองจุดครับรำยงำนไปแล้วครับ  ส่วนเรื่องพิษสุนัขบ้ำอยู่ขั้นตอนก ำลังจัดท ำ 
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯโครงกำรครับ 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง  :  กรมสนับสนุนเงินงบประมำณมำตำมจ ำนวนที่ได้ส ำรวจและลงทะเบียน ส่วนที่ไม่พอก็ให้
หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ ใช้งบประมำณท่ีตั้งไว้ในข้อบัญญัติ โดยส ำนักปลัดเป็นผู้จัดท ำโครงกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
     วัคซีนตำมระบียบพัสดุ  ต้องผ่ำน ๕ บริษัทตำมหนังสือแจ้งให้ทรำบแล้วนั้น  โดยต้องม ี
 อย.รับรองด้วย 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : โครงกำรไทยยั่งยืนถึงขั้นตอนไหนแล้วรองปลัด 
นำยกฯ  
นำยสถิตย์   เฉยไสย : ถึงข้ันตอนเข้ำรอบที่สองรับทรำบค ำสั่งครับ ส่วนเรื่องพิษสุนัขบ้ำก็ขอให้จัดท ำโครงกำร 
รองปลัดฯ เพ่ือที่จะด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อไปในส่วนกำรขุดลอกหนองน้ ำได้จำกโครงกำรไทย 
 ยั่งยืน หลัก ๆ หนองหมู่ที่สองขอให้จัดท ำโครงกำรนี้ไว้  จำกรอบที่หนึ่งที่หมู่บ้ำนท ำเข้ำไปก็ 
 จะได้รับกำรอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรีแล้วจะมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
 เองสองแสนแรกมำก่อน สำมแสนหลังเป็นเรื่องของกำรเกษตรตำมมำนี้คือรอบที่สองรอบ 
 ทีส่ำมก็จะเริ่มเดือนเมษำยนนะครับ ก็ประมำณนี้ครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ต่อไปเป็นขั้นตอนไหนที่ช่ำงจะออกประมำณกำร 
นำยกฯ  
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์   : เรียนท่ำนนำยกผมขอเสนอควำมคิดเห็นด้วยครับท่ำนปลัดได้ออกประชำคมแต่ละหมู่บ้ำน 
ผอ.กองช่ำง แล้วก็คงทรำบว่ำแต่ละหมู่บ้ำนเขำต้องกำรอะไรและ 
  ท่ำนรองก็คงได้มีข้อมูลแล้วนะครับก็ขอให้ท่ำนรองส่งรำยละเอียดมำให้ผม ผมจะได้ให้ช่ำง 
  ออกส ำรวจประมำณกำรนะครับ และขอเสนอให้ท่ำนรองปลัดแนะน ำชำวบ้ำนให้ท ำโครงกำร 
  ที่เห็นว่ำมีประโยชน์หน่อยนะครับ ก็อย่ำให้รอแต่งบของ อบต.  ถ้ำเสนอขอได้ก็ให้ขอจำก 
  โครงกำรนี้เลยนะครับขอให้ท่ำนช่วยแนะน ำประชำชนด้วยครับขอฝำกครับ   
นำยสถิตย์   เฉยไสย: ไม่ใช่บทบำทของเรำเป็นกำรแสดงออกถึงควำมต้องกำรของเขำเรำจะบังคับเขำไม่ได้นะครับ   
รองปลัดฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ตอนนี้สรุปหรือยังว่ำแต่ละหมู่บ้ำนเขำต้องกำรอะไร 
นำยกฯ  
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นำยสถิตย์   เฉยไสย: สรุปแล้วครับเดี่ยวจะจัดท ำเอกสำรเสนอให้ท่ำนนำยกทรำบอีกครั้งหนึ่งครับ 
รองปลัดฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : หมู่ ๙ สรุปได้โครงกำรอะไร 
นำยกฯ  
นำงรัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ: หมู่ ๙ ได้โครงกำรขุดลอกค่ะ  
พนักงำนจ้ำง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : หมู่ ๕ สรุปได้โครงกำรอะไร 
นำยกฯ  
นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว:   โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำจำก อบต.ไปหมู่บ้ำนค่ะ  
พนักงำนจ้ำง 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์   : ถ้ำเป็นขยำยเขตไฟฟ้ำก็ขอข้อมูลด่วนด้วยนะครับเพรำะต้องได้แจ้งไฟฟ้ำให้เข้ำมำประมำณ 
ผอ.กองช่ำง    กำร 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล :  เรียนท่ำนนำยก ขออนุญำตที่ประชุมเก่ียวกับโครงกำรไทยยั่งยืนผมไม่ได้ออกประชุมร่วม แต่
รองนำยกฯ                    ผมได้ทรำบมำเป็นกำรออกประชำคมเพ่ือจัดท ำโครงกำรตำมควำมต้องกำรของหมู่บ้ำนแต่ 
 ละหมู่โดยมีวงเงินที่จัดท ำโครงกำรให้หมู่บ้ำนละ ๒๐๐,๐๐๐ บำท  โดยจะออกประชำคม 
 เป็นรอบ ๆ ไป โดยเมื่อได้โครงกำรที่จะจัดท ำแล้วก็จะแจ้งให้ช่ำงออกส ำรวจประมำณกำรจะ 
 เป็นในลักษณะนี้นะครับ  โดยไม่จ ำเป็นว่ำจะท ำหนึ่งโครงกำร  เขำก ำหนดไว้ว่ำเงินจ ำนวน 
 ๒๐๐,๐๐๐ บำท จัดท ำได้ไม่เกิน ๒ โครงกำร                    
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เรื่องกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุท ำไมถึงเบิกเงินให้เขำช้ำเนื่องจำกสำเหตุอะไร ผอ.กองคลัง 
นำยกฯ  
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  :  ผอ.กองคลังยังไม่เข้ำค่ะ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ดวงเนตรชี้แจงด้วยสำเหตุอะไรถึงได้เบิกเงินช้ำ 
นำยกฯ  
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  :  ยอดสะสมมำตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ค่ะ ตั้งแต่  ผอ.กองคลังมำรับงำน สำเหตุเนื่องจำกไปเบิกวัสดุ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี  มำใช้เลื่อย ๆ ก็เลยท ำให้มียอดสะสมมำตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เงินมีไหม ถ้ำมีก็ท ำไมไม่เบิกให้เขำ 
นำยกฯ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  :  มีค่ะ ทยอยเบิกอยู่ค่ะ  เงินที่เรำตั้งไว้ในข้อบัญญัติปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท แต่เรำใช้เกินค่ะ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี  จึงท ำให้มียอดสะสมค้ำงจ่ำยในปีถัดไปค่ะ 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์   :  ขออนุญำตครับผมขอฝำกไปถำม ผอ.กองคลังด้วยครับ ฝำกดวงเนตรด้วยครับ เมื่ออำทิตย์ที่ 
ผอ.กองช่ำง    แล้ว ผอ.กองคลังกระดำษหนึ่งแผ่นไปให้ผมว่ำให้กองช่ำงรับผิดชอบเกี่ยวกับวัสดุส ำนักงำน 
    โดยให้เจ้ำพนักงำนพัสดุไปชี้แจงรำยละเอียด แต่เจ้ำพนักงำนพัสดุชี้แจงรำยละเอียดไม่ 
    ชัดเจน ผมขอให้ ผอ.กองคลังชี้แจงรำยละเอียดให้ทรำบด้วยครับ 
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นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ :   เรียนท่ำนนำยก  อย่ำงวัสดุส ำนักงำนของกองกำรศึกษำก่อนที่จะใช้เรำก็ส ำรวจก่อน ถึงจะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ ไปจัดหำวัสดุ    ทำงกองคลังจะให้เรำท ำบันทึกขึ้นเพ่ือจัดซื้อนอกเหนือจำกท่ีเรำ ได้จัดหำ 
 วัสดุมำ โดยให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุน ำรำยรำยกำรไปให้กองกำรศึกษำจัดท ำบันทึกเมื่อวันศุกร์ 
    วันศุกร์กองกำรศึกษำก ำลังท ำกำรประเมินบุคลำกรในกองกำรศึกษำเลยไม่ได้จัดท ำให้ แต ่
    ในกำรจัดซื้อจริงเรำได้จัดท ำไปแล้วแต่มีส่วนที่เพ่ิมเป็นค่ำหมึก ๑๕,๐๐๐ บำท โดยที่ไม่ 
    ทรำบรำยละเอียด ก็ให้กองคลังชี้แจงให้ทรำบด้วยค่ะ  
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง  :  เรียนท่ำนนำยกฯ ในส่วนของส ำนักปลัด ได้ก ำชับอยู่แล้วว่ำใครจัดซื้ออะไรก็ขอให้ 
หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ             ด ำเนินกำรจัดซื้อต้องจัดท ำบันทึกขอจัดซื้อจัดจ้ำงให้ผู้บริหำรรับทรำบก่อนทุกครั้ง 
 ในกำรจัดซื้อวัสดุก็มีรำยละเอียดในกำรเบิกจ่ำยแต่ละรอบ แต่ที่ผ่ำนมำก็บอกว่ำค้ำงจ่ำย 
 ผมก็ไม่ทรำบเหมือนกัน เป็นเพรำะอะไรถึงค้ำงจ่ำย ถ้ำคลังบอกว่ำค้ำงจ่ำยผมว่ำผิด 
 พรบ. ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปี ๖๐  เพรำะต้องลงในระบบหมดผมกลัวว่ำจะผิดครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : มีบิลที่ไปเอำวัสดุจำกเขำมำมีไหม 
นำยกฯ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  :  มีค่ะ เป็นใบยืม แต่มียอดสะสมมำตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ค่ะ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ผอ.กองไม่เข้ำใจหรืออย่ำงไร 
นำยกฯ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  :  ผอ.กองคลังกลับมำจะเรียนให้ ผอ.กองทรำบและนัดประชุมอีกครั้งค่ะเพ่ือแจงรำยละเอียด 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี   ว่ำแต่ละปีท่ีผ่ำนมำมียอดค้ำงจ่ำยเท่ำไหร่จนถึงปัจจุบัน ค่ะ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ : แต่ละปีก็ตั้งงบประมำณไว้อยู่แล้วท ำไมไม่ตัดเป็นปีไป แต่ละส่วนก็ตั้งแยกไว้แล้วแต่ละปี 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : สรุปเดี๋ยวนี้มีเงินที่จะเบิกจ่ำยให้เขำไหม 
นำยกฯ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  :  มีค่ะแต่ไม่พอจ่ำย 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี    
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ให้ด ำเนินกำรเบิกให้เหลือยอดค้ำงที่น้อยที่สุดก่อน อผ.กองคลังจะย้ำย 
นำยกฯ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  :  เบิกได้อยู่ค่ะแต่มีปัญหำที่หัวหน้ำส่วนแต่ละส่วน 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี    
นำยสถิตย์   เฉยไสย:  เบิกข้ำมปีท ำได้ไหมกองคลัง ให้กองคลังเซ็นรับรองว่ำข้ำพเจ้ำได้รับของจริงผมจะเซ็นให้ถ้ำ 
รองปลัดฯเซ็นรับรองมำ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  :  ช่วงบ่ำย ผอ.กองคลังเข้ำมำจะชี้แจงรำยละเอียดให้ทรำบอีกครั้งหนึ่ง 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี    
นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ    :  เรียนท่ำนนำยก กำรไปเอำวัสดุ ดิฉันและพ่ีกษมำเคยไปเอำของมำครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บำท 
นักวิเครำะห์ฯ                แต่ก็ยังไม่ได้เบิกให้เขำเลย 
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นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  :  รอ ผอ.กองคลังมำชี้แจงรำยละเอียดค่ะ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี    
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล :  เรียนท่ำนนำยก ผอ.กองคลังก็เคยพูดกับผมอยู่ไม่ค่อยสบำยใจของที่เรำเอำมำก็มีบิลอยู่ 
รองนำยกฯ                   แล้วก็ต้องจ่ำยให้เขำถ้ำไม่จ่ำยเขำก็จะฟ้องร้องหน่วยงำน ซึ่งวัสดุที่จัดซื้อมำก็เป็นวัสดุ 
                                สิน้เปลืองที่ใช้ไปแล้วหมดไป ก็ขอให้ท ำกำรเบิกจ่ำยให้เขำให้เหลือค้ำงจ่ำยน้อยที่สุดช่วงนี้ก็ 
 ให้ไปจัดซื้อวัสดุจำกร้ำนอ่ืนก่อนนะครับ จะไม่มีปัญหำก็ขอควำมร่วมมือจำกทุกท่ำนครับ 
 และอีกเรื่องโครงกำรที่ไปเอำเก้ำอ้ีส ำหรับโรงเรียนผู้สูงอำยุไปถึงไหนแล้วครับยังไม่เห็น 
 เสนอเรื่องขึ้นมำเลย 
นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ    :  ท ำเรื่องโอนงบประมำณเรียบร้อยแล้วค่ะ  มีกำรแก้ไขบันทึกเสนออยู่ค่ะ 
นักวิเครำะห์ฯ                 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ตั้งแต่อำทิตย์ที่แล้วไม่ใช่หรือ 
นำยกฯ 
นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ    :  เป็นเรื่องบันทึกขอจัดซื้อค่ะ ส่วนหนูท ำเรื่องโอนงบประมำณค่ะ ท ำระบบมือก่อน ก่อนที่จะ 
นักวิเครำะห์ฯ ไปตัดจ่ำยในระบบอิลำแอสค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : จัดกำรให้ด้วย เพรำะท่ำนรองประดิษฐ์เป็นผู้ไปยืมเงินมำจัดซื้อเก้ำอ้ี 
นำยกฯ 
นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ    :  ขอเอกสำรกำรจัดซื้อเก้ำอ้ีด้วยค่ะ 
นักวิเครำะห์ฯ  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เอกสำรอยู่กับ ผอ.กองคลังเรื่องกีฬำจะจัดวันไหนกำนดำ 
นำยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ : จะจัดวันที่  ๒๖, ๒๗  ค่ะ จะได้ท ำหนังสือเชิญประชุมให้เขำมำจับสลำกแบ่งสีก่อนค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ ถึงจะท ำโครงกำรได้ตอนนี้ยังไม่มีรำยละเอียดค่ะ และต้องจับสลำกแบ่งโซนในกำรแข่งขัน 
 ก่อนค่ะ  หนังสือจัดท ำเรียบร้อยแล้วค่ะจะเสนอให้ท่ำนทรำบค่ะ  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ๒๖, ๒๗ เป็นพฤหัสบดี และวันศุกร์ ให้ท ำหนังสือเชิญ ส.อบต. ประชุม 
นำยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ : ค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เรื่องบุญบ้องไฟจะจัดวันไหน 
นำยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ : ต้องติดต่อคณะกรรมกำรก่อนถึงจะก ำหนดวันได้ค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : หนองอิเฒ่ำเป็นเจ้ำภำพปีนี้  งำนสงกรำนต์ได้ตั้งงบประมำณไว้ไหม 
นำยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ : ไม่ได้ตั้งค่ะ  สภำตัดออก 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
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นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เรื่องผ้ำป่ำของผู้สูงอำยุ วันที่ ๙  จะท ำอย่ำงไร 
นำยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ : ผู้สูงอำยุได้มำคุยกับท่ำนนำยกว่ำอย่ำงไรค่ะ แต่พ่อบัวเรียนบอกว่ำจะจ้ำงโปงรำงโรงเรียนค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำแต่เรื่องค่ำใช้จ่ำยอื่นไม่ทรำบค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ถ้ำจะจัดงำนสงกรำนต์พร้อมกับวันงำนผ้ำป่ำของผู้สูงอำยุ วันที่ ๙  จะท ำอย่ำงไร แต่เรำไม่มี 
นำยกฯ ประมำณ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ : ปีที่แล้วก็ไม่มีงบประมำณ เรื่องน้ ำอบ น้ ำหอม ค่ำดอกไม้  กองกำรศึกษำออกเองค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ปีที่แล้วไม่ได้ใช้งบ ก็ท ำดี   สำยทองจะท ำอย่ำงไร 
นำยกฯ  
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน  :  ก็ท ำรดน้ ำด ำหัวโดยไม่ใช้งบประมำณก็ได้ค่ะท ำร่วมงำนผ้ำป่ำของผู้สูงอำยุ 
นักจัดกำรงำนทั่วไป 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ : งำนผ้ำป่ำนำยกฯเป็นคนเปิดงำนเมื่อเสร็จจำกพิธีกำรทอดผ้ำป่ำแล้ว ก็ด ำเนินกำรรด 
ผอ.กองกำรศึกษำน้ ำด ำหัวต่อ กองกำรศึกษำก็จะรับผิดชอบเรื่องน้ ำอบน้ ำหอม  ก็คงไม่ใช้งบประมำณค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ด้ำนงบประมำณไม่ได้ใช้  พวกเรำทุกคนก็คงไปช่วยในกำรจัดสถำนที่และช่วยในด้ำนต่ำง ๆ 
นำยกฯ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล :  ขออนุญำตครับเนื่องจำกวันที่ ๙ เป็นวันจันทร์   กำรจัดสถำนที่จะช่วยกันจัดอย่ำงไร    
รองนำยกฯ                    ในเรื่องงบประมำณไม่มี งบประมำณในด้ำนอำหำรก็ไม่มี ทำงผู้สูงอำยุก็จะนิมนต์พระมำ 
 ฉันเพลที่หอประชุมด้วย  ในวันนั้นขอปิ่นโตพนักงำนคนละสำยเพ่ือที่จะมำท ำบุญด้วยกัน 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ : ก็ขอควำมร่วมมือกับทุกคนนะค่ะในเรื่องปิ่นโตเพ่ือถวำยเพลพระ ส่วนในเรื่องกำรจัดสถำนที่ 
ผอ.กองกำรศึกษำผู้สูงอำยุมีงบประมำณให้ในกำรจัด  ในเรื่องกำรจัดสถำนที่กองกำรศึกษำจะรับผิดชอบค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ดวงเนตรมีอะไรไหม 
นำยกฯ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  :  ในวันนั้นจะมีกิจกรรมอะไรบ้ำงค่ะ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี    
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ : วันนั้นจะเป็นกิจกรรมของผู้สูงอำยุค่ะ และได้คุยกับประธำนผู้สูงอำยุเป็นเบื้องต้นแล้วว่ำ 
ผอ.กองกำรศึกษำจะจ้ำงวงดนตรีโปงรำงของโรงเรียนหนองอิเฒ่ำ ในเรื่องเครื่องเสียงก็คงจะมำกับดนตรี  
                                  เรำก็คงไม่ได้จัดในเรื่องนั้น  
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล :  ขออนุญำตครับทำงผู้สูงอำยุได้มำขอควำมอนุเครำะห์ในด้ำนเครื่องเสียงเพ่ือที่จะน ำมำใช้ 
รองนำยกฯ                   ในวันงำน ในด้ำนดนตรีจะไม่จ้ำงแล้วเพ่ือประหยัดงบประมำณที่จะใช้  ในกำรจัดสถำนที่ก็ไม่ 
                                 มีงบประมำณ แล้วจะช่วยจัดอย่ำงไรเพรำะวันงำนเป็นวันจันทร์ พนักงำนจะมำช่วยจัดวัน 
 เสำร์อำทิตย์ได้ไหม 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  มอบให้กองกำรศึกษำมำช่วยจัดในวันอำทิตย์  พนักงำนส่วนอื่นถ้ำว่ำงก็ให้มำร่วมกันด้วย 
นำยกฯ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  เรื่องอ่ืน ๆ มีใครจะเสนอไหม 
นำยกฯ 
นำยมงคล  อินอุ่นโชติ    :  เรียนท่ำนนำยก  ผมขอสำยยำงเพ่ือที่จะมำใช้ในกำรรดน้ ำต้นไม้ครับ  
พนักงำนจ้ำง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  จะใช้ประมำณก่ีเมตร 
นำยกฯ 
นำยมงคล  อินอุ่นโชติ    :  ประมำณ  ๑๐๐ เมตร  ครับ  
พนักงำนจ้ำง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ก็ให้ส ำรวจดูว่ำจะใช้แต่ละจุดก่ีเมตร ขอให้ดูเป็นจุด ๆ เพ่ือง่ำยในกำรรดน้ ำ แล้วแจ้งช่ำง 
นำยกฯ 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์   :  ขอให้จดรำยละเอียดมำครับว่ำต้องกำรจ ำนวนเท่ำไหร่ แล้วผมจะด ำเนินกำรขออมัติจัดหำ 
ผอ.กองช่ำง                    ให้ต่อไปครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  มีใครจะเสนออะไรอีกไหม 
นำยกฯ 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง  :  เรียนท่ำนนำยกฯ ในส่วนของส ำนักปลัด ขอแจ้งประชำสัมพันธ์จำกส ำนักงำน 
หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ      คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ ตำมหนังสือที่  กต(กส)  ๐๗๐๔/ว ๓ 
 เรื่องกำรประชำสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้บริหำรท้องถิ่น สำมำซิกสภำท้องถิ่น 
 และบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะได้ออกมำประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ 
 เรื่องเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกท้องถิ่น และบุคลำกรองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๑๙  เมษำยน  ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น โดยให ้
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ แจ้งให้ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น บุคลำกร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรเลือกตั้ง ให้เข้ำรับฟังกำร 
 ประชำสันพันธ์ในวันและเวลำดังกล่ำว  และขอใช้สถำนที่ห้องประชุม  ให้เตรียมเครื่องเสียง 
 โต๊ะขำวจ ำนวน ๔ ตัว  เก้ำอ้ีส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม ๕๐ ตัว และจัดน้ ำดื่มให้ส ำหรับ 
 ผู้เข้ำร่วมประชุม  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  กำรประสำนผู้เข้ำรับฟังเขำประสำนเองหรือให้เรำประสำนเรื่องอำหำรเรำจัดหำไหม 
นำยกฯ 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง  :  ให้เรำประสำนผู้เข้ำรับฟังครับ  เตรียมสถำนที่  เตรียมโต๊ะ เก้ำอ้ี  น้ ำดื่ม ให้เรำจัดเตรียม 
หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ         ไว้ให้ครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  มีใครเสนออะไรอีกไหม 
นำยกฯ 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์   :  ขออนุญำตผมขอสอบถำมเกี่ยวกับเรื่องกำรจัดเก็บขยะจ ำเป็นต้องจัดเก็บทุกเดือนไหมครับ 
ผอ.กองช่ำงแล้วจะน ำส่งวันไหนครับ 
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นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน  :  จ ำเป็นต้องเก็บทุกเดือนค่ะเพรำะต้องลงในระบบทุกเดือน ส่วนกำรน ำส่งจังหวัด 
นักจัดกำรงำนทั่วไป ไม่มีก ำหนดค่ะ  จังหวัดเขำจะแจ้งมำอีกครั้งช่วงนี้เขำยังไม่ให้ส่งค่ะ  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  พรุ่งนี้ช่วยกันพัฒนำท ำควำมสะอำดสองข้ำงถนนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
นำยกฯไปบ้ำนดงน้อย  พรุ่งนี้แจ้งงำนป้องกันทุกคนด้วยให้เตรียมรถดับเพลิงพร้อมนะครับ  มีอะไร 
                                จะเสนออีกไหม 
นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ  :  เรียนท่ำนนำยก  ท่ำนรองนำยก ท่ำนรองปลัด และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันมีเรื่องที่ 
นักทรัพยำกรบุคคล         จะแจ้งให้ทรำบ ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้ไปประชุมกำรบริหำรงำนบุคคลที่จังหวัดกำฬสินธุ์ 
 เมื่อวำน ก็มีเรื่องแจ้งในที่ประชุมเก่ียวกับเสนอขอควำมเห็นชอบ ก.อบต.จังหวัด กำรจ้ำง 
 พนักงำนจ้ำง กำรต่อสัญญำจ้ำง กำรประเมินพนักงำนจ้ำงทั่วไป และพนักงำนจ้ำงตำม 
 ภำรกิจ และเรื่องโอนย้ำย  กำรเลื่อนระดับ และประเมินเตรียมควำมพร้อมพัฒนำอย่ำงเข้ม 
 ให้ด ำรงต ำแหน่งครู และด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินด้ำนวินัยคุณธรรม 
 จริยธรรมวิชำชีพ และคุณภำพในกำรปฏิบัติงำน ทั้งหมดที่กล่ำวมำเอกสำรที่จะส่งเข้ำ  
 ก.อบต.จังหวัดต้องส่งภำยในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน  และกำรจ้ำงพนักงำนจ้ำงและกำร 
 ประเมินเขำเน้นถ้ำพนักงำนจ้ำงล้นงำนถ้ำไม่อยำกต่อสัญญำจ้ำงต้องประเมินกำรท ำงำนไม่ 
 ผ่ำนสองครั้งควรปรับปรุงก็จะไม่สำรถจ้ำงต่อไป คือเขำแนะน ำแนวทำงในกำรประเมินถ้ำ 
 หำกว่ำเกิน  ๔๐ เปอร์เซ็นค่ะ  แต่ขณะนี้ของเรำก็ไม่ยังไม่ถึงค่ะ  และเรื่องโอนย้ำยก็ต้องส่ง 
 ก่อนวันที่ ๑๐ของทุกเดือนเช่นกัน 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  เรื่องขอโอนย้ำยของพนักงำนธุรกำรส่งหรือยัง 
นำยกฯ 
นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ  :  ส่งแล้วค่ะ แต่เขำชะลอไว้ก่อนเนื่องจำกเรื่องของหทัยนุชยังมีปัญหำอยู่ เขำเลยต้องชะลอผู้ที่ 
นักทรัพยำกรบุคคลฯ       จะโอนย้ำยมำแทนค่ะ   และอีกเรื่องค่ะขอคะแนนกำรประเมินกำรเลื่อนข้ันเงินเดือนด้วย 
 นะค่ะ เพื่อที่จะได้ด ำเนินกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อไปขอทุกส่วนด้วยนะค่ะขอฝำกด้วยค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  มีอะไรจะเสนออีกไหมครับ 
นำยกฯ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล :  ขออนุญำตครับขอแจ้งให้ทรำบอีกเรื่องครับจังหวัดกำฬสินธุ์จะท ำบุญสร้ำงพระประธำน
ประดิษฐำน ณ แก่งดอนกลำงท่ำนนำยอ ำเภอฝำกประชำสัมพันธ์มำในกำรขำยแผ่นทองขำยแผ่นละ ๓๐ บำท ตำม
ประชำกรของอ ำเภอยำงตลำด เรำทุกคนต้องได้ท ำทุกคนเพ่ือที่จะน ำไปเททองพระประธำนครับซึ่งทำงจังหวัดก็เคยขอ
ควำมอนุเครำะห์มำ แต่ยังไม้รู้จะน ำแผ่นทองมำแจกวันไหน 
รองนำยกฯ                    
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ป้องกันเรื่องจัดผู้เข้ำเวรเสร็จหรือยัง 
นำยกฯ 
จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงส์ค ำ   :  นิรุชท ำเสร็จแล้วครับ และได้ท ำหนังสือแจ้งประชุมพรุ่งนี้ครับ 
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ 
 
 
 
  



- ๑๑ - 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : มีใครจะเสนออะไรอีกไหมครับ 
นำยกฯ 
ที่ระชุม  :  ไม่มี 

เลิกประชุมเวลำ  ๑๑.๓๐  น.  
 (ลงชื่อ)             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 

        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

               (นำยสุนทร  พิมพำค ำ) 
             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม คณะผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 

วันจันทร์ ที่   ๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยสุนทร  พิมพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สุนทร  พิมพำค ำ 
๒ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุตสมำ  ช ำนำญพล 
๓ นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล 
๔ นำยสถิตย์   เฉยไสย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สถิตย์   เฉยไสย 
๕ นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ ผู้อ ำนวยกองคลัง คมคิด  ภูอำภรณ์ 
๖ สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง หัวหน้ำส ำนักปลัด สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง 
๗ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ กำนดำ  วิไลสิทธิ์ 
๘ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ปริศนำ  ทองดอนบม 
๙ นำงสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล สุรีพร  ขันธมูล 

๑๐ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก ขวัญเมือง  พิมพำค ำ 
๑๑ นำงสำวสุกัญญำ  หมั่นสะเกษ จ้ำงเหมำบริกำร สุกัญญำ  หมั่นสะเกษ 
๑๒ นำยส ำลี  แพงโพนทอง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ส ำลี  แพงโพนทอง 
๑๓ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร ดวงเนตร  ภูอำกำศ 
๑๔ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง อรอุมำ  เรืองสุข 
๑๕ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร ร ำไพ  หำญโงน 
๑๖ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จันทร์สุดำ  ภูอ่อน 
๑๗ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี สุวชิต  เกื้อปัญญำ 
๑๘ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว 
๑๙ นำงสำววรรณวิภำบำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ วรรณวิภำบำงส ำรวจ 
๒๐ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลังปฏิบัติกำร รัดตนันต์  ภูส ำรอง 
๒๑ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ ประพันธ์  จันทะประทัด 
๒๒ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร สมดี  ภูแสงสั่น 
๒๓ นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ 
๒๔ นำงเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน เสถียร  ทองน้อย 
๒๕ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร สุจิตตรำ  กิ่งผำ 
๒๖ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ อนงค์  ภูระบัตร 
๒๗ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ ปิยรัตน์  ภูกันดำร 
๒๘ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ อ ำนำจ  ภูอำกำศ 
๒๙ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต์ ชำติ  ภูกันดำร 

 
  



- ๒ – 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๓๐ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ช ำนำญงำน ธง  ศิริโยธำ 
๓๑ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ บรรลุ  ภูชัน 
๓๒ นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร ภิรม  ภูด่ำนงัว 
๓๓ นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ นักทรัพยำกรบุคล ช ำนำญกำร รัชนีย์  ภูขะมำ 
๓๔ นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ยุภำวดี  ภูผำหลวง 
๓๕ นำยธงศักดิ์  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง ธงศักดิ์  อินทพรม 
๓๖ นำงรัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ พนักงำนจ้ำงทั่วไป รัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ 
๓๗ นำยนิกรณ์  ภูกำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร นิกรณ์  ภูกำบิน 
๓๘ นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 
๓๙ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร มงคล  อินอุ่นโชติ 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ ผู้อ ำนวยกองช่ำง  
๒ จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงส์ค ำ เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
๓ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  
๔ นำยนิรุช  หมั่นสะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ  
๕ นำยกิตติ  ภูคงสี จ้ำงเหมำบริกำร  
๖ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล  
๗ นำยพงษ์ศักดิ์  นำมพุทธำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๘ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๙ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยกฯ  

๑๐ นำงดวงใจ  สะโนนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๑ นำยสมำน  เทียบมำก นักกำรภำรโรง  
๑๒ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๓ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๔ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๕ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๖ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๗ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๘ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๙ นำงสำวหทัยนุช  ทุมรินทร์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร  
๒๐ นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง นักพัฒนำชุมชน  

 
  



- ๓ – 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
   เมื่อได้เวลำ ๑๓.๐๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยสุนทร  พิมพำค ำ  นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ได้เปิดกำรประชุมประจ ำเดือนพฤษภำคม  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๑ 

ระเบียบวารที่ ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เชิญรองพุตสมำแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
นำยกฯ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล :  เรียนท่ำนนำยก และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนครับ ตำมที่ผมได้เข้ำร่วมประชุมประจ ำเดือน
รองนำยกฯ                    ทีอ่ ำเภอยำงตลำดก็มีเรื่องที่ประชุมแจ้งให้ทรำบดังนี้ครับ 
                              ๑. ขอขอบคุณในกำรอยู่เวรยำม ๗ วันอันตรำย 
 ๒. กำรปลูกต้นไม้ ถ.สำยหลัก จำกเทศบำลต ำบลหัวนำค ำ – จังหวัดกำฬสินธุ์ ขอให้แต่ละ 
     ท้องที่รำยงำนเข้ำไปจังหวัดกำฬสินธุ์  และให้ท ำหนังสือขอต้นไม้ 
 ๓. กำรเร่งรัดกำรฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ำ  ขณะนี้วัคซีนขำดตลำด ให้รีบด ำเนินกำรไม่ต้องรอ  
๕ บริษทั 
 ๔. กำรของบประมำณตั้งเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑) 
ที่ประชุม มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : กำรปลูกต้นไม้ตำมข้ำงถนนจะปลูกต้นอะไร  และให้ก ำหนดวันปลูกด้วย เรื่องวัคซีน 
นำยกฯ                        งบประมำณ ๒๒,๕๐๖ บำทที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นโอนเข้ำมำสำมำรถใช้ได้เลย 
                                 ไหมท่ำนปลัด 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ยังใช้ไม่ได้ครับเนื่องจำกในข้อบัญญัติไม่มีต้องท ำข้อบัญญัติเป็นรำยกำรใหม่ถึงจะ 
ปลัดฯ                          
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ประชุมสภำให้น ำเรื่องเข้ำประชุม  เรื่องรถยนส่วนกลำงหมำยเลขทะเบียน บท ๑๙๙๙ ใคร 
นำยกฯ                        เป็นคนรบผิดชอบ  เรื่องรถคันดังกล่ำวเพลำขำด 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ประชุมเมื่อวันที่ ๒ พฤษภำคม จะให้กองกำรศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบ 
ปลัดฯ  
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์    :  ก็ขอให้ผู้ที่น ำรถออกไปใช้เป็นผู้รับผิดชอบค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : บุญป้องไฟ กำรจัดงำนบุญบ้องไฟประกำศจังหวัดกำฬสินธุ์ ให้จัดได้ไม่เกินวันที่ ๑๔ 
นำยกฯ                        พฤษภำคม ส่วนของ อบต.หนองอิเฒ่ำ ก ำหนดจัดงำนวันที่ ๒๙  พฤษภำคม  ๒๕๖๑ ซ่ึง 

                       ไม่ได้อยู่ในห้วงที่จังหวัดประกำศ  และในเรื่องงำนกีฬำก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ำร่วม 
                       เชิญท่ำนปลัดครับ 
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นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : เรียนท่ำนนำยก  ท่ำนรองนำยก และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนขอแสดงควำมยินดีกับ 
ปลัดฯ ผลงำนกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใส องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำได้ 
ล ำดับที่ ๓๖ของจังหวัดกำฬสินธุ์  ได้คะแนน ๗๖.๓๘  ล ำดับที่ ๑ เทศบำลต ำบลสมเด็จอ ำเภอ 
สมเด็จ ได้คะแนน ๙๐.๘๘   คะแนนต่ ำสุดได้แก่เทศบำลต ำบลค ำเหมือดแก้วอ ำเภอห้วยเม็กได้ 
 คะแนน ๓๔.๙๓  ระดับอ ำเภอองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำได้ล ำดับที่ ๒  เทศบำล 
 ต ำบลหัวนำค ำได้ล ำดับที่ ๑ได้คะแนน ๘๐.๕๔  และล ำดับสุดท้ำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 เว่อได้คะแนน ๓๕.๒๔  
 แนวทางการจัดตั้งงบประมาณปี ๖๒  
 ตั้งงบประมำณต้องลงรำยละเอียดให้ครบ  ยอดเงินในข้อบัญญัติและแผนต้องตรงกัน  
 จะปรับปรุงแผนก่อนท ำข้อบัญญัติงบประมำณ  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบท่ี ๒  
 ให้จัดท ำข้อบันทึกข้อตกลงใว้กับหัวหน้ำตำมประกำศจังหวัดกำฬสินธุ์ไม่เกินวันที่ ๑๕  
 มิถุนำยน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำนเวลำท ำงำนนั่งเล่นไลย์เล่นเฟสก็ถือเป็น 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน  กำรที่น ำโน้ตบุคไปใช้ส่วนตัว  ในโน๊สบุคมีรูปภำพส่วนตัวก็ถือว่ำเป็น 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การท างานธุรการ สารบัญ 
 กำรแก้ไขหนังสือ ขอให้แนบหนังสือต้นฉบับที่ให้แก้ไขแนบด้วยทุกครั้ง 
 รถ  การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
 กำรเบิกจ่ำยน้ ำมัน ขอให้นำยกเป็นผู้อนุมัติ 
 กำรจ่ำยน้ ำมัน  น้ ำมันรำชกำรให้ใช้กับรถรำชกำรเท่ำนั้น 
 งานนโยบาย 
 ถังขยะเปียก 
 สืบเนื่องจำกแม่บ้ำนมหำดไทยได้ลงพื้นที่ในเขตภำคเหนือ และได้ลงพ้ืนที่จังหวัดล ำพูนเพ่ือ 
 ศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะชุมชนตั้งแต่ต้นทำงคือครัวเรือนโดยกำรคัดแยกขยะ 
 อินทรีย์หรือขยะเปียกออกจำกขยะทั่วไป จึงให้จัดท ำ”ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก 
 ครัวเรือน” จึงขอควำมร่วมมือข้ำรำชกำร  ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น ำชุมชน  รวมทั้งผู้บริหำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยด ำเนินกำร “ถังขยะ 
 อินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในครัวเรือนของตนเอง ฉะนั้นจึงขอควำมร่วมมือพนักงำน 
 ทุกคนช่วยกันท ำถังขยะอินทรีญืหรือเปียกในครัวเรือนของตนเอง เมื่อท ำแล้วก็ให้ถ่ำยรูปส่ง 
 ด้วยเพื่อจะได้รำยงำนให้อ ำเภอทรำบต่อไป 
 โครงการไทยยั่งยืนที่รองปลัดออกพ้ืนที่ 
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 การแต่งกายของข้าราชการ 
 ผู้ว่ำรับผิดชอบผู้บริหำรให้แต่งกำยให้ถูกตำมระเบียบ และให้ท ำหนังสือแจ้งทุกกองทุกส ำนัก 
 ให้แต่งกำยชุดสีกีทุกวันจันทร์และกำรมำปฏิบัติงำนตำมเวลำรำชกำรไม่มำปฏิบัติงำนสำยและ 
 ไม่กลับก่อนเวลำรำชกำร ขอให้ ผอ.กองดูแลเจ้ำหน้ำที่ในกองของแต่ละกอง ขอให้งำน 
 ธุรกำรท ำหนังสือแจ้งให้ทรำบทุกคนด้วย 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้ที่รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลประจ าหน่วยงาน 
 ขอให้ทุกกองแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลประจ ำของแต่ละกองแล้วส่งรำยชื่อให้งำนธุรกำร 
 เพ่ือจัดท ำค ำสั่งแล้วส่งให้จังหวัดทรำบต่อไป 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : โครงกำรปี ๒๕๖๒ กำรตั้งงบประมำณต้องลงรำยละเอียดให้ครบถ้วนตำมจ ำนวนเงินที่ตั้งไว้
นำยกฯ                        กข็อให้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนศึกษำดูให้ดีด้วย กำรท ำงำนก็คงจะดีขึ้นคงไม่ยุ่งยำกใน 
                                 กำรท ำงำนนะครับ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  :ผมขอเพ่ิมเติมโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน นโยบำยของจังหวัดกำฬสินธุ์ จะน ำยุทธศำสตร์ 
รองนำยฯจังหวัดกำฬสินธ์มำใช้ คือ  กำรพัฒนำกำรผลิตทำงกำรเกษตร  กำรพัฒนำผ้ำไหมแพรวำ 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว กำรพัฒนำคนและสังคมท่ีมีคุณภำพ  ตำมท่ีท่ำนรอง 
ปลัดได้ออกพ้ืนที่ตำมโครงกำรดังกล่ำวเป็นอย่ำงไรครับ 
นำยสถิตย์   เฉยไสย       : กำรออกพ้ืนที่แผนออกเป็น  ๔  รอบ   ซึ่งได้ออกไปแล้ว ๓  รอบ  โครงกำรไทยนิยมยั่งยืน 
 รองปลัดฯ                    เป็นแนวคิดในกำรพัฒนำประเทศที่เชื่อมโยงจำกระดับชำติสู่ระดับพ้ืนที่ด ำเนินกำรอย่ำงมี 
 แบบแผนมุ่งพัฒนำศักภำพของคนในพื้นที่และเน้นกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำได้อย่ำง 
 ยั่งยืน กรอบหลักในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรมีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง    
๑. สัญญำประชำชนผูกใจไทยเป็นหนึ่งคนไทยไม่ทิ้งกัน 
๒. คนไทยไม่ทิ้งกัน 
๓.ชุมชนอยู่ดีมีสุข 
๔.วิถีไทยวิถีพอเพียง 
๕.รู้สิทธิ รู้หน้ำที่ รู้กฎหมำย 
๖.รู้กลไกกำรบริหำรรำชกำร 
๗.รู้รักประชำธิปไตยไทยนิยม 
๘.รู้เท่ำทันเท๕โนโลยี 
๙.ร่วมแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
๑๐.ตำมภำรกิจของทุกหน่วยงำนที่ลงพ้ืนที่ 
โดยมีกลไกในกำรขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับประเทศ  ระดับจังหวัด  ระดับอ ำเภอ  โดยมี 
 ผู้ปฏิบัติงำนระดับพ้ืนที่ คือ ทีมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไทยตำมโครงกำรไทยนิยม 
 ยั่งยืน  ระดับต ำบล ทีมหมอประชำรัฐสุขใจ (ปรจ) ทีมผู้ดูแลบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 
 คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน(กม.) และคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติซึ่ง 

 ร่วมกันลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือค้นหำปัญหำควำมต้องกำรของประชำชน ซึ่งของต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
ไดล้งพื้นทีไปแล้ว ๓ รอบ 
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 และได้สรุปปัญหำควำมต้องกำรชองพ้ืนที่ดังนี้ 
หมู่ที่ ๑ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนในหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ ๒ โครงกำรปรับปรุงร่องระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ ๓ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
หมู่ที่ ๔ โครงกำรปรับปรุงถนน (โคกสำย-หมู่ ๔, หนองคู-หมู่ ๕ 
หมู่ที ่๕ โครงกำรปรับปรุงถนนในหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ ๖ โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีต 
หมู่ที่ ๗ โครงกำรปรับปรุงถนนในหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ ๘ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ ๙ โครงกำรซ่อมแซมประปำ (๒ บ่อ, วัด, หัวหนอง) 
หมู่ที่ ๑๐ โครงกำรปรับปรุงร่องระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ ๑๑ โครงกำรซ่อมแซมถนนภำยในหมู่บ้ำน 
 งบประมำณในกำรด ำเนินกำรหมู่บ้ำนละ ๒๐๐,๐๐๐ บำท  ซึ่งทุกหมู่บ้ำนอยู่ในขั้นตอนกำร 
เสนอโครงกำรอ ำเภอนะครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : โครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน มีใครมีข้อสงสัยอะไรไหม ธงสงสัยไหม 
นำยกฯ                         
นำงธง  ศิริโยธำ           :  ไม่สงสัยครับ 
นำยช่ำงโยธำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เรื่องอ่ืนมีใครจะเสนอไหม 
นำยกฯ                         
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ซักซ้อมกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกอง กองกำรศึกษำก็ได้ประชุมไปแล้ว  ส ำนักงำนปลัด 
ปลัดฯ ก็ได้ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๑  ครั้งต่อไปก็คงจะเป็นกองคลังและกองช่ำง 
 นะครับเพ่ือซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำน 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  เรื่องอ่ืนมีใครจะเสนออะไรอีกไหมครับ 
นำยกฯ 
ที่ระชุม  :  ไม่มี 

เลิกประชุมเวลำ  ๑๕.๐๐  น.  
 (ลงชื่อ)             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 

        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

               (นำยสุนทร  พิมพำค ำ) 
             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
  



รายงานการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม คณะผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 

วันจันทร์ ที่   ๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยสุนทร  พิมพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สุนทร  พิมพำค ำ 
๒ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุตสมำ  ช ำนำญพล 
๓ นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล 
๔ นำยสถิตย์   เฉยไสย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สถิตย์   เฉยไสย 
๕ นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ ผู้อ ำนวยกองคลัง คมคิด  ภูอำภรณ์ 
๖ สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง หัวหน้ำส ำนักปลัด สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง 
๗ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ กำนดำ  วิไลสิทธิ์ 
๘ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ปริศนำ  ทองดอนบม 
๙ นำงสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล สุรีพร  ขันธมูล 

๑๐ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก ขวัญเมือง  พิมพำค ำ 
๑๑ นำงสำวสุกัญญำ  หมั่นสะเกษ จ้ำงเหมำบริกำร สุกัญญำ  หมั่นสะเกษ 
๑๒ นำยส ำลี  แพงโพนทอง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ส ำลี  แพงโพนทอง 
๑๓ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร ดวงเนตร  ภูอำกำศ 
๑๔ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง อรอุมำ  เรืองสุข 
๑๕ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร ร ำไพ  หำญโงน 
๑๖ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จันทร์สุดำ  ภูอ่อน 
๑๗ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี สุวชิต  เกื้อปัญญำ 
๑๘ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว 
๑๙ นำงสำววรรณวิภำบำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ วรรณวิภำบำงส ำรวจ 
๒๐ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลังปฏิบัติกำร รัดตนันต์  ภูส ำรอง 
๒๑ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ ประพันธ์  จันทะประทัด 
๒๒ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร สมดี  ภูแสงสั่น 
๒๓ นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ 
๒๔ นำงเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน เสถียร  ทองน้อย 
๒๕ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร สุจิตตรำ  กิ่งผำ 
๒๖ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ อนงค์  ภูระบัตร 
๒๗ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ ปิยรัตน์  ภูกันดำร 
๒๘ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ อ ำนำจ  ภูอำกำศ 
๒๙ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต์ ชำติ  ภูกันดำร 

 
  



- ๒ – 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๓๐ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ช ำนำญงำน ธง  ศิริโยธำ 
๓๑ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ บรรลุ  ภูชัน 
๓๒ นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร ภิรม  ภูด่ำนงัว 
๓๓ นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ นักทรัพยำกรบุคล ช ำนำญกำร รัชนีย์  ภูขะมำ 
๓๔ นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ยุภำวดี  ภูผำหลวง 
๓๕ นำยธงศักดิ์  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง ธงศักดิ์  อินทพรม 
๓๖ นำงรัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ พนักงำนจ้ำงทั่วไป รัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ 
๓๗ นำยนิกรณ์  ภูกำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร นิกรณ์  ภูกำบิน 
๓๘ นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 
๓๙ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร มงคล  อินอุ่นโชติ 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ ผู้อ ำนวยกองช่ำง  
๒ จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงส์ค ำ เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
๓ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  
๔ นำยนิรุช  หมั่นสะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ  
๕ นำยกิตติ  ภูคงสี จ้ำงเหมำบริกำร  
๖ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล  
๗ นำยพงษ์ศักดิ์  นำมพุทธำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๘ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๙ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยกฯ  

๑๐ นำงดวงใจ  สะโนนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๑ นำยสมำน  เทียบมำก นักกำรภำรโรง  
๑๒ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๓ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๔ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๕ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๖ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๗ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๘ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๙ นำงสำวหทัยนุช  ทุมรินทร์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร  
๒๐ นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง นักพัฒนำชุมชน  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
   เมื่อได้เวลำ ๑๓.๐๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยสุนทร  พิมพำค ำ  นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ได้เปิดกำรประชุมประจ ำเดือนพฤษภำคม  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๑ 

ระเบียบวารที่ ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เชิญรองพุตสมำแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
นำยกฯ                         
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล :  เรียนท่ำนนำยก และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนครับ ตำมที่ผมได้เข้ำร่วมประชุมประจ ำเดือน
รองนำยกฯ                    ทีอ่ ำเภอยำงตลำดก็มีเรื่องที่ประชุมแจ้งให้ทรำบดังนี้ครับ 
                              ๑. ขอขอบคุณในกำรอยู่เวรยำม ๗ วันอันตรำย 
 ๒. กำรปลูกต้นไม้ ถ.สำยหลัก จำกเทศบำลต ำบลหัวนำค ำ – จังหวัดกำฬสินธุ์ ขอให้แต่ละ 
     ท้องที่รำยงำนเข้ำไปจังหวัดกำฬสินธุ์  และให้ท ำหนังสือขอต้นไม้ 
 ๓. กำรเร่งรัดกำรฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ำ  ขณะนี้วัคซีนขำดตลำด ให้รีบด ำเนินกำรไม่ต้องรอ  
                                  ๕ บริษัท 
 ๔. กำรของบประมำณตั้งเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑) 
ที่ประชุม มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : กำรปลูกต้นไม้ตำมข้ำงถนนจะปลูกต้นอะไร  และให้ก ำหนดวันปลูกด้วย เรื่องวัคซีน 
นำยกฯ                        งบประมำณ ๒๒,๕๐๖ บำทที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นโอนเข้ำมำสำมำรถใช้ได้เลย 
                                 ไหมท่ำนปลัด 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ยังใช้ไม่ได้ครับเนื่องจำกในข้อบัญญัติไม่มีต้องท ำข้อบัญญัติเป็นรำยกำรใหม่ถึงจะ 
ปลัดฯ                          
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ประชุมสภำให้น ำเรื่องเข้ำประชุม  เรื่องรถยนส่วนกลำงหมำยเลขทะเบียน บท ๑๙๙๙ ใคร 
นำยกฯ                        เป็นคนรบผิดชอบ  เรื่องรถคันดังกล่ำวเพลำขำด 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ประชุมเมื่อวันที่ ๒ พฤษภำคม จะให้กองกำรศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบ 
ปลัดฯ  
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์    :  ก็ขอให้ผู้ที่น ำรถออกไปใช้เป็นผู้รับผิดชอบค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ                          
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : บุญป้องไฟ กำรจัดงำนบุญบ้องไฟประกำศจังหวัดกำฬสินธุ์ ให้จัดได้ไม่เกินวันที่ ๑๔ 
นำยกฯ                        พฤษภำคม ส่วนของ อบต.หนองอิเฒ่ำ ก ำหนดจัดงำนวันที่ ๒๙  พฤษภำคม  ๒๕๖๑ ซ่ึง 

                       ไม่ได้อยู่ในห้วงที่จังหวัดประกำศ  และในเรื่องงำนกีฬำก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ำร่วม 
                       เชิญท่ำนปลัดครับ 
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นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : เรียนท่ำนนำยก  ท่ำนรองนำยก และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนขอแสดงควำมยินดีกับ 
ปลัดฯ ผลงำนกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใส องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำได้ 
                              ล ำดบัที่ ๓๖ของจังหวัดกำฬสินธุ์  ได้คะแนน ๗๖.๓๘  ล ำดับที่ ๑ เทศบำลต ำบลสมเด็จอ ำเภอ 
                              สมเด็จ ได้คะแนน ๙๐.๘๘   คะแนนต่ ำสุดได้แก่เทศบำลต ำบลค ำเหมือดแก้วอ ำเภอห้วยเม็กได้ 
 คะแนน ๓๔.๙๓  ระดับอ ำเภอองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำได้ล ำดับที่ ๒  เทศบำล 
 ต ำบลหัวนำค ำได้ล ำดับที่ ๑ได้คะแนน ๘๐.๕๔  และล ำดับสุดท้ำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 เว่อได้คะแนน ๓๕.๒๔    
 แนวทางการจัดตั้งงบประมาณปี ๖๒  
 ตั้งงบประมำณต้องลงรำยละเอียดให้ครบ  ยอดเงินในข้อบัญญัติและแผนต้องตรงกัน  
 จะปรับปรุงแผนก่อนท ำข้อบัญญัติงบประมำณ  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบท่ี ๒  
 ให้จัดท ำข้อบันทึกข้อตกลงใว้กับหัวหน้ำตำมประกำศจังหวัดกำฬสินธุ์ไม่เกินวันที่ ๑๕  
 มิถุนำยน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำนเวลำท ำงำนนั่งเล่นไลย์เล่นเฟสก็ถือเป็น 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน  กำรที่น ำโน้ตบุคไปใช้ส่วนตัว  ในโน๊สบุคมีรูปภำพส่วนตัวก็ถือว่ำเป็น 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การท างานธุรการ สารบัญ 
 กำรแก้ไขหนังสือ ขอให้แนบหนังสือต้นฉบับที่ให้แก้ไขแนบด้วยทุกครั้ง 
 รถ  การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
 กำรเบิกจ่ำยน้ ำมัน ขอให้นำยกเป็นผู้อนุมัติ 
 กำรจ่ำยน้ ำมัน  น้ ำมันรำชกำรให้ใช้กับรถรำชกำรเท่ำนั้น 
 งานนโยบาย 
 ถังขยะเปียก 
 สืบเนื่องจำกแม่บ้ำนมหำดไทยได้ลงพ้ืนที่ในเขตภำคเหนือ และได้ลงพ้ืนที่จังหวัดล ำพูนเพ่ือ 
 ศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะชุมชนตั้งแต่ต้นทำงคือครัวเรือนโดยกำรคัดแยกขยะ 
 อินทรีย์หรือขยะเปียกออกจำกขยะทั่วไป จึงให้จัดท ำ”ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก 
 ครัวเรือน” จึงขอควำมร่วมมือข้ำรำชกำร  ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น ำชุมชน  รวมทั้งผู้บริหำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยด ำเนินกำร “ถังขยะ 
 อินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในครัวเรือนของตนเอง ฉะนั้นจึงขอควำมร่วมมือพนักงำน 
 ทุกคนช่วยกันท ำถังขยะอินทรีญืหรือเปียกในครัวเรือนของตนเอง เมื่อท ำแล้วก็ให้ถ่ำยรูปส่ง 
 ด้วยเพื่อจะได้รำยงำนให้อ ำเภอทรำบต่อไป 
 โครงการไทยยั่งยืนที่รองปลัดออกพ้ืนที่ 
  
 
 
  



- ๕ - 
 การแต่งกายของข้าราชการ 
 ผู้ว่ำรับผิดชอบ ผู้บริหำรให้แต่งกำยให้ถูกตำมระเบียบ และให้ท ำหนังสือแจ้งทุกกองทุกส ำนัก 
 ให้แต่งกำยชุดสีกีทุกวันจันทร์และกำรมำปฏิบัติงำนตำมเวลำรำชกำรไม่มำปฏิบัติงำนสำยและ 
 ไม่กลับก่อนเวลำรำชกำร  ขอให้ ผอ.กองดูแลเจ้ำหน้ำที่ในกองของแต่ละกอง  ขอให้งำน 
 ธุรกำรท ำหนังสือแจ้งให้ทรำบทุกคนด้วย 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้ที่รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลประจ าหน่วยงาน 
 ขอให้ทุกกองแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลประจ ำของแต่ละกองแล้วส่งรำยชื่อให้งำนธุรกำร 
 เพ่ือจัดท ำค ำสั่งแล้วส่งให้จังหวัดทรำบต่อไป 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : โครงกำรปี ๒๕๖๒ กำรตั้งงบประมำณต้องลงรำยละเอียดให้ครบถ้วนตำมจ ำนวนเงินที่ตั้งไว้
นำยกฯ                        กข็อให้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนศึกษำดูให้ดีด้วย กำรท ำงำนก็คงจะดีขึ้นคงไม่ยุ่งยำกใน 
                                 กำรท ำงำนนะครับ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  : ผมขอเพ่ิมเติมโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน นโยบำยของจังหวัดกำฬสินธุ์  จะน ำยุทธศำสตร์ 
รองนำยฯ จังหวัดกำฬสินธ์มำใช้ คือ  กำรพัฒนำกำรผลิตทำงกำรเกษตร  กำรพัฒนำผ้ำไหมแพรวำ 
                                 กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ  ตำมท่ีท่ำนรอง 
                                 ปลัดได้ออกพ้ืนที่ตำมโครงกำรดังกล่ำวเป็นอย่ำงไรครับ 
นำยสถิตย์   เฉยไสย       : กำรออกพ้ืนที่แผนออกเป็น  ๔  รอบ   ซึ่งได้ออกไปแล้ว ๓  รอบ  โครงกำรไทยนิยมยั่งยืน 
 รองปลัดฯ                    เป็นแนวคิดในกำรพัฒนำประเทศที่เชื่อมโยงจำกระดับชำติสู่ระดับพ้ืนที่ด ำเนินกำรอย่ำงมี 
   แบบแผนมุ่งพัฒนำศักภำพของคนในพ้ืนที่และเน้นกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำได้อย่ำง 
   ยั่งยืน กรอบหลักในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรมีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง    
                                 ๑. สัญญำประชำชนผูกใจไทยเป็นหนึ่งคนไทยไม่ทิ้งกัน 
                                 ๒. คนไทยไม่ทิ้งกัน 
                                 ๓. ชุมชนอยู่ดีมีสุข 
                                 ๔. วิถีไทยวิถีพอเพียง 
                                 ๕. รู้สิทธิ รู้หน้ำที่ รู้กฎหมำย 
                                 ๖. รู้กลไกกำรบริหำรรำชกำร 
                                 ๗. รู้รักประชำธิปไตยไทยนิยม 
                                ๘. รู้เท่ำทันเท๕โนโลยี 
                                ๙. ร่วมแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
                                ๑๐. ตำมภำรกิจของทุกหน่วยงำนที่ลงพื้นที่ 
โดยมีกลไกในกำรขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับประเทศ  ระดับจังหวัด  ระดับอ ำเภอ  โดยมี 
 ผู้ปฏิบัติงำนระดับพ้ืนที่ คือ ทีมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไทยตำมโครงกำรไทยนิยม 
 ยั่งยืน  ระดับต ำบล ทีมหมอประชำรัฐสุขใจ (ปรจ) ทีมผู้ดูแลบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 
 คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน(กม.) และคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติซึ่ง 

 ร่วมกันลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือค้นหำปัญหำควำมต้องกำรของประชำชน ซึ่งของต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
  ได้ลงพื้นทีไปแล้ว ๓ รอบ 

 
  



- ๖ - 
 และได้สรุปปัญหำควำมต้องกำรชองพ้ืนที่ดังนี้ 
                                หมู่ที่ ๑ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนในหมู่บ้ำน 
                                หมู่ที่ ๒ โครงกำรปรับปรุงร่องระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน 
                                หมู่ที่ ๓ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
                                หมู่ที่ ๔ โครงกำรปรับปรุงถนน (โคกสำย-หมู่ ๔, หนองคู-หมู่ ๕ 
                                หมู่ที่ ๕ โครงกำรปรับปรุงถนนในหมู่บ้ำน 
                                หมู่ที่ ๖ โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีต 
                                หมู่ที่ ๗ โครงกำรปรับปรุงถนนในหมู่บ้ำน 
                                หมู่ที่ ๘ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภำยในหมู่บ้ำน 
                                หมู่ที่ ๙ โครงกำรซ่อมแซมประปำ (๒ บ่อ, วัด, หัวหนอง) 
                                หมู่ที่ ๑๐ โครงกำรปรับปรุงร่องระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน 
                                หมู่ที่ ๑๑ โครงกำรซ่อมแซมถนนภำยในหมู่บ้ำน 
  งบประมำณในกำรด ำเนินกำรหมู่บ้ำนละ ๒๐๐,๐๐๐ บำท  ซึ่งทุกหมู่บ้ำนอยู่ในขั้นตอนกำร 
                                เสนอโครงกำรอ ำเภอนะครับ                         
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : โครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน มีใครมีข้อสงสัยอะไรไหม ธงสงสัยไหม 
นำยกฯ                         
นำงธง  ศิริโยธำ           :  ไม่สงสัยครับ 
นำยช่ำงโยธำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เรื่องอ่ืนมีใครจะเสนอไหม 
นำยกฯ                         
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ซักซ้อมกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกอง กองกำรศึกษำก็ได้ประชุมไปแล้ว  ส ำนักงำนปลัด 
ปลัดฯ ก็ได้ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๑  ครั้งต่อไปก็คงจะเป็นกองคลังและกองช่ำง 
 นะครับเพ่ือซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำน 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  เรื่องอ่ืนมีใครจะเสนออะไรอีกไหมครับ 
นำยกฯ 
ที่ระชุม  :  ไม่มี 

เลิกประชุมเวลำ  ๑๕.๐๐  น.  
 (ลงชื่อ)             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 

        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

               (นำยสุนทร  พิมพำค ำ) 
             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
  



รายงานการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม คณะผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ 

วันจันทร์ ที่   ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยสุนทร  พิมพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สุนทร  พิมพำค ำ 
๒ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุตสมำ  ช ำนำญพล 
๓ นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล 
๔ นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 
๕ นำยสถิตย์   เฉยไสย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สถิตย์   เฉยไสย 
๖ นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ ผู้อ ำนวยกองคลัง คมคิด  ภูอำภรณ์ 
๗ นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ยุภำวดี  ภูผำหลวง 
๘ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ์ 
๙ นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ นักทรัพยำกรบุคล ช ำนำญกำร รัชนีย์  ภูขะมำ 

๑๐ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร ดวงเนตร  ภูอำกำศ 
๑๑ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี สุวชิต  เกื้อปัญญำ 
๑๒ นำงสำววรรณวิภำบำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ วรรณวิภำบำงส ำรวจ 
๑๓ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ปริศนำ  ทองดอนบม 
๑๔ นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร ภิรม  ภูด่ำนงัว 
๑๕ นำงสำวสุกัญญำ  หมั่นสะเกษ จ้ำงเหมำบริกำร สุกัญญำ  หมั่นสะเกษ 
๑๖ นำยนิรุช  หมั่นสะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ นิรุช  หมั่นสะเกษ 
๑๗ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ ปิยรัตน์  ภูกันดำร 
๑๘ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต์ ชำติ  ภูกันดำร 
๑๙ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล พงศกร  ภูมำศ 
๒๐ นำยกิตติ  ภูคงสี จ้ำงเหมำบริกำร กิตติ  ภูคงสี 
๒๑ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร ร ำไพ  หำญโงน 
๒๒ นำยส ำลี  แพงโพนทอง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ส ำลี  แพงโพนทอง 
๒๓ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ อ ำนำจ  ภูอำกำศ 
๒๔ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ บรรลุ  ภูชัน 
๒๕ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จันทร์สุดำ  ภูอ่อน 
๒๖ นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง นักพัฒนำชุมชน กษมำ  ปะนะมัง 
๒๗ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง อรอุมำ  เรืองสุข 
๒๘ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว 
๒๙ นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ 

 
  



- ๒ – 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๓๐ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ อนงค์  ภูระบัตร 
๓๑ นำงเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน เสถียร  ทองน้อย 
๓๒ สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง หัวหน้ำส ำนักปลัด สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง 
๓๓ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ ผู้อ ำนวยกองช่ำง บงกำร  ค ำศิริรักษ์ 
๓๔ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร สมดี  ภูแสงสั่น 
๓๕ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ ประพันธ์  จันทะประทัด 
๓๖ นำงสำวสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร สุรีพร  ขันธมูล 
๓๗ จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงส์ค ำ เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงส์ค ำ 
๓๘ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร สุจิตตรำ  กิ่งผำ 
๓๙ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ กำนดำ  วิไลสิทธิ์ 
๔๐ นำงรัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ พนักงำนจ้ำงทั่วไป รัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำยธงศักดิ์  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง  
๒ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ช ำนำญงำน  
๓ นำยนิกรณ์  ภูกำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  
๔ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร  
๕ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลังปฏิบัติกำร  
๖ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๗ นำยพงษ์ศักดิ์  นำมพุทธำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๘ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๙ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยกฯ  

๑๐ นำงดวงใจ  สะโนนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๑ นำยสมำน  เทียบมำก นักกำรภำรโรง  
๑๒ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๓ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๔ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๕ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๖ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๗ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๘ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร  
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
   เมื่อได้เวลำ ๐๙.๓๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยสุนทร  พิมพำค ำ  นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ได้เปิดกำรประชุมประจ ำเดือนมิถุนำยน  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑ 

ระเบียบวารที่ ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เชิญรองพุตสมำแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
นำยกฯ                         
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล :  เรียนท่ำนนำยก และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนครับ ตำมที่ผมได้เข้ำร่วมประชุมในวันศุกร์ที่
รองนำยกฯ                   ผำ่นมำได้ไปประชุมแทนท่ำนนำยกก็มีเรื่องที่แจ้งให้ทรำบอยู่ ๓ เรื่อง ดังนี้ครับ 
                              ๑. ส่วนที่เป็นประธำนอนุมัติโครงกำรไทยนิยมยั่งยืน ดังคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๒๗ 
 มีนำคม  ๒๕๖๑ รับทรำบจำกกำรก ำหนดเกณฑ์งำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเพ่ือ 
 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกตำมโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนหมู่บ้ำนชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บำท 
 เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำคสำมเดือดร้อนสนองควำมต้องกำรของประชำชนในหมู่บ้ำนและ 
 ชุมชน ท ำให้เกิดกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐำนรำกสร้ำงรำยได้ในระดับคุณภำพชีวิตของ 
 ประชำชนอย่ำงยั่งยืนและเม่ือวันที่  ๒๔  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๑ รับทรำบกำรก ำหนด 
 หลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำรระยะเวลำด ำเนินกำรภำยใน ๑๒๐ วัน 
 นับตั้งแต่พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผล 
 บังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภำคม  ๒๕๖๑ และได้มอบหมำยให้คณะกรมกำรปกครอง 
 เป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินงำนโดยใช้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน (กม.) เป็นกลไกลในกำร 
 ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงกำรที่มำจำกประชำชนคิดประชำชนร่วมมือร่วมใจกันท ำ ได้รับ 
 ประโยชน์จำกโครงกำรที่เสนอมำ ปัญหำควำมเดือดร้อนและควำมต้องกำรของประชำชน 
 จำกกำรจัดสรรงบประมำณให้หมู่บ้ำนละ ๒๐๐,๐๐๐ บำท โดยให้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรให้ 
 แล้วเสร็จภำยในวันที่ ๗ กันยำยน  ๒๕๖๑ วันนั้นประชุมถึง ๑๘.๐๐ น.ก็งยังไม่เสร็จ ต ำบล 
 หนองอิเฒ่ำ ๙ หมู่บ้ำน ยังเหลืออีก ๕ หมู่บ้ำนยังไม่เสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรอง 
 เพรำะขั้นตอนของคณะกรรมกำรกลั่นกรองทั้งหมด ๒๐๘ หมู่บ้ำน กลั่นกรองเสร็จก็จะส่งเข้ำ 
 จังหวัดพิจำรณำต่อ เมื่อพิจำรณำเสร็จก็จะสส่งต่อให้คณะกรรมกำรเขต ๖ ขอนแก่น อนุมัต ิ
 โครงกำรโอนเงินเข้ำคลังจังหวัด จังหวัดจะโอนเงินเข้ำบัญชีคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนเพ่ือ 
 ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อไป โครงกำรวันนั้นได้พิจำรณำทั้งหมด ๑๕๒ หมู่บ้ำน มี ๑๕๗ 
 โครงกำรเป็นงบประมำณท้ังหมด ๓๐,๔๐๐,๐๐๐ บำท นะครับ ที่จะได้รับพิจำรณำโครงกำร 
 ต่ำง ๆ ของแต่ละหมู่บ้ำน เดี๋ยวนี้มำติดอยู่ที่กำรค ำนวณของช่ำงแต่ละ อบต. ตำรำงเมตรไม่ 
 เท่ำนกัน  นำยอ ำเภอจะให้เป็นในแนวทำงเดียวกัน จะขอควำมอนุเครำะห์ช่ำงแต่ละ อบต. 
 เข้ำปรึกษำหำรืออีครั้งหนึ่ง อย่ำงเช่นคอนกรีตแต่ละที่ตำรำงเมตรละ ๗๐๐ บำทบำง อบต.  
 ห้ำร้อยกว่ำ  บำง อบต. ๔๗๐ บำท คือแต่ละที่ไม่เท่ำกันขนำดถนนเท่ำกันหนำเท่ำกัน ยำว 
 เท่ำกัน ประมำณรำคำตำรำงเมตรแต่ละ อปท. ไม่เท่ำกันแตกต่ำงกันท่ำนนำยอ ำเภอจะให้เป็น 
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 ในแนวทำงเดียวกัน โดยจะพิจำรณำว่ำรำคำเท่ำไรที่จะเหมำะสมหรือพอดี ตอนนี้ยังไม่เสร็จ 
 สิ้นนะครับ 
 ๒. เรื่องกำรเตรียมควำมพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษำของรัชกำลที่ ๑๐ ครบรอบ 
 ๖๖ พรรษำ ในวันที่  ๒๘  กรกฎำคม  ๒๕๖๑ ให้หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ องค์กำรบริหำรส่วน 
 ต ำบลจัดเตรียม พระบรมฉำยำลักษณ์ ธงชำติ ธงตรำสัญลักษณ์ประจ ำพระองค์ โต๊ะหมู่บูชำ 
 สมุดลงนำม และให้ประดับธงชำติ ธงตรำสัญลักษณ์ประจ ำพระองค์ ให้ประดับตำมหน่วยงำน 
 ต่ำง ๆ สถำนที่รำชกำร และให้สวมใส่เสื้อโทนสีเหลืองตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎำคม  ๒๕๖๑ เป็น 
 ต้นไปนะครับ ก ำหนดกำรต่ำง ๆ จะแจ้งให้ทรำบอีกครั้งหนึ่งครับ เดือนกรกฎำจะได้เตรียม 
 ควำมพร้อมด้ำนสถำนที่ด้ำนหน้ำด้ำนข้ำง และช่วยกันท ำควำมสะอำดสถำนที่ท ำควำมดีเพ่ือ 
 พระองค์ท่ำนนะครับ ก็ขอฝำกทุกคนนะครับช่วยกัน 
 ๓. โครงกำรท้องถิ่นอำสำปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ “จิตอำสำ สร้ำงป่ำ รักษ์น้ ำ” เป็นกำรสร้ำง 
 ป่ำเฉลิมพระเกียรและเป็นกำรแสดงถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์นะครับ  
 ก็ขอแจ้งให้ทรำบเท่ำนี้ก่อนนะครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : โครงกำรไทยยั่งยืน เหลือที่ยังไม่ผ่ำน มี หมู่ ๑ หมู่ ๗ หมู่ ๙ หมู่ ๔  หมู่ ๑๑ หมู่ ๒  
นำยกฯ                        หนิลูกรังหมู่ ๔ ให้ช่ำงต ำบลหนองตอกแป้นมำประมำณกำรให้ นำยอ ำเภอจะได้เรียกช่ำงทุก 
   ต ำบลเข้ำประชุมเพ่ือซักซ้อมกำรประเมินรำคำ ที่ไม่ผ่ำนเป็นเพรำะสำเหตุอะไรธง 
นำยธง  ศิริโยธำ  หมู่ ๙ และหมู่ ๑๑ เปลี่ยนแปลงแบบแปลนครับ  
นำยช่ำงโยธำฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : กำรจัดท ำโครงกำรต้องมีแรงงำนประชำชนร่วมด้วยถึงจะผ่ำน หมู่ ๔ ต้องใช้แรงงำน หมู่ ๒   
นำยกฯ               รื้อร่องน้ ำก็ต้องใช้แรงงำนประชำชนในพื้นท่ี  กิจกรรมวันที่  ๒๘  กรกฎำคม ต้องจัดเตรียม 
 อะไรบ้ำง ธงจะประดับที่ไหนบ้ำง  มีงบประมำณไหมธิดำรัตน์  สิ่งที่ต้องจัดเตรียม มีธงชำติ 
 ธงตรำสัญลักษณ์ พระบรมฉำยำลักษณ์ สถำนที่  เรื่องกำรซื้อรถ และกำรซ่อมรถ 
 ด ำเนินกำรถึงขั้นไหนแล้วผอ.กองคลัง 
นำงคมคิด  ภูอำภร : ซื้อรถตอนนี้อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงประชุมและร่วมกันพิจำรณำ 
ผอ.กองคลัง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ได้ทรำบว่ำมีบุคคลข้ำงนอกท่ีมีควำมรู้มำร่วมเป็นคณะกรรมกำรด้วยจะเสร็จง่ำยไหมกำนดำ   
นำยกฯ                
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ : วันศุกร์คงเสร็จคะเพรำะได้รำยชื่อแล้วจะท ำหนังสือขอตัวจำกหน่วยงำนต้นสังกัดของบุคคล
ผอ.กองกำรศึกษำ ที่จะมำร่วมเป็นคณะกรรมกำรค่ะ  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ได้แจ้งเขำหรือยัง   
นำยกฯ                
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ : แจ้งแล้วค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ขอให้รีบด ำเนินกำร เรื่องซ่อมรถถึงไหนแล้ว   
นำยกฯ                
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นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ : ซ่อมรถอยู่ขั้นตอนคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงก ำลังสืบรำคำอยู่ค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : งำนโครงกำรหมู่ ๙ หมู่ ๔  หมู่ ๔ ไดเ้ปลี่ยนแปลง ๓  ครั้งแล้วเป็นอย่ำงไร  ท ำไมต้อง 
นำยกฯ                        เปลี่ยนและท ำไมถึงช้ำ 
นำยธง  ศิริโยธำ : ท่ำนปลัดให้เปลี่ยน ช้ำที่ผมเพรำะช่วงนี้ผมท ำโครงกำรไทยนิยม จึงยังไม่ได้ด ำเนินกำรครับ 
นำยช่ำงโยธำฯ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : เป็นกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนต้องรีบท ำนะครับ  
ปลัดฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : แล้วจะท ำอย่ำงไร 
นำยกฯ    
นำยธง  ศิริโยธำ : ผมก็จะท ำแบบแปลน และประเมินรำคำให้เป็นปัจจุบันครับ 
นำยช่ำงโยธำฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : หมู่ ๙ เป็นอย่ำงไร 
นำยกฯ    
นำยธง  ศิริโยธำ : หมู่ ๙ เสนอเรื่องข้ึนไปแล้วครับ 
นำยช่ำงโยธำฯ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ : ยังไม่ได้รับนะค่ะ  ถ้ำได้รับแล้วก็รีบแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงค่ะตอนนี้ 
ผอ.กองคลังยังไม่ได้รับเอกสำรค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : หมู่ ๙ ได้เปลี่ยนแปลงแบบแปลนสองครั้งแล้ว ขอให้รีบด ำเนินกำรหมู่ ๓ ผ่ำนหรือยังธง 
นำยกฯ    
นำยธง  ศิริโยธำ : ส่งหนังสือแจ้งให้เขำมำส ำรวจแล้วครับ 
นำยช่ำงโยธำฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เรื่องลูกรังเป็นอย่ำงไร 
นำยกฯ    
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ : อยู่ที่คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงจะประชุมกันค่ะ เป็นไปตำมขั้นตอนกำรจัดซื้อ 
ผอ.กองคลัง          จัดจ้ำงคะ่ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : จะประชุมตอนไหน 
นำยกฯ    
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ : คำดว่ำอำทิตย์นี้ค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เรื่องเจ้ำหน้ำที่ดื่มสุรำขณะปฏิบัติหน้ำที่  มีใครบ้ำง  พนักงำนลงชื่อแล้ะวหนีกลับบ้ำน 
นำยกฯ    มีใครบ้ำงนักทรัพยำกรบุคคล  
นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ   :  มีค่ะ เช่น พงศกร  ชำติก็ไม่ค่อยอยู่ 
นักทรพัยำกรบุคคลฯ 
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นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ผลกำรประเมินเป็นอย่ำงไร ส ำหรับบุคคลที่กล่ำวถึง 
นำยกฯ    
นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ   :  ผลกำรประเมินดี 
นักทรัพยำกรบุคคลฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ใช่ไหมพงศกร 
นำยกฯ    
นำยพงศกร  ภูมำศ : ไม่ใช่ครับ 
ผู้ช่วยนักทรัพฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ใช่ไหมชำติ  ช่วงบ่ำยหำย นำยกโทรตำมตลอด 
นำยกฯ    
นำยชำติ  ภูกันดำร       :  ครับ 
พนักงำนขับรถยนต์ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ขอให้ดูกองช่ำงเป็นตัวอย่ำงเขำท ำงำนตลอดทั้งวัน ก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้ำที่ตัวเอง 
นำยกฯ   รับผิดชอบ  กำรต่อสัญญำจ้ำงมีใครบ้ำง 
นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ   :  นำงเสถียร   ทองน้อย  ค่ะ 
นักทรัพยำกรบุคคลฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เดือนไหน 
นำยกฯ    
นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ   :  เดือนพฤษภำคมค่ะ 
นักทรัพยำกรบุคคลฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ไม่ให้เกิน ๑ เดือน  ถ้ำเกินชี้แจงใช่ไหม 
นำยกฯ    
นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ   :  ใช่ค่ะ 
นักทรัพยำกรบุคคลฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ก็ขอฝำกหน่อยน่ะ นำยพงศกร และนำยชำติขอให้ปฏิบัติงำนให้เต็มเวลำรำชกำรด้วย 
นำยกฯ   เวลำเรียกประชุมประจ ำเดือนขอให้เข้ำประชุมทุกคน งำนวำงไว้ก่อนให้เข้ำประชุม 
   ก่อนนะครับ ขอฝำกทุกคนด้วย 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  : ขออนุญำตนะครับ เพิ่มเติมจำกท่ำนนำยกครับ ในเรื่องระเบียบวินัย ทุก ๆ ท่ำนนะครับ 
รองนำยกฯ ที่เป็นข้ำรำชกำร มีระเบียบ วินัยครอบคลุมอยู่นะครับ เวลำรำชกำรเวลำเท่ำไหร่ เวลำเลิกงำน 
 เวลำเท่ำไหร่ ทุกคนทรำบ ขอควำมร่วมมือทุกคน ให้เสียสระให้เวลำรำชกำรด้วยนะครับ 
 อย่ำงเอำเวลำรำชกำรไปใช้ส่วนตัว ก็ขอให้อยู่เป็นแบบพ่ีแบบน้องนะครับ ถ้ำเอำวินัยมำคุยกัน 
 ก็จะยกนะครับ ก็ขอฝำกด้วยนะครับ อย่ำงกำรดื่มสุรำในเวลำรำชกำรถ้ำไปอ่ำนดู 
 ต้องออกจำกรำชกำรนะครับ ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง จ้ำงเหมำ ได้ออกจำกรำชกำรถ้ำดื่ม 
 สุรำในเวลำรำชกำร ในสถำนที่รำชกำร  ในกำรท ำงำนบำงครั้งประชำชนมำติดต่อรำชกำร 
 แล้วไม่เจอพนักงำนสักคนยังไม่หมดเวลำรำชกำรก็จะดูไม่ดีนะครับ  ในกำรด ำเนินงำน 
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 ที่ไม่ขับเคลื่อนก็ขอให้ทุกคนช่วยกับขับเคลื่อนนะครับ เวลำตรวจงำนก็ขอให้ตรวจตำมที่ช่วง 
 เสนอมำถ้ำไม่ได้ก็ให้แจ้งกับผู้รับจ้ำงนะครับว่ำผิดตรงไหนไม่เป็นไปตำมแบบตรงไหนเพ่ือเขำ 
 จะได้แก้ไขให้ถูกต้อง  ก็ขอฝำกทุกท่ำนที่เกี่ยวข้อง อย่ำงกำรซื้อรถ รถก็มีมำตรฐำนของเขำอยู่ 

 แล้วถ้ำไม่ครบตำมแบบก็ไม่ต้องตรวจรับ  เรื่องซ่อมรถก็เหมือนกัน  รำคำกำรซ่อมแต่ละร้ำน 
 ไม่เหมือนกัน อย่ำงเช่นประเก็นถ้ำเปลี่ยนร้ำนธรรมดำ รำคำประมำณ ๑,๐๐๐ บำท ถ้ำเข้ำ 

 บริษัท รำคำประมำณ ๒,๗๐๐ หรือ ๒,๘๐๐ บำท  ซึ่งมำตรฐำนไม่เท่ำกันหมดในแต่ละร้ำน 
 ซึ่งอะไหล่ที่เขำเปลี่ยนก็น ำมำให้ดูหมด  เมื่อซ่อมแล้วร้ำนซ่อมเขำก็ต้องกำรเงินถ้ำเรำยังไม่ 
 เบิกจ่ำยให้เขำ ถ้ำเกิดปัญหำขึ้นอีกใครจะเป็นคนน ำไปซ่อม ถ้ำพอผ่ำนได้ก็ขอให้ผ่ำนต่อไปก็ 
 ให้ก ำกับดูแลคนขับรถให้มำกขึ้นกว่ำเดิม  สำเหตุที่รถเสียก็เพรำะผู่รับผิดชอบไม่ก ำกับดูแล 
 ก็ขอฝำกทุกท่ำนนะครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : กำรซื้อรถได้ไปขอคณะกรรมกำรจำกฝีมือแรงงำน ต้องมีเงินใส่ซองให้เขำแล้วจะเอำมำจำก
นำยกฯ                        ไหน ใครเป็นคนออกเงินให้  ระเบียบว่ำอย่ำงไรจะท ำอย่ำงไร และจได้มำไหม 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ :  ถ้ำเรำแจ้งไปเขำก็มำ  
ผอ.กองคลัง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : มีใครมีเรื่องแจ้งให้ทรำบอีกไหม นำยมงคลมีผู้แจ้งมำว่ำเวลำดื่มสุรำมำชอบมำกวนเจ้ำหน้ำที่
นำยกฯ                        ใช่หรือไม่  ต่อไปห้ำมดื่มสุรำในเวลำรำชกำร  ถ้ำจะดื่มให้ออกนอกพ้ืนที่รำชกำร 
นำยมงคล  อินอุ่นโชติ   :  ครับผม ผมขอโทษครับและผมจะไม่ท ำอีกครับ  ผมขออนุญำตครับเครื่องตัดหญ้ำเสียใช้งำน
จ้ำงเหมำบริกำร ไม่ได้ครับ แต่ผมได้น ำไปซ่อมและจ่ำยจ้ำงเหมำบริกำรค่ำซ่อมไปแล้ว ห้ำร้อยกว่ำบำท ผมจะ 
 เบิกเงินจำกใครครับ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ : ขอให้จัดท ำบันทึกขึ้นมำค่ะจะได้ด ำเนินกำรเบิกให้ค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
นำยมงคล  อินอุ่นโชติ   :  เรื่องสำยยำงยังไม่ได้นะครับ ที่ท ำเรื่องขอเบิกไปนำนแล้วครับ 
จ้ำงเหมำบริกำร   
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เรื่องนี้เป็นเรื่องของช่ำงไม่ใช่หรือไม่เห็นประมำณกำรขึ้นมำเลย ใครเป็นคนรับปำก 
นำยกฯ                         
นำยมงคล  อินอุ่นโชติ   :  ถำม ผอ.กองช่ำงดูครับ 
จ้ำงเหมำบริกำร   
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์  :  ท ำเรื่องเสนอขึ้นไปแล้วครับ ไม่ใช่งำนช่ำงครับเป็นงำนส ำนักงำนปลัดครับ 
ผอ.กองช่ำง                  เคยแจ้งให้ทรำบแล้วครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ส ำนักงำนปลัดท ำไมไม่เบิกให้ 
นำยกฯ                         
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง : ดูในรำยกำรวัสดุครุภัณฑ์เป็นรำยกำรที่อยู่ในงำนก่อสร้ำงที่จะซื้อได้ต้องเป็นกองช่ำงครับ 
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ให้คุยกันส ำหรับหัวหน้ำงำนตกลงว่ำใครจะเป็นคนด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
นำยกฯ                         
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นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์  :  เรำเคยเสนอเรื่องขึ้นไปแล้วใช่ไหมอร 
ผอ.กองช่ำง                   
นำงอรอุมำ  เรืองสุข     :  กองช่ำงจะด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุด้ำนกำรประปำอยู่ค่ะก็จะด ำเนินกำรพร้อมกันค่ะ 
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์  :  เคยเสนอเรื่องขึ้นไปแล้วแต่ก็แจ้งว่ำกองช่ำงด ำเนินกำรไม่ได้ต้องให้ส ำนักงำนปลัด 
ผอ.กองช่ำง                   
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ใครเป็นคนแจ้ง 
นำยกฯ                         
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์  :  ผมได้แจ้งนำยมงคลทรำบแล้ว และให้น ำเรื่องไปเสนอส ำนักงำนปลัด 
ผอ.กองช่ำง                   
นำยมงคล  อินอุ่นโชติ   :  ครับ ท่ำนผอ.กองช่ำงแจ้งให้ผมทรำบผมก็น ำเรื่องไปเสนอส ำนักงำนปลัดแล้วครับ 
จ้ำงเหมำบริกำร  แต่ยังไม่ได้รับของ 
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน : พอท่ำนมงคลน ำเรื่องมำเสนอแล้วก็ได้น ำเรื่องไปปรึกษำกับท่ำนหัวหน้ำส ำนักงำนปลัด  
นักจัดกำรงำนทั่วไปฯ      งำนบ้ำนงำนครัวจะซื้อได้ก็มี ที่โกยขยะ  ไม้กรวด ก็เลยได้คุยกับน้องอรว่ำ ให้แยกกันจัด 
 ซื้อส่วนที่เป็นของส ำนักงำนปลัดส ำนักงำนปลัดก็จะตั้งเรื่องขึ้นให้ ส่วนที่เป็นงำนก่อสร้ำงก็ 
 ให้น้องอรด ำเนินกำรค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ตกลงสำยยำงให้ใครเป็นคนจัดซื้อ 
นำยกฯ                         
นำงอรอุมำ  เรืองสุข     :  กองช่ำงค่ะจะท ำเรื่องพรัอมกับด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุด้ำนประปำค่ะ 
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เรื่องกิจกรรมปลูกต้นไม้ เชิญผู้รับผิดชอบครับ 
นำยกฯ  
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑) 
ที่ประชุม มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : เรียนท่ำนนำยก ท่ำนรองนำยก ผอ.กอง หัวหน้ำส ำนัก และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนครบ
ปลัดฯ ในระเบียบวำระที่ ๓ คือกิจกรรมกำรปลูกต้นไม้ตำมโครงกำรกิจกรรมวันต้นไม้ประจ ำปีของ 
 ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่ง ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๓๒ อนุมัติให้วัน 
 วิสำขบูชำของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจ ำชำติ กิจกรรมกำรปลูกต้นไม้ครั้งนี้ส ำนักงำนปลัดก็ได้ 
 ท ำหนังสือขอต้นไม้จำกหน่วยงำนของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมไปแล้ว ก็ได้มำแล้ว 
 ประมำณ ๑๕๐ ต้น และได้จัดท ำโครงกำรปลูกต้นไม้ในวันที่ ๑๒ มิถุนำยน  ๒๕๖๑ เวลำ 
 ๑๕.๐๐ น.  ที่ได้ก ำหนดเป็นเวลำ ๑๕.๐๐ น. เนื่องจำกกำรปลูกต้นไม้ต้องปลูกในช่วงบ่ำย 
 เพ่ือให้ต้นไม้ได้พักตัวในเวลำกลำงคืน  ที่ได้วำงแผนไว้คือถนนสำยหนองอิเฒ่ำไปต ำบลหนอง 
 ตอกแป้น ซึ่งผมได้ไปส ำรวจดูแล้วข่อนข้ำงจะจ ำกัด จึงได้ไปส ำรวจถนนเส้น อบต.ไปบ้ำน 
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 ดงน้อย ดินผสมลูกรังดินแข็ง และมีที่ดินว่ำงที่หน้ำวัดดงน้อยข้ำงศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน 
 เป็นที่ส่วนบุคคลหรือที่สำธำรณะครับท่ำนนำยก เป็นที่ว่ำงเนื้อท่ีประมำณ งำนเศษ ๆ ถ้ำ 
 เปลี่ยนไปปลูกที่ตรงนี้จะดีไหมครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เป็นที่สำธำรณะครับ 
นำยกฯ    
นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว   :  คงจะปลูกไม่ได้ค่ะ เนื่องจำกชำวบ้ำนจะน ำวัว ควำยมำผูกไว้ช่วงหน้ำท ำนำค่ะ หนูคิดว่ำไม่
จ้ำงเหมำบริกำร              เหมำะสมค่ะ                      
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : หลังโรงปุ๋ยบ้ำนดงน้อยปลูกได้ไหม 
ปลัดฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : คงปลูกไม่ได้เช่นกันครับ 
นำยกฯ    
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : คงจะต้องปลูกตำมที่สำธำรณสองข้ำงถนนส่วนถนนสำยหลักจำปำกทำงไปหลักด่ำนคง 
ปลัดฯ จะเป็นโครงกำรปลูกไม้ประดับสีเหลืองเป็นอีกโครงกำรหนึ่ง  ถ้ำเป็นถนนเส้นไปดอนกลอย 
 โนนชำดจะเหมำะไหม 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์  :  ต้นไม่มีครับ ถนนเส้นดอนกลอยไปปำกทำงเข้ำดอนกลอย(ถนนสำยกำฬสินธุ์-สำรคำม) 
ผอ.กองช่ำง                   
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : มีที่ว่ำงไหม หรือถนนติดที่นำเกินไป 
ปลัดฯ 
นำยมงคล  อินอุ่นโชติ   : ผมขอเสนอถนนสำยหนองอิเฒ่ำไปหนองกุงครับ 
จ้ำเหมำบริกำร 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล :  ถนนเส้นนี้ติดที่นำเกินไปครับไม่มีท่ว่ำงปลูกต้นไม้ 
ปลัดฯ 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์  :  หนองเกลือครับ 
ผอ.กองช่ำง                   
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล :  หนองเกลือจะใช้ปลูกหญ้ำแฝกครับก็คงจะใช้ตำมแผนเดิมนะครับเป็นถนนสำย 
ปลัดฯ หนองอิเฒ่ำไปหนองตอกแป้นนะครับ  กำรจะไปปลูกต้นไม้จะอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ที่จะไป 
 ปลูกโดยมอบหมำยให้เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ พร้อมทีมงำนไปเตรียมหลุมไว้ก่อนจะปลูกต้นไม้ 
 กำรด ำเนินกำรก็ต้องถ่ำยรูปไว้ พร้อมพิกัดที่ปลูกด้วยเพ่ือรำยงำนอ ำเภอ และจังหวัดทรำบ 
 ต่อไป  ขอควำมร่วมมือทุกคนนะครับวันพรุ่งนี้วันที่ ๑๒  มิถุนำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๑๕.๐๐ น.  

 ร่วมกันปลูกต้นไม้ทุกคนช่วยกันครับ  กำรปลูกต้นไม้ก็แจ้งเพียงเท่ำนี้นะครับ และอีกเรื่องที่ 
 ท่ำนนำยกได้แจ้งไปแล้วนั้นในกำรประชุมประจ ำเดือนให้ทุกคนเข้ำประชุมและต้องประชุมจน 
 เสร็จประชุมถึงออกจำกห้องประชุมและมีรำยชื่อที่จะแจ้งทรำบตำมที่จังหวัดกำฬสินธุ์ได้มี 
 ก ำหนดให้มีกำรแต่งเครื่องแบบข้ำรำชกำรในวันจันทร์ และที่แจ้งไปไม่หมดคือนอกจำกจะแต่ง 
 เครื่องแบบแล้วจะต้องไม่กลับก่อนเวลำรำชกำรด้วย ส ำหรับ ผู้ที่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบมำสำม 
 อำทิตย์ที่แล้ว ก็จะมี นำยพงศกร  ท ำไมถึงไม่แต่ง 

 
  



- ๑๐ - 
นำยพงศกร  ภูมำศ  :  ไม่มีครับ 
ผู้ช่วยนักทรัพฯ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล :  นำยชำติแต่งเครื่องแบบรำชกำรสองอำทิตย์ติดต่อกันแล้ว พงศกรขอให้ท ำให้ได้เหมือน 
ปลัด ชำติ   วันนี้ชำติมำไหม  
นำยชำติ  ภูกันดำร  :  มำครับ 
พนักงำนขับรถยนต์ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล :  วำระท่ี ๓ มีใครจะแจ้งอะไรอีกไหม 
ปลัดฯ 
จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงค ำ  :  ขออนุญำตครับกำรเตรียมหลุมปลูกต้นไม้ระยะห่ำงประมำณเท่ำไหร่ครับ 
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล :  ระยะห่ำงประมำณ ๒ เมตรครับ 
ปลัดฯ เรื่องอ่ืน ๆ เป็นเรื่องที่จะต้องเตรียมงำนในวันที่  ๖  กรกฎำคม  ๒๕๖๑ 
 กำรประเมิน LPA ของหนองอิเฒ่ำก ำหนดประเมินวันที่ ๖ กรกฎำคม ๒๕๖๑  
 เวลำ ๑๓.๐๐  น. ซึ่งเป็นวันศกุร์ตรวจพร้อมกันกัน อบต.ยำงตลำด ก็ขอให้ทุกกองทุกท่ำน 
 ได้เตรียมเอกสำรหลักฐำนไว้ให้พร้อม ซึ่งทำง อบต.หนองอิเฒ่ำ ก็ได้ท ำค ำสั่งแต่งตั้ง 
 ผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันที่เกี่ยวข้อง  เช่น ตัวชีว้ัดหนึ่งอำจไป 
 เกี่ยวข้องกับหลำยคน ก็ขอให้ช่วยกันให้ร่วมมือกันในกำรเตรียมเอกสำร  ได้ออกค ำสั่งแต่งตั้ง 
 ผู้รับผิดชอบหลักในกำรประเมินครั้งนี้  แจ้งให้ที่ประชุมรับทรำบดังนี้ครับ 
 ด้ำนที่ ๑  ด้ำนบริหำรจัดกำร   ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
             ๑. สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง 
             ๒. นำงธิดำรัตน์  ภเูพ็งใจ 
             ๓. นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 
  ๔. นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง 
  ๕. นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม 
 ด้ำนที่ ๒ กำรบริหำรงำนบุคคล และกิจกำรสภำผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
  ๑. นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ 
  ๒. นำงสุรีพร  ขันธมูล 
 ด้ำนที่ ๓  บริหำรงำนกำรเงินและกำรคลังผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
  ๑. นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ 
  ๒. นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ 
  ๓. นำงรัดตนันต์   ภูส ำรอง 
  ๔. นำงชุวชิต  เกื้อปัญญำ 
  ๕. สิบเอกปิยนัฐ  ศรีรัง 
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 ด้ำนที่ ๔ ด้ำนบริกำรสำธำรณะผู้รับผิดชอบประกอบไปด้วย 
  ๑. นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ 
  ๒. สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง 
  ๓. นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 
  ๔. นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ 
  ๕. นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง 
  ๖. นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง 
  ๗. นำยธง  ศิริโยธำ 
  ๘. จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงค ำ  
  ๙. นำยนิกรณ์  ภูกำบิน 
  ๑๐.นำงสุรีพร  ขันธมูล 
  ๑๑.นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ 
  ๑๒. นำงเสถียร  ทองน้อย 
  ๑๓. นำยนิรุช  หมั่นสะเกษ 
  ๑๔. นำงอรอุมำ  เรืองสุข 
 ด้ำนที่ ๕  ด้ำนธรรมำภิบำลผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
  ๑.นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ 
  ๒.นำงสยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 
  ๓.นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง 
  ๔.จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงค ำ 
  ๕.นำงสำวปิศนำ  ทองดอนบม 
  ๖. นำงสำววรรณิภำ  บำงส ำรวจ 
 ผู้ที่มีรำยชื่อที่กล่ำวมำขอให้จัดเตรียมเอกสำรแต่ละตัวชี้วัดเพ่ือรอรับกำรประเมิน ในตัวแบบ 
 ประเมินก็จะมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดเป็นบำงรำยกำร แต่ไม่หมดทุกด้ำน เช่น  
 ด้ำนกิจกำรสภำ มี ๒ ข้อ ด้ำนบริหำรกำรกำรเงินและกำรคลังก็เปลี่ยนแปลง  ด้ำนบริกำร 
 สำธำรณะก็เปลี่ยนแปลง ซึ่งผมก็ได้ท ำกำรแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วหลังจำกเลิกประชุมจะแจกให้ 
 ผู้รับผิดชอบไปพิจำรณำเพ่ือปรึกษำหำรือกันนะครับ ก็ขอให้ช่วยกันนะครับ ถ้ำสงสัยใน 
 รำยละเอียดก็ให้มำสอบถำมผมได้นะครับ มีท่ำนใดส้งสัยไหมครับ   
ที่ประชุม : ไม่มี 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล :  เรื่องต่อไปเป็นเรื่องเป็นค ำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบอีกเหมือนกัน  เนื่องจำกจังหวัด 
ปลัดฯ กำฬสินธุ์ ได้แจ้งให้ทุกองค์กรในจังหวัดกำฬสินธุ์แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรบันทึก 
 ข้อมูลในระบบสำรสนเทศน์เมื่อได้ก ำหนดตัวบุคคลได้รับผิดชอบในด้ำนต่ำง ๆ แล้วให้รำยงำน 
 ค ำสั่งให้จังหวัดได้รับทรำบ  อบต.หนองอิเฒ่ำได้จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่จะต้องบันทึก 
 ข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่มีกำรให้รำยงำน  ผู้รับผิดชอบในกำรบันทึกข้อมูลใน 
 แต่ละด้ำนมีรำยชื่อดังนี้ 
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 ส านักงานปลัด   
 ๑. รับผิดชอบตำมข้อมูลข่ำวสำร และข้อสั่งกำรของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมช่องทำง 
 ต่ำง ๆ เช่น  เมนูของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เมนูหนังสือรำชกำร  เมนูข้อมูลข่ำวสำร 
 เฟสบุคกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
  ๑.นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง 
 ๒. นำงสุรีพร  ขันธมูล 
 ๒. ระบบข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข ประกอบด้วย 
  ๑.นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 
  ๒.นำงเสถียร  ทองน้อย 
 ๓. ระบบข้อมูลกลำง ( INFO)ประกอบด้วย 
  ๑.นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 
  ๒.จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงค ำ 
  ๓.นำงเสถียร  ทองน้อย 
 ๔. ระบบสำรสนเทศน์เพ่ือกำรวำงแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) ประกอบด้วย 
  ๑.นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ 
  ๒.นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม 
 ๕. ระบบบันทึกข้อมูลบัญชีท้องถิ่น (E-LAAS) ประกอบด้วย 
  ๑.นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ 
  ๒.นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม 
 ๖. ระบบศูนย์ข้อมูลกำรเลือกตั้งผู้บริหำร และสมำชิก อปท. ประกอบด้วย 
  ๑.นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 
  ๒.นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง 
 ๗. ระบบบันทึกข้อมูลศูนยช์่วยเหลือประชำชนของ  อปท.ประกอบด้วย 
  ๑.นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ 
  ๒.นำงปริศนำ  ทองดอนบม  
 ๘. ระบบข้อมูลเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 
 (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประกอบด้วย 
  ๑.นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง 
  ๒.นำงสุรีพร  ขันธมูล 
 ๙. ระบบข้อมูลบุคลำกรท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  ๑.นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ 
  ๒.นำงสุรีพร  ขันธมูล 
 ๑๐.ติดตำมข้อสั่งกำร ข่ำวสำร และรำยงำนต่ำง ๆ ในไลน์อ ำเภอและจังหวัด ประกอบด้วย 
  ๑.นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง 
  
 
  



- ๑๓ - 
 กองคลัง 
 ๑.ผู้รับผิดชอบติดตำมข้อสั่งกำรและข่ำวสำรจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นที่ส่งผ่ำน 
 ช่องทำงต่ำง ๆ เช่น เมนูหนังสือรำชกำร เว็บไซด์กรมส่งเสสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
 (www.dla.go.th) เมนูหนังสือรำชกำรท และข่ำวสำรลงเผยแพร่ในเฟสบุ๊คท้องถิ่นไทย 
 ประกอบด้วย 
  ๑.นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ 
 ๒.ระบบข้อมูลกลำง อปท. (INFO) ประกอบด้วย 
  ๑.สิบเอกปิยนัฐ  ศรีรังษ์ 
  
 ๓.ระบบสำรสนเทศน์เพ่ือกำรวำงแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) ประกอบด้วย 
  ๑.นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ 
 ๔. ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น (E-LAAS) ประกอบด้วย 
  ๑.นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ 
  ๒.นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ 
  ๓.นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง 
  ๔.สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ์ 
  ๕.นำงสำววรรณิภำ  บำงส ำรวจ 
 ๕.บันทึกภำษีจัดเก็บเอง ประกอบด้วย 
  ๑.สิบเอกปิยนัฐ  ศรีรังษ์ 
 ๖.บันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (EGP) ประกอบด้วย 
  ๑.นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ 
  ๒.นำงอนงค์  ภูระบัตร 
 ๗.บันทึกแผนที่ภำษี  ประกอบด้วย 
  ๑.สิบเอปิยนัฐ  ศรีรังษ์ 
 ๘.ติดตำมข้อสั่งกำร ข่ำวสำร และรำยงำนต่ำง ๆ ในไลย์อ ำเภอและจังหวัด ประกอบด้วย 
  ๑.นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ 
 กองช่าง 
 ๑.ผู้รับผิดชอบติดตำมข้อสั่งกำรและข่ำวสำรจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นที่ส่งผ่ำน 
 ช่องทำงต่ำง ๆ เช่น เมนูหนังสือรำชกำร เว็บไซด์กรมส่งเสสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
 (www.dla.go.th) เมนูหนังสือรำชกำรท และข่ำวสำรลงเผยแพร่ในเฟสบุ๊คท้องถิ่นไทย 
 ประกอบด้วย 
  ๑.นำงอรอุมำ  เรืองสุข 
 ๒. ระบบข้อมูลกลำง ( INFO )ประกอบด้วย 
  ๑.นำงอรอุมำ  เรืองสุข 
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- ๑๔ - 
 ๓. ระบบส ำรวจข้อมูลกำรใช้น้ ำประปำของ อปท. ประกอบด้วย 
  ๑.นำงอรอุมำ  เรืองสุข 
  ๒.นำยบรรลุ  ภชูัน 
 ๔. ติดตำมข้อสั่งกำร ข่ำวสำร และรำยงำนต่ำง ๆ ในไลย์อ ำเภอและจังหวัด ประกอบด้วย 
  ๑.นำงอรอุมำ  เรืองสุข 
 กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนะธรรม 
 ๑.ผู้รับผิดชอบติดตำมข้อสั่งกำรและข่ำวสำรจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นที่ส่งผ่ำน 
 ช่องทำงต่ำง ๆ เช่น เมนูหนังสือรำชกำร เว็บไซด์กรมส่งเสสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
 (www.dla.go.th) เมนูหนังสือรำชกำรท และข่ำวสำรลงเผยแพร่ในเฟสบุ๊คท้องถิ่นไทย 
 ประกอบด้วย 
  ๑.นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ 
  ๒.ระบบข้อมูลสำรสนเทศน์ทำงกำรศึกษำท้องถิ่น (SIS) ประกอบด้วย 
  ๑.นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ 
 ๓.ระบบศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อปท. (CCIS) ประกอบด้วย 
  ๑.นำงมะลัย  ภูแล่นนำ 
 ๔.ติดตำมข้อสั่งกำร ข่ำวสำร และรำยงำนต่ำง ๆ ในไลน์อ ำเภอ และจังหวัด ประกอบด้วย 
  ๑.นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ 
 ในกำรบันทึกข้อมูลถ้ำมีกำรติดตำมเขำก็จะประสำนมำยังผู้รับแต่งตั้งแต่ละด้ำนโดยตรงนะ 
 ครับ ไลน์อ ำเภอ ไลน์จังหวัดเขำจะแจ้งมำทำงไลน์กลุ่มนำยก หรือไลน์กลุ่มของปลัด ว่ำยัง 
 ไม่ได้ลงข้อมูลด้ำนใดเขำจะแจ้ง แล้วจะแจ้งผู้รับผิดชอบอีกครั้งหนึ่ง หรือเขำอำจประสำนกับ 
 ผู้รับผิดชอบโดยตรง ถ้ำเป็นไลน์อ ำเภอทุกส่วนต้องมีผู้รับผิดชอบไลน็อ ำเภอด้วย เพรำะ 
 ส่วนมำกอ ำเภอจะติดตำมงำน ติดตำมเอกสำรทำงระบบไลน์ ขอฝำกให้ผู้ได้รับมอบหมำยได้ 
 รำยงำนลงในระบบข้อมูลให้เรียบร้อย 
 ๓.เรื่องบันทึกข้อตกลงผลกำรปฏิบัติงำน สมรรถนะ เคยได้แจ้งในที่ประชุมครั้งที่แล้ว ว่ำให้ทุก

คนท ำบันทึกข้อตกลงเพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะท่ำนต้องกำรที่จะให้
ผู้บังคับบัญชำประเมินท่ำนในเรื่องอะไรท่ำนก็ท ำบันทึกข้อตกลงขึ้นมำนะครับ ซึ่งตำม
หลักกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรประจ ำจังหวัดเขำให้ผู้บังคับบัญชำเป็นผู้ประเมินว่ำจะ
ประเมินท่ำนในเรื่องอะไร แต่ก็ให้ท ำตำมที่ท่ำนท ำงำน ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษำยน ให้ท่ำน
ก ำหนดมำว่ำท่ำนจะท ำงำนอะไรก็ให้จัดท ำบันทึกข้อตกลงขึ้นมำจ ำนวน ๓ เรื่อง ผมก็จะ
ประเมินท่ำนตำม ๓ เรื่องนั้นหละ ฝำกส ำนักงำนปลัดตำมที่ท่ำนรองนำยกแจ้งให้เตรียมงำนใน
เดือนหน้ำคือเดือนกรกฎำคม๒๕๖๑ เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษำ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหำในกำร
ปฏิบัติ ขอให้ส ำรวจธงตรำสัญลักษณ์รัชกำรที่ ๑๐ มีเท่ำไร และจะใช้จ ำนวนเท่ำไร ให้
ด ำเนินกำรขออนุมัติจัดซื้อให้เรียบร้อย ให้เตรียมไว้ต้นเดือนคงจะเริ่มประดับให้เรียบร้อย ก้
ขอให้จัดหำมำให้เพียงพอนะครับ พระบรมฉำยำลักษณ์ โต๊ะหมู่บูชำเตรียมให้พร้อมเพ่ือลง 
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- ๑๕ - 
 นำมถวำยพระพร และกำรจัดกิจกรรม ก็คงท ำเหมือนที่เคยจัดเฉลิมพระชนมพรรษำท่ีผ่ำนมำ 

จัดกิจกรรมท ำบุญตอนเช้ำ และถวำยพระพรที่อ ำเภอ ตอนเย็นก็คงจุดเทียนชัย ก็คงไปร่วม 
ส ำหรับกำรสวมเสื้อสีเหลืองท่ำนเลขำ ครม.ประกำศออกมำแล้วว่ำเสื้อสีเหลือให้ใส่ได้ตั้งแต่
วันที่ ๑ กรกฎำคมเป็นต้นไป ถ้ำเป็นวันเข้ำพรรษำ วันอำสำฬหบูชำ ให้แต่งชุดขำวได้ ส่วนใคร
ที่เป็นจิตอำสำ เสื้อพระรำชทำนของจิตอำสำใส่ได้เฉพำะวันถวำยพระเพลิงวันเดียวนอกนั้น
ห้ำมใส่ ใส่ได้เฉพำะผ้ำพันคอเท่ำนั้น 

 ๔.เรื่องระเบียบในกำรเบิกเงินสวัสดิกำรต่ำง ๆ  ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเรื่องระเบียบเกี่ยวกับ 
 กำรศึกษำบุตรที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นระเบียบกระทรวงมหำดไทยและประกำศ 
 กระทรวงมหำดไทย ส่วนระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำรก็จะคล้ำย ๆ กัน อำจสับสนอยู่บ้ำง 
 รำยละเอียดในระเบียบกระทรวงมหำดไทยประกำศกระทรวงมหำดไทยบอกว่ำกำรเบิก 
 เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร ๑ ปีนับแต่วันเปิดเรียน ๑ ปีหมำยถึงกำรจ่ำยค่ำเทอมในเทอมนั้นนะ 
 ครับ เช่นถ้ำท่ำยจ่ำยเงินในเทอมที่สองก็นับมำภำยใน ๑ ปี  แต่ถ้ำไม่จ่ำยในเทอมก็จะไม่นับ 
 หมำยควำมว่ำท่ำนจ่ำยเงินกำรศึกษำเป็นเทอมท่ำนต้องจ่ำยภำยในเทอมนั้นแล้วนับเวลำ 
 มำ ๑ ปี ถ้ำโรงเรียนนั้นจ่ำยเป็นปีก็ให้นับมำ ๑ ปี หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินกระทรวงมหำดไทย 
 แต่ถ้ำเป็นหลักเกณฑ์ของกระทรวงกำรคลังลักษณะเหมือนกันคือจ่ำยได้ภำยใน ๑ ปี แต่ถ้ำ 
 ท่ำนไม่ได้จ่ำยต้องไปขอผ่อนผันจำกโรงเรียนในห้วงเทอมนั้น ๆ  แต่ระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
 ยังไม่ออกมำ ก็ให้ถือระเบียบกระทรวงมหำดไทยไปก่อน 
 ๕. มีสิ่งที่จะมำเป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกท่ำนได้พึงระมันระวังในกำรปฏิบัติงำน 
 ผมขออนุญำตยกตัวอย่ำงหนึ่งในกรณีเบิกค่ำเช่ำบ้ำน หัวหน้ำหน่วยงำนเบิกค่ำเช่ำบ้ำน 
 คณะกรรมกำรไปตรวจแล้วเรียบร้อย สตง.เข้ำมำตรวจปรำกฏว่ำคณะกรรมกำรไปตรวจ 
 บ้ำนพักยังไม่ได้เซ็น และก็เบิกไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งได้ไปสอบรองปลัดอยู่ที่อ ำเภออ่ืน  สตง. 
 มำตรวจสอบบอกว่ำเอกสำรของบุคคลนี้ยังไม่ได้เซ็นก็พับไว้ กรรมกำรบอกว่ำ สตง.เอำมำให้ 
 เซ็นกรรมกำรก็เซ็นพอเซ็นเสร็จมีผู้เอำไปร้อง ปปช. ปรำกฏว่ำทั้งผู้เบิกและคณะกรรมกำรถูก 
 ไล่ออกท้ังหมดเขำบออกว่ำท ำเอกสำรเท็จทุกคน เป็นข้อคิดว่ำกำรท่ีจะร้องเรียนอะไรก็แล้วแต่ 
 ให้คิดถึงคนหมู่มำกด้วยว่ำจะกระทบถึงคนอ่ืนไหม  ไม่รู้ว่ำค่ำเช่ำบ้ำนของท้องถิ่นนี้เขำคิด 
 อย่ำงไร ตอนแรกไม่ทะเรำะกันพอทะเรำะกันไม่ใช่ไปคนเดียวไปเป็นกลุ่มนะครับ ก็ขอฝำกไว้ 
 ว่ำถ้ำจะคิดท ำอะไรจะโกรธจะเกียรติกันก็ให้คิดดี ๆ คนที่เขำไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่อำจเห็นใจ 
 กันเห็นใจเพื่อนร่วมงำนก็จะเดือดร้อนไปด้วย ก็ขอให้ทุกคนคิดตรงนี้ด้วย มีอะไรก็ค่อย ๆ ค่อย 
 ปรึกษำกัน อย่ำท ำให้คนอ่ืนเดือดร้อน เมื่อผลออกมำแล้วท ำให้คนอ่ืนเขำเก็บปวด ก็ขอฝำก 
 ข้อคิดไว้ด้วย จะท ำอะไรก็ให้ถูกต้องตำมระเบียบอย่ำท ำให้เพ่ือนร่วมงำนต้องเดือดร้อนด้วย 
 ๖. เรื่องรำยงำนกำรตรวจสภำพรถประจ ำวัน ผู้ที่มีหน้ำที่ หมำยควำมว่ำผู้รับผิดชอบในแต่ละ 
 กองเมื่อเจ้ำหน้ำที่เขำรำยงำนขึ้นมำแล้ว พบข้อไม่ปกติของสิ่งที่ตรวจอย่ำงท่ีผ่ำนมำรถถรับส่ง 
 นักเรียน น้ ำมันเบรก และน้ ำมัครัชขำดอยู่ตั้งหลำยอำทิตย์ ถำมว่ำส ำคัญไหม ก็ส ำคัญอยู่ถ้ำ 
 เกิดเบรกไม่อยู่คนที่โดยสำรมำด้วย ไม่ว่ำจะเป็นเด็กนักเรียน หรือใครก็ช่ำงจะเกิดอันตรำย 
 พบว่ำน้ ำมันดังกล่ำวขำดตั้งสองอำทิตย์แล้วยังไม่มีใครด ำเนินกำรอะไร ขอฝำกหัวกอง 
 

  
  



- ๑๖ - 
 หัวหน้ำส่วน เมื่อได้รับรำยงำนจำกผู้ใต้บังคับบัญชำว่ำน้ ำมันเบครน้ ำมันครัชขำดก็ขอให้รีบ 
 ด ำเนินกำรจัดหำน้ ำมันดังกล่ำวมำเติมเพ่ือจะได้ไม่เกิดปัญหำเหมือนที่ผ่ำนมำนะครับ 
 ๗. กรณีของนำยมงคล ที่น ำเครื่องตัดหญ้ำไปซ่อม ระเบียบมีเงินไม่เกินไม่ต้องจัดท ำขอซื้อขอ 
 จ้ำงให้ด ำเนินกำรได้ทันที ให้น ำรำยงำนที่นำยกเซ็นอนุมัติมำด ำเนินกำรคงไม่เกินอำทิตย์นะ 
 ครับ ก็มีระเบียบอยู่ก็ให้ศึกษำดูนะครับ ก็ให้ศึกษำดูให้ดีนะครับ ก็ให้รีบเขียนรำยงำนเพ่ือจะ 
 ได้รีบด ำเนินกำรเบิกจ่ำยต่อไป ถ้ำทิ้งไว้นำนจะท ำให้เกิดปัญหำในกำรเบิกจ่ำยนะครับ  
 ๘. เรื่องอำหำรกลำงวันของศูนย์เด็กก็ให้ระมัดระวัง  นักโภชนำกำรเขำได้ท ำเมนูส ำเร็จรูป 
 มำแล้ว ผักแต่ละอย่ำง เนื้อแต่ละอย่ำงมีธำตุอำหำรอะไร ก็ให้ไปดำวโหลดแล้วมำท ำ 
 เมนูอำหำร ก็จะได้ว่ำเมนูอำหำรจะใช้งบประมำณในกำรซื้อเท่ำไร ก็ให้ติดเมนูอำหำรแต่ละวัน 
 เพ่ือผู้ปกครองเด็กจะได้รู้ด้วยว่ำแต่ละวันเด็กได้รับประทำนอำหำรอย่ำงไร และก็ให้ผู้ที่ 
 เกี่ยวข้องเข้ำมำตรวจสอบด้วย ซึ่งเขำได้ก ำหนดไว้อำหำรแต่ละมื้อต้องประกอบด้วยอำหำร 
 อย่ำงน้อย ๒ อย่ำง นะครับ ก็ขอฝำกด้วยนะครับ  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ  : จ้ำงเหมำมี ๙ คน บอกว่ำเงินเดือนออกช้ำเพรำะอะไร ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่กำรเงินนะครับ
นำยกฯเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ำเกี่ยวกับเอกสำรส่งเจ้ำหน้ำที่กำรเงินช้ำ  จึงขอเสนอแนะว่ำถ้ำเอกสำร 
ใครเร็วเบิกได้เร็ว ถ้ำเอกสำรใครช้ำจะได้เงินเดือนช้ำตกลงตำมนี้ไหม 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์  : จ้ำงเหมำบริกำรจะจ่ำยเป็นรยบุคคลค่ะไม่ได้รวมกันค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ  : ก็ขอให้ปรึกษำกันนะครับว่ำจะให้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงใด 
นำยกฯ                      
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : เอำตำมที่ท่ำนนำยกเสนอถ้ำใครเสนอเอกสำรช้ำก็จะได้รับช้ำ ถ้ำใครเสนอเอกสำรเร็วก็
ปลัด ฯ                    จะเบิกได้เร็วตำมนั้นนะครับ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์  : เอำตำมนั้นนะค่ะถ้ำใครส่งเอกสำรเสร็จก่อนก็ให้น ำมำให้คณะกรรมกำรตรวจรับและจได้ผอ.
กองคลังด ำเนินกำรเบิกให้ก่อนนะค่ะ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ในกำรปฏิบัติงำนทุกวันก็ให้เขียนรำยงำนกำรปฏิบัติงำนทุกวันให้เป็นปัจจุบันเมื่อถึงสิ้น
ปลัด ฯ                   เดือนจะได้เสนอเอกสำรต่อคณะกรรมกำรตรวจรับจะได้ท ำเรื่องเบิกจ่ำยเงินเดือนเร็วขึ้นนะครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ  : ตกลงตำมนั้นนะครับ ใครท ำเอกสำรเสร็จก่อนเบิกให้ก่อน ใครท ำเอกสำรช้ำก็เบิกให้ช้ำ นะครับ 
นำยกฯ                    ส ำหรบัจ้ำงเหมำบริกำร  มีใครจะเสนออะไรอีกไหม   
ที่ประชุม  : ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ  :  ขอแจ้งกองกำรศึกษำนะครับ เรื่องไปศึกษำดูงำนที่ศูนย์เด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
นำยกฯ หนองตอกแป้นขอให้กองกำรศึกษำท ำหนังสือขอไปศึกษำดูงำนที่ศูนย์เด็กเล็กองค์กำรบริหำร 

ส่วนต ำบลหนองตอกแป้น ก็ขอให้ด ำเนินกำรและวันไปศึกษำดูงำนให้ปิดศูนย์นะครับ วันนี้ให้ 
 กองกำรศึกษำท ำหนังสือ ๒ ฉบับนะครับ   

 ๑.หนังสือขอเข้ำศึกษำดูงำนที่ศูนย์เด็กเล็กต ำบลหนองตอกแป้น 
 ๒.หนังสือขอคณะกรรมกำรเรื่องซื้อรถ 
  
  



- ๑๗ - 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ  :  เรื่องอ่ืน ๆ มีอะไรที่เสนออีกไหมครับ 
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 ๗/๒๕๖๑ 

วันจันทร์ ที่   ๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยสุนทร  พิมพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สุนทร  พิมพำค ำ 
๒ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุตสมำ  ช ำนำญพล 
๓ นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล 
๔ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ กำนดำ  วิไลสิทธิ์ 
๕ นำยสถิตย์   เฉยไสย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สถิตย์   เฉยไสย 
๖ นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ นักทรัพยำกรบุคล ช ำนำญกำร รัชนีย์  ภูขะมำ 
๗ นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ยุภำวดี  ภูผำหลวง 
๘ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร ดวงเนตร  ภูอำกำศ 
๙ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี สุวชิต  เกื้อปัญญำ 

๑๐ นำงสำวสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร สุรีพร  ขันธมูล 
๑๑ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลังปฏิบัติกำร สุรีพร  ขันธมูล 
๑๒ นำงสำววรรณวิภำบำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ วรรณวิภำบำงส ำรวจ 
๑๓ นำงสำวสุกัญญำ  หมั่นสะเกษ จ้ำงเหมำบริกำร สุกัญญำ  หมั่นสะเกษ 
๑๔ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร ร ำไพ  หำญโงน 
๑๕ นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร ภิรม  ภูด่ำนงัว 
๑๖ นำยนิรุช  หมั่นสะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ นิรุช  หมั่นสะเกษ 
๑๗ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ ปิยรัตน์  ภูกันดำร 
๑๘ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล พงศกร  ภูมำศ 
๑๙ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร ชัยรัตน์  เหล่ำพร 
๒๐ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร มงคล  อินอุ่นโชติ 
๒๑ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ช ำนำญงำน ธง  ศิริโยธำ 
๒๒ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ อ ำนำจ  ภูอำกำศ 
๒๓ นำงรัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ พนักงำนจ้ำงทั่วไป รัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ 
๒๔ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จันทร์สุดำ  ภูอ่อน 
๒๕ นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง นักพัฒนำชุมชน กษมำ  ปะนะมัง 
๒๖ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง อรอุมำ  เรืองสุข 
๒๗ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว 
๒๘ นำยนิกรณ์  ภูกำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร นิกรณ์  ภูกำบิน 
๒๙ นำงเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน เสถียร  ทองน้อย 

 
  



- ๒ – 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๓๐ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก ขวัญเมือง  พิมพำค ำ 
๓๑ นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ 
๓๒ สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง หัวหน้ำส ำนักปลัด สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง 
๓๓ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ ผู้อ ำนวยกองช่ำง บงกำร  ค ำศิริรักษ์ 
๓๔ นำยธงศักดิ์  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง ธงศักดิ์  อินทพรม 
๓๕ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยกฯ สำคร  ภูวอง 
๓๖ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ บรรลุ  ภูชัน 
๓๗ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร สมดี  ภูแสงสั่น 
๓๘ จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงส์ค ำ เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงส์ค ำ 
๓๙ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ อนงค์  ภูระบัตร 
๔๐ นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนท่ัวไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 
๔๑ นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ ผู้อ ำนวยกองคลัง คมคิด  ภูอำภรณ์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร  
๒ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต์  
๓ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน  
๔ นำยกิตติ  ภูคงสี จ้ำงเหมำบริกำร  
๕ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  
๖ นำยส ำลี  แพงโพนทอง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร  
๗ นำยพงษ์ศักดิ์  นำมพุทธำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๘ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๙ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ  

๑๐ นำงดวงใจ  สะโนนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๑ นำยสมำน  เทียบมำก นักกำรภำรโรง  
๑๒ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๓ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๔ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๕ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๖ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๗ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร  
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
   เมื่อได้เวลำ ๐๙.๓๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยสุนทร  พิมพำค ำ  นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ได้เปิดกำรประชุมประจ ำเดือนกรกฎำคม  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑ 

ระเบียบวารที่ ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ตำมที่ได้เข้ำร่วมประชุมประจ ำเดือนที่อ ำเภอยำงตลำดเมื่อวันที่ ๒ อ ำเภอได้แจ้งให้ทรำบอยู่
นำยกฯ                     หลำยเรื่อง 
         ๑. ต ำบลยำงตลำด มีคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ำ โดยถูกสุนัขกัดนำน ๙ เดือน ถึงได้แสดง 
                              อำกำรถึงเสียชีวิต ฉะนั้นขอแจ้งเตือนว่ำ หำกใครถูกสุนัขกัดให้รีบไปพบแพทย์ทันที ของเรำ 
 เป็นอย่ำงไรเรื่องกำรฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำด ำเนินกำรเสร็จหรือยัง 
จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงส์ค ำ    : ฉีดวัคซีนยังไม่เสร็จครับ  จะท ำแผนออกอีกรอบครับ  สำเหตุกำรเสียชีวิตของคนที่ถูกสุนัข 
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ กัดต ำบลยำงตลำด เนื่องจำกคนที่ถูกสุนัขกัดไปรักษำตัวที่โรงพยำบำลยำงตลำด โรงพยำบำล 
 ยำงตลำดส่งตัวไปรักษำต่อที่โรงพยำบำลจังหวัดกำฬสินธุ์ แต่ผู้ป่ำยหนีออกจำกโรงพยำบำล 
 โดยไม่รับกำรรักษำต่อ  ส่วนสุนัขที่กัดเจ้ำของสุนัขได้ฆ่ำสุนัขตำยเมื่อรู้ว่ำสุนัขกัดคน จึงไม่ 
 ทรำบว่ำสุนัขตัวดังกล่ำวได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้ำหรือไม่  ซึ่งไม่ได้ขังสุนัขไว้ก่อนประมำณ ๗ – 
 ๑๐ วัน ถ้ำหำกสุนัขไม่ตำยก็เชื่อได้ว่ำสุนัขตัวดังกล่ำวไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้ำ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์      : ในกรณีที่สุนัขไม่ได้กัดแต่คุกคีกับสุนัข และได้ถูกน้ ำลำยสุนัขตัวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ำ แล้วจะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ ได้รับเชื้อดังกล่ำวไหมค่ะ 
จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงส์ค ำ    : ต้องดูก่อนว่ำน้ ำลำยสัมผัสกับแผลหรือปำกไหม ถ้ำหำกถูกผิวหนังก็ล้ำงออกไม่เป็นไรครับ 
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ แต่ถ้ำตัวเรำมีแผลและน้ ำลำยสุนัขถูกแผลก็สำมำรถติดเชื้อได้ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ ๒. กำรตรวจหำสำรเสพติด ตรวจฉี่ของเรำปลอดภัยดีนะครับ และอีก ๓ เดือน จะติดตำมผล 
นำยกฯ ได้ตรวจทุกคนนะครับ 
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน : ผลยังไม่ส่งมำค่ะ 
นักจัดกำรงำนทั่วไปฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : ต ำบลคลองขำมเขำแจ้งบอกว่ำมีคนไปเสพยำในเขตป่ำดงระแนง นำยอ ำเภอได้ออกไป 
นำยกฯ ตรวจสอบแล้วแต่ไม่พบวันที่ ๒๘  กรฎำคม  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์แจ้งให้เป็นพ้ืนที่สี

ขำว หมำยถึงปลอดยำเสพติด ให้ผู้น ำหมู่บ้ำนมีควำมเข้มแข็งไม่ให้อำศัยต ำรวจ อย่ำงเช่น 
หมู่บ้ำนดงน้อยถ้ำหำกพบเยำวชนกระท ำผิดเกี่ยวกับยำเสพติด ก็จะเรียกผู้ปกครองมำสั่งสอน
เลย จึงท ำให้หมู่บ้ำนดงน้อยไม่มียำเสพติดภำยในหมู่บ้ำนคือผู้น ำเข้มแข็ง ก็ขอฝำกผู้น ำช่วยกัน
ดูแลด้วยนะครับ 

 ๓. กำรบริจำคโลหิต มีจ ำนวน ๔๔๖ คน ก็ขอฝำกขอบคุณมำส ำหรับผู้ไปบริจำคโลหิต 
 ๔. ให้ปรับปรุงสถำนที่รำชกำร ได้แก่ 
     - กำรท ำควำมสะอำด 
     - ห้องน้ ำให้สะอำด 
     - ธงชำติให้เปลี่ยนด้วยถ้ำสีซีดหรือเก่ำแล้ว 
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 ท่ำนมงคลควำมสะอำดหน้ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นอย่ำงไรท ำทุกวันนะ 
นำยมงคล  อินอุ่นโชติ    : ท ำทุกวันครับ 
จ้ำงเหมำบริกำร 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : ห้องน้ ำใครเป็นผู้ดูแล ขอให้ท ำควำมสะอำดด้วยนะครับ ก็ขอฝำกถ้ำหำกมีกำรประชุม 
นำยกฯ ถ้ำหำกมีบุคคลภำยนอกเข้ำมำประชุม ก็ขอให้ท่ำนสมำนและรัตนำวัลย์ช่วยกันดูแลเรื่องควำม 
 สะอำดห้องน้ ำ และอีกเรื่องใบไม้อยู่บนหลังคำจะท ำหย่ำงไร ใครรับผิดชอบ หรือช่วยกัน 
นำยมงคล  อินอุ่นโชติ    : ช่วยกันท ำครับ 
จ้ำงเหมำบริกำร 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : เรื่องโครงกำรไทยยั่งยืนต ำบลเรำเป็นอย่ำงไร 
นำยกฯ 
นำยสถิตย์  เฉยไสย : เสนอโครงกำรทำงจังหวัดได้อนุมัติแล้วก็จะกลับมำยังหมู่บ้ำนด ำเนินกำรครับ 
รองปลัดฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : ก่อนจะด ำเนินกำรต้องมีคณะกรรมกำร ๓ คณะ และ ๓ คณะนี้ต้องผ่ำนกำรอบรมก่อน 
นำยกฯ ๖. เรื่องแจ้งให้ทรำบเกี่ยวกับกำรสร้ำงพระพุทธรูปประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ สูง ๒๓ เมตร โดย 
 หำรำยได้จำกกำรท ำแผ่นทองขำย แผ่นละ ๓๐ บำท งบประมำณ ๑๐ ล้ำน สร้ำงที่แก่งดอน 
 จำน 
 ๗. แผน ๔ ปี ของหนองอิเฒ่ำยังไม่ส่งอ ำเภอใช่ไหม 
นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ  : ส่งเข้ำประสำนแผนแล้วนะค่ะ 
นักวิเครำะห์นโยบำยฯ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : คงจะเป็นแผนของอ ำเภอไหมครับ ซึ่งอ ำเภอขอให้ท้องถิ่นส่งแผนเข้ำอ ำเภอเพ่ือน ำไป  
ปลัดฯ เข้ำแผนอ ำเภอเผื่อโชคดีจะได้เงินมำพัฒนำต ำบล ซึ่งอ ำเภอจะมีแบบฟอร์มโครงกำรมำให้  
 มีอยู่ ๒ แผน  
 ๑. แผน อบจ. ปรับปรุงมำแล้วเป็นครั้งที่ ๓ 
 ๒. แผนพัฒนำ ๔ ปี  คือแผนอ ำเภอส่งเข้ำจังหวัด อ ำเภอเลยขอให้แต่ละต ำบลส่งแผนไปให้ 
 อ ำเภอ ของเรำไม่มีโครงกำรส่ง เลยไม่ได้ส่งครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : เรื่องกำรจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๒๘ กรกฎำคม  ๒๕๖๑  หนังสือมำถึงหรือยัง 
นำยกฯ กำรประดับผ้ำให้ใช้สีเหลืองขำว และให้มีกำรจัดสถำนที่ลงนำมถวำยพระพร จำกวันที่ ๒๓- 
 ๒๘ กรกฎำคม  ๒๕๖๑  กำรประดับผ้ำหน้ำส ำนักงำน อบต.จะเริ่มวันไหน 
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน : หลังจำกตรวจงำน LPA ค่ะ (วันจันทร์ที่ ๙ ตรวจงำน LPA) 
นักจัดกำรงำนทั่วไปฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : คงเป็นวันอังคำรที่ ๑๐ นะครับ อีกเรื่องกำรส่งเสริมวัฒนธรรม วันที่ ๑๘  กรกฎำคม  
นำยกฯ ๒๕๖๑ นำยอ ำเภอพำไปวัด ที่วัดบรมผำสุกบ้ำนดอนกลอย เรื่องอำหำรจะท ำอย่ำงไรครับ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์      : ขอให้ทุกคนน ำปิ่นโตอำหำรไปร่วมท ำบุญด้วยค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ  
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นำยสุนทร  พิมพำค ำ : เรื่องกำรเซ็นสัญญำนม บริษัทนมโทรแจ้งมำว่ำยังไม่เซ็นสัญญำ จึงได้ถำม ผอ.กองคลัง  
นำยกฯ เหตุที่ยังไม่เซ็นเพรำะยังขำดรำยชื่อคณะกรรมกำร โรงเรียนหนองอิเฒ่ำแจ้งว่ำได้น ำส่ง 
 เอกสำรเรียบร้อยแล้วให้กับท่ำนรองปลัด แล้วเอกสำรถึงไหนแล้วครับ 
นำยสถิตย์  เฉยไสย : ขบวนกำรได้ส่งมำหำผม ผมก็ได้น ำส่งธุรกำรเรียบร้อยแล้วครับ 
รองปลัดฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : ก็ขอให้น ำส่งกองคลังด้วยครับเพื่อที่จะได้ด ำเนินกำรในข้ันต่อไปครับ 
นำยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์      : ถ้ำไม่เห็นก็ไปขอใหม่ก็ได้ค่ะ เดี๋ยวจะแจ้งให้ปิยะรัตน์ไปประสำนโรงเรียนค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : เรื่องซ่อมรถคันหมำยเลข บท ๑๙๙๙ ด ำเนินกำรไปถึงขั้นตอนไหนครับ 
นำยกฯ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ : ได้นัดผู้รับจ้ำงเข้ำมำพบแล้วค่ะ เพื่อขอต่อรองรำคำให้เท่ำกับรำคำกลำง แต่ผู้รับจ้ำงไม่ยอม 
ผอ.กองคลัง ลดรำคำ เดี๋ยวจะท ำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้ำงเข้ำมำและจะต่อรองรำคำอีกครั้งหนึ่งค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : เรื่องกำรจัดซื้อรถถึงขั้นตอนไหน 
นำยกฯ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ : วันนี้ผู้รับจ้ำงจะเข้ำมำท ำสัญญำค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : ผมได้ยินข่ำวมำว่ำเขำจะร้องเรียนเรื่องซ้ือรถ 
นำยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์      : ถ้ำด ำเนินกำรถูกต้องตำมระเบียบก็คงไม่มีปัญหำค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : ก็ขอให้ช่วยกันดูท ำให้ถูกตำมระเบียบนะครับ มีเรื่องแจ้งให้สทรำบเท่ำนี้ครับ สิบเอกเฉลิม
นำยกฯ พลมีอะไรจะเสนอไหมครับ ถ้ำไม่มีจะเข้ำวำระต่อไป 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล :  เรียนท่ำนนำยก และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนครับ ผมก็มีเรื่องแจ้งให้ทรำบอยู่หลำยเรื่อง 
รองนำยกฯ   ๑. รองนำยกต ำบลหัวงัวได้ประสำนมำบอกว่ำอยำกได้ถนนคอนกรีตควำมกว้ำง ๔ เมตร เขำ 
 จะบรรจุเข้ำแผนปี ๖๒ ถนนกำรเกษตร จำกหนองอิเฒ่ำไปบ้ำนลุมพุก ซึ่งเขำอยำกจะได้ไป 
 เข้ำแผน ๔ ปี นะครับ ในกำรประชุมครั้งที่แล้วได้คัดเลือกท่ำนประเทืองเป็นประธำนประสำน 
 แผน ก็ฝำกช่ำงส ำรวจให้ด้วยครับ                   

๒. กำรจัดกิจกรรมสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวในวันที่  ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๑ ครบรอง ๖๖ พรรษำ
ก็ขอให้จัดเตรียมควำมพร้อม 
๑. สถำนที่บริเวณด้ำนหน้ำ อบต. ให้ประดับพระบรมฉำยำลักษณ์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวซึ่งผม
ได้ไปท ำพระบรมฉำยำลักษณ์มำแล้วยังเหลือแต่ประดับผ้ำ 
     ๒. จัดสถำนที่ใน อบต.ที่เหมำะสมส ำหรับลงนำมถวำยพระพร ส ำรหรับให้บุคลำกรใน
สังกัดและประชำชนได้ลงนำมถวำยพระพร และก็ขอให้เตรียมสมุดลงนำมไว้ด้วยนะครับ  
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     ๓. ก็ขอให้เชิญชวนข้ำรำชกำร พนักงำน และประชำชนแต่งกำยด้วยโทนสีเหลืองตลอด
เดือนกรกฎำคม ๒๕๖๑ 
     ๔. เรื่องกำรติดตำมโครงกำรแมชชิ่นฟัน โครงกำรก็ได้ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่
ขั้นตอนกำรแจ้งคณะกรรมกำรตรวจงำน และแจ้งให้อ ำเภอทรำบ  

นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ : เมื่อวำนได้เข้ำไปประสำนจังหวัด ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด เรื่อง 
ผอ.กองคลัง เกี่ยวกับกำรแก้ไขแบบแปลนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวนี้อยู่ขั้นตอนแจ้งให้คณะกรรมกำร 
 ออกตรวจงำนค่ะ และแจ้งอ ำเภอในฐำนะผู้ก ำกับดูแลให้มำร่วมตรวจด้วยค่ะ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล :  กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณค่ำจ้ำงเหมำ ก็ขอฝำกท่ำนปลัดด้วยครับ แต่ละกอง แต่ละฝ่ำย 
รองนำยกฯ  ก็ขอให้จัดท ำบันทึกขึ้นมำด้วยครับ อีก ๓ เดือนก็จะสิ้นปีงบปสระมำณ กำรโอนเงิน
งบประมำณมำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ยังไม่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเลย ก็ขอให้รีบด ำเนินกำรด้วย เกี่ยวกับจ้ำงเหมำ เพรำะ
วันนี้ก็เป็นวันที่ ๓ แล้ว จ้ำงเหมำยังไม่ได้รับเงินเดือนเลย ขอฝำกด้วยครับ   
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : จ้ำงเหมำใครยังไม่ได้รับเงินเดือน เหตุผลที่ยังไม่ได้รับเพรำะอะไร 
นำยกฯ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ : เอกสำรยังไม่เสร็จค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑) 
ที่ประชุม มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : กำรโอนงบประมำณ หน่วยเจ้ำของงบประมำณเมื่อตรวจสอบงบประมำณในรำยกำร  
ปลัดฯ หมวดรำยจ่ำยของตัวเองไม่พอก็ขอให้ท ำรำยงำนบันทึกขึ้นมำว่ำจะต้องโอน ก็ให้ตรวจสอบดู 
 เสียก่อนว่ำ ภำยในหมวดในกองของตัวเองมีไหม ถ้ำไม่มีก็ค่อยปรึกษำกันกน่อนว่ำจะใช้งบของ 
 กองไหนส่วนไหน ถ้ำไม่มีใครขออนุมัติข้ึนมำ ผมฐำนะเจ้ำของงบประมำณก็ไม่สำมำรถ 
 ด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกไม่มีใครขออนุมัติขึ้นมำเพรำะไม่มีใครต้องกำร กำรโอนจะเกี่ยวข้องกับ 
 ผอ.กองแต่ละกอง ถ้ำกองไหนขอโอน ผอ.กองนั้นก็ต้องเซ็นในฐำนะเจ้ำของงบประมำณ 
 ฉะนั้นจะต้องปรึกษำกันว่ำจะท ำอย่ำงไร ช่วงไหน ซึ่งกำรโอนจะเก่ียวข้องกับระบบอีลำ 
 แอสด้วย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกันจึงต้องวำงแผนให้ดีก่อนนะครับ   
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล :  ขออนุญำตครับส่วนมำกแต่ละกองแต่ละส่วนจะไม่ค่อยดูเรื่องงบปรสะมำณ จ้ำงเหมำ 
รองนำยกฯ   พอจะเบิกแต่ละเดือนค่อยมำดูงบประมำณคงเหลือ จึงท ำให้เกิดปัญหำเรื่องต่อไปเป็นกำร 
 เบิกจ่ำยเกี่ยวกับไฟกระบองไฟ อยำกจะสอบถำมว่ำติดอยู่ตรงไหนท ำไมไม่เบิกให้เขำ เพรำะ 
 เรำเอำมำตั้งแต่เดือนเมษำยนครับ  ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องกำรใช้ในกำรอยู่เวรยำมครับ จะให้ 
 ด ำเนินกำรอย่ำงไรครับในกำรเบิกจ่ำยขอให้ท่ำนชี้แจงด้วยว่ำผิดตรงไหนจะให้ด ำเนินกำร 
 อย่ำงไรในกำรเบิกจ่ำยครับ 
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สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง : เรียนนำยก ท่ำนปลัด ผอ.กองทุกท่ำน และผู้เข้ำร่วมประชุม ตำมที่งำนป้องกันได้จัดท ำ 
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด บันทึกขออนุมัติในกำรจัดซื้อวัสดุ ส่วนที่จัดซื้อได้ก็ได้ชี้แจงให้งำนป้องกันทรำบเป็นเบื้องต้น 
 แล้ว ระเบียบในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในส่วนของไฟตะบองไฟวำบวำบไม่สำมำรถซื้อได้เนื่องจำก 
 ไม่ได้อยู่ในแผน และข้อบัญญัติก็ไม่ได้ตั้งไว้ ซึ่งผมได้น ำเรียนให้ท่ำนปลัดได้รับทรำบ เพื่อที่จะ 
 เป็นแนวทำงในกำรจัดซื้อให้ถูกระเบียบต่อไปครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : เบิกไม่ได้ก็ขอให้หำวิธีแก้ต่อไปครับ 
นำยกฯ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : เรื่องเกิดข้ึนตั้งแต่เดือนเมษำยน ซึ่งนำยอ ำเภอได้มำตรวจกำรอยู่เวรยำมแล้วบอกว่ำไม่มี
ปลัดฯ สัญญำนไฟ ก็ขอให้เตรียมรำคำเตรียมเอกสำรไว้ ซึ่งปลำยเดือนจะมีกำรประชุมสภำ ก็จะได้ 
 ด ำเนินกำรเสนอขออนุมัติสภำให้โอนมำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ก็ขอให้หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 เตรียมไว้เพื่อขออนุมัติจำกสภำเพ่ือโอนมำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ เนื่องจำกไม่มีในแผน และ 
 ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ จึงจ ำเป็นต้องขออนุมัติจำกสภำให้โอนมำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : มีใครจะเสนออีกไหม ถ้ำไม่มีจะเข้ำวำระต่อไป 
นำยกฯ 
ที่ประชุม : ไม่มี 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : เรียนท่ำนนำยก ท่ำนรองนำยก และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนเนื่องจำกมีภำรกิจที่ 
ปลัดฯ จะต้องปฏิบัติในห้วงเดือนกรกฎำคมมีมำกพอสมควรนะครับ ก็ขอน ำเรียนกับทุกท่ำนเป็น 
 เรื่องๆ ไปนะครับ ก่อนที่จะน ำเรียนก็มีสิ่งที่จะให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ  
 ๑. ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขำมององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบไหน กรณี 
 ประชุมนำยก ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อเดือนที่แล้วในช่วงนั้นมีกำรทวงถำม 
 กำรรำยงำนต่ำง ๆ ที่ให้รำยงำนเช่น รำยงำน มฝ.๒ รำยงำนแผนที่ภำษี รำยงำนกำรปลูกป่ำ 
 รำยงำนกำรช่วยเหลือประชำชนนำยกท่ำนหนึ่งถูกถำมกำรไม่รำยงำนให้อ ำเภอทรำบตำมแบบ 
 รำยงำนในเรื่องต่ำง ๆ นำยกท่ำนนั้นก็เลยตอบว่ำเป็นข้อบกพร่องของเจ้ำหน้ำที่เพรำะ 
 เจ้ำหน้ำที่ไม่มีควำมสำมำรถเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขำดควำมสำมำรถไม่ใส่ใจ 
 งำนในหน้ำที่ ท่ำนจึงขอเสนอให้อ ำเภอจัดอบรมพนักงำนส่วนท้องถิ่นให้ส ำนึกหรือตระหนัก 
 งำนในหน้ำที่  นำยอ ำเภอกได้เลือกจะด ำเนินกำรให้ นำยอ ำเภอจะออกพบองค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่นทุกต ำบล ในเรื่องกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ในทุกต ำบล ท ำให้ผมคิดว่ำผู้บริหำร 
 ท้องถิ่นเขำมองพนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะหนึ่ง ส่วนจะจริงหรือไม่จริงก็ 
 ขอให้พิจำรณำตัวเอง ก็ขอฝำกให้ทุกคนได้คิดเป็นจริงหรือไม่  
 ๒. ในวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎำคม ๒๕๖๑ คณะกรรมกำรประเมิน LPAจะได้มำประเมิน 
 ในช่วงบ่ำยซึ่งได้เลื่อนจำกวันศุกร์ สิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือ เรื่องสถำนที่ และเรื่องเอกสำร  
 ที่จะต้องเตรียมไว้รอรับตรวจ ขอถำมว่ำทุกด้ำนทั้ง ๕ด้ำนพร้อมหรือยังมีด้ำนไหนที่ยังไม่พร้อม 
 คงไม่มรนะครับแสดงว่ำทุกด้ำนพร้อมนะครับขอฝำกหัวหน้ำส ำนักงำนปลัดจัดเตจรียมสถำนที่ 
  
 
 
  



- ๘ - 
 แยกเป็นด้ำนในห้องประชุมนะครับก็ขอให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนเตรียมเอกสำรไว้รอรับตรวจแต่ละ 
 ด้ำนกำรรับรองก็ให้เตรียมให้พร้อม ส่วนเรื่องอำหำรกลำงวันให้ประสำนไป อบต.ยำงตลำด 
 ด้วย บันทึกกำรตรวจเยี่ยมก็ขอให้เตรียมด้วย สมุดตรวจเยี่ยมอยู่ส่วนไหน 
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน : ส ำนักปลัดค่ะ 
นักจัดกำรงำนทั่วไปฯ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ถ้ำมีกำรตรวจเยี่ยมทุกครั้งก็ให้คณะตรวจเยี่ยมเซ็นต์กำรตรวจเยี่ยมให้ด้วยเพื่อที่จะ 
ปลัดฯ เป็นหลักฐำนในกำรเบิกจ่ำยค่ำรับรอง กำรเก็บสมุดตรวจเยี่ยมก็ให้เก็บไว้ในที่ ที่ทุกคนที่เกี่ยว 
 ข้องสำมำรถน ำมำใช้ได้ง่ำย ๆ เวลำจะน ำมำใช้ 
 ๓. เป็นเรื่องที่โชคดี ขณะนี้กฎหมำย ปปช.ฉบับใหม่ได้ผ่ำนสภำนิติบัญญัติเหลือแต่จะประกำศ 
 ในรำชกิจจำนุเบกษำ พวกเรำทุกคน พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทั่วไป จนถึง 
 พนักงำนท้องถิ่นทุกคน จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ส่วนจะยื่นกับใครอย่ำงไรเดี๋ยวจะแจ้ง 
 ออกมำทุกคนต้องยื่น ส ำหรับผู้บริหำรยื่นแล้วต้องประกำศให้ประชำชนรับทรำบด้วย และ 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน จะเป็นห้วงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ถ้ำเอำของตัวเองท ำงำนให้หลวง 
 ไม่เป็นไร แต่อย่ำเอำของหลวงไปใช้ส่วนตัว  เช่น กำรชำร์ทโทรศัพท์มือถือในส ำนักงำน เอำ 
 โน้ตบุ๊คหลวงไปใช้ส่วนตัวก็ไม่ได้ โน๊ตบุ๊คหลวงมีรูปส่วนตัวก็ไม่ได้ ภำพไปเที่ยวในครอบครัวก็ 
 ไม่ได้ ขอให้ทุกคนระมัดระวังเกี่ยวกับกฏหมำยฉบับนี้ 
 ๔. เรื่องท่ีจะต้องท ำให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีกำรเสนอจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณปี ๖๒ ท่ำน 
 ลองไปดูในแผนพัฒนำ ๔ ปี ปี ๒๕๖๒ โครงกำรหรืองำนที่จะต้องพัฒนำ โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 หรืองำนพัฒนำ ตัวเลขเป็นศูนย์ทั้งหมด จึงต้องมีกำรปรับปรุงปี ๖๒ จริง ๆ แล้วถ้ำจะพูดตำม 
 ระเบียบ จะต้องปรสับปรุงแผนให้แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนธันวำคมของปีที่แล้ว แต่เมื่อเวลำผ่ำน 
 ไปแล้ว ก็คงย้อนกลับไม่ได้ ฉะนั้นในเดือนกร ำฎำคมจะต้องมีกำรปรับปรุงแผนพัฒนำ ๔ ป ี
 โดยแผนพัฒนำต ำบล ๔ ปี โครงกำรที่ปรำกฏในแผนต้องสำมำรถน ำไปท ำเป็นข้อบัญญัติ 
 งบประมำณได้ อย่ำงแผนพัฒนำปี ๖๑ ตำมแผนพัฒนำปี ๖๑ ที่ได้รับอนุมัติจำกสภำของ 
 อบต.หนองอิเฒ่ำ ๒๒๒ โครงกำร แต่น ำไปท ำข้อบัญญัติงบประมำณได้ ๒๒ โครงกำร   
 ณ ปัจจุบันยังไม่ได้ท ำสักโครงกำร ปี ๖๒ จะน ำมำปรับปรุงแผนทั้งหมด สมมุติว่ำข้อบัญญัติ 
 งบประมำณ ๒๒ โครงกำร ในแผนจะต่ำงกันไม่ได้ ในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณ จะต้อง 
 เอำโครงกำรจำกแผนไปจัดท ำ จะไม่มีกำรท ำแผนเผื่อ เผื่อได้ในกรณีที่เกินขีดควำมสำมำรถที่ 
 จะน ำเอำไปประสำนแผนกับ อบจ. หรือเผื่อไว้ส ำหรับน ำไปไว้แผนพัฒนำอ ำเภอ เผื่อไว้ส ำหรับ 
 น ำไปไว้หน่วยงำนอ่ืนที่เขำต้องกำรน ำไปไว้ ในกรณีท่ีสีบทรำบว่ำชลประทำนจะมีกำรขยำยท่อ 
 ส่งน้ ำด้วยระบบไฟฟ้ำ ก็สำมำรถน ำไปใช้ในแผนของเรำได้เพ่ือให้สัมพันธ์กับแผนชลประทำน 
 หรือกรมทรัพยำกรน้ ำต้องกำรที่จะขุดคลอง ซึ่งก็สำมำรถที่จะน ำโครงกำรที่มีอยู่ในแผนไป 
 ใช้ได้ หรือต้องกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวก็สำมำรถน ำโครงกำรที่มีในแผนไปใช้ได้ให้หมำยเหตุ 
 ไว้ คณะกรรมกำรสนับสนุนแผนได้ แก่ ผอ.กอง หัวหน้ำส ำนัก ก็ต้องมำพิจำรณำโครงกำรที่จะ 
 ท ำในปี ๖๒ แล้วบรรจุไว้ในแผนที่จะปรับปรุงให้เสร็จ ก่อนที่เรำจะจัดท ำข้อบัญญัติ 
 ปีงบประมำณ ๖๒ งบประมำณในแผนกับงบประมำณในข้อบัญญัติต่ำงกันได้ไม่เกิน ๕%  
  
  



- ๙ - 
 สมมุติว่ำจัดท ำโครงกำร ๑๐๐,๐๐๐ บำทจะจัดท ำงบประมำณบวกลบได้ไม่เกิน ๕%  หลัง 
 จำกเลิประชุมขอพบรองปลัด ผอ.กองทุกกอง หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด และเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ 
 เพ่ือวำงแผนใช้เวลำปรสะมำณ ๒๐ นำที เรื่องแผนมีท่ำนใดสงสัยไหมครับ  
 ๕. หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดขอให้เชิญชวนปลูกหญ้ำแฝกด้วย เพ่ือทุกคนจะได้รับทรำบ ใครมี 
 ข้อมูลกำรปลูกหญ้ำแฝกบ้ำงเชิญให้ข้อมูลครับ 
นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง : ตำมท่ีได้จัดท ำโครงกำรปลูกหญ้ำแฝกที่วำงแผนไว้ว่ำจะปลูกในวันที่ ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำรฯ  ตั้งแต่เวลำ ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่บริเวณหนองอิเฒ่ำรองหนองค่ะ ก็ขอประชำสัมพันธ์มี 
 หญ้ำแฝกอยู่ ๒๐,๐๐๐ ต้นค่ะ ได้รับกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนพัฒนำที่ดินจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 ก็ขอให้ทุกท่ำน น ำจอบ น ำเสียม มำด้วยค่ะ จะประชำสัมพันธ์ให้โรงเรียนน ำเด็กนักเรียน และ 
 โรงพยำบำลส่งเสริมต ำบลหนองอิเฒ่ำให้น ำ อสม. มำช่วยปลูกค่ะ ส ำหรับน้ ำดื่มไม่มี 
 งบประมำณ ก็ขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนวันเพ็ญ  เศษรักษำ และธนำคำร ธกส. และ 
 ธนำคำรออมสินค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : ประสำนผู้น ำหมู่บ้ำนหรือยัง ที่จะปลูกหนองอิเฒ่ำ ขอให้ประสำนก่อนนะครับ 
นำยกฯ 
นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง : ยังไม่ได้ประสำนค่ะ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำรฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : ปลูกหนองเกลือได้ไหม ท ำไมต้องปลูกหนองอิเฒ่ำ 
นำยกฯ 
นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง : เหตุผลที่จะปลูกหนองอิเฒ่ำ เพรำะใกล้มวลชนที่จะไปช่วยปลูกค่ะ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำรฯ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ก็ขอให้ประสำนให้เรียบร้อยด้วย เรื่องปลูกป่ำมีอะไรจะเสนออีกไหม 
ปลัดฯ 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง : เรียนท่ำนนำยก ท่ำนรองนำยก ท่ำนปลัด ท่ำนรองปลัด และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  
หัวหน้ำส ำนักปลัด ตำมหนังสือสั่งกำรที่ กส ๐๒๑๘/ว ๒๗๕๖ ลงวันที่  ๒๐  มิถุนำยน  ๒๕๖๑  เรื่องโครงกำร 

 ปลูกต้นไม้ ๑ ฝน ๑ คน ๑ ต้น เพ่ือเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลง 
 กรณบดินทรเทพวรำงกูร เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๖ พรรษำ ๒๘ กรกฎำคม 
 ๒๕๖๑ ก็ขอน ำเรียนผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำในขั้นต้นวำงแผนจะปลูกในวันที่  ๒๖  กรกฎำคม 
 ๒๕๖๑ ครับ ในส่วนพันธุ์กล้ำไม้ก็จะขอสนับสนุนจำกศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้หนองหญ้ำม้ำ และ 
 ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้ต ำบลกู่ทอง อ ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม ส่วนของงบประมำณไม่มี 
 ครับ จะเชิญชวนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้น ำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประชำชน 
 และนักเรียนร่วมปลูก ครับ 

นำยสุนทร  พิมพำค ำ : ๒๘ กรกฎำคม ไปร่วมพิธีที่อ ำเภอ ปบูกต้นไม้สำยหลัก สำยรองเป็นโครงกำรเดียวกันไหม 
นำยกฯ 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง : ไม่ครับเป็นคนละโครงกำรครับ  
หัวหน้ำส ำนักปลัด 
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นำยสุนทร  พิมพำค ำ : ถนนสำยหลักต ำบลคลองขำมปลูกตำมเกำะกลำงถนนเป็นไม้ดอก ของเรำมีพันธ์ไม้หรือยัง 
นำยกฯ เมื่อด ำเนินกำรเสร็จเขำให้รำยงำนด้วย 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : โครงกำรปลูกไม้ดอกของจังหวัดกำฬสินธุ์จะเริ่มจำกเทศบำลหัวนำค ำไปถึงเทศบำลผำ
ปลัดฯ เสวย สมเด็จ ซึ่งจะปลูกสองข้ำงถนนเป็นไม้ดอกท่ีมีดอกตลอดปีที่มีดอกสีเหลือง เหตุผลหลักก็ 
 คือให้กันลม ส่วนนอกนั้นเป็นถนนสำยรองให้ปลูกไม้กินได้ เช่น มะขำม ขี้เหล็ก สะเดำ ของ 
 เรำเป็นถนนสำยรอง ซึ่งถนนสำยรองเรำได้ปลูกไปแล้ว ส่วนเส้นหน้ำ อบต.ก็ขอให้เตรียม 
 สถำนที่ได้แล้ว ก็ให้หำพันธุ์กล้ำไม้ก็ขอให้เตรียม  เดือนนี้มีทั้งวันเฉลิมพระชนมพรรษำ วัน 
 อำสำฬหบูชำ วันเข้ำพรรษำ กองกำรศึกษำได้เตรียมอะไรไว้ไหม 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ : ในส่วนของกองกำรศึกษำวันส ำคัญทำงพุทธศำสนำ ๒ วัน กองกำรศึกษำได้ปรึกษำหำรือกัน 
ผอ.กองกำรศึกษำ เบื้องต้นแล้วในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม งบประมำณไม่ได้ตั้งไว้ก็จะเชิญชวนทุกคนไปร่วมกิจกรรม 
 ที่วัดโดยกำรขอบริจำคจำกพวกเรำทุกคนในวันที่ ๒๗ กรกฎำคม 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : วันที่ ๒๗ เป็นวันอำสำฬหบูชำ ก็จะเชิญชวนทุกคนไปร่วมท ำบุญ ท ำตำมกิจศัทธำหรือ
ปลัดฯ ใครจะไปวัดอ่ืนก็ได้ตำมศัทธำ ถ้ำใครไม่มีทีไปก็มำร่วมท ำบุญที่วัดสว่ำงโนนทันเริ่มตั้งแต่เวลำ 
 ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป วันที่ ๒๗ ก็จะมีชมรมผู้สูงอำยุ เข้ำมำร่วมด้วย ก็ขอควำมร่วมมือจำก 
 โรงเรียนผู้สูงอำยุในกำรร่วมบริจำคด้วย เพื่อน ำเทียนไปทอดถวำย กำรแต่งกำยก็แล้วแต่ 
 สะดวก 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ : ต้นเทียนจะท ำเป็นคู่หรือเป็นต้นค่ะ ท่ำนนำยกจะบริจำคต้นเทียนไหมค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : จังหวัดกำฬสินธุ์แจ้งมำเกี่ยวกับกำรอบรมด้ำนศำสนพิธี อ ำเภอยำงตลำดจะเข้ำอบรม 
ปลัดฯ รุ่นที่ ๔ ระหว่ำงวันที่ ๙-๑๐ สงิหำคม ที่วัดปฐมเกศำ ต ำบลหลักเมือง อ ำเภอกมลำไสย 

 เป้ำหมำยรุ่นนี้มี กมลำไสย ยำงตลำด ฆ้องชัย ร่องค ำ ขอให้ส่งเจ้ำหน้ำที่ อปท.ละ ๒ คน ไป 
 อบรม ให้ส่งรำยชื่อไปจังหวัดภำยในวันที่ ๖ มิถุนำยน จะอบรมเก่ียวกับกำรไปประกอบพิธี 
 ศำสนพิธี ควำมรู้เกี่ยวกับศำสนพิธีเบื้องต้นท ำอย่ำงไร พิธีมงคล พิธีอวมงคลท ำอย่ำงไร 
 พระรำชทำนเพลิงศพ กำรเตรียมในด้ำนต่ำง ๆ ก็ขอ ๒ คน ใครสนใจไปอบรม ไม่มี 
 ค่ำลงทะเบียน 

นำยสุนทร  พิมพำค ำ : เสนอส่งครูยุครับ 
นำยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ : ขอเสนอพ่ีสำยทองอีกหนึ่งคนค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ขอนุญำตชี้แจงเกี่ยวกับตอนนี้ อบต.หนองอิเฒ่ำ จะได้มีคณะกรรมกำรรองเทอมแคร์ 
ปลัดฯ คณะกรรมกำรดูแลผู้สูงอำยุติดเตียงกำรที่จะน ำเงินออกมำใช้ได้ สต้องมีกำรจัดตั้งศูนย์  
 ชื่อศูนย์พัฒนำคุฯภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพ ศูนย์นี้จะอยู่ภำยใต้กระทรวงพัฒนำสังคมและ 
 ควำมมั่นคงของมนุษย์ ในโครงสร้ำงของศูนย์ จะมีท่ำนนำยกเป็นที่ปรึกษำ ประธำนศูนย์ 
 คัดเลือกจำกประธำนชมรมผู้สูงอำยุ รองประธำนเอำมำจำกตัวแทนชมรมผู้สูงอำยุ กรรมกำร 
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 ก็มำจำกตัวแทนชมรมผู้สูงอำยุและอำสำต่ำง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ และจะมีเจ้ำหน้ำที่ อบต. ๑ คน 
 เป็นกรรมกำรและเรขำนุกำร จะแจ้งให้ทรำบว่ำท่ำนใดต้องกำรเป็นคณะกรรมกำรของศูนย์ฯ 
 ก็สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ได้ที่ผม ถ้ำไม่มีใครมีควำมประสงค์ ผมจะเลือกเอำ ศูนย์นี้มีหน้ำที่ 
 รอรับเงินจำกคณะกรรมกำรรองเทอมแคร์ บริหำรจัดกำรดูแลผู้สูงอำยุ ศูนย์นี้มีโครงสร้ำงดังนี้ 
 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนศูนย์ฯ มีหน้ำที่เป็นคนท ำงำนให้กับศูนย์ฯ ซึ่งซ้อนกัน ๓ ศูนย์ 
 คณะกรรมกำรรองเทอมแคร์ ศูนย์พัฒนำชีวิตฯ  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนศูนย์ฯ เตรียมไว้รอ 

 รับงบประมำณ เมื่องบประมำณมำก็จะด ำเนินงำนตำมขั้นตอนต่อไป  เมื่อกองทุน สปสช. 
 เห็นชอบ ก็จะด ำเนินงำนตำมขั้นตอน เมื่อก่อนจะดูแลเรื่องเด็กในทุกเรื่อง เมื่อก่อนดูแล 
 ผู้สูงอำยุจะดูแลเฉพำะผู้สูงอำยุยำกจน ต่อมำก็ดูแลทุกคน  ส ำหรับผู้สูงอำยุต่อมำก็ในเรื่องรอง 
 เทอมแคร์ อย่ำงเช่นผมได้ดูคลิบจำกเทศบำลหนองสอผู้สูงอำยุท่ำนหนึ่งท่ำนดีใจมำกที่มีผู้มำ 
 บริกำรดูแลโดยที่ท่ำนไม่เคยได้รับกำรดูแลจำกลูกเลย ฉะนั้นท ำให้เห็นว่ำรองเทอมแคร์เป็น 
 โครงกำรที่ได้บุญได้กุศลใครอยำกจะร่วมเป็นคณะกรรมกำรก็เชิญนะครับ 

นำยสุนทร  พิมพำค ำ : กษมำวันเสำร์มีโครงกำรอะไร 
นำยกฯ 
นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง : โครงกำรศูนย์พัฒนำ๕รอบครัวต ำบลหนองอิเฒ่ำค่ะ 
นักพัฒนำชุมชนฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : ท ำไมต้องท ำวันเสำร์ 
นำยกฯ 
นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง : วิทยำกรว่ำงวันเสำร์ค่ะ 
นักพัฒนำชุมชนฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : เจ้ำหน้ำที่ใครจะมำร่วม 
นำยกฯ 
นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง : จะท ำค ำสั่งให้มำร่วมค่ะ 
นักพัฒนำชุมชนฯ 
นำงอนงค์  ภูระบัตร : ขอเรียนถำมหน่อยค่ะถ้ำเกิดว่ำผู้ที่จะมำร่วมเป็นเด็ก ำพร้ำไม่สมำมำรถมำร่วมได้จะท ำ 
เจ้ำพนักงำนพัสดุฯ อย่ำงไรค่ะ ให้ตัวแทนมำร่วมได้ไหมค่ะ 
นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง : ไม่ได้ค่ะต้องเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน แต่ปีนี้มีกลุ่มเป้ำหมำยแล้วค่ะจำกโรงเรียนที่อยู่ใน
นักพัฒนำชุมชนฯ พ้ืนที่ต ำบลหนองอิเฒ่ำทั้ง ๔ โรงเรียนค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : มีเป้ำหมำยแล้วใช่ไหม 
นำยกฯ 
นำงอนงค์  ภูระบัตร : ขออนุญำตค่ะเนื่องจำกปีท่ีผ่ำนมำได้เกิดปัญหำเลยอยำกจะสอบถำม พ่อแม่ไม่อยู่ อนุญำต 
เจ้ำพนักงำนพัสดุฯ ให้คนอ่ืนมำแทนได้ไหมค่ะ จะท ำธุรกรรมแทนได้ไหม 
 
 
 
 
 
  



- ๑๒ - 
นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง : ไม่ได้ค่ะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเท่ำนั้นค่ะ  เขำมำเขำจะก ำหนดของเขำเอง
นักพัฒนำชุมชนฯ ว่ำเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี๋ยว ครอบครัวบอบบำงค่ะ  ปีนี้เน้นเรื่องมีปัญหำทำงสังคม ด้ำนยำ 
 เสพติด และมีปัญหำทำงสังคมมีกำรตั้งครรก่อนวัยอันควร ไม่เน้นครอบครัวเลี้ยงเดี๋ยวค่ะ นำง
อนงค์  ภูระบัตร : เจอปัญหำของปีที่แล้วเจอปัญหำ ก็เลยสอบถำมดูเพ่ือที่จะไห้ไปประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน
เจ้ำพนักงำนพัสดุฯ ได้รับทรำบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติค่ะ 
นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง : ขอชี้แจงต่ะในกรณีนั้นต้องเป็นบุคคลในครอบครัว พ่อแม่ ปู่ย่ำ ตำยำย ถึงจะมำท ำธุรกรรม
นักพัฒนำชุมชนฯ แทนได้ค่ะ คนนอกครอบสครัวท ำไม่ได้ค่ะ  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : ก็ขอให้ชี้แจงให้ประชำชนเข้ำใจแนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องจะได้ไม่เกิดปัญหำ ถ้ำ 
นำยกฯ ระเบียบไม่ได้ก็แจ้งให้เขำรับทรำบ ขอเชิญท่ำนรองปลัด โครงกำรกำฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำง 
 หลังเป็นอย่ำงไร ถึงข้ันตอนไหน เชิญครับ 
นำยสถิตย์  เฉยไสย : โครงกำรกำฬสินธุ์ไม่ทิ้งกัน ของเรำขึ้นทะเบียน ๒ รอบ ปี ๕๙ และปี ๖๐  และรอบนี้เป็น 
รองปลัดฯ กำรเก็บตกของปี ๖๑ ครับ ส่วนอย่ำงอ่ืนกำรช่วยเหลือของ อบต.ก็ยังไม่ได้ขับเคลื่อน ข้อมูลก็ 
 มีอยู่ ๒๕ ครอบครัว ซึ่งได้น ำเรียนไปแล้ว ได้ประชุมคณะกรรมกำรไปครั้งหนึ่งแล้ว  และมี 
 ครอบครัวหนึ่งในโครงกำรคนไทยไม่ทิ้งกัน ใน หมู่ ๔ คณะกรรมกำรจะช่วยเหลือ ท้องถิ่นจะ 
 ช่วยอุปกรณ์ในกำรสร้ำงบ้ำน แต่ติดตรงที่ไม่มีที่ดิน ครอบครัวอ่ืนก็ไม่มีอะไร ๕ ครอบครัวเป็น 
 กำรให้ทุนกำรศึกษำจำกศูนย์พัฒนำสังคม ผมก็ได้ด ำเนินกำรให้แล้ว จะเรียกประชุม 
 คณะกรรมกำรอีกครั้งหนึ่งครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : ท่ำนรองอย่ำพ่ึงไปรับปำกกับใครว่ำจะช่วยนะครับ รับปำกว่ำ อบต.จะจ่ำยให้ เพรำะ อบต.
นำยกฯ ไม่มีงบประมำณ 
นำยสถิตย์  เฉยไสย : ขึ้นอยู่กับคณะกรรมกำรครับ 
รองปลัดฯ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : กำรช่วยเหลือประชำชนมีหลำยหน่วยงำน โดยเฉพำะโครงกำรกำฬสินธุ์ไม่ทิ้งใคร 
ปลัดฯ ไว้ข้ำงหลัง จะมีมำเรื่อย ๆ ถ้ำมีมำในลักษณะนี้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรเกี่ยวกับงำน 
 นี้ก็ขอให้ช่วยกัน ส่วนมำกก็จะเป็นในลักษณะส ำรวจ ถ้ำเป็นงำนใครที่รับผิดชอบก็ขอควำม 
 ร่วมมือด้วย ในเรื่องนี้รำยงำนเดือนละ ๔ ครั้ง รำยงำนกำรช่วยเหลือทั่วไปเดือนละ ๑ ครั้ง 
 คณะกรรมกำรถ้ำได้ช่วยเหลือก็ขอข้อมูลด้วยเพื่อเจ้ำหน้ำที่จะได้รำยงำนข้อมูลให้อ ำเภอและ 
 จังหวัดทรำบต่อไป 
นำยสถิตย์  เฉยไสย : ในกำรปฏิบัติงำนผมก็มี ผอ.กองกำรศึกษำเป็นคณะท ำงำน และหัวหน้ำส ำนักงำนปลัดเป็น 
รองปลัดฯ เรขำ ซึ่งในกำรปฏิบัติ ผอ.กองกำรศึกษำ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดก็สำมำรถแต่งตั้งให้ 
 ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยได้ ครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : อย่ำงเช่น หมู่ ๔ เรำได้ช่วยเหลือไปเขำให้รำยงำนกำรช่วยเหลือทุกเดือนหมำยควำมว่ำ 
นำยกฯ อย่ำงไร 
 

 
 

  



- ๑๓ – 
นำยสถิตย์  เฉยไสย : ในกำรลงทะเบียนต้องกำรควำมช่วยเหลือของเรำมี ๒๕ ครอบครัว เมื่อเรำได้ช่วยเหลือ 
รองปลัดฯ อะไรให้กับ ๒๕ ครอบครัวนี้ ก็ให้รำยงำนครับ เช่นของหมู่ ๔ เรำได้ช่วยเหลือเขำในด้ำใดก็ให้ 
 รำยงำนครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : เดือนต่ ำไปให้รำยงำนไหม 
นำยกฯ 
นำยสถิตย์  เฉยไสย : รำยงำนครับช่วยเหลือในด้ำนใดก็ให้รำยงำนครับ 
รองปลัดฯ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  : ขออนุญำตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงกำรกำฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง มีหลำยรูปแบบหลำยด้ำน 
รองนำยกฯ ที่ผ่ำนมำเรำก็ได้รำยงำน ที่พำยุพัดหลังคำ อีกส่วนหนึ่งที่ ๒๕ ครอบครัว ถ้ำจะช่วยก็ต้องช่วย 
 ให้เสร็จเป็นงำน ๆ ไปนะครับ ไม่ใช่ท ำให้ครึ่งเดียว อย่ำงเสร็จกำรสร้ำงบ้ำนให้ก็ต้องสร้ำงให้ 
 เสร็จ  ในกำรสร้ำงบ้ำนให้ถ้ำไม่มีที่ดินก็ไม่สำมำรถสร้ำงให้ได้ ถ้ำเป็นที่สำธำรณะสร้ำงไม่ได้เลย 
 แต่ถ้ำเป็นที่บริจำคสำมำรถสร้ำงได้ครับ 
นำยสถิตย์  เฉยไสย : ที่มีปัญหำของเรำก็มีหมู่ ๔ ที่สร้ำงบ้ำนอยู่ในที่สำธำรณะ 
รองปลัดฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : สำยทองมีอะไรอีกไหมเรื่องปลูกต้นไม้ 
นำยกฯ 
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน : ไม่มีปัญหำค่ะ ก็จะประสำนหน่วยงำนเพำะช ำกล้ำไม้ก่อนค่ะ ถ้ำเขำไม่มีพันธุ์ไม้ให้ก็จะขอ 
นักจัดกำรงำนทั่วไป สนับสนุนจำกพนักงำนทุกคนค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : ครูศูนย์มีอะไรจะเสนอไหม 
นำยกฯ 
นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ : ไม่มีค่ะ 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : ครูศูนย์เงินสะสมมีมำกอยู่ใช่ไหมครับ ถ้ำมีมำกก็ขอให้ท ำโครงกำรเพ่ือใช้ประโยชน์นะครับ 
นำยกฯ 
นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ : ตอนนี้ก ำลังด ำเนินกำรค่ะ 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ : ก็ขอให้ศึกษำดูท ำให้ถูกตำมระเบียบนะครับ  มีใครจะเสนออีกไหม เรื่องกำรท ำควำมสะอำด 
นำยกฯ จะเริ่มด ำเนินกำรวันไหน 
นำยมงคล  อินอุ่นโชติ : พรุ่งนี้ครับ 
จ้ำงเหมำบริกำร 
นำงสำคร  ภูวอง : เรียนท่ำนนำยก ท่ำนปลัด และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอฝำกพนักงำนทุกคนนะค่ะ ขอให้ 
เรขำนำยกฯ พนักงำนทุกสำมัคคีกัน รักกัน ช่วยเหลือกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน ปรึกษำหำรือกัน งำนทุก 
 อย่ำงจะส ำเร็จค่ะ ก็ขอฝำกแค่นี้ค่ะ 
 
 
 

 
  



- ๑๔ – 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 

นำยสุนทร  พิมพำค ำ : เรื่องอ่ืน ๆ มีใครจะเสนออีกไหม 
นำยกฯ 
ที่ประชุม : ไม่มี 

เลิกประชุมเวลำ  ๑๑.๓๔  น.  
 (ลงชื่อ)             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 

        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

               (นำยสุนทร  พิมพำค ำ) 
             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



รายงานการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม คณะผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 

วันจันทร์ ที่   ๖ สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยสุนทร  พิมพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สุนทร  พิมพำค ำ 
๒ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุตสมำ  ช ำนำญพล 
๓ นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล 
๔ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลังปฏิบัติกำร สุรีพร  ขันธมูล 
๕ นำงสำวสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร สุรีพร  ขันธมูล 
๖ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี สุวชิต  เกื้อปัญญำ 
๗ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร ดวงเนตร  ภูอำกำศ 
๘ นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ยุภำวดี  ภูผำหลวง 
๙ นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ ผู้อ ำนวยกองคลัง คมคิด  ภูอำภรณ์ 

๑๐ สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง หัวหน้ำส ำนักปลัด สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง 
๑๑ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ ผู้อ ำนวยกองช่ำง บงกำร  ค ำศิริรักษ์ 
๑๒ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ กำนดำ  วิไลสิทธิ์ 
๑๓ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ อนงค์  ภูระบัตร 
๑๔ นำยธงศักดิ์  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง ธงศักดิ์  อินทพรม 
๑๕ นำยกิตติ  ภูคงสี จ้ำงเหมำบริกำร กิตติ  ภูคงสี 
๑๖ นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ 
๑๗ นำงเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน เสถียร  ทองน้อย 
๑๘ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง อรอุมำ  เรืองสุข 
๑๙ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว 
๒๐ นำงสำววรรณวิภำบำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ วรรณวิภำบำงส ำรวจ 
๒๑ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ปริศนำ  ทองดอนบม 
๒๒ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ช ำนำญงำน ธง  ศิริโยธำ 
๒๓ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ อ ำนำจ  ภูอำกำศ 
๒๔ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ บรรลุ  ภูชัน 
๒๕ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร สมดี  ภูแสงสั่น 
๒๖ นำยส ำลี  แพงโพนทอง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ส ำลี  แพงโพนทอง 
๒๗ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร มงคล  อินอุ่นโชติ 
๒๘ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร ร ำไพ  หำญโงน 
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ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๒๙ นำงสำวสุกัญญำ  หมั่นสะเกษ จ้ำงเหมำบริกำร สุกัญญำ  หมั่นสะเกษ 
๓๐ นำยนิรุช  หมั่นสะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ นิรุช  หมั่นสะเกษ 
๓๑ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ ประพันธ์  จันทะประทัด 
๓๒ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล พงศกร  ภูมำศ 
๓๓ นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ นักทรัพยำกรบุคล ช ำนำญกำร รัชนีย์  ภูขะมำ 
๓๔ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก ขวัญเมือง  พิมพำค ำ 
๓๕ นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง นักพัฒนำชุมชน กษมำ  ปะนะมัง 
๓๖ จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงส์ค ำ เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงส์ค ำ 
๓๗ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต์ ชำติ  ภูกันดำร 
๓๘ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ ปิยรัตน์  ภูกันดำร 
๓๙ นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร ภิรม  ภูด่ำนงัว 
๔๐ นำยสถิตย์   เฉยไสย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สถิตย์   เฉยไสย 
๔๑ นำงสำยทองหำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนท่ัวไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร  
๒ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยกฯ  
๓ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร  
๔ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  
๕ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  
๖ นำยพงษ์ศักดิ์  นำมพุทธำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๗ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๘ นำงรัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ พนักงำนจ้ำงทั่วไป  
๙ นำงดวงใจ  สะโนนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

๑๐ นำยสมำน  เทียบมำก นักกำรภำรโรง  
๑๑ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๒ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๓ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๔ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๕ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๖ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๗ นำยนิกรณ์  ภูกำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
   เมื่อได้เวลำ ๐๙.๓๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยสุนทร  พิมพำค ำ  นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ได้เปิดกำรประชุมประจ ำเดือนสิงหำคม  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๑ 

ระเบียบวารที่ ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ๑. ขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ ที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ ๑ คน ๑ ฝน ๑ ต้น  ขอขอบคุณที่ไปร่วม 
 นำยกฯ                          โครงกำร 
                                ๒. ขอขอบคุณท่ีไปร่วมวันเฉลิมพระชนพรรษำเม่ือ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๑ ที่ผ่ำนมำ 
 ๓. วันที่ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๑ ประดับผ้ำเหมือนเดิม ผ้ำเรำมีหรือยัง จะประดับวันไหน 
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน : ผ้ำมีแล้วค่ะ พระบรมฉำยำลักษณ์ท่ำนรองพุตสมำไปท ำมำแล้ว ก็จะด ำเนินกำร 
นักจัดกำรงำนทั่วไปฯ        ประดับผ้ำค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ให้ท ำเหมือนกันกับวันเฉลิมพระชนพรรษำรัชกำรที่ ๑๐ กำรเตรียมสถำนที่ลงนำมก็ท ำ 
 นำยกฯ                      เหมือนเดิมกับจัดสถำนที่ลงนำมถวำยพระพรรัชกำรที่ ๑๐ แล้วจะประดับผ้ำวันไหน เขำ 
                               ให้เริ่มวันที่ ๖ สิงหำคม  ก ำหนดกำร ช่วงเช้ำท ำบุญตักบำตร ท ำเหมือนเดิม ช่วงเย็นถวำย 
                               เครือ่งรำชสักกำระ ถวำยพำนพุ่มเงินพุ่มทองเหมือนเดิมนะครับ 
                               ๔. กำฬสินธุ์ไม่ทิ้งกันรองต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ถึงขั้นตอนไหนแล้ว 
นำยสถิตย์  เฉยไสย        : ไม่ได้ขับเคลื่อนครับ เพรำะไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยครับ 
รองปลัดฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เขำให้รำยงำนทุกวันศุกร์ใช่ไหม ผู้รับผิดชอบต้องรำยงำน ผู้รับผิดชอบต้องมีแฟ้มงำนได้ช่วย 
 นำยกฯ เหลืออะไรบ้ำงและต้องรำยงำนทุกวันศุกร์ 
นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง   : รำงำนทุกวันศุกร์ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยเพรำะไม่มีข้อมูลค่ะ ก็มีอยู่ ๑ ครั้ง ที่ได้ช่วยเหลือ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร         เรือ่งบ้ำนเกิดควำมเสียหำยจำกพำยุพัด และ อบต.ก็ได้ให้ควำมช่วยเหลือ   
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : กำรรำยงำนมี ๒ ครั้ง คือรำยงำนกำรช่วยเหลือผู้มีรำยได้น้อยจ ำนวน ๒๖ ครัวเรือน  
ปลัดฯ                        เขำให้รำยงำนทุกวันศุกร์ว่ำ อปท.ได้ช่วยเหลืออะไรไหม ส่วนอีกเรื่องคือรำยงำนกำร 
                               ช่วยเหลือทั่วให้รำยงำนเดือนละ ๑ ครั้งทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ขอให้รองสถิตด ำเนินกำรด้วยนะครับ  
นำยกฯ                        

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑) 
ที่ประชุม มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ขอถำม ผอ.กองคลังกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบบเจำะจงเรำเลือกร้ำนค้ำ 
นำยกฯ ได้เลยใช่ไหมครับไม่จ ำเป็นต้องหำร้ำนค้ำมำเสนอรำคำมำประกบใช่ไหมครับ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์     :  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ยื่นใบเสนอรำคำมำประกบ ๓ ร้ำนค่ะ  
ผอ.กองคลัง 
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นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ก่อนจะท ำสัญญำก็ให้คู่สัญญำที่เสนอรำคำต่ ำสุดครับ  
ปลัดฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เรื่องขยะที่มีแผนออกไป ผู้น ำโทรมำหำผมบอกว่ำไม่เห็นเจ้ำหน้ำที่ออกไปเลย เป็นเรื่องของ
นำยกฯ                       ใครครับ เป็นเรื่องขยะอะไรครับ 
นำงเสถียร  ทองน้อย     : เป็นกำรออกรับสมัครโครงกำรแม่บ้ำนมหำดไทยลดปริมำณขยะ และคัดแยกขยะอินทรีย์หรือ
ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน      ขยะเปียกในครัวเรือน ซึ่งวันนี้แผนออก หมู่ที่ ๔  และหมู่ที่ ๑ ค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : มีใครบ้ำงที่จะออกไป  
นำยกฯ          
นำงเสถียร  ทองน้อย     : แผนกำรออกรับสมัครได้จัดแบ่งเป็น ๒ โซน ค่ะ 
ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน โซนที่ ๑  ประกอบด้วย 
                                 ๑. สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง 
                                 ๒. จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงส์ค ำ 
 ๓. นำงเสถึยร  ทองน้อย 
                                 ๔. นำยธงศักดิ์  อินทะพรม 
โซนที่ ๒ ประกอบด้วย 
                              ๑. นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 
                              ๒. นำยนิกรณ์  ภูกำบิน 
                              ๓. นำยนิรุช  หมั่นสะเกษ 
                              ๔. นำงสุรีพร  ขันธะมูล 
 รวมทั้งหมด  ๘  คนค่ะ  วันนี้จะออกไปรับสมัครหลังจำกเลิกประชุมค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เรื่องสำรส้มเป็นอย่ำงไรด ำเนินกำรจัดซื้อหรือยัง เพรำะสำรส้มเรำได้น ำมำใช้ตั้งนำนแล้ว  
นำยกฯ          ด้ำนเอกสำรถึงขั้นตอนไหน ผอ.กองคลัง  
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์     :  เอกสำรได้รับอำทิตย์ที่แล้วค่ะ คณะกรรมกำรก ำลังด ำเนินกำรประชุมค่ะ  
ผอ.กองคลัง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เรื่องซ่อมรถด ำ (มท ๑๙๙๙) คณะกรรกำรก ำหนดรำคำกลำงได้ก ำหนดรำคำ ๑๗.๖๕๐ บำท 
นำยกฯ        จำกรำคำห้ำหมื่นกว่ำแล้วจะด ำเนินกำรอย่ำงไรต่อไป  
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  : เรียนท่ำนนำยก ท่ำนปลัด และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขออนุญำตเพิ่มเติมนะครับเรื่อง 
รองนำยกฯ                   ซอ่มรถ ซึ่งได้คัดเลือกคณะกรรมกำรในกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง คณะกรรมกำรในด้ำนต่ำง ๆ  
                                 นะครับ เมื่อรถเสียไม่สมำรถใช้งำนได้ท่ำนนำยกก็ได้น ำรถเข้ำซ่อม เพ่ือแก้ไขปัญหำในเรื่อง 
 กำรรับส่งนักเรียน คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงได้ก ำหนดรำคำกลำงขึ้นมำ ผมไม่เข้ำใจ 
 ท ำไมต้องเอำรำคำท่ีต่ ำสุดมำก ำหนดเป็นรำคำกลำง ถ้ำเกิดรำคำต่ ำสุดกำรซ่อมไม่ได้ 
 มำตรฐำนจะท ำอย่ำงไรครับ ถ้ำจะเอำรำคำมำตรฐำนจริง ๆ ก็ให้น ำรถเข้ำไปซ่อมที่บริษัท 
 เลยจะได้รำคำมำตรฐำนจริง ๆ ไปซ่อมที่ไหนก็ต้องรื้อเครื่องยนต์ออกก่อนถึงจะทรำบปัญหำ 
 ถ้ำหำกเรำจะน ำรถไปซ่อมร้ำนที่รำคำต่ ำที่ก ำหนดไว้เขำจะซ่อมให้ไหม อย่ำงตัวอย่ำงผมเคย 
 เห็นเขำเอำรถไปซ่อมอะไหล่ช ำรุดแค่ ๒-๓ ตัว รำคำประมำณ สำมหมื่นกว่ำซึ่งน ำรถส่วนตัว 
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 ไปซ่อมไม่ใช่รถส่วนรำชกำร จำกกำรซ่อมรถด ำ มีหัวฉีด ลูกสูบ ข้อเหวี่ยง รำคำซ่อมคงเกิน 
 หมื่นแปดพันบำทอยู่แล้วครับ เมื่อมีปัญหำเกิดขึ้นแล้วจะแก้อย่ำงไรครับ ร้ำนซ่อมเขำจะมำ 
 รื้อเอำอะไหล่ที่เขำเปลี่ยนให้คืนเนื่องจำกรำคำท่ีได้ก ำหนดไว้รำคำต่ ำเขำไม่สำมำรถ 
 ด ำเนินกำรซ่อมได้ ก็ขอเพ่ิมเติมเท่ำนี้ครับ  
นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ    :  เรียนท่ำนนำยก ท่ำนปลัด และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันขอเรียนชี้แจงกรณีซ่อมรถด ำ 
เจ้ำพนักงำนกำรเงินฯ       ดฉิันขอเรียนว่ำ รถด ำมีปัญหำตั้งแต่แต่งตั้งคณะกรรมกำรแล้วไม่มีใครอยำกจะเป็น 
 คณะกรรมกำรเลยต้องจับฉลำก ช่วงนั้นก็มี ปปช.เข้ำตรวจสอบที่ อบต. ก็เลยจะท ำอะไร 
 ต้องรอบครอบ ถ้ำดิฉันจะแก้ไขเอกสำรให้มีใครรับรองได้ไหมว่ำจะไม่น ำเรื่องออกไปให้คน 
 ข้ำงนอกได้รับทรำบจะมีใครรับรองให้ไหม ข้อบกพร่องในกำรซ่อมรถด ำเรำด ำเนินกำรซ่อม 
 ก่อนที่จะจัดซ้อจัดจ้ำง ถ้ำมีกำรร้องเรียนมำคนที่จะถูกร้องคือคณะกรรมกำรในด้ำนต่ำง ๆ ที่ 
 เกี่ยวข้อง ม่ให้คิดว่ำน ำรถไปซ่อมแล้วกลัวร้ำนเขำจะว่ำค่ะ ขอให้แก้ไขปัญหำให้ทุกคน 
 ปลอดภัยนะค่ะที่ดิฉันไปสอบรำคำมำ ๑๗,๖๕๐ บำท กำรเช็คหัวฉีด หัวฉีดมีท้ังหมด ๔ ตัว 
  เขำคิดตัวละ ๒๐๐ บำท รวมเป็น ๘๐๐ บำท ตำมบิลส่งของร้ำนซ่อมรถเขำแจ้งเป็นรำยเช็ค 
 หัวฉีดเขำไม่ได้เปลี่ยน ซึ่งดิฉันได้ไปสอบรำคำร้ำนซ่อมบริเวณใกล้เคียงประมำณ ๓ ร้ำน ซึ่ง 
 รำคำแตกต่ำงกันมำก ก็ขอฝำกด้วยค่ะถ้ำไม่มีกำรร้องเรียนก้ไม่มีปัญหำ แต่ถ้ำมีเรื่องร้อง 

 ขึ้นมำคนที่เก่ียวข้องก็คือคณะกรรมกำรด้ำนต่ำง ๆ ค่ะ ขอฝำกด้วยค่ะ ขอให้พิจำรณำด้วย 
 ค่ะ 

นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : คณะกรรมกำรเจำะจงและคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงผมเคยบอกแล้วว่ำให้เข้ำมำ 
นำยกฯ ปรึกษำกับคณะบริหำรก่อนจะท ำอะไรแต่ไม่เห็นใครเข้ำมำหำเลย เมื่อปรึกษำหำรือกันแล้ว 
 ค่อยลงในระบบจะได้ไม่เกิดปัญหำ 
นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ    :  เนื่องจำกเอกสำรได้ด ำเนินกำรไปนำนแล้วค่ะ 
เจ้ำพนักงำนกำรเงินฯ        
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ตอนแรกท ำไมไม่มำปรึกษำกันก่อน ก่อนจะลงในระบบแล้วเรำจะแก้ไขปัญหำอย่ำงไรครับ 
นำยกฯ ท่ำนปลัด 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : เรื่องซ่อมรถก็คงจะยำวครับ ล่ำสุดที่ผมได้คุยกับผู้รับจ้ำงขอลดรำคำจำกห้ำหมื่นแปด
ปลัดฯ ลดลงได้อีกไหม ผมขอสำมหมื่น ก็ให้ดูระหว่ำงกำรซ่อมครั้งแรกรำคำครึ่งต่อครึ่ง ขอชะลอไว้ 
 ก่อนได้ไหมครับ ถ้ำเกิดเขำจะรื้อก็ขอให้รื้อออก แล้วให้น ำอะไหล่เก่ำเข้ำไปเหมือนเดิมได้ 
 ไหม หัวฉีดห้ำมเอำเพรำไม่ได้เปลี่ยน ตำมใบส่งของบอกว่ำเช็คหัวฉีด และแทนที่เรำจะมำ 
 ต ำหนิกำรท ำตำมระเบียบ เรำท ำไมไม่มองกลับไปดูว่ำคนดูแลรถท ำไมท ำให้รถพัง ต้นเหตุ 
 จริง ๆ อยู่ที่กำรดูแลรักษำรถ ถ้ำรถพังคนดูแลรถเคยแสดงควำมรับผิดชอบไหมว่ำตัวเองผิด 
 กำรดูแลรักษำรถมีบ้ำงไหม ท ำไมต้องท ำให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องมำนั่งแก้ปัญหำกับผู้ที่ 
 รับผิดชอบก็ขอให้คิดดูให้ดีนะครับ คนรับผิดชอบเคยตรวจดูไหม ห้ำพันกิโลเมตรเคยเปลี่ยน 
 น้ ำมันเครื่องไหม เคยดูแลบ ำรุงรักษำไหมท สิ่งที่ท ำให้ตัวเองมีงำนท ำ ถ้ำเป็นที่เดิมที่ผมอยู่ 
 เลิกจ้ำงแล้วครับ ถ้ำดูแลทรัพย์สินของทำงรำชกำรไม่ได้  ผมจึงขอให้ชะลอไว้ก่อนนะครับ 
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 เรำก็แก้ไขปัญหำเรื่องรับส่งนักเรียนไปก่อน อย่ำงท่ำนรองพุตสมำเสนอมำก็มีควำมถูกต้อง 
 อยู่นะครับ ส่วนทำงเจ้ำหน้ำที่ก็กลัวในเรื่องร้องเรียน ผมก็ไปต่อรองรำคำจำกห้ำหมื่นแปด 
 ขอลดรำคำเป็นสำมหมื่นห้ำได้ไหมโดยที่ผมยังไม่ได้คิดว่ำคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง 
 จะท ำอย่ำงไรผมยังไม่ได้คิดครับ คณะกรรมกำรได้เสนอกับผมว่ำถ้ำเกิดมีคนร้องเรียนพวก 
 หนูจะท ำอย่ำงไรค่ะ ก็ขอให้ท ำตำมระเบียบดีที่สุด ก็ขอให้ชะลอไว้ก่อนนะครับ  
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  : ปัญหำที่เกิดขึ้นก็เกี่ยวกับผู้ดูแลรักษำรถ ผมก็เข้ำใจครับ คนที่รับผิดชอบเขำก็ไม่ได้พูดอะไร
รองนำยกฯ   เลยอย่ำงที่ท่ำนปลัดเสนอ แต่ในกำรสืบรำคำผมอยำกให้ตกลงจ้ำงกับผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด 
 เรำก็ต้องคุยกันก่อน ที่ผมยืนยันว่ำถ้ำหำกเขำมำรื้อเอำอะไหล่รถ ชำวบ้ำนก็จะมองคณะ 
 บริหำรว่ำบริหำรงำนไปไม่ได้ เพรำะรถท่ีรื้อออกรถก็ต้องจอดและน ำไปซ่อมไม่รู้จะเสร็จตอน 
 ไหน เขำก็จะว่ำสิ้นเดือนมำก็รับเงินเดือนแต่มีปัญหำเกิดข้ึนแล้วแก้ไขปัญหำไม่ได้ ดังนั้นครั้ง 
 ต่อไปถ้ำหำกมีปัญหำเกิดข้ึนก็ขอให้ปรึกษำหำรือกันก่อน ก่อนที่จะลงในระบบ ผมก็อยำกให้ 
 ท ำตำมระเบียบ  ก็ขอฝำกไว้นะครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : วันนี้ชำตมำไหม เขำพูดเรื่องรถรู้เรื่องไหม๓๐ กันยำยนนี้สิ้นสุดสัญญำจ้ำง ซึ่งจะท ำกำรต่อ
นำยกฯ สัญญำใหม่ เดี๋ยวนี้ภำระค่ำใช้จ่ำยของเรำเกินอยู่ที่ ๔๕% เขำก ำหนดให้ ๓๕%  
  
 แต่ของเรำได้ ๔๕% คนที่จะถูกเลิกจ้ำงประมำณ ๕ คน  เรื่องหลังคำรถใหม่ก็ให้รีบ 
 ด ำเนินกำร เพื่อทดแทนรถด ำในกำรรับส่งนักเรียนนะครับ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  : ขออนุญำตนะครับในกำรด ำเนินกำรเรื่องหลังคำรถ เมื่อวำนนี้ขำดสติกเกอร์นะครับขนำด
รองนำยกฯ   ตัวหนังสือ ๕ ซ.ม. ชื่อ อบต.หนองอิเฒ่ำ ซึ่งให้ร้ำนเขำท ำให้เรียบร้อยแล้วครับ ถ้ำรถคันนี้ซื้อ 
 มำเพ่ือใช้งำนในส่วนกำรศึกษำรับส่งนักเรียน ในข้อบัญญัติงบประมำณได้บัญญัติไว้นะครับ 
 เป็นข้อบัญญัติงบประมำณปี ๒๕๖๐ ตั้งจ่ำยในรำคำ ๑๖,๐๐๐ บำทติดตั้งหลังคำรถนักเรียน 
 ก็ให้ท ำตำมระเบียบ ไม่ให้ว่ำเป็นฝ่ำยบริหำรไปด ำเนินกำรเองนะครับ วันนี้ขอรำยชื่อ 
 คณะกรรมกำรเจำะจง ๓ ท่ำน ก ำหนดรำคำกลำง ๓ ท่ำน ตรวจรับ ๓ ท่ำน รวมเป็น ๙ 
 ท่ำน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหำตำมมำอีก ขอรำยชื่อคณะกรรมกำรในที่ประชุม ๙ คนครับ  
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์    :   เรียนท่ำนนำยก ท่ำนปลัด และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ในส่วนของกำรต่อเติมรถซึ่งรถท่ีใช้ 
ผอ.กองกำรศึกษำ ก็เป็นของส่วนกำรศึกษำตำมที่ตกลงกันไว้งำนส่วนกไหนก็ให้ส่วนนั้นรับผิดชอบก็คงจะเป็น 
 ครูผู้ดูแลเด็กและข้ำรำชกำรในส่วนกำรศึกษำค่ะ   
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ขอคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงก่อน หลังจำกเลิกประชุมให้รีบไปด ำเนินกำรสอบรำคำผู้
นำยกฯ รับจ้ำง 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์    :   งบประมำณเท่ำไรค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  : ๑๖,๐๐๐ บำทครับ 
รองนำยกฯ   
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นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์    :   .ในข้อบัญญัติที่จะต่อเติมมีอะไรบ้ำงค่ะถ้ำมีเฉพำะโครงหลังคำก็ท ำเฉพำะโครงหลังคำส่วน
ผอ.กองกำรศึกษำ ม้ำนั่งไม่มีในข้อบัญญิติก็ท ำไม่ได้นะค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ขอรำยชื่อคณะกรรมกำร 
นำยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์    :   คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ประกอบด้วย 
ผอ.กองกำรศึกษำ ๑. นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง 
 ๒.นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ 
 ๓.นำงมะลัย  ภูแล่นนำ 
 คณะกรรมการเจาะจง ประกอบด้วย 
 ๑.นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ 
 ๒.นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ 
 ๓.นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ 
 คณะกรรมการตรวจรับ  ประกอบด้วย 
 ๑.นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ 
 ๒.นำงวรรณิภำ  ช ำนำญพล 
 ๓.นำงสำวกชพร  ภูกันดำร 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  : เมื่อด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย ขอให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบคนเดียวในกำรดูแลรักษำรถ จะได้ 
รองนำยกฯ   ดูแลได้อย่ำงเคร่งครัดจะได้ไม่เกิดปัญหำในเรื่องรถอีกนะครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : มีอะไรแจ้งให้ทรำบอีกไหม ผอ.กองคลัง รองปลัด  
นำยกฯ 
นำยสถิตย์  เฉยไสย        : ขออนุญำตที่ประชุมนะครับเรื่องโรงเรียนผู้สูงอำยุ วันที่ ๑๕ เป็นวันรับใบประกำศก็ขอควำม
รองปลัดฯ ร่วมมือพ่ียุและพ่ีสำยช่วยซ้อมกำรเต้นให้ผู้สูงอำยุด้วยนะครับ อำทิตย์หน้ำนี้ก็จะมีท่ำน ผอ. 
 เจษ ผู้อ ำนวยกำร ร.พ.สต.และ ก.สน.จะมำให้โรงเรียนผู้สูงอำยุท ำกิจกรรม  และซ้อม 
 ต้อนรับท่ำนนำยอ ำเภอ และขอควำมร่วมมือท่ำน ผอ.กองช่ำงช่วยจัดสถำนที่ให้ด้วยนะครับ 
 อีเรื่องมีคนแจ้งว่ำท่อน้ ำแตกของโครงกำรแมชชิ่นฟัน ท่ำน ผอ.กองช่ำงไปดูแล้ว ท่อไม่แตก 
 นะครับ  กรณีแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงผมก็ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว วันพฤหัสบดี 
 จะนัดคณะกรรมกำรประชุมนะครับ ในส่วนผู้เกี่ยวข้อง ๓ ท่ำน ขอให้ข้อมูลด้วยนะครับ คือ 
 คุณ ดวงเนตร  คุณรัดตนันต์  และผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ ขอให้ข้อมูลด้วยครับในวัน 
 พฤหัสบดีนะครับเป็นวันสุดท้ำย  พัสดุจะได้เตรียวพัสดุ ๔๖ รำยกำร ขอควำมร่วมมือจำก 
 หัวหน้ำพัสดุ พัสดุ ผู้ช่วยพัสดุ และน้ำสมำนด้วยนะครับ ดูแลพัสดุ ๔๖ รำยกำรนี้ด้วย 
 ส ำหรับ ๓ ท่ำนที่คณะกรรมกำรขอข้อมูล ถ้ำยังไม่ส่งข้อมูลให้เวลำอีก ๑๕ วัน นะครับ 
 ขอบคุณครับ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  :  เอกสำรได้รับแล้วจะส่งเอกสำรคืนนะค่ะ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
 

 
  



- ๘ - 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : เรื่องงำนแจกใบประกำศวุฒิบัตรของโรงเรียนผู้สูงอำยุให้ก ำหนดขั้นตอนให้ดีนะครับ 
ปลัดฯ จะจัดรูปแบบย่ำงไร กำรมอบได้ท ำหนังสือเชิญท่ำนนำยอ ำเภอเป็นผู้มอบ เช่นกำรมอบจะให้ 
 นำยอ ำเภอยืนมอบหรือนั่งมอบให้ก ำหนดขั้นตอนให้ดีนะครับ ให้พิจำรณำจำกผู้สูงอำยุ กำร 
 ซ้อมในวันพุธขอให้ซ้อมเหมือนวันรับจริง ก็ให้พิจำรณำจำกควำมพร้อม ให้ช่วยกัน ผมได้ 
 ปรึกษำกับท่ำนพระครูที่วัดสว่ำงโนนทันในวันที่ไปทอดเทียนว่ำวันรับประกำศจะได้นิมนท์ 
 ท่ำนพระครูไปปะพรมน้ ำมนท์ให้กับผู้สูงอำยุ ก็ให้พิจำรณำดูจะท ำหรือไม่ท ำก็ได้ให้พิจำรณำ 
 ดูก่อน กำรแสดงจะท ำอย่ำงไร ก็ขอฝำกส ำหรับกำรรับวุฒิบัตร 
นำยสถิตย์  เฉยไสย        : ที่ท่ำนปลัดแนะน ำมำก็ดีนะครับ ช่วงเช้ำก็คงให้นั้งเป็นหมู่บ้ำน ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันนะครับ 
รองปลัดฯ ฝ่ำยเครื่องเสียงก็มอบให้ปิยรัตน์ ก็จะท ำให้ดีที่สุดครับท่ำนปลัด 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : หัวหน้ำส ำนักปลัดมีอะไรจะเสนอไหม  
นำยกฯ 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง : เรียนท่ำนนำยก ท่ำนปลัด ท่ำนรองปลัด และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ส่วนของส ำนักปลัด  
หัวหน้ำส ำนักปลัด ช่วงนี้ได้จัดท ำโครงกำรแม่บ้ำนมหำดไทยร่วมใจลดปริมำณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะ 
 เปียกในครัวเรือนตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำที่ ๓๘๙/๒๕๖๑   และ 
 ตำมหนังสือสั่งกำรที่ กส ๐๐๒๓.๑๖/ว ๑๑๘๙  จังหวัดกำฬสินธุ์แจ้งว่ำเมื่อวันที่ ๒๐ 
 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.ปฤถำ พรหมเลิศ นำยกสมำคมแม่บ้ำนมหำดไทยได้ลงพ้ืนที่เขต 
 ภำคเหนือ ๑๗ จังหวัด และได้เดินทำงลงพ้ืนที่จังหวัดล ำพูนเพื่อศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำร 
 จัดกำรขยะชุมชนบ้ำนป่ำบุก เทศบำลต ำบลแม่แรง อ ำเภอป่ำซำง จังหวัดล ำพูน ซึ่งชุมชน 
 แห่งนี้เป็นชุมชนที่ได้รับรำงวัลถ้วยพระรำชทำนชุมชนปลอดขยะอันดับหนึ่งของประเทศ  
 ประจ ำปี ๒๕๖๐ เกี่ยวกับกำรจัดกำรบริหำรขยะตั้งแต่ต้นทำง คือ ครัวเรือน โดยกำรคัดแยก 
 ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจำกขยะทั่วไป ซึ่งเป็นกำรสนับสนุนกำรดูแลรักษำ 
 สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหำขยะที่เป็นวำระแห่งชำติได้เป็นอย่ำงดีในพ้ืนที่ดังกล่ำวไปใช้เป็น 
 แนวทำงในกำรจัดกำรขยะต้นทำงและจัดท ำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน” 
 จึงแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ออกรับสมัครผู้เข้ำร่วมโครงกำรตำมหมู่บ้ำนโดยแบ่งเป็น ๒ โซนดังนี้.- 
 โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๔, ๕, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑ 
 ๑. สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง  ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
 ๒. จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงส์ค ำ        ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 ๓. นำงเสถียร  ทองน้อยต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน 
 ๔. นำยธงศักดิ์  อินทะพรม       ต ำแหน่ง  พนักงำนขับรถน้ ำเอนกประสงค์ 
 โซนที่ ๒ ประกอบด้วย  หมู่ที่ ๑, ๒, ๙, ๓, ๖  
 ๑. นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน     ต ำแหน่ง  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
 ๒. นำยนิกรณ์  ภูกำบิน             ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 ๓. นำยนิรุช  หมั่นสะเกษ       ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 ๔. นำงสุรีพร  ขันธะมูล             ต ำแหน่ง  ผู้ชว่ยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 
  

 
  



- ๙ - 
 แนวทำงในกำรปฏิบัติให้ประชำชนในพื้นท่ีทรำบแนวทำงในกำรจัดกำรบริหำรขยะจำกต้น 
 ทำงท่ีต้องด ำเนินกำรรณรงค์ให้ประชำชนได้รับทรำบเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะใน 
 ครัวเรือนซึ่งเป็นขยะที่เกิดจำกต้นทำง เมื่อเรำด ำเนินกำรได้ต ำบลของเรำก็จะปรำศจำกขยะ 
 เป็นต ำบลสะอำดต่อไป ส่วนในวันที่ ๒๔-๒๘ ก็จะให้นักจัดกำรงำนทั่วไปแจ้งในกำรออกฉีด 
 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 
นำงสำยทอง  หำรฟ้เลื่อน  : เรียนท่ำนนำยก ท่ำนปลัด ท่ำนรองปลัด ท่ำนรองนำยก และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
นักจัดกำรงำนทั่วไปฯ ตำมท่ีได้จัดท ำแผนออกบริกำรฉีดวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำเมื่อเดือนพฤษภำคมที่ผ่ำนมำ 
 ซึ่งได้ด ำเนินกำรตำมแผนเรียบร้อยแล้ว แต่กำรฉีดวัคซีนยังไม่หมดตำมท่ีได้ส ำรวข จึงได้ 
 จัดท ำแผนออกบริกำรฉีดวัคซีนรอบ ๒ เพ่ือฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวที่ยังไม่ได้ฉีดและได้ 
 จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ออกบริกำรฉีดวัคซีนรอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๘ 
 สิงหำคม ๒๕๖๑ จ ำนวน ๙ คน ดังนี้.- 
 ๑. สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง  ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
 ๒. นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน     ต ำแหน่ง  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
 ๓. จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงส์ค ำ        ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 ๔. นำยนิรุช  หมั่นสะเกษ       ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 ๕. นำงเสถียร  ทองน้อยต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน 
 ๖. นำยชำต  ภูกันดำร             ต ำแหน่ง  พนักงำนขับรถยนต์ 
 ๗. นำยธงศักดิ์  อินทะพรม       ต ำแหน่ง  พนักงำนขับรถน้ ำเอนกประสงค์ 
 ๘. นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร          ต ำแหน่ง  จ้ำงเหมำบริกำร 
 ๙. นำยสมศักดิ์  อุปภำ            ต ำแหน่ง  จ้ำงเหมำบริกำร 
 โดยมีแผนการออกบริการดังนี้.- 
 ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๑  ศำลำประชำคม หมู่ที่ ๑ 
 ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๑  ศำลำประชำคม หมู่ที่ ๒ 
 ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๑  ศำลำประชำคม หมู่ที่ ๙ 
 ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๑  ศำลำประชำคม หมู่ที่ ๖ 
 ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๑  ศำลำประชำคม หมู่ที่ ๓ 
 ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๑  ศำลำประชำคม หมู่ที่ ๔ 
 ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๑  ศำลำประชำคม หมู่ที่ ๕ 
 ๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๑  ศำลำประชำคม หมู่ที่ ๘ 
 ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๑  ศำลำประชำคม หมู่ที่ ๑๐ 
 ๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๑  ศำลำประชำคม หมู่ที่ ๑๑ 
 ๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๑  ศำลำประชำคม หมู่ที่ ๗ 
  
 
 

 
  



- ๑๐ - 
 ในกำรออกบริกำรครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  เป็นกำรออกบริกำรฉีด 
 วัคซีนสุนัขและแมวที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในรอบแรก ซึ่งบำงหมู่ก็ฉีดหมดแล้ว จึงใช้เวลำในช่วง 
 เช้ำ ช่วงบ่ำยจะได้กลับมำท ำงำนในส ำนักงำนต่อค่ะ เรียนให้ทรำบแค่นี้นะค่ะ 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง : ขอเพ่ิมเติมในส่วนของโครงกำรแม่บ้ำนมหำดไทยร่วมใจลดปริมำณและคัดแยกขยะ
หัวหน้ำส ำนักปลัด อินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน แผนกำรออกรับสมัครจำกวันที่ ๖ – ๑๐ สิงหำคม 
 ๒๕๖๑ นะครับ 
 โซนที่ ๑  
 ๖  สิงหำคม  ๒๕๖๑ ศำลำประชำคมหมู่ที่ ๔ เวลำ ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
 ๗  สิงหำคม  ๒๕๖๑ ศำลำประชำคมหมู่ที่ ๕ เวลำ ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  
 ๘  สิงหำคม  ๒๕๖๑ ศำลำประชำคมหมู่ที่ ๗ เวลำ ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
 ๙  สิงหำคม  ๒๕๖๑ ศำลำประชำคมหมู่ที่ ๘ เวลำ ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
 ๑๐  สิงหำคม  ๒๕๖๑ ศำลำประชำคมหมู่ที่ ๑๐ เวลำ ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 ๑๐  สิงหำคม  ๒๕๖๑ ศำลำประชำคมหมู่ที่ ๑๑ เวลำ ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
 โซนที่ ๒ 
 ๖  สิงหำคม  ๒๕๖๑ ศำลำประชำคมหมู่ที่ ๑ เวลำ ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
 ๗  สิงหำคม  ๒๕๖๑ ศำลำประชำคมหมู่ที่ ๒ เวลำ ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  
 ๘  สิงหำคม  ๒๕๖๑ ศำลำประชำคมหมู่ที่ ๙ เวลำ ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
 ๙  สิงหำคม  ๒๕๖๑ ศำลำประชำคมหมู่ที่ ๓ เวลำ ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
 ๑๐  สิงหำคม  ๒๕๖๑ ศำลำประชำคมหมู่ที่ ๖ เวลำ ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : วัคซีนได้จัดท ำเรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงหรือยัง  
นำยกฯ 
นำงสำยทอง  หำรฟ้เลื่อน  : ยังค่ะ 
นักจัดกำรงำนทั่วไปฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : วัคซีนที่ฉีดไปแล้วได้มำจำกไหน  
นำยกฯ 
นำงสำยทอง  หำรฟ้เลื่อน  : ยืมวัคซีนจำกปศุสัตว์จังหวัดค่ะ แล้วเรำจัดหำวัคซีนคืนปศุสัตว์ค่ะ และขณะนี้วัคซีนขำด 
นักจัดกำรงำนทั่วไปฯ ตลำดไม่สำมำรถจัดซื้อได้ค่ะ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ขอให้ประสำน ผอ.กองคลังให้ท ำเรื่องกันเงินไว้ 
ปลัดฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ผอ.กองช่ำงมีอะไรจะเสนอไหมครับ  
นำยกฯ 
 
 
 
 

 
  



- ๑๑ - 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์  : เรียนท่ำนนำยก ท่ำนปลัด ละผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมมีเรื่องเสนออยู่ ๒ เรื่อง นะครับ 
ผอ.กองช่ำง  ๑. เรื่องจัดท ำโครงกำรตำมข้อบัญญัติจะขอเรียนถำมท่ำนนำยกและขอฝำกให้ท่ำนนำยก 
 ประสำนถ้ำมีโครงกำรที่จะด ำเนินก่อนจะด ำเนินกำรขอให้ประสำนผู้รับจ้ำงเข้ำมำหำผู้ 
 ควบคุมงำนเพ่ือปรึกษำหำรือกันก่อน ว่ำจะเริ่มด ำเนินกำรเมื่อไหร่ เพรำะมีกฎหมำยเข้ำมำ 
 ใหม่มำก เช่น กำรเทสปูน ซึ่งจะเก่ียวข้องกับกำรรำยงำนและกำรเบิกจ่ำยต่อไป เดี๋ยวจะเกิด 
 ปัญหำในเรื่องเบิกจ่ำยเงินนะครับ  จะต้องปรึกษำหำรือเพ่ือท ำควำมเข้ำใจกันก่อนนะครับ 
 ก่อนจะลงมือท ำงำน ขอฝำกด้วยนะครับท่ำนนำยก 

 ๒. ขอปรึกษำเรื่องกำรออกใบอนุญำต ออกใบรับรอง ผมจะขอเรียนปรึกษำท่ำนนำยกและ
ท่ำนปลัด เรำควรจะเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรออกใบอนุญำตไหมครับ  ขอเรียนปรึกษำเก็บ 
๓๐ หรือ ๒๐ บำท ต่อกำรขอแต่ละครั้งครับ เพื่อเป็นรำยได้เข้ำ อบต. ก็ขอเรียนปรึกษำครับ
ขอบคุณครับ 

นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ผิดระเบียบไหมครับท่ำนปลัด  
นำยกฯ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ขออนุญำตในประเด็นที่ ๒ นะครับ อบต.ข้ำง ๆทเรำ คือ อบต.หัวงัวผมไปขออนุญำต
ปลัดฯ สร้ำงบ้ำนได้เสียค่ำธรรมเนียม ๒๐๐ บำท ที่เทศบำลร่องค ำก็เก็บค่ำค ำร้องเหมือนกัน แต่ก็มี 
 ประเต็นอยู่ เคยได้ปรึกษำกันในกลุ่มปลัดท้องถิ่นยกประเต็นข้อกฎหมำยเขำบอกว่ำไม่ใช่ 
 หน้ำที่ของเรำ แล้วที่ด ำเนินกำรไปแล้วไม่ชอบด้วยกฏหมำยไม่ใช่หน้ำที่  เป็นหน้ำที่ของ 
 โยธำธิกำรจังหวัด บำงคนก็บอกว่ำใช่บำงคนก็ว่ำไม่ใช่ เลยยังไม่ได้ข้อยุติ บำงคนก็บอกว่ำให้ 
 พิจำรณำเอำ ถ้ำได้ก็ดีถ้ำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ก็ขอให้ไปถำมทำง อบต.หัวงัวดูว่ำเขำออกระเบียบ 
 อย่ำงไร ซึ่งเขำก็ได้ด ำเนินกำรมำนำนแล้ว 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ขอให้รองต้องสอบถำมดูนะครับ  
นำยกฯ 
นำยสถิตย์  เฉยไสย        : กรณีเรำออกข้อบัญญัติขุดดินถมดินใช่ไหมครับท่ำนปลัด รองปลัดฯ 
รองปลัดฯ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ที่ออกข้อบัญญัติขุดดินถมดินไม่ได้ควบคุมถึงกำรก่อสร้ำง ของเรำที่จะต้องเสีย 
ปลัดฯ ค่ำธรรมเนียมเมื่อมำขุดในพ้ืนที่เรำ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล   : ขอเรียนถำมระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กรปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รองนำยกฯ เหมือนกันไหมครับ รำคำแต่ ๒ ร้ำนรำคำหนึ่ง ๓ ร้ำนอีกรำคำหนึ่ง ถ้ำเอำ ๓ ร้ำนมำประกบ 
 เป็นกำรฮ้ัวงำนไหมครับ ผมเห็นโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนน ำใบเสนอรำคำ ๒ ร้ำนมำประกบ 
 แต่รำคำเท่ำกัน แต่เลือกร้ำนเดียวมำท ำสัญญำ ท่ำนนำยกบอกว่ำถ้ำรำคำไม่เกิน ห้ำแสนใช้ 
 ร้ำนเดียวเลยได้ไหมครับ เป็นกำรปรึกษำหำรือนะครับ อย่ำงกำรซื้อสำรส้มเขำจะน ำร้ำน 
 เดียวมำประกบเป็นกำรฮ้ัวไหม ผมขอเรียนปรึกษำนะครับ 
 
 
 

 
  



- ๑๒ - 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ประเด็นนี้อำจเข้ำใจผิด กำรที่น ำมำ ๓ ร้ำน มำประกบไม่ได้อยู่ในวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวิธี
ปลัดฯ เฉพำะเจำะจง อยู่ในขั้นตอนกำรก ำหนดรำคำกลำง คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงจะไป 
 สืบรำคำแต่ละร้ำนรำคำเท่ำไร แล้วเอำร้ำนรำคำต่ ำสุดมำก ำหนดรำคำกลำง แล้วประกำศ 
 เชิญร้ำนมำเสนอรำคำ ซึ่งเอำร้ำนที่รำคำต่ ำสุด กำรที่เอำ ๓ ร้ำนมำเพื่อให้คณะกรรมกำร 
 ก ำหนดรำคำกลำงก ำหนดรำคำกลำงว่ำต่ ำสุดรำคำเท่ำไหร่ แล้วพัสดุก็จะเชิญร้ำนที่จะมำท ำ 
 สัญญำว่ำรำคำต่ ำสุดสำมำรถด ำเนินกำรได้ไหมซึ่งไม่เกี่ยวกับกำรน ำร้ำนมำประกบ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล   : ผมขอเรียนปรึกษำว่ำถ้ำเสนอรำคำเท่ำนกัน ๓ ร้ำน แล้วเลือกเอำร้ำนเดียวได้ไหม เป็นกำร
รองนำยกฯ ฮ้ัวไหม 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ได้ครับอ ำนำจไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท ๓ ร้ำนเสนอรำคำเท่ำกันเลือกร้ำนเดียวสำมำรถ
ปลัดฯ ท ำได้ไม่เกินรำคำกลำงที่ก ำหนด 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์     : คงดูท่ีเอกสำรประกอบด้วยว่ำมีเอกสำรประกอบถูกต้องไหม ก็คงเลือกเอำร้ำนที่มีเอกสำร
ผอ.กองช่ำง ครบถ้วนนะครับ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : มีใครจะเสนออะไรอีกไหมครับ ถ้ำไม่มีก็มีเรื่องที่จะเสนอให้ข้อคิดนะครับ ในช่วงเดือน
ปลัดฯ สิงหำคมก็เป็นช่วงที่ต้องเตรียมในหลำย ๆ  เรื่องท่ีจะท ำในปีหน้ำ เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผน 
 กำรท ำงบประมำณ ในกำรท ำงบประมำณปี ๒๕๖๒ ประมำณรำยรับไว้ทั้งหมด 

 ๓๐,๗๑๘,๑๘๐ บำท   มำจำกรำยได้ที่จัดเก็บเอง  ๓๘๗,๓๘๘  รัฐบำลจัดสรรให้        
๑๔๒,๕๙๗ บำท เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลมีกำรเปลี่ยนแปลง ๑๖ ล้ำน  ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเงิน  
อุดหนุนจำกรัฐบำลตำมภำรกิจเลือกท ำและภำรกิจถ่ำยโอนมี ๓,๑๑๕,๗๑๒ บำท ที่จะเปลี่ยน 
ก็จะเป็น 
 - เงินอุดหนุนทั่วไปเกี่ยวกับผู้ป่วยเอดส์    ๕๔,๐๐๐  บำท 
 - เบี้ยยังชีพผู้พิกำร ๑,๗๙๕,๒๐๐  บำท 
 - เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ๕,๙๘๒,๐๐๐  บำท 

 - เงินสวัสดิกำร เงินเดือน ค่ำจ้ำงของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ๒,๕๓๕,๑๕๐  บำท 
 - เงินอุดหนุนสำธำรณสุขเกี่ยวกับโครงกำรในพระรำชด ำริหมู่บ้ำนละ ๒๐,๐๐๐ บำท  
   เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐  บำท 
 - เงินอุดหนุนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย    ๔๐,๔๙๐  บำท 
 - ค่ำอำหำรเสริมนม   ๗๐๘,๙๙๐  บำท 
 - อำหำรกลำงวัน ๑,๕๔๖,๖๐๐  บำท 
 - เงินอุดหนุนข้ำรำชกำรครูของศูนย์เด็ก      ๑๘,๐๐๐  บำท 
 - เงินอุดหนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   ๑๒๕,๖๐๐  บำท  
 - เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยได้กำรศึกษำส ำหรับเด็ก ๓-๕ ปีขึ้นไป เป็นเงิน ๔๖,๓๓๐  บำท 
 - แยกเป็นค่ำหนังสือเรียนเด็ก ๔-๕ ปี มี ๔๑ คน  เป็นเงินคนละ ๒๐๐ บำท   
   เป็นเงิน  ๔,๒๐๐  บำท 
 - ค่ำอุปกรณ์กำรเรียนคนละ ๒๐๐ บำท เป็นเงิน  ๘,๐๐๐  บำท 
  

 
  



- ๑๓ - 
 - ค่ำเครื่องแบบนักเรียนคนละ ๓๐๐ บำท เป็นเงิน          ๑๒,๐๐๐  บำท 
 - ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนคนละ ๔๓๐ บำทเป็นเงิน        ๑๗,๖๓๐  บำท 
 รวมงบประมาณรายรับท้ังสิ้น          ๓๐,๗๑๘,๑๘๐  บาท 
 ค่าใช้จ่ายจริงหลีกเลี่ยงไม่ได้          ๒๙,๓๐๗,๔๔๐  บาท 
 ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายจริง  ประกอบด้วย 
 - เงินเดือนสมำชิกผู้บริหำร  ๑๑,๐๐๐,๐๐๐  บำท 
 - ค่ำพนักงำนจ้ำง   ๔,๐๐๐,๐๐๐  บำท 
 - ลูกจ้ำงประจ ำ      ๒๖๐,๐๐๐  บำท 
 - เบี้ยังชีพค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำมันหล่อลื่น ค่ำประกันสังคม ค่ำสมทบ 
   หลักประกันสุขภำพ ค่ำเงินสมทบบ ำเหน็จ บ ำนำญ ข้ำรำชกำร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 
   ๙๗๐,๐๐๐  บำท 
 รวมเป็นเงินทั้งหมด  ๒๙,๓๐๗,๔๔๔ เหลือเงินพัฒนำ ๑,๔๐๐,๐๐๐  บำท  ให้หมู่บ้ำน   
 นี้คือค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น ก็ให้ระมัดระวังที่ต้องคิดค่ำไฟฟ้ำปี ๖๑  ณ เดือนกรกฎำคม ๒๕๖๑  
 เฉลี่ยเดือนละ ๒๖,๖๘๒ บำท ปั ๒๕๖๒ ขอให้ลดลงเหลือ ๒๖,๖๐๐ บำท ลดลงเดือนละ 
 ๘๒ บำทต่อเดือน ค่ำฟ้ำ อบต.ที่ผ่ำนมำ อบต.รับผิดชอบถึงเดือนกรกฎำคมจ่ำยเดือนละ 
 ประมำณ ๑๗,๗๖๔ บำท ปี ๒๕๖๒ ให้จ่ำยไม่เกินเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บำท ถ้ำเกินเดือนละ 
 ๑๕,๐๐๐ บำท เงินไม่พอ   
 - ค่ำน้ ำมันปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือน ตุลำคม-เดือนมิถุนำยน   
    - ส ำนักงำนปลัดจ่ำยค่ำน้ ำมันเดือนละ ๙,๙๖๕ บำท ปี ๒๕๖๒ ให้จ่ำยเดือนละ  
      ๙,๐๐๐ บำท 
    - กองช่ำงปี ๒๕๖๑ จ่ำยเดือนละ ๘๐๑ บำท ปี ๒๕๖๒ จ่ำยไม่เกิน ๙๐๐ บำทต่อเดือน 

    - กองกำรศึกษำปี ๒๕๖๑ จ่ำยเอนละ ๒,๗๐๐ บำท ปี ๒๕๖๒ จ่ำยไม่เกิน ๒,๕๐๐ บำท 
       ต่อเดือน 

 นี้คือสถำนะงบประมำณท่ีจะเสนอ ในกำรตรวจสอบงบประมำณปี ๒๕๖๒  ข่อนข้ำงเค้มข้น 
 ทุกรำยจ่ำยทุกรำยกำรต้องมีรำยกำรประกอบ ผอ.กองช่ำงเคยพูดมำแล้ว เริ่มจำก 
 คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงกองคลังให้ตั้งงบประมำณ กำรก ำหนดรำคำกลำงให้ด้วย 
 ในส่วนค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงกำรก ำหนดรำคำกลำงเกี่ยวกับค่ำครุภ ณฑ์สิ่งต่ำง ๆ ตำม 

 หนังสือ ว ๐๔๔๔ ลงวันที่  ๒๔  มกรำคม ได้ก ำหนดไว้ว่ำในกำรจัดท ำแผน กำรจัดท ำ
ข้อบัญญัติในข้อ ๒ บอกว่ำโครงกำรต่ำง ๆ ต้องตั้งงบประมำณเป็นรำยโครงกำรและให้จัดท ำ
โครงกำรนั้น ๆ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปี และงบประมำณ
รำยจ่ำยในขั้นกำรพิจำรณำของสภำท้องถิ่น และของผู้ก ำกับดูแลคือของอ ำเภอ ยกตัวอย่ำง
โครงกำรจะท ำงำนวันเด็กงบประมำณ ๕๐,๐๐๐ บำท ต้องแยกรำยละเอียดออกว่ำเงิน 
๕๐,๐๐๐ บำท ใช้ซื้ออะไรบ้ำงให้แยกรำยละเอียดให้ได้ ส่วนที่ซื้อต้องมีรำคำกลำงก ำหยดไว้ 
อย่ำง ผอ.กองช่ำงจะสร้ำงคอนกรีตต้องมีรำคำก ำกับไว้ว่ำตำรำงเมตรละเท่ำไหร่ ถ้ำจะซื้อ 
 

 
  



- ๑๔- 
คุรุภัณฑ์ต้องบอกมำตรฐำนครุภัณฑ์ด้วยรำคำเท่ำไหร่ อย่ำงเช่นค่น้ ำมันก็ต้องลงรำยละเอียด
สิ่งที่ก ำหนดไม่ได้ ก็ต้องลง แต่ที่เป็นโครงกำรต้องลงรำยละเอียด ซึ่งก่อนจะเสนอโครงกำรก็
ได้ให้แนบรำยละเอียดโครงกำรให้ดูแล้ว ก็ให้ไปดูว่ำโครงกำรจะท ำอะไรบ้ำงก็ให้ท ำ ส่วนภำระ
ค่ำใช้จ่ำยก็เหมือนกับท่ำนนำยกได้บอกไปแล้วว่ำใครถูกตัดหนักงำนจ้ำง ก็ตำมท่ีท่ำนนำยกได้
บอกไปแล้วนะครับ กำรบริหำรงบประมำณก็ต้องจัดกำรให้อยู่ที่ไม่เกิน ๔๐% ผมคิดดูของเรำ
อยู่ที่ ๕๐% หรือเป็นกำรคิดผิดก็ไม่ทรำบนะครับ 

นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ค่ำใช้จ่ำยคงเหลือ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บำท เป็นค่ำใช้จ่ำยอะไรครับ  
นำยกฯ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : เหลือจำกค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นต้องจ่ำยโดยที่ตัดออกไม่ได้ครับก็น ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 
ปลัดฯ นอกเหนือจำกที่จ ำเป็นต้องจ่ำยครับอีกเรื่องหนึ่งค่ำอุดหนุนเกี่ยวกับบุญคูณลำนเขำไม่ได้ 
 ขอมำใช่ไหมครับ ถ้ำไม่มีก็ไม่ต้องตั้งนะครับ จะมีก็มีของ อบต.คลองขำมอุดหนุนช่วยเหลือ 
 ประชำชนจ ำนวน  ๓๐,๐๐๐  บำท 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ถ้ำเวลำจัดงำนเรำจะเอำเงินที่ไหนไปใช้ครับ  
นำยกฯ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ก็ไม่ทรำบเพรำะเขำไม่ท ำโครงกำรขอมำทุกปีเขำจะมีขอมำก่อนแต่ปีนี้ไม่มีครับ จริง ๆ 
ปลัดฯ แล้วจะอุดหนุนอ ำเภอไม่ได้ นอกจำกอุดหนุน อปท.ด้วยกัน แต่ไม่มี อบต.ที่จะเป็นเจ้ำภำพ  
 ก็คงไม่มีใครขอ 
 - ค่ำอุบัติเหตุมี ๒ ส่วน  
  - ค่ำจัดสถำนที่ 
  - ผู้ท ำประโยชน์ให้กับท้องถิ่น 
 - เงินค่ำแผนที่ภำษีปิยนัฐต้องแยกรำยละเอียดให้ได้เงิน  ๑๐๐,๐๐๐ บำท จะใช้ท ำอะไรบ้ำง 
สิบเอกปิยนัฐ  ศรีรรังษ์   : จำกกำรอบรมเขำบอกให้ถำมช่ำง  
เจ้ำพนักงำนจัดเก็บฯ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ช่ำงอบรมมำแล้วให้ถำมช่ำงธงว่ำจะต้องใช้อะไรบ้ำง 
ปลัดฯ 
สิบเอกปิยนัฐ  ศรีรรังษ์   : อำจำรย์เขำบอกว่ำประมำณกำรเองไม่ได้ต้องให้ช่ำงเป็นผู้ประมำณกำรให้  
เจ้ำพนักงำนจัดเก็บฯ 
นำยธง  ศิริโยธำ          : ช่ำงมีจ ำนวนน้อยครับต้องใช้เวลำนำนในกำรประมำณกำรเพรำะมีงำนมำกทั้งงำนโครงกำรก็
นำยช่ำงโยธำ ยังไม่เสร็จครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : โครงกำรที่จะจัดท ำข้อบัญญัติส่งหมดหรือยัง ของปี ๖๑ เสร็จหมดหรือยังท่ีต้องก ำหนดรำคำ
นำยกฯ กลำงใหม่ 
นำยธง  ศิริโยธำ          : เสรจ็ ๓ ตัวครับ 
นำยช่ำงโยธำ 
 
 

 
  



- ๑๕ - 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ให้ท ำให้หมดทุกตัว 
นำยกฯ 
นำยธง  ศิริโยธำ          : ต้องเปลี่ยนรำคำใหม่หมดนะครับ 
นำยช่ำงโยธำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เปลี่ยนแค่วันที่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมำร 
นำยกฯ 
นำยธง  ศิริโยธำ          : ไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนรำคำกลำง 
นำยช่ำงโยธำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เปลี่ยนจะท ำอย่ำงไรต้องท ำตำมงบประมำณในข้อบัญญัติ 
นำยกฯ 
นำยธง  ศิริโยธำ          : ขอให้จัดท ำรำยงำนขึ้นมำก่อนว่ำไม่มีเงินโอนมำขอใช้รำคำเดิมครับคนที่ก ำหนดรำคำกลำงถึง
นำยช่ำงโยธำ จะไม่ผิดครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ผอ.กองคลังว่ำอย่ำงไร เสนอควำมคิดเห็นมำว่ำจะท ำอย่ำงไรผมอยำกจะให้เสร็จวันนี้ เรื่อง
นำยกฯ โครงกำรคงไม่เสร็จตำมที่ธงได้เสนอมำ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์   :  ตำมที่ช่ำงธงเสนอมำโครงกำรที่รำคำกลำงเกินเพรำะรำคำผันผวนของน้ ำมัน แต่ก่อนตั้งไว้ 
ผอ.กองคลัง ๑๐๐,๐๐๐ บำทแต่ตอนนี้เกินไปเป็น ๑๐๕,๐๐๐ บำท 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : รำคำเกินไป ๕,๐๐๐ บำท แล้วจะท ำอย่ำงไรเพื่ดให้งำนเสร็จ 
นำยกฯ  
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์   :  ใช่ค่ะ ก็ขอให้คุญกับผู้รับจ้ำงขอปรับลดรำคำลงให้ได้ ๑๐๐,๐๐๐ บำท ค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ได้ครับ ห้ท ำให้ด่วนได้ไหมช่ำงธง 
นำยกฯ 
นำยธง  ศิริโยธำ          : ระหว่ำงโครงกำรปี ๖๑ และปี ๖๒ ท่ำนจะให้ท ำของปีไหนก่อนครับ 
นำยช่ำงโยธำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ขอโครงกำรปี ๖๑ ก่อน 
นำยกฯ 
นำยธง  ศิริโยธำ          : ปี ๖๑ คงเสร็จเร็วครับเพรำะเปลี่ยนเฉพำะรำคำ ส่วนปี ๖๒ ก็คงช้ำเพรำะต้องลง 
นำยช่ำงโยธำ รำยละเอียดมำก 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : มีอะไรจะเสนออีกไหมครูศูนย์ 
นำยกฯ 
นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ  :  ไม่มีค่ะ 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
นำยสถิตย์  เฉยไสย      :  ขอเพ่ิมเติมอีกเรื่องนะครับ ผมได้ไปอบรมธุรกิจแคร์ลูกโซ่กับฝ่ำยยุติธรรม ซึ่งได้ป้ำยมำขอ 
รองปลัดฯ เรียนปรึกษำท่ำนนำยกว่ำจะให้ติดตรงไหนครับ 
 

 
  



- ๑๖ - 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ติดหน้ำห้องกำนดำ 
นำยกฯ 
นำยสถิตย์  เฉยไสย      :  ป้ำยต่อต้ำนธุรกิจแคร์ลูกโซ่ครับ 
รองปลัดฯ 
นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ  : ขออนุญำตนะค่ะตอนนี้เงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรของส ำนักงำนปลัดไม่พอค่ะ ไม่ทรำบว่ำ 
นักวิดครำะห์นโยบำยฯ  จะให้โอนจำกส่วนไหนค่ะ ต้องโอนมำเพ่ิม ๗๗,๐๐๐ บำท จึงจะพอค่ะตอนนี้เงินของส ำนัก 
 งำนปลัดเหลือ ๔,๐๐๐ บำท  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ให้โอนจำกกองช่ำง 
นำยกฯ 
นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ  : ค่ำซ่อมแซมของกองช่ำงเหลือ แปดหมื่นกว่ำค่ะ ถ้ำโอนมทำ ๓๐,๐๐๐ บำท ก็คงเหลือ 
นักวิดครำะห์นโยบำยฯ ประมำณห้ำหมื่นกว่ำ ซึ่งตอนนี้ได้โอนจำกค่ำซ่อมแซมของกองช่ำง ๓๐,๐๐๐ บำท และมี 
 งบประมำณของส ำนักปลัดยังเหลืออยู่คือค่ำกำรศึกษำบุตรคงเหลือ ๔๗,๐๐๐ บำท ถ้ำไช้ตัวนี้ 
 จะได้ไหมค่ะท่ำนปลัด 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำจะเป็นปีในกำรเบิกจ่ำยให้ดูให้ดีก่อน 
ปลัดฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เหลือเท่ำไหล่ค่ำจ้ำงเหมำ 
นำยกฯ 
นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ  : ของส ำนักงำนปลัดเหลือ ๔,๐๐๐ บำท แต่ในควำมเป็นจริงต้องใช้ ๗๗,๐๐๐ บำทค่ะ 
นักวิดครำะห์นโยบำยฯ จะใช้เบิกจ่ำยจ ำนวน ๓ เดอืน จะขอจำกกองช่ำง ๓๐,๐๐๐ บำท จำกค่ำซ่อมแซม  
 ซึ่งค่ำซ่อมแซมของกองช่ำงเหลืออยู่แปดหมื่นกว่ำบำท 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์   : ผมอนุญำตให้โอนตำมจ ำนวนที่ยังไม่พอครับ 
ผอ.กองช่ำง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : มีใครจะเสนออะไรอีกไหม 
นำยกฯ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : เรื่องชี้แจงรำยละเอียดประกอบงบประมำณ คือให้เตรียมกำรไว้ภำยในวันที่ ๑๕  
ปลัดฯ จะเสนอในส่วนของตัวร่ำงส่วนกำรพิจำรณำขอสภำคงหลังวันที่ ๑๕ จะมีเวลำที่จะ 
 เตรียมกำรก็ให้รีบท ำในส่วนของตัวเองรับผิดชอบ แล้วจะส่งให้สภำในขั้นแปรญัตติ 
 รำยละเอียดให้สภำพิจำรณำ ที่จะท ำได้ก็ให้ท ำช่วยกัน 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : งบประเพณีให้ใส่รำยละเอียดไปด้วยเพื่อเสนอขอควำมเห็นชอบต่อสภำ 
นำยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์     :  เสนอไปสภำเขำก็ตัดค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  เรื่องอ่ืน ๆ มีใครจะเสนออิกไหม เรื่องน้ ำประปำมีปัญหำอะไรไหมบรรลุ 
นำยกฯ 
 
 
  



- ๑๗ - 
นำยบรรลุ  ภูชัน          :  ตอนนี้ยังไม่มีปัญหำครับ  ก็มีเรื่องสำรส้มครับเพรำะสำรส้มตอนนี้เหลือไม่มำกครับ 
ผู้ช่วยช่ำงประปำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ก็ขอฝำก ผอ.กองคลังด้วยครับเรื่องสำรส้ม  
นำยกฯ 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  เรื่องอ่ืนมีอะไรอีกไหมครับ ท่ำนมงคลมีอะไรจะเสนอไหม 
นำยกฯ 
นำยมงคล  อินอุ่นโชติ     :  ซ่อมเครื่องตัดหญ้ำยังเบิกเงินค่ำซ่อมไม่ได้ครับ 
จ้ำงเหมำบริกำร 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ผอ.กองคลังท ำไมถึงเบิกไม่ได้ชี้แจงให้ทรำบหน่อยครับ 
นำยกฯ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์   :  แก้ไขเอกสำรหลำยครั้งแล้วค่ะ เครื่องตัดหญ้ำอยู่ในควำมรับผิดชอบของกองช่ำง 
ผอ.กองคลัง แต่ส ำนักปลัดจัดท ำบันทึกขอควำมต้องกำรข้ึนมำซึ่งไม่ถูกต้อง ต้องให้กองช่ำงเป็นผู้บันทึก 
 ขอควำมต้องกำรข้ึนมำค่ะ จึงต้องแก้ไขเอกสำรโดยให้กองช่ำงบันทึกขอควำมต้องกำรมำก่อน 
 ค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ท่ำนมงคลก็ให้ไปประสำนกับ ผอ.กองคลัง ผอ.กองคลังจะได้แจ้งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องจัดท ำ 
นำยกฯ บันทึกขอควำมต้องกำรมำเพ่ือจะได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยต่อไป  เรื่องอ่ืน ๆ มีใครจะเสนอ 
 อีกไหมครับ 
ที่ประชุม                    :  ไม่มี 

เลิกประชุมเวลำ  ๑๑.๓๐  น.  
 (ลงชื่อ)             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 

        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

               (นำยสุนทร  พิมพำค ำ) 
             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม คณะผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 

วันจันทร์ ที่   ๕ กันยายน  ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยสุนทร  พิมพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สุนทร  พิมพำค ำ 
๒ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุตสมำ  ช ำนำญพล 
๓ นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล 
๔ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ ผู้อ ำนวยกองช่ำง บงกำร  ค ำศิริรักษ์ 
๕ นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ ผู้อ ำนวยกองคลัง คมคิด  ภูอำภรณ์ 
๖ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร  
๗ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ อนงค์  ภูระบัตร 
๘ นำงเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน เสถียร  ทองน้อย 
๙ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว 

๑๐ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง อรอุมำ  เรืองสุข 
๑๑ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ ประพันธ์  จันทะประทัด 
๑๒ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร สมดี  ภูแสงสั่น 
๑๓ นำงรัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ พนักงำนจ้ำงทั่วไป รัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ 
๑๔ นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง นักพัฒนำชุมชน กษมำ  ปะนะมัง 
๑๕ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ บรรลุ  ภูชัน 
๑๖ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ อ ำนำจ  ภูอำกำศ 
๑๗ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ช ำนำญงำน ธง  ศิริโยธำ 
๑๘ นำยนิรุช  หมั่นสะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ นิรุช  หมั่นสะเกษ 
๑๙ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร มงคล  อินอุ่นโชติ 
๒๐ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ ปิยรัตน์  ภูกันดำร 
๒๑ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล พงศกร  ภูมำศ 
๒๒ นำยธงศักดิ์  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง ธงศักดิ์  อินทพรม 
๒๓ นำยกิตติ  ภูคงสี จ้ำงเหมำบริกำร กิตติ  ภูคงสี 
๒๔ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก ขวัญเมือง  พิมพำค ำ 
๒๕ นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร ภิรม  ภูด่ำนงัว 
๒๖ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร ร ำไพ  หำญโงน 
๒๗ นำงสำวสุกัญญำ  หมั่นสะเกษ จ้ำงเหมำบริกำร สุกัญญำ  หมั่นสะเกษ 
๒๘ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ปริศนำ  ทองดอนบม 
๒๙ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จันทร์สุดำ  ภูอ่อน 

 
  



- ๒ – 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๓๐ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี สุวชิต  เกื้อปัญญำ 
๓๑ นำงสำววรรณวิภำบำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ วรรณวิภำบำงส ำรวจ 
๓๒ นำงสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร สุรีพร  ขันธมูล 
๓๓ นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ นักทรัพยำกรบุคล ช ำนำญกำร รัชนีย์  ภูขะมำ 
๓๔ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร ดวงเนตร  ภูอำกำศ 
๓๕ นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ยุภำวดี  ภูผำหลวง 
๓๖ สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง หัวหน้ำส ำนักปลัด สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง 
๓๗ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยกฯ สำคร  ภูวอง 
๓๘ นำยนิกรณ์  ภูกำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร นิกรณ์  ภูกำบิน 
๓๙ นำยสมำน  เทียบมำก นักกำรภำรโรง สมำน  เทียบมำก 
๔๐ จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงษ์ค ำ เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงส์ค ำ 
๔๑ นำงสำยทองหำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนท่ัวไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต์  
๒ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลังปฏิบัติกำร  
๓ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร  
๔ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  
๕ นำยสถิตย์   เฉยไสย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
๖ นำยพงษ์ศักดิ์  นำมพุทธำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๗ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๘ นำงดวงใจ  สะโนนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๙ นำยสมำน  เทียบมำก นักกำรภำรโรง  

๑๐ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๑ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๒ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๓ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๔ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๕ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๖ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ  
๑๗ นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
๑๘ นำยส ำลี  แพงโพนทอง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร  

 
  



- ๓ – 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
   เมื่อได้เวลำ ๐๙.๓๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยสุนทร  พิมพำค ำ  นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ได้เปิดกำรประชุมประจ ำเดือนกันยำยน  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๑ 

ระเบียบวารที่ ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เชิญรองพุตสมำแจ้งให้ที่ประชุมทรำบตำมที่ได้ไปประชุมอ ำเภอเมื่อวันที่ ๓ กันยำยน  
นำยกฯ                       เชญิครับ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล : เรียนท่ำนนำยก ท่ำนปลัด และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมได้รับมอบหมำยให้ไปประชุม 
รองนำยกฯ  ที่อ ำเภอยำงตลำดเมื่อวันที่ ๓ กันยำยน  ๒๕๖๑ ที่ผ่ำนมำ ซึ่งก็มีเรื่องแจ้งให้ทรำบหลำย 
  เรื่องนะครับ 
 ๑. กำรมอบเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็กดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     เทศบำลหัวนำค ำที่ได้รับเกียรติบัตรนำยอ ำเภอเป็นผู้มอบ 
 ๒. กำรออกรับบริจำคโลหิตประจ ำเดือนกันยำยน ๒๕๖๑ จังหวัดกำฬสินธุ์ร่วมกับโรงพยำบำล 
 จังหวัดกำฬสินธุ์ได้ร่วมกันออกรับบริจำคโลหิต ณ หอประชุมอ ำเภอยำงตลำดในวันที่ ๒๑ 
 กันยำยน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ซึ่งท่ำนนำยอ ำเภอให้ก ำนัน 
 ผู้ใหญ่บ้ำน แจ้งประชำสัมพันธ์ขอให้ได้หมู่บ้ำนละ ๕ คน ส่วนท้องถิ่นเรำถ้ำใครสนใจก็ 
 ขอให้ไปบริจำคได้ในวันที่ ๒๑ กันยำยน เริ่มจำกเวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 ๓. ศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจ ำเดือนกันยำยน ๒๖๑ อ ำเภอได้ก ำหนดออกศูนย์ 
     ด ำรงธรรมอ ำเภอยิ้มเคลื่อนที่ในวันที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๑ ณ วัดโพธิ์ชัย บ้ำนเชียงงำม 
     หมู่ที่ ๖ ต.บัวบำน อ.ยำงตลำด จ.กำฬสินธุ์  ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไปนะครับ 
 ๔. ส ำนักงำนท้องถิ่นอ ำเภอยำงตลำดแจ้งให้ทรำบเกี่ยวกับกำรประกวดขยะจังหวัดสะอำด 
     ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
 ๕. โครงกำรมือถือเก่ำไปชีวิตใหม่มำเพ่ือมอบหนังสือให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขยำยเวลำกำร 
 รับไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ ถ้ำใครมีก็น ำมำบริจำคได้นะครับ ก็ขอให้ 
 ประชำสัมพันธ์ตำมโรงเรียนต่ำง ๆ ด้วยนะครับ ให้น ำโทรศัพท์เก่ำที่ใช้ไม่ได้มำบริจำค 
     ที่ อบต.หนองอิเฒ่ำ และ อบต.ก็จะน ำส่งต่อไปด้วย 
 ๖. กำรยื่นใบสมัคร อำสำสมัครท้องถิ่นรักโลก ท้องถิ่นคงสมัครกันหมดแล้ว และจะได้ขยำยไป 
     ทำงก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนต่อไปนะครับ 
 ๗. ขอเชิญร่วมโครงกำรสีขำว กำฬสินธุ์ประกำศจำกยำเสพติดประจ ำปี ๒๕๖๑ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ 
 ยำเสพติด ถ้ำใครสมัครใจก็ขอเชิญนะครับจะมอบธงสีขำวให้โดย อบต.แต่ละท้องถิ่น 
 จะต้องตั้งงบประมำณในกำรซื้อธงสีขำวไว้นะครับ เพื่อมอบให้กับครัวเรือนที่ไม่ยุ่งเก่ียวกับ 
 ยำเสพติดนะครับ 
 ๘. ท่ำนประจิม  จั่นตรง รองนำยกรัฐมนตรีจะลงมำพ้ืนที่ ที่จะสร้ำงพ้ืนที่สปอร์ตคอมเพ็ค 
     ลงมำปรับพื้นที่สถำนที่ ที่จะขำยอุปกรณ์กีฬำ เสื้อผ้ำกีฬำทุกประเภท ถ้ำใครสนใจก็ติดต่อ 
     ได้นะครับ  สถำนที่คงเป็นดอนปอแดง ท่ำนลงมำดูพ้ืนที่ แล้วก็จะอนุมัติงบประมำณ 
 ถ้ำใครสนใจว่ำจะเปิดร้ำนค้ำขำยเสื้อผ้ำกีฬำก็เชิญไปติดต่อได้ที่อ ำเภอนะครับ 
  
  



- ๔ - 
 ๙. โครงกำรวิ่งปั่นเพื่อหำเงินซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยำบำลจังหวัดกำฬสินธุ์ 

     ระยะวิ่ง ๔๑๕ กม. ผ่ำน ๑๘ อ ำเภอ อ ำเภอยำงตลำดเป็นอ ำเภอแรกท่ีจะวิ่งออกจำก 
     กำฬสินธุ์ แวะที่ร้ำนลำบแหลมแท่นบ้ำนโคกศรี และรับบริจำคท่ีเทศบำลโคกศรีวิ่งต่อมำท่ี 
     อ ำเภอยำงตลำดและวิ่งเข้ำบ้ำนเสียวโรงงำนผ้ำนะครับและวิ่งต่อไปอ ำเภอฆ้องชัยวิ่งน ำทีม 
     โดยอี๊ดโปงลำงสะออน สมรักษ์  ค ำสิงห์ และก้อง ห้วยไร่  ถ้ำใครจะวิ่งร่วมก็เชิญนะครับ 
     เสื้อมีจ ำหน่ำยอยู่ที่อ ำเภอตัวละ ๒๐๐ บำท ถ้ำเป็นชุดปั่นชุดละประมำณ ๘๐๐ บำท สั่ง 
 จองได้ที่ห้องนำยอ ำเภอเริ่มวิ่งวันที่ ๔ ตุลำคม นะครับ 

๑๐.กำรจัดงำนมหกรรมชุมชนท่องเที่ยวโอท็อป นวัตกรรมวิถีจังหวัดกำฬสินธุ์ เริ่ม ๑๙ – 
 ๒๐ กันยำยน ๒๕๖๑ ที่โรงแรมริมปำว ในงำนก็จะมีกำรจัดบูชสินค้ำหลำกหลำยอย่ำง  
มีกำรประกวดหมู่บ้ำนท่องเที่ยวนะครับ มี ๕ หมู่บ้ำน ส่งเข้ำประกวดในกำรท่องเท่ยว ถ้ำ 
ใครสนใจอยำกจะไปท่องเที่ยวก็เชิญนะครับ วันที่ ๒๐  กันยำยน  ๒๕๖๑ รองนำยกพล 
เอกสุวทย์  วงสุวรรณ จะมำมอบโฉนดที่ท ำกินให้ผู้ที่ไม่มีที่ท ำกินเสร็จแล้วก็จะเปิดงำน 
ชุมชนคงจะได้เข้ำร่วมจะมีหนังสือแจ้งมำอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมมีเรื่องแจ้งให้ทรำบเท่ำนี้ 
นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑) 
ที่ประชุม มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ปั่นกับวิ่งไปด้วยกันนะครับ ขอฝำกหัวหน้ำส่วนเข้ำมำท ำงำนตอนเช้ำก็ขอให้ดูแฟ้มเสนอ 
นำยกฯ      งำนบนโต๊ะก่อน แล้วค่อยออกไปท ำงำนอย่ำงอ่ืนนะครับขอฝำกด้วย เรื่องน้ ำมันเครื่องเป็น 
      อย่ำงไรท่ำนเฉลิมพลถึงซื้อไม่ได้ 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง : กรณีวันนั้นชัยรัตน์แจ้งผมว่ำจะซื้อน้ ำมันเครื่อง ผมแจ้งให้ไปท ำบันทึกขึ้นมำ และผมบอก 
หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ     ให้ไปภำมรำคำด็ว่ำรำคำเท่ำไรครับ ซึ่งผมได้บอกไปว่ำรถด ำกินน้ ำมันเครื่องขอให้จัดซื้อมำ 
      ไว้ให้พร้อมเลยครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ผมคิดว่ำท่ำนเฉลิมพลจะให้หำร้ำนค้ำมำเสนอรำคำ ๔ หรือ ๕ ร้ำนมำเพื่อพิจำรณำ 
นำยกฯ  
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง : ผมบอกตำมท่ีผมได้กล่ำวไปครับแต่ให้ไปสอบรำคำดูก่อนเท่ำนั้นครับเพื่อที่จะด ำเนินกำร
หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ จัดซื้อครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   พัสดุด ำเนินกำรจัดซื้อหรือยัง 
นำยกฯ 
นำงอนงค์  ภูระบัตร :   ยังค่ะเพรำะยังไม่เห็นบันทึกขอค่ะ ถ้ำเห็นบันทึกแล้วจะด ำเนินกำรจัดซื้อค่ะ 
เจ้ำพนักงำนพัสดุ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ใครเป็นคนจัดท ำบันทึก 
นำยกฯ 
 
  



- ๕ - 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง : มอบให้ป้องกันท ำบันทึกผ่ำนหัวหน้ำส ำนักปลัดครับ 
หวัหน้ำส ำนักปลัดฯ  
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : กำรจัดซื้อน้ ำมันเครื่องให้ไปดูที่เกรดอย่ำไปดูที่ยี่ห้อซึ่งมีหลำยรำคำ น้ ำมันเครื่อง 
ปลัดฯ ถ้ำขำดจะท ำให้รถเสียหำย ในกำรท ำบันทึกส ำนักงำนปลัดก็มีคนมำกก็ขอให้แต่งตั้ง 
 บุคคลที่จะมำด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ถ้ำไม่มีค ำสั่งแต่งตั้งก็จะไม่มีใครด ำเนินกำรก็ขอให้ 
 ท ำด้วย ก็ขอฝำกหัวหน้ำส ำนักด้วย และอย่ำลืมถ้ำครบ ๕,๐๐๐ กม. ก็ขอให้รีบเปลี่ยน 
 น้ ำมันเครื่องนะครับเพ่ือบ ำรุงรักษำรถ ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เกิน ๕,๐๐๐ บำท ให้ท ำเป็น 
 กรณีเร่งด่วนเพรำะมีระเบียบให้อยู่ก็ขอให้ทุกคนตระหนักในหน้ำที่ของตัวเองขอฝำกด้วย 
 นะครับ 
จ่ำเอกฐิติพงษ์หงส์ค ำ     : ปัญหำที่เกิดขึ้นขณะนี้ก็คือรถทุกคันเก่ำแล้วก็จะกินน้ ำมันเป็นธรรมดำ ผมขอเสนอว่ำให้ท ำ 
ป้องกันและบรรเทำฯ กำรเบิกน้ ำมันเครื่องมำไว้ส่วนกลำงถ้ำรถคันไหนต้องกำร ก็ให้มำเติม คนขับรถก็ต้อง 
 หมุนเวียนกันไปอย่ำง  มี ๓ ส่วน มีรถEMS รถด ำ รถกำรศึกษำ คนขับรถก็ต้องท ำหนังสือ 
 ขออนุมัติหมุนเวียนกันในกำรขอใช้น้ ำมันเมื่อได้เบิกน้ ำมันมำไว้ส่วนกลำงก็เอำมำไว้กับผมก็ 
 ได้นะครับ  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ให้ป้องกันฯ ด ำเนินกำรตำมเสนอ เรื่องเครื่องถ่ำยเอกสำรท ำไมถึงซ้ือหมึกเติมเครื่องถ่ำย
นำยกฯ     เอกสำรไม่ได้ครับท่ำนเฉลิมพล 
นำงอนงค์  ภูระบัตร:   น ำแฟ้มเสนอหัวหน้ำเฉลิมพล  แต่หัวหน้ำเฉลิมพลไม่เซ็นค่ะ กรณีซื้อหมึกเครื่องถ่ำย เจ้ำ
พนักงำนพัสดุ                  เอกสำรหัวหน้ำเฉลิมพลให้น ำใบยืมมำแนบท่ำนถึงจะเซ็น แต่เนื่องจำกไม่มีใบยืมท่ำน 
เลยไม่เซ็นค่ะ 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง :  คอนแรกผมถำมพัสดุว่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรเป็นกำรเช่ำเครื่องถ่ำย ผมจึงให้น ำเอกสำร
หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ สัญญำเช่ำมำแนบด้วย  หลังจำกนั้นก็ไม่เห็นเอกสำรกลับมำหำผมอีก 
นำงอนงค์  ภูระบัตร :  เครื่องไม่ได้เช่ำจึงไม่มีเอกสำรแนบค่ะจึงไม่มีเอกสำรแนบตอนนี้หนังสืออยู่กับธิดำรัตน์ 
เจ้ำพนักงำนพัสดุ      ค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   แล้วจะด ำเนินกำรอย่ำงไรต่อไปครับ 
นำยกฯ  
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ :   พอหนูทรำบว่ำมึกเครื่องถ่ำยเอกสำรหมด จึงได้แจ้งให้นำงธิดำรัตน์จัดท ำบันทกขอซื้อ 
ผอ.กองคลัง     ขึ้นมำเพ่ือที่จะด ำเนินกำรจัดซื้อค่ะ และให้เสนอผ่ำนหัวหน้ำเฉลิมพลในฐำนะหัวหน้ำ 
     หน่วยงำน หัวหน้ำเฉลิมพลก็ถำมว่ำเครื่องได้เช่ำไหม และก็ได้ตอบไปว่ำเครื่องเรำไม่ได้เช่ำ 
     แค่ยืมในลักษณะท ำสัญญำซื้อหมึกจำกร้ำนเขำค่ะ  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ท ำไมถึงซ้ือไม่ได้ครับ 
นำยกฯ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ :   จัดซื้อได้ค่ะแต่ต้องมีบันทึกควำมต้องกำรข้ึนมำก่อนค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง :  ผมถำมหำเอกสำร ถ้ำไม่ได้เช่ำก็ให้เสนอขึ้นมำแล้วผมจะเซ้นให้ครับ 
หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ 
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นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล :    ผมขออนุญำตครับเครื่องถ่ำยเอกสำรเป็นของบิ๊กออโต้ แต่ขณะนี้เรำไม่ได้ซื้อวัสดุจำก 
รองนำยกฯ               บิ๊กออโต้แต่ไปซื้อวัสดุต่ำง ๆ จำกร้ำนคลังอักษร จึงท ำให้เกิดปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
              เพรำะเครื่องถ่ำยเอกสำรเป็นของร้ำนบิ๊กออโต้ใช่ไหมครับ 
นำงรัชนีย์  ภูขะมำ :  ขอเสนอค่ะเครื่องถ่ำยเอกสำรของ อบต.ก็มีอยู่ค่ะ ยังใช้ได้ค่ะ  
นักทรัพยำกรบุคคล 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล  :  มีอยู่แต่หมึกแพงใช่ไหม 
รองนำยกฯ 
นำงรัชนีย์  ภูขะมำ :  ไม่แพงค่ะซื้อครั้งละหลอดไม่แพง แต่ที่มีปัญหำก็คือเรำซื้อขำดมำแล้วไม่มีช่ำงมำดูแล  
นักทรัพยำกรบุคคลและรักษำ จึงท ำให้เกิดปัญหำค่ะ  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   หัวหน้ำเฉลิมพลขอให้ย้ำยโต๊ะท ำงำนขึ้นมำอยู่ข้ำงบนนะครับ กำรตำมเอกสำรถถึงจะเร็ว 
นำยกฯ เรื่องน้ ำมันเครื่องมอบให้ป้องกันฯ เป็นผู้จัดท ำบันทึกควำมต้องกำรนะครับ เพ่ือดูแลรักษำ 
     ถ้ำให้คนขับรถคงจะท ำไม่ได้ 
จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงส์ค ำ     : ขณะนี้ผมท ำแบบฟอร์มไว้ให้แล้วครับ แค่ให้เติมข้อควำมลงไปในช่องว่ำ และก็ลงชื่อ 
ป้องกันและบรรเทำฯ คงจะท ำได้ครับ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ :   ขอถำมหน่อยค่ะว่ำขณะนี้รถด ำปกติใช่ไหมค่ะ ไม่มีกำรซ่อมใช่ไหมค่ะ  
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ขณะนี้รถด ำจอดรอซ่อม และในกำรซ่อมต้องรอสักระยะก่อนนะครับถึงจะด ำเนินกำร
ปลัดฯ ซ่อมตำมที่ได้เสนอรำคำจะยืนรำคำอยู่นำนเท่ำไร ถ้ำหำกยืนรำคำนี้แล้วไม่มีผู้มำ ถึง 
      ด ำเนินกำรตำมระเบียบต่อไปครับ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ :   แต่หนูอยำกทรำบว่ำตอนนี้ส่งซ่อม หรือไม่ได้ซ่อมค่ะ เพ่ือที่จะด ำเนินกำรในเรื่องเบิกจ่ำย 
นักวิชำกำรเงินและบัญชีน้ ำมันให้ถูกต้องค่ะ  
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ถ้ำตำมรูปแบบเอกสำรยังเป็นซ่อมอยู่นะครับ 
ปลัดฯ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ :   ถ้ำเกิดว่ำยังซ่อมอยู่ในระบบ เรำจะเติมน้ ำมันเครื่องได้ไหม ก็เลยถำมว่ำสถำนะรถตอนนี้ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชีเป็นอย่ำงไรค่ะ ต้องชัดเจนด้วยค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ตอนนี้เรำเป็นหนี้บิ๊กออโต้สี่หมื่นกว่ำบำท จะท ำอย่ำงไรถึงจะเบิกเงินใช้หนี้ให้เขำได้ 
นำยกฯ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ :   ตอนนี้จะมีค่ำครุภัณฑ์เครื่องปิ้น ๑ เครื่อง รำคำ ๔,๓๐๐  บำท ค่ำวัสดุที่ใช้แล้วหมดไปก็
ผอ.กองคลัง     สำมำรถจ่ำยได้ แต่ค่ำครุภัณฑ์เครื่องปิ้นไม่สำมำรถจ่ำยได้ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   สี่หมื่นกว่ำบำทจะท ำอย่ำงไรถึงจะเบิกจ่ำยใช้หนี้ได้ 
นำยกฯ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ :   สี่หมื่นกว่ำจะรวมค่ำกระดำษค่ำเครื่องปิ้นอยู่ด้วย  หนูได้ตรวจสอบหำเครื่องปิ้นอยู่ค่ะ ไม่
ผอ.กองคลัง ทรำบว่ำเครื่องปิ้นเป็นของกองไหน หนูก็ไม่ทรำบค่ะ 
นำงอนงค์  ภูระบัตร :   ของกองคลังมี ๒ เครื่อง จ่ำยไปหมดแล้วค่ะปี ๖๐ 
เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
 
  



- ๗ - 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ :   ไม่น่ำจะค้ำงค่ำครุภัณฑ์ค่ะ ไปเอำของมำส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง และก็จ่ำยค่ำวัสดุ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี     ไปเรื่อย ๆ ค่ะ ไม่น่ำจะค้ำงค่ำครุภัณฑ์ เครื่องปิ้น ๔,๓๐๐ บำท จ่ำยหมดแล้วเป็นเครื่อง 
     อินเจ็ทค่ะ จะต้องตรวจสอบใบยืมกับบิลส่งของที่เรำจ่ำยไปต้องตรวจสอบกำรจ่ำยตำมบิล 
     พัสดุเมื่อจ่ำยค่ำวัสดุไปแล้วต้องเก็บเอกสำรไว้รอตรวจสอบว่ำรำยกำรไหนจ่ำยแล้ว 
     รำยกำรไหนที่ยังไม่จ่ำย ตอนนี้ตรวจสอบไม่ได้เพรำะไม่ได้เก็บบิลไว้ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : แต่ก่อนยอดค้ำงช ำระสองแสน 
นำยกฯ                           
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ :   เครื่องปิ้นมีเครื่องของแอมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ๔,๓๐๐ บำท แต่ซื้อจริง ๆ เกินรำคำที่ตั้ง 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี   ไว้ แต่ก็ได้แปลงเอกสำรแล้วก็จ่ำยไปแล้ว ท ำไมถึงค้ำงช ำระค่ำเครื่องปิ้น ๔,๓๐๐ บำท 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ขอให้แต่งตั้งคณะทีมงำนขึ้นมำเพ่ือตรวจสอบเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินบิลส่งของและใบยืม 
ปลัดฯ ให้ตรวจสอบให้ตรงกัน 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ :   ตรวจสอบไม่ได้ค่ะเพรำะฎีกำท่ีจ่ำยไปและใบยืมที่มำตั้งฎีกำหำไม่เจอเพรำะไม่ได้เก็บ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี แต่จริง ๆ แล้วเรำต้องเก็บใบยืมที่จ่ำยไปแล้วเพ่ือเป็นหลักฐำนยืนยัน ถ้ำเขำทวงมำเรำก็ 
     จะได้สมีหลักฐำนอ้ำงอิงว่ำได้จ่ำยไปแล้วว่ำได้จ่ำยไปแล้ว 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ก็ขอให้ตรวจสอบให้เรียบร้อยกำรเลือกตั้ง สส.วันที่๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ นับอีก  
ปลัดฯ     ๙๐ วัน  ก็จะเลือกตั้ง ส.อบต. ก็ได้ตั้งทีมงำนตรวจสอบปรึกษำหำรือกันหำวิธีแก้ไขนะครับ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ :   แต่ก่อนหนูท ำต้องยืนยอดและเก็บเอกสำรไว้ตรวจสอบแตช่วงหลังไม ได้เก็บเลยตรวจสอบ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี ไม่ได้ว่ำตัวไหนจ่ำยตัวไหนยังไม่จ่ำย  ถ้ำมีเอกสำรก็ตรวจสอบได้ง่ำย จะต้องถำมหัวหน้ำ 
    พัสดุ และเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ว่ำใบยืมตัวไหนที่เอำมำตั้งจ่ำยแล้ว พัสดุจะรู้ดีกว่ำงำนอ่ืนค่ะ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : อย่ำงไรก็ต้องตรวจสอบให้ได้  
ปลัดฯ  
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ :   ค่ำวัสดุกองคลัง และส ำนักงำนปลัดจ่ำยไปหมดแล้ว ยังเหลือของกองช่ำง และกอง 
นักวิชำกำรเงินและบัญชีกำรศึกษำที่ยังไม่จ่ำย 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ร้ำนปิยะศิลเป็นค่ำอะไรที่ต้องเบิกจ่ำย เป็นวัสดุส ำนักงำนจ่ำยเป็นรำยกำรอะไร 
นำยกฯ                           
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ :   เป็นค่ำผ้ำประดับ ๘ ม้วน ค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ร้ำนคลังอักษรที่เรำจัดซื้อวัสดุไม่มีหรือ 
นำยกฯ                           
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ :   ผ้ำไมม่ีค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : บรรลุจะให้เชื่อมโครงประตุปิดเปิดรถนักเรียน จะใช้โครงเก่ำมำเชื่อมต่อ โครงหลังคำท ำ 
นำยกฯ     เรื่องเบิกจ่ำยหรือยัง 
นำงอนงค์  ภูระบัตร :   อยู่ระหว่ำงเสนอคณะกรรมกำรเซ็นเอกสำรค่ะ 
เจ้ำพนักงำนพัดุ                           
 
  



- ๘ - 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ถ้ำยังไม่เบิกต่อเติมก่อนได้ไหม 
นำยกฯ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ :   จะเอำโครงประตูเก่ำมำเชื่อมต่อใช่ไหมค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : จะน ำโครงประตูเก่ำมำเชื่อมต่อจะท ำเรื่องเบิกจ่ำยได้ไหม 
นำยกฯ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ :   ตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนค่ะ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ :   อยู่ขั้นตอนยื่นข้อเสนอค่ะ และตรวจรับเรียบร้อยค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ :   เหลือเบิกจ่ำยใช่ไหมค่ะ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : บรรลุว่ำงวันไหนให้ด ำเนินกำรเชื่อมต่อให้ด้วยนะ เดี๋ยวจะเกิดอันตรำยกับเด็กถ้ำไม่มีประตู 
นำยกฯ เปิดปิด  อีกเรื่องเมื่อวันจันทร์ที่ผ่ำนมำกษมำแจ้งว่ำจะไปเบิกเงินเบี้ยยังชีพไม่มีพนักงำน 
   ขับรถไม่ทรำบว่ำไปไหน ตำมหำใครก็ไม่เจอใช่ไหม 
นำงกษมำ  ปะนะมัง :   ใช่ค่ะ จึงได้น ำรถส่วนตัวไปเบิกเงินค่ะและให้นำยสมำนเทียบมำกไปเป็นเพ่ือนค่ะ 
นักพัฒนำชุมชน 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : มีใครที่จะต่อสัญญำจ้ำงบ้ำงเดือนนี้มีกี่คน 
นำยกฯ 
นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ :   มี  ๘ คนค่ะ 
นักทรัพยำกรบุคคลฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : มีนำยพงศกร ชำต ปิยรัตน์ ได้ต่อไหม 
นำยกฯ 
นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ :   ไม่ได้ต่อค่ะ ต่อมำแล้วปีที่แล้วค่ะ 
นักทรัพยำกรบุคคลฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ขอฝำกหัวหน้ำส่วนด้วยนะครับในเรื่องประเมิลผลกำรปฏิบัติงำน เรื่องกำรจะไปเบิกเงิน 
นำยกฯ กษมำได้บอกล่วงหน้ำอยู่ใช่ไหม แต่ก็ไม่มีคนมำใช่ไหม 
นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง :   ทุกครั้งที่จะไปเบิกเงินไปส่งหนังสือจะบอกล่วงหน้ำทุกครั้งค่ะ แต่ก็ไม่อยู่ และติดตำมไม่ได้ 
นักพัฒนำชุมชน  วันจ่ำยเบี้ยก็บอกแต่ไม่มีใครไปค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : กำรไปจ่ำยเบี้ยยังชีพมีผู้ชำยไปด้วยไหม 
นำยกฯ 
นำงกษมำ  ปะนะมัง :   ไม่มีค่ะมีแต่ผู้หญิง 
นักพัฒนำชุมชน 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : กุญแจรถขำวที่บอกว่ำหำย ๑ ชุด หำเจอหรือยัง 
นำยกฯ 
 
  



- ๙ - 
นำยจิตติ  ภูคงสี :   เจอแล้วครับครบแล้วครับ 
จ้ำงเหมำบริกำร 
นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ :   ขออนุญำตค่ะกำรปฏิบัติงำนกำรน ำเงินฝำกธนำคำร ส่วนมำกกองคลังจะให้ชัยรัตน์น ำเงิน 
เจ้ำพนักงำนกำรเงินฯ     ไปฝำกให้ ตอนนี้ชัยรัตน์บอกว่ำถ้ำจะให้ไปฝำกเงินหรือส่งหนังสือ ให้ขออนุญำตท่ำนนำยก 
     ก่อนให้ขอทุกครั้งเลยใช่ไหมค่ะขอยกเว้นได้ไหมค่ะเนื่องจำกหำพนักงำนขับไม่เจอช่วงบ่ำย 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : พนักงำนจ้ำงเขำน้อยใจที่ถูกตัดเงินเดือน ส่วนชัยรัตน์ก็ท ำงำนมำกกว่ำเพ่ือนเพรำะอยู่ที่ 
นำยกฯ ท ำงำนตลอด ๒๔ ชั่วโมง ส่วนผู้ที่ไม่อยู่ก็ไม่ถูกใช้ ไม่จ ำเป็นต้องขอทุกครั้งถ้ำมีภำรกิจ 
     เร่งด่วนครับ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ :   พูดถึงชัยรัตน์เดือนนี้ยังเบิกเงินไม่ได้ค่ะ เพรำะประธำนตรวจกำรจ้ำงไม่อยู่ค่ะ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : จ้ำงเหมำบริกำรมีใครบ้ำงยังไม่เบิกค่ำจ้ำง 
นำยกฯ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ :   เหลือ ๒ คนค่ะ มงคล และชัยรัตน์ 
ผอ.กองคลัง 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล :   ขออนุญำตสอบถำมนะครับโครงกำรที่ยังไม่ดืท ำเหลืออยู่ ๕ หมู่บ้ำนนะครับ มีโครงกำร 
รองนำยกฯ     คสล.หมู่ ๑ ไหล่ทำงกมู่ ๓ คสล.หมู่ ๘ จำก ๘ เมตร ขยำยเป็น ๕ เมตร หมู่ ๖ ร่องระบำย 
     น้ ำและ คสล. ปี ๖๑ พ่ึงท ำไป ๓ โครงกำร ยังติดที่กำรเปลี่ยนแปลงหรือโครงกำรครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เชิญ ผอ.กองคลังครับ เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำร 
นำยกฯ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ :   ต้องจัดท ำบันทึกพร้อมรำยงำนกำรประชุมค่ะ เพื่อจะมำแนบกับเอกสำรโครงกำรค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : มีหมู่ไหนบ้ำงที่เปลี่ยนแปลง 
นำยกฯ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ :   เกือบทุกหมู่ค่ะที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ผอ.กองคลัง 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ :   มีหมู่ ๑ หมู่ ๘ หมู่ ๓ หมู่ ๗ 
ผอ.กองช่ำง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ธงประสำยพี่นิกรณ์จัดท ำรำยงำนกำรประชุมเพ่ือแนบเอกสำรนะครับ 
นำยกฯ 
นำยนิกรณ์  ภูกำบิน :   รำยงำนกำรประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ :   ปีต่อไปขอให้แจ้ง ส.อบต.ด้วยนะครับว่ำอย่ำให้มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับเพรำะ 
ผอ.กองช่ำง จะท ำให้เกิดกำรล้ำช้ำ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล :   ตอนนี้ก็จะสิ้นปีงบประมำณแล้วยังเหลือหลำยโครงกำรที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
รองนำยกฯ 
 
  



- ๑๐ - 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ :   โครงกำรที่ยังไม่เสร็จหนูได้ขอกันกับสภำไว้แล้ว ขออ ำนำจของสภำไว้แล้วค่ะ ซึ่งได้กัน 
ผอ.กองคลัง งบประมำณไว้ทั้งหมดประมำณเจ็ดแสนค่ะ หมู่ ๘ ได้จัดท ำลงระบบไปเรียบร้อยแล้วค่ะ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล :   โครงกำรถนนหมู่ ๓ เปลี่ยนจำก คสล.เป็นลำดยำงระยะทำงประมำณ ๓๐ เมตร ปัญหำ 
รองนำยกฯ                     หลุมบ่อก็มีมำก ช่ำงได้ประสำนไปทำงหลวงชนบทงบประมำณ ๑๐๐,๐๐๐ บำท เขำจะ 
    ด ำเนินกำรให้ ถ้ำเป็นไปได้ก็จะให้ท ำจำกหมู่ ๓ ไปถึงปำกทำงบ้ำนดอนกลอย หมู่ ๖ ที่เหลือ 
    จำกหมู่ ๖ มำถึงบ้ำนหนองอิเฒ่ำ ก็ขอซ่อมเพรำะทำงเป็นหลุมเป็นบ่อมำก ถ้ำมีกำร 
    ร้องเรียน จะท ำให้เกิดควำมเสียหำย ท่ำนนำยอ ำเภอก ำชับมำทุกครั้งที่มีกำรประชุม ก็ขอ 
    ฝำกส ำหรับผู้เกี่ยวข้องด้วยนะครับ ก็ขอให้ช่วยกันในกำรแก้ไขปัญหำขออนุญำตนะครับ  
    ส ำหรับหมวดที่ไม่จ ำเป็นพอสรุปได้ไหมครับช่วงนี้ว่ำมีเงินเหลือเท่ำไร ที่ไม่จ ำเป็นจะใช้ พอ 
    สรุปได้ไหม เพื่อที่จะน ำเงินมำใช้ในส่วนที่จ ำเป็น 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ธงมีอะไรจะเสนออีกไหม 
นำยกฯ 
นำยธง  ศิริโยธำ :   ไม่มีครับ 
นำยช่ำงโยธำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เฉลิมพลมีอะไรไหม 
นำยกฯ 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง : ไม่มีครับ 
หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : เรียนท่ำนนำยก รองนำยก ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมมี ๒ เรื่องท่ีจะแจ้งให้ทรำบ 
ปลัดฯ นะครับ เรื่องแรกเกี่ยวกับงบประมำณปี ๖๒ ซึ่งจะท ำโครงกำรเพ่ือที่จะไปชี้แจงรำยละเอียด 
 กับคณะกรรมกำรที่ยังไม่ส่งโครงกำรมำให้ก็จะมีส ำนักงำนปลัด กองคลัง หมวดค่ำใช้สอย 
 
    รำยจ่ำยอื่น ๆ  รำยจ่ำยหมวดนี้ต้องน ำไปเสนอ ที่ตั้งไว้ต้องไปชี้แจงว่ำเป็นค่ำอะไร 
    อย่ำงเช่นของกองคลังค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำแผนที่ภำษี ๑๐๐,๐๐๐ บำท จะท ำอะไรบ้ำงก็ 
    ให้ค ำนวนออกมำส่วนของส ำนักงำนปลัดมีหลำยโครงกำรก็ให้ท ำเป็นโครงกำรมำตำมท่ี 
 สภำให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ ก็เหลืออยู่ ๒ กองนะครับ ส่วนกองช่ำงก็ 
 จัดท ำทุกวันแต่ยังไม่เสร็จเพรำะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับ เดือนกันยำยนแล้ว ประชุมสภำ 
    ก็เสร็จแล้ว จะได้จัดท ำร่ำงข้อบัญญัติไปให้คณะกรรมกำรตรวจให้เรียบร้อย แล้วจะได้มำ 
    วำงแผนในกำรท ำงำน เมื่อข้อบัญญัติเสร็จก็จะมำท ำแผนปฏิบัติงำน และแผนกำรจัดหำ 
    พัสดุ แผนกำรจัดหำพัสดุให้เวลำเท่ำไร เมื่อก่อนให้เสร็จภำยในเดือนธันวำคม แผนปฏิบัติ 
    กำรให้แล้วเสร็จภำยใน ๙๐ วัน หลังจำกประกำศใช้ข้อบัญญัติ ส่วนแผนกำรจัดหำพัสดุดูให้ 
    ดีในแผนก ำหนดวิธีจัดหำอย่ำงไร กำรจัดหำก็ให้ด ำเนินกำรตำมนั้น อย่ำคิดว่ำท ำแผนจัดหำ 
    แล้ว แต่ปรำกฏว่ำเวลำจัดหำจริง ๆ ไปใช้วิธีอ่ืนนะครับ 
    เรื่องท่ีสองเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนผู้ที่ส่ง 
    มำแล้วก็มีกองช่ำง กองกำรศึกษำ เหลืออีก ๒ กอง หัวหน้ำกอง ผอ.กอง หัวหน้ำส ำนัก 
 
  



- ๑๑ - 
 รีบส่งมำผมจะได้ประเมินให้เสร็จเรียบร้อย เจ้ำหน้ำที่ก็เหมือนกันให้รีบส่งขึ้นมำจะได้รับท ำ 
    กำรประเมินให้เสร็จ ก็ให้หัวหน้ำส ำนักและผอ.กองที่ยังไม่ส่งให้รีบส่งนะครับ  แป้งฝำกแจ้ง 
 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนด้วย ระเบียบกำรเขำให้ประเมินผลแผนปีละ ๒ ครั้ง เดือน 
 เมษำยน และสิ้นเดือนกันยำยน ก็ให้ท ำประเมินด้วย ส ำหรับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจปี ๒๕๖๒ 
  อบต.หนองอิเฒ่ำ ได้ ๑ โครงกำร คือโครงกำร ICT ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ก็ขอให้เตรียม 
 โครงกำรไว้อีกเผื่อมีเงินเหลือจ่ำย ก็มีเรื่องแจ้งให้ทรำบเท่ำนี้ครับ  เงินอุดหนุนทั่วไปของทุก  
 อปท.ไม่ล้น แต่มีของ อบต.หนองตอกแป้นล้นอยู่ล้ำนกว่ำนะครับ  สอบถำมแล้วเขำลง 
 ข้อมูลที่ให้มำล่ำสุดก็คือลงข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรบริหำรสำธำรณะซึ่งมอบให้สำยทองเป็นคน 
    ลงข้อมูล เขำจะดูข้อมูลจำกตรงนี้เพ่ือที่จะอุดหนุนเงินทั่วไปให้ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ :   ขออนุญำตค่ะเกี่ยวกับกำรกำรรำยงำนต่ำง ๆ ถ้ำเก่ียวข้องกับงบประมำณขอควำมกรุณำว่ำ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี    ให้ติดต่องำนบัญชีนะค่ะ จะมีข้อมูลที่ถูกต้องถ้ำท ำเองจะท ำให้ข้อมูลคลำดเคลื่อนนะค่ะ  มี 
    โครงกำรแมชชิ่นฟันที่ยังไม่เบิกจ่ำยนะค่ะซึ่งได้ด ำเนินกำรตรวจรับไปตั้งแต่วันที่ ๑๗ 
    กรกฎำคม  ๒๕๖๑ แต่ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เหตุผลที่ยังไม่เบิกจ่ำยเพรำะอะไร 
นำยกฯ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ :   ให้ท่ำน ผอ.กองคลังชี้แจงค่ะ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ :   สอบถำมทำงจังหวัดแล้วจังหวัดก ำลังด ำเนินกำรอยู่ค่ะเอกสำรของเรำเรียบร้อยแล้วค่ะ  
ผอ.กองคลัง ไม่ใช่สำเหตุจำกเรำอยู่ที่จังหวัดค่ะ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ :   กำรเบิกจ่ำยคนละครึ่ง อบต.ต้องเบิกจ่ำยก่อนไหม หรือว่ำรอจังหวัดก่อนค่ะ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ :   ต้องรอเบิกจ่ำยจำกจังหวัดก่อนเรำค่อยเบิกจ่ำยค่ะ ต้องรับเงินจัดสรรจำกจังหวัดก่อน  
ผอ.กองคลัง  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : กษมำมีปัญหำเรื่องไทยยั่งยืนใช่ไหม 
นำยกฯ 
นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง :   ใช่ค่ะจังหวัดเขำให้ส่งข้อเอกสำรแต่ไม่มีข้อมูลค่ะ นักพัฒนำชุมชนเป็นกรรมกำรร่วม 
นักพัฒนำชุมชน ไม่ใช่เรขำค่ะ  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : รองพุตสมำประสำนรองสถิตย์ด้วย รองสถิตมอบให้กษมำเป็นคนรับผิดชอบ แต่ไม่ได้ 
นำยกฯ     ประสำนกัน 
นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง :   หนูไม่มีข้อมูล ข้อมูลอยู่กับรองสถิตย์ค่ะ  ซึ่งรองสถิตได้จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งเรำขำ ๒ คน  
นักพัฒนำชุมชน คือ หัวหน้ำส ำนักปลัด และ ผอ.กองกำรศึกษำค่ะ กรรมกำรไม่ขับเคลื่อนค่ะ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ส่วนเรื่องรำยงำนยุภำวดีเป็นคนรำยงำน 
ปลัดฯ 
 
 
 
  



- ๑๒ - 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : รำยงำนอย่ำงไร 
นำยกฯ 
นำงยุภำวดี  ภูผำลวง :    รำยงำนไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะ เพรำะไม่มีข้อมูล 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ต ำบลหนองอิเฒ่ำโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนมีจ ำนวน ๒๖ คน ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ 
ปลัดฯ กำรรำยงำนรำยงำนทุกวันศุกร์  และกำรช่วยเหลือประชำชนทั่วไป กำฬสินธุ์แฮ็ปปิเนต 
     รำยงำนเดือนละ ๑ ครั้ง  คือ กำรช่วยเหลือประชำชนทั่วไปช่วยทุกอย่ำงก็น ำมำรำยงำน 
  ส่วนรำยงำนไทยนิยมยั่งยืนรำยงำนทุกวันศุกร์เป้ำหมำยอยู่ที่ ๒๖ คน  ว่ำได้ช่วยอะไรบ้ำง 
 ต้องรำยงำน  ต้องเป็คณะกรรมกำรในกำรรำยงำนควำมช่วยเหลือ  เรื่องจึงลงไปที่ 
 นักพัฒนำชุมชนเพรำะเป็นคณะกรรมกำร  ซึ่งคณะกรรมกำรจะเป็นผู้หำแนวทำงมำช่วย 
  แต่กรรมกำรก็ไม่ได้มำประสำน อบต.  จริง ๆ แล้วคณะกรรมกำรจะเป็นผู้รู้เรื่องทุกอย่ำง 
 เกี่ยวกับกำรช่วยเหลือทั้ง ๒๖ คน ว่ำใครสมควรจะช่วยเหลือเรื่องอะไรอย่ำงไร   ที่มำลง 
 นักพัฒนำชุมชนเพรำะนักพัฒฯเป็นกรรมกำรและท ำงำนเกี่ยวกับชุมชน แต่นักพัฒฯไม่ได้ 
 ท ำเลยไม่รู้เรื่องว่ำ ๒๖ คน มีใครบ้ำง ที่จริงอ ำเภอยำงตลำดจะได้รับงบประมำณแปดแสน 
 ส ำหรับกำรช่วยเหลือทั้งอ ำเภอ แต่ไม่รู้ว่ำคณะกรรมกำรต ำบลหนองอิเฒ่ำมีแนวทำงที่จะ 
     ไปขอเงินตัวนี้มำช่วยเหลือต ำบลตัวเองไหม ตำมที่ผมได้ข้อมูลมำแต่ละอ ำเภอจะให้เงินมำ 
     ไม่เท่ำกันข้ึนอยู่กับขนำดของต ำบลว่ำต ำบลน้อยต ำบลใหญ่ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : อ ำนำจเรื่องไฟฟ้ำบ้ำนค ำมะยำงไปติดหรือยัง 
นำยกฯ                       
นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ :    ก ำลังจะออกไปด ำเนินกำรตัดกิ่งไม้ที่ขวำงทำงออกก่อนครับ 
ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ผู้น ำบ้ำนค ำมะยำงบอกว่ำอดีตก ำนันบุญทัน  พิมพำค ำไม่ให้ตัดกิ่งไม้ ถ้ำจะออกไป 
นำยกฯ          ก็ให้ประสำนผู้น ำก่อนนะ  ครูศูนย์มีปัญหำอะไรไหม                  
นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ :    มีปัญหำเรื่องห้องน้ ำค่ะ 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ห้องน้ ำเป็นอะไร 
นำยกฯ                       
นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ :    เป็นเหมือนเดิมค่ะ 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ช่ำงไปดูหรือยัง 
นำยกฯ                       
นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ :    ยังไม่เห็นใครมำดูเลยค่ะ 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เดี๋ยวจะแจ้งช่ำงไปตรวจสอบดูนะครับ 
นำยกฯ                       
 
 
  



- ๑๓ - 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : นักทรัพฯ มีอะไรจะเสนอไหม 
นำยกฯ                       
นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ  :    ไม่มีค่ะ 
นักทรัพฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : คลังมีอะไรจะเสนอไหม เชิญครับ 
นำยกฯ                       
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  :    ขอแจ้งโครงกำรตำมพระรำชด ำริหมู่บ้ำนละ ๒๐,๐๐๐ บำทค่ะ ๑๑ หมู่บ้ำน อยู่ระหว่ำง 
นักวิชกำรเงินฯ กำรส่งโครงกำรตอนนี้ขำดเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบส ำหรับผู้มำติดต่อจะได้ด ำเนินกำร 
 เบิกจ่ำยให้ทัน ๓๐ กันยำยนค่ะ  ตอนนี้เพ่ีเสถียรเป็นคนเก็บรวบรวมอกสำร มีท่ำนปลัด 
 เป็นคนขับเคลื่อน ซึ่งมีเอกสำรหลำย ๆ อย่ำงที่ต้องตรวจสอบ และในโครงกำรที่ส่งมอบมำ 
 จะมีบันทึกข้อตกลงระหว่ำง อบต.กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ท่ำนนำยกเป็นผู้อนุมัติเงิน 
 อุดหนุน และมีเจ้ำหน้ำที่ ๒ คน เป็นพยำน ของกองคลัง ๑ คน ของส ำนักงำนปลัด ๑ คน 
 คลังท่ำน ผอ.กองคลังจะเป็นคนเซ็น ส ำนักงำนปลัดยังไม่มีใครรับผิดชอบกำรเป็นพยำน ใน 
 กำรรวบรวมเอกสำรอยู่ขั้นตอนจำกที่เรำได้รับเงินจัดสรรมำตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งรับไว้ก็คือ 
 ท่ำนปลัดได้จัดกำรเรียบร้อยแล้วก็คือขอสภำโอนมำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่เรียบร้อยแล้ว 
 ทั้ง ๑๑ หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนละ ๓ โครงกำรตอนนี้ที่ขำดก็คือเจ้ำหน้ำที่ ที่ติดตำมผล กำรรับ 
     เงินก้อนนี้ก็คือ หลังจำกที่เขำรับเงินจำก อบต.ไปแล้วเขำต้องรำยงำนผลว่ำเขำได้ใช้ 
     จ่ำยเงินตำมวัตถุประสงค์ที่เขำตกลงกันไว้ไหมแต่ว่ำยังขำดเจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ของส ำนักงำนปลัดใช่ไหม 
นำยกฯ                       
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  :    ค่ะให้ท่ำนนำยกเลือกผู้ที่จะมำด ำเนินกำร 
นักวิชกำรเงินฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ให้ระดับหัวหน้ำหรือเจ้ำหน้ำที่ 
นำยกฯ                       
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  :    น่ำจะเป็นระดับหัวหน้ำ และเจ้ำหน้ำที่ คือคณะกรรมกำรติดตำมผลต้องมี ๓ คน ค่ะ 
นักวิชกำรเงินฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ยังขำดก่ีคน 
นำยกฯ                       
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  :    ขำด ๓ คนค่ะ กองคลังร่วมด้วยก็ได้ค่ะ 
นักวิชกำรเงินฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : มีหมู่ไหนที่ส่งโครงกำรฯมำแล้ว 
นำยกฯ                       
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  :    ตอนนี้ที่ส่งมำแล้ว มี หมู่ ๒ หมู่ ๑๑ หมู่ ๔ ค่ะ เดี๋ยวนี้ท่ำนปลัดได้แจกระเบียบกองทุน 
นักวิชกำรเงินฯ หมู่บ้ำนให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ถ้ำไม่มีระเบียบกองทุนหมู่บ้ำนหำกจ่ำยไป สตง.ก็จะ 
     เรียกเงินคืนค่ะ ให้คณะกรรมกำรท ำระเบียบกองทุนหมู่บ้ำนเข้ำมำด้วยค่ะ 
 
  



- ๑๔ - 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ส ำนักงำนปลัดเลือกวันนี้เลย จะให้ใครรับผิดชอบ 
นำยกฯ                       
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  :    กองคลังร่วมด้วยค่ะ 
นักวิชกำรเงินฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ส ำนักงำนปลัดให้หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดรับผิดชอบ 
นำยกฯ                       
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง : งำนด้ำนสำธำรณสุขผมได้มอบให้พี่สำยทองเป็นผู้รับผิดชอบครับ 
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน  :  ต้องเป็นระดับหัวหน้ำค่ะ 
นักจัดกำรงำนทั่วไป 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  :    ส่วนมำก อบต.ข้ำงเคียงท่ีจ่ำยเงินไปแล้วจะมีเอกสำรและระเบียบรองรับแล้วค่ะ 
นักวิชกำรเงินฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : มอบให้พ่ีสำยทองรับผิดชอบ 
นำยกฯ                       
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน  :  รับทรำบค่ะ 
นักจัดกำรงำนทั่วไป 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เรื่องตรวจรับงำนถนนลูกรังเป็นอย่ำงไรพัสดุส่งหนังสือหำประธำนตรวจรับช้ำหรืออย่ำงไร  
นำยกฯ                      จึงท ำให้คณะกรรมกำรไปตรวจรับงำนช้ำ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  :    ในฐำนะที่หนูเป็นประธำนตรวจงำนถนนลูกรัง ม. ๙ ตำมรำยงำนช่ำงที่เอำมำเสนอแล้ว 
นักวิชกำรเงินฯ    เสร็จวันที่ ๑๒ หนังสือส่งมอบงำนของผู้รับจ้ำงส่งวันที่ ๑๕ รับตำมระบบวันที่ ๑๖ ก็ผ่ำน 
     ไป วนที่ ๒๑ หนูได้เซ็นรับทรำบหนังสือว่ำเจ้งคณะกรรมกำรไปตรวจงำน วันที่ ๒๒ หนูนัด 
     คณะกรรมกำรชุดหนูไปตรวจงำน ซึ่งวันนั้นครูยุ และนิรุชที่เป็นคณะกรรมกำรตรวจรับไม่ 
     อยู่ ได้ไปตรวจงำนคนเดียว ผลปรำกฏว่ำให้ถมดินลูกรังตำมบ่อที่เดินทำงไปมำไม่สะดวกไป 
     ตรวจปรำกฏว่ำที่เป็นหลุมก็ยังเป็นหลุมเหมือนเดิมมีน้ ำขังถ้ำลงหินลูกรังตำมข้ำงหลุมต้อมี 
     แต่ปรำกฏว่ำไม่มีหินลูกรังเลยก็เลยให้แก้ไขปรับปรุงตรงนั้น 
นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง   :    ส่วนคณะกรรมกำรชุดตรวจถนนลูกรังหมู่ ๖ ได้รับทรำบค ำสั่งวันที่ ๒๓ ค่ะ ช่วงเวลำ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร     ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมกำรก็ได้ออกไปตรวจงำนค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : กำรแจ้งคณะกรรมกำรช้ำเกินไปหลังจำกแจ้งส่งมอบงำน  
นำยกฯ                       
นำงอนงค์  ภูระบตัร :    ได้ท ำหนังสือให้ผู้รับเหมำแจ้งส่งมอบงำนท ำไปหลำยวันแล้ว แต่ผู้รับจ้ำงส่งให้ธุรกำร 
เจ้พนักงำนพัสดุ      ธุรกำรกลำงลงรับหนังสือ ได้หลำยวันก็ยังไม่เห็นหนังสือกลับมำ 
นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง   :    ธุรกำรลงรับแล้วก็ให้ผู้รับผิดชอบเซ็นรับไปแล้วค่ะ  
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์   :    กำรปฏิบัติเมื่อส่งมอบงำนก็ควรถ่ำยเอกสำรให้คณะกรรมกำรเพื่อที่จะก ำหนดวันตรวจงำน 
ผอ.กองช่ำง     ได้เลยนะครับ 
 
  



- ๑๕ - 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เรื่องอ่ืน ๆ มีอะไรเสนอไหมท่ำนมงคล  
นำยกฯ                       
นำยมงคล  อินอุ่นโชติ :   ไม่มีครับ 
จ้ำงเหมำบริกำร 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : พ่ีสำยทองมีอะไรจะเสนอไหม  
นำยกฯ                       
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน : หนูขอเสนอให้หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดเป็นผู้น ำในด้ำนกำรท ำงำนถ้ำหัวหน้ำไม่เป็นผู้น ำ 
นักจัดกำรงำนทั่วไป     ให้ลูกน้องแล้วลูกน้องจะท ำอย่ำงไร  และอีกเรื่องขอควำมร่วมมือกับพนักงำนขับรถยนต์ 
 อย่ำดื่มสุรำเวลำปฏิบัติหน้ำที่ค่ะ ซึ่งจะท ำให้เกิดอันตรำยและผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงนะครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ถ้ำใครดื่มสุรำก็อย่ำไปปฏิบัติหน้ำที่  
นำยกฯ                       
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน : แล้วจะให้ใครเป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่ค่ะ ขอควำมร่วมมือด้วยค่ะ 
นักจัดกำรงำนทั่วไป 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ถ้ำวันไหนดื่มสุรำก็อย่ำมำปฏิบัติงำน พนักงำนขับรถทุกคนรับทรำบนะครับ  
นำยกฯ                       
นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง :   ท่ำนนำยกต้องห้ำมไม่ให้ดื่มสุรำเวลำปฏิบัติหน้ำที่เลยค่ะ  
นักพัฒนำชุมชน 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : มอบให้นักทรัพฯ นักทรัพฯ ถ้ำใครลงเวลำปฏิบัติงำนแล้วกลับบ้ำน  
นำยกฯ         ไม่ปฏิบัติหน้ำที่ให้รำยงำนให้ผมทรำบด้วยนะครับ                  
นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ  :    รับทรำบค่ะ 
นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง :   ขอเสนอท่ำนนำยกว่ำถ้ำใครไม่มำปฏิบัติงำนก็ให้หักเงินเดือนไปเลยค่ะ หรือให้พนักงำนจ้ำง  
นักพัฒนำชุมชน ทุกคนท ำบันทึกกำรปฏิบัติงำนว่ำแต่ละวันได้ท ำงำนอะไรบ้ำง พูดในที่ประชุมเพ่ือให้ทุกคน 
     ได้ตระหนักในตัวเองว่ำตัวเองปฏิบัติงำนอะไรและควรจะท ำอย่ำงไรนะค่ะตำมท่ีมองดูกำร 
     ท ำงำนมีแต่ผู้หญิงผู้ชำยไม่ค่อยมำปฏิบัติงำนเลยค่ะ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : มีประเด็นพิจำรณำจะพูดให้ฟังแล้วให้พิจำรณำดูว่ำจะท ำอย่ำงไร มีเจ้ำหน้ำที่คนหนึ่ง 
ปลัดฯ เป็นข้ำรำชกำรมำท ำงำนแต่เช้ำตั้งแต่เวลำ ๐๖.๐๐ น. ทุกวนั แต่ไม่อยู่ที่ท ำงำน เขำเลย 
 บอกว่ำบุคคลนี้ทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำร ประเด็นที่คุยกันก็มุ่งมำท่ีนำยกว่ำนำยกไม่ดูแล กำร 
 ที่เสนอมำให้หักเงินเดือนผมก็เห็นด้วยมีระเบียบกำรปฏิบัติ กำรที่จะหักเงินเดือน ถ้ำจะหัก 
 โดยใช้ควำมรู้สึกไม่ได้ ต้องใช้ระเบียบ ต้องใช้ระเบียบในกำรปฏิบัติถ้ำจะหักเงินเดือนจริง 
    ๆ ซึ่งระเบียบก็บอกไว้อยู่ กำรที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนต้องมำสำยไม่เกิน ๑๒ ครั้ง  เอำตัว 
 นี้มำจับก็ได้ ช่วงเมษำยน-กันยำยนนี้ คือระเบียบ ถ้ำจะมองไปอีกก็จะว่ำคนนั้นเป็นลูกน้อง 
 ใคร นำยกแค่เป็นคนจ้ำง ผอก.กองและหัวหน้ำส่วน หัวหน้ำส ำนักให้ควำมร่วมมือได้ไหม 
  ถ้ำท่ำนนำยกให้ด ำเนินกำร ให้หัวหน้ำรำยงำนขึ้นมำถ้ำใครไม่มำปฏิบัติงำน ตำมระเบียบ 
 พนักงำนจ้ำงไม่มำปฏิบัติงำนโดยไม่ได้ลำไม่ให้จ่ำยเงิน จะเอำแบบนี้ไหม ถ้ำใครไม่มำให้ 
 รำยงำนขึ้นมำหำนำยก ยกตัวอย่ำงเช่น นำยมงคล  อินอุ่นโชติ วันที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, 
  
  



- ๑๖ - 
 ๑๕ ไม่มำปฏิบิตรำชกำรหัวหน้ำส ำนักปลัดจ่ำยเงินไม่ถูกนะครับ ก็ขอให้เห็นใจคนที่เขำเบิก 
 เงินให้ด้วย ถ้ำทุกคนยอมรับว่ำวันไหนไม่มำก็ไม่รับเงินก็ดีนะครับ จะให้ท ำอย่ำงนั้นไหม 
 ไม่ต้องลำย้อนหลัง  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ให้ท ำตำมที่ท่ำนปลัดเสนอนะครับ ให้หัวหน้ำส่วนรำยงำนขึ้นมำถ้ำใครขำดไม่มำปฏิบัติงำน 
นำยกฯ         ก็ให้รำยงำนขึ้นมำ  
นำยชัยรัตน์  รัตนพร :   ขออนุญำตสอบถำมครับจ้ำงเหมำบริกำรมีสิทธิ์ลำไหมครับ 
จ้ำงเหมำบริกำร 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ลำไม่ได้ครับแต่ก็ให้ลำครับแต่ถ้ำมีหลักฐำนว่ำลำจะไม่จ่ำยเงินแต่เรำช่วยกัน ตำมที่สภำ 
ปลัดฯ เขำได้ตัดลดค่ำจ้ำงลงเพรำะอะไร และที่ให้ลงเวลำเสำร์อำทิตย์ทุกคนเข้ำใจไหมว่ำท ำไม  
     ถ้ำท ำงำนวันจันทร์-วันศุกร์คิดค่ำจ้ำงถูกวันละสี่ร้อยกว่ำบำท ซึ่งเกินรำคำค่ำแรงขั้นต่ ำ 
     จึงให้ลงเวลำปฏิบัติงำนวันเสำร์วันอำทิตย์ บังเอิญสภำได้เห็นเอกสำร ถ้ำเขำร้องเรียน 
 ข้ำรำชกำรรวมทั้งนำยกฯได้ออกจำกรำชกำรหมดเพรำะท ำผิดระเบียบครับ จ้ำงปฏิบัติงำน 
 ทั้งเสำร์อำทิตย์แต่ไม่มีผู้มำปฏิบัติงำนเลยสภำถึงได้ตัดลดค่ำแรงพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 
 ลงถ้ำตัดลดลงจำก ๙,๐๐๐ บำท เหลือ ๗,๐๐๐ บำท เมือค ำนวณดูแล้วจะเป็นค่ำแรงตำม 
 ค่ำแรงขั้นต่ ำวันละสำมร้อยกว่ำบำท ซึ่งท ำเฉพำะวันจันทร์ – วันศุกร์  ซึ่งนำยกไม่ผิด 
  คณะกรรมกำรไม่ผิด จะผิดเป็นบำงต ำแหน่ง ส ำหรับต ำแหน่งที่ซ้ ำซ้อนจะผิด แต่ต ำแหน่ง 
     ไม่ซ้ ำซ้อนไม่ผิด ปี ๖๒ ต้องปรับปรุงกำรท ำงำนของจ้ำงเหมำบริกำรใหม่นะครับ  ถ้ำไม่ 
     ปรับปรุงกลัวเขำร้องนะครับ  ต้องวำงแผนในกำรปฏิบัติงำนให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับ  
     ก็ขอฝำกนะครับขอฝำกหัวหน้ำส ำนัก ผอ.กองถ้ำใครไม่มำก็ให้รำยงำนขึ้นมำครับ 
นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ   :    ขออนุญำตค่ะถ้ำตอนบ่ำยไม่อยู่หนูต้องไปเดินตรวจทุกกองไหมค่ะว่ำใครอยู่ใครไม่อยู่ 
นักทรัพยำกรบุคคล 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ให้หัวหน้ำแต่ละกองแต่ละหน่วยงำนก ำกับดูแล 
ปลัดฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ค ำว่ำทอดทิ้งเป็นอย่ำงไร เช่นนำยพงศกรใช่ไหม 
นำยกฯ      
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : นำยพงศกรใครเป็นผู้รับผิดชอบสังกัดงำนใคร เป็นของนักทรัพย์ฯก็ให้นักทรัพย์รำยงำน 
ปลัดฯ ขึ้นมำ และให้มอบงำนให้เขำท ำด้วย 
นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ   :    มอบอยู่ค่ะแต่ไม่สำมำรถท ำงำนให้ได้เนื่องจำกพิมพ์คอมไม่ได้ เสนอแฟ้มงำนก็ให้ตำมหำ 
นักทรัพยำกรบุคคล ทุกวันค่ะเขำไม่อยู่ไม่รู้จะให้หนูท ำอย่ำงไร ถ้ำหนูจะบันทึกข้ึนไปว่ำไม่ต้องกำรผู้ช่วยแล้ว 
     ท่ำนนำยกจะเลิกจ้ำงไหมค่ะ หนูท ำงำนได้ไม่ต้องกำรผู้ช่วยค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ผอ.กอง  หัวหน้ำส่วนใครรับผิดชอบ 
นำยกฯ      
นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ   :    ท่ำนปลัดค่ะ 
นักทรัพยำกรบุคคล 
 
 
  



- ๑๗ - 
นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ :    ขออนุญำตค่ะเวลำจะไปส่งหนังสือขอให้ถำมทุกกองทุกส่วนเพื่อประหยัดน้ ำมัน ไปครั้ง 
เจำ้พนักงำนกำรเงินฯ      เดียวหลำย ๆ งำนค่ะ ขอฝำกด้วยค่ะ 
นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ :    เรื่องหนังสือค่ะศูนย์พัฒนำเด็กเล็กไม่ได้รับหนังสือ เช่นหนังสืออบรมเรื่องเด็กจมน้ ำค่ะที่ 
ครูผู้ดูแลเด็ก     อ่ืนได้รับหมด แต่ของเรำไม่ได้รับไม่รู้หนังสือไปอยู่ไหนค่ะ  ได้รับข่ำวสำรจำก อบต.ดอน 
     สมบูรณ์เขำส่งไลย์มำให้ถึงได้ทรำบข่ำวค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ส่วนมำกครูศูนย์จะไม่ได้รับหนังสือ ขอฝำกนูด้วยนะถ้ำมีหนังสือถึงครูศูนย์ก็ให้แจ้งครูศูนย์ 
นำยกฯ      ด้วยนะ 
นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ  :    ถ้ำมีหนังสือมำก็แจ้งทุกครั้งค่ะ แต่ส่วนมำกก็จะส่งทำงไลย์กันค่ะ 
ผช.เจ้ำหน้ำที่สันทนำกำรฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : วันนี้ ผอ.กองกำรศึกษำไปไหนไม่มำท ำงำน 
นำยกฯ      
นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ  :    ไปท ำธุระพำลูกไปรับหมำยเลือกทหำรค่ะ 
ผช.เจ้ำหน้ำที่สันทนำกำรฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เรื่องอ่ืน ๆ มีใครจะเสนออีกไหม 
นำยกฯ      
ที่ประชุม                    :  ไม่มี 

เลิกประชุมเวลำ  ๑๑.๓๐  น.  
 (ลงชื่อ)             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 

        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

               (นำยสุนทร  พิมพำค ำ) 
             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



รายงานการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม คณะผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 

วันจันทร์ ที่   ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยสุนทร  พิมพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สุนทร  พิมพำค ำ 
๒ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุตสมำ  ช ำนำญพล 
๓ นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล 
๔ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ ผู้อ ำนวยกองช่ำง บงกำร  ค ำศิริรักษ์ 
๕ สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง หัวหน้ำส ำนักปลัด สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง 
๖ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ กำนดำ  วิไลสิทธิ์ 
๗ นำงเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน เสถียร  ทองน้อย 
๘ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร สุจิตตรำ  กิ่งผำ 
๙ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ อนงค์  ภูระบัตร 

๑๐ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลังปฏิบัติกำร รัดตนันต์  ภูส ำรอง 
๑๑ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร ดวงเนตร  ภูอำกำศ 
๑๒ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง อรอุมำ  เรืองสุข 
๑๓ นำงรัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ พนักงำนจ้ำงทั่วไป รัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ 
๑๔ นำยส ำลี  แพงโพนทอง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ส ำลี  แพงโพนทอง 
๑๕ นำยกิตติ  ภูคงสี จ้ำงเหมำบริกำร กิตติ  ภูคงสี 
๑๖ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ช ำนำญงำน ธง  ศิริโยธำ 
๑๗ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ อ ำนำจ  ภูอำกำศ 
๑๘ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ บรรลุ  ภูชัน 
๑๙ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร ร ำไพ  หำญโงน 
๒๐ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ปริศนำ  ทองดอนบม 
๒๑ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว 
๒๒ นำงสำววรรณวิภำบำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ วรรณวิภำบำงส ำรวจ 
๒๓ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี สุวชิต  เกื้อปัญญำ 
๒๔ นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ นักทรัพยำกรบุคล ช ำนำญกำร รัชนีย์  ภูขะมำ 
๒๕ นำงสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร สุรีพร  ขันธมูล 
๒๖ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก ขวัญเมือง  พิมพำค ำ 
๒๗ นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ยุภำวดี  ภูผำหลวง 
๒๘ นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ ผู้อ ำนวยกองคลัง คมคิด  ภูอำภรณ์ 
๒๙ นำยสถิตย์   เฉยไสย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สถิตย์   เฉยไสย 

 
  



- ๒ – 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๓๐ จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงษ์ค ำ เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงส์ค ำ 
๓๑ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร ชัยรัตน์  เหล่ำพร 
๓๒ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ ประพันธ์  จันทะประทัด 
๓๓ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จันทร์สุดำ  ภูอ่อน 
๓๔ นำงสำวสุกัญญำ  หมั่นสะเกษ จ้ำงเหมำบริกำร สุกัญญำ  หมั่นสะเกษ 
๓๕ นำงสำยทองหำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนท่ัวไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 
๓๖ นำยประดิษฐ์  ภูอ่อน รองนำยกฯ ประดิษฐ์  ภูอ่อน 
๓๗ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยกฯ สำคร  ภูวอง 
๓๘ นำยธงศักดิ์  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง ธงศักดิ์  อินทพรม 
๓๙ นำยนิกรณ์  ภูกำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร นิกรณ์  ภูกำบิน 
๔๐ นำยสมำน  เทียบมำก นักกำรภำรโรง สมำน  เทียบมำก 
๔๑ นำยนิรุช  หมั่นสะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ นิรุช  หมั่นสะเกษ 
๔๒ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร มงคล  อินอุ่นโชติ 
๔๓ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต์ ชำติ  ภูกันดำร 
๔๔ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ ปิยรัตน์  ภูกันดำร 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล  
๒ นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง นักพัฒนำชุมชน  
๓ นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร  
๔ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  
๕ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  
๖ นำยพงษ์ศักดิ์  นำมพุทธำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๗ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๘ นำงดวงใจ  สะโนนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๙ นำยสมำน  เทียบมำก นักกำรภำรโรง  

๑๐ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๑ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๒ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๓ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๔ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๕ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๖ นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  

 
  



- ๓ – 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
   เมื่อได้เวลำ ๐๙.๓๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยสุนทร  พิมพำค ำ  นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ได้เปิดกำรประชุมประจ ำเดือนตุลำคม  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑ 

ระเบียบวารที่ ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เชิญรองพุตสมำแจ้งให้ที่ประชุมทรำบตำมที่ได้ไปประชุมประจ ำเดือนอ ำเภอวันที่ ๒ตุลำคม 
นำยกฯ                       ที่ผำ่นมำ  เชิญครับ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล : เรียนท่ำนนำยก ท่ำนปลัด และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมได้รับมอบหมำยให้ไปประชุม 
รองนำยกฯ  ที่อ ำเภอยำงตลำดเมื่อวันที่ ๒ตุลำคม  ๒๕๖๑ ที่ผ่ำนมำ ซึ่งก็มีเรื่องแจ้งให้ทรำบหลำย 
  เรื่องนะครับ 
 ๑. กำรแนะน ำข้ำรำชกำรที่ย้ำยมำใหม่ คือนำงประมวลมิตร  ตันติทนกุล ต ำแหน่ง ประมง 
     อ ำเภอยำงตลำด ย้ำยมำจำกประมงจังหวัดมหำสำรคำม คนที่สองคือผู้จัดกำรธนำคำร 
     ออมสิน สำขำยำงตลำดคือนำงเตือนจิต  ภูพันนำ ข้ำรำชกำรที่ย้ำยมำใหม่ประจ ำเดือน 
     ตุลำคมมี ๒ ท่ำนนะครับ ส่วนผู้ก ำกับกำรฯยังรอค ำสั่งจำกส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ยังไม่ 
     ทรำบว่ำใครจะย้ำยมำนะครับ 
 ๒. กำรจัดพิธีวันปิยมหำรำชประจ ำปี ๒๕๖๑ ด้วยในวันที่ ๒๓ ตุลำคมของทุกปีเป็นวัคล้ำยวัน 
     สวรรคตของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เพื่อน้อมร ำลึกถึงพระองค์ท่ำนซึ่งมี 
     ต่อปวงชนชำวไทย อ ำเภอยำงตลำดก ำหนดจัดพิธีวันปิยมหำรำชประจ ำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ 
     ๒๓ ตุลำคม ๒๕๖๑ ตั้งแตเ่วลำ ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณพระรำชบรมเสำวรีย์ 
     รัชกำลที่ ๕ อ ำเภอยำงตลำด ณ สนำมท่ีว่ำกำรอ ำเภอยำงตลำด วันที่ ๒๓ ตุลำคมแจ้งให ้
     ที่ประชุมทรำบจัดทุกปี ขนำดของพวงมำลำเท่ำเดิมเหมือนกับทุกปีท่ีเคยจัด ก ำหนดกำร 
     และพิธีกำรต่ำง ๆ จะแจ้งให้ทรำบทีหลังนะครับ  ทำงอ ำเภอได้แจ้งให้ทรำบเท่ำนี้ก่อนนะ 
     ครับ 
 ๓. เรื่องศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจ ำปี ๒๕๖๒ อ ำเภอยำงตลำดออกหน่วยบริกำร 
     ศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจ ำเดือนตุลำคม ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ 
     ณ ศำลำประชำธิปไตยบ้ำนเสียว หมู่ที่ ๖ ต ำบลหัวงัว ตัง้แต่เวลำ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป 
     หมุนเวียนไปทุกต ำบลนะครับ 
 ๔. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจ ำปี ๒๕๖๒ ก ำหนดโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม 
     จริยธรรม นำยอ ำเภอพำไปวัดประจ ำเดือนตุลำคม ๒๕๖๑ วันที่  ๑๑  ตุลำคม  ๒๕๖๑   
     ณ วัดโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๔ ต ำบลบัวบำน ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป มีเรื่องแจ้งให้ทรำบ 
     เกี่ยวกับงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอยำงตลำด  งำนพัฒนำชุมชนได้ท ำโครงกำรชุมชน 
     ท่องเที่ยวโอท็อปนวัตกรรมวิถีของดีบ้ำนฉันนะครับ รับสมัครนักท่องเที่ยวอยู่ฟรีกินฟรี  
     เริ่มงำนตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๕  ตุลำคม ๒๕๖๑ 
     วันที่  ๑๑-๑๒  ตุลำคม  ๒๕๖๑ บ้ำนเชียงงำมหมู่ ๖ หมู่ที่ ๒๒ ต ำบลบัวบำน 
     วันที่  ๑๖-๑๗  ตุลำคม  ๒๕๖๑  บ้ำนหนองกรำว  หมู่ที่ ๕ ต ำบลนำเชือก 
     วันที่  ๑๘-๑๙  ตุลำคม  ๒๕๖๑  บ้ำนแก  หมู่ที่ ๔  ต ำบลอิตื้อ 
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    วันที่  ๒๔-๒๕  ตุลำคม  ๒๕๖๑  บ้ำนโคกเครือ  หมู่ที่ ๓ ต ำบลอุ่มเม่ำ 
 เปิดรับสมัครนักท่องเที่ยวถ้ำใครสนใจก็ไปสมัครได้ที่พัฒนำชุมชน จะมีสินค้ำแต่ละหมู่บ้ำน ถ้ำ 
 ใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับ  กลำงคืนจะมีเลี้ยงพำแลงกินฟรีอยู่ฟรีทั้งเช้ำและเย็นครับ ถ้ำใคร 
 สนใจก็จับกลุ่มกันไปสมัครได้นะครับ ตอนกลำงคืนจะมีกำรแสดงต้อนรับ จะมีของดีบ้ำนฉัน 
 พัฒนำชุมชนก็ขอเชิญนะครับ 
 ๕. เรื่อง เดิน ปั่น วิ่ง  ของโรงพยำบำลกำฬสินธุ์ เพื่อหำทุนซื้อครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ 
     ก ำหนดกำรตอนแรกจะให้ต ำบลหนองอิเฒ่ำ และต ำบลหนองตอกแป้นไปรวมกันที่ลำน 
     ตลำดคลองถม อ ำเภอยำงตลำด วันที่  ๔  ตุลำคม  ๒๕๖๑ ช่วงเช้ำขบวนจะเริ่มวิ่งจำก 
     ศำลำกลำงหลังเก่ำประมำณตี ๕ จะวิ่งตำมตลำดจังหวัดกำฬสินธุ์เพ่ือรับบริจำคแล้วจะ 
     รวมตัวกันที่ทำงออกจำกกำฬสินธุ์ ส่วนปั่นก็จะปั่นมำเลื่อย ๆ ส่วนวิ่ง เดิน คงจะขึ้นรถ 
     ดำรำที่วิ่งตำมขบวนก็จะมีอ๊ีดโปงรำงสะออน และสมรักษ์  ค ำสิง พร้อมครอบครัว มำถึง 
     ร้ำนเสถียรยนต์เทศบำลโคกศรี จะตั้งขบวนเพื่อไปรับบริจำคที่เทศบำลโคกศรี มี 
     นำยกเทศมนตรีเทศบำลโคกศรีกล่ำวต้อนรับเมื่อรับบริจำคเสร็จก็จะออกจำกเทศบำลโคก 
     ศรี แล้วจะมำตั้งรวมกันที่ร้ำนขำยสันไทยยิ่งรวยยิ่งเจริญบ้ำนดงบ่อ แล้วจะไปรับบริจำค 
     ที่ลำนคลองถม อ ำเภอยำงตลำด  ท่ำนนำยอ ำเภอยำงตลำด และนำยกเทศมนตรีเทศบำล 
     ยำงตลำดกล่ำวต้อนรับ และก็ออกรับบริจำค เมื่อรับบริจำคเสร็จแตะละที่จะใช้เวลำ 

    ประมำณ ๒๐ นำที ในกำรรับบริจำค เมื่อรับบริจำคเสร็จจะวิ่งไปตำมถนนผ่ำนโรงเรียน 
   พินิจ มำตรงเส้นไฟแดงสี่แยกยำงตลำด รับบริจำคตำมร้ำนค้ำต่ำง ๆ แล้วขึ้นรถร้ำนขำย 
   ลำบ แล้วจะไปรวมตัวกันที่ร้ำนนิโรจน์ค้ำผ้ำบ้ำนเสียว เมื่อพร้อมกันแล้วจะออกจำกร้ำน 
   นิโรจน์ค้ำผ้ำไปรับบริจำคที่โรงเรียนบ้ำนเสียว นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวงัวกล่ำว 
   ต้อนรับคณะ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง 
   ตอกแป้น  ไปรวมกันที่ร้ำนนิโรจน์ค้ำผ้ำ ๒ ต ำบลไปต้อนรับคณะ เดิน วิ่ง ปั่น เมื่อเสร็จแล้ว 
   ก็มำรวมกันที่ร้อนนิโรจน์ค้ำผ้ำ แล้วส่งคณะต่อไปที่อ ำเภอฆ้องชัย ใครจะไปก็เชิญนะครับ 
   ที่สหกรณ์ฆ้องชัยก็เป็นเสร็จพิธี ของอ ำเภอยำงตลำด แต่ละที่ก็ระดมกำรบริจำคแต่ละ 
   หมู่บ้ำน นำยอ ำเภอได้แจ้งให้ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนประชำสัมพันธ์กำรร่วมบริจำค ส่วนองค์กำร 
   บริหำรส่วนต ำบลเรำก็ขอปรึกษำหำรือว่ำจะบริจำคอย่ำงไรคนละเท่ำไหร่นะครับส่วนที่อ่ืน 
   หลำย ๆ ที่ เขำซื้อเสื้อ เดิน วิ่ง ปั่น อสม. ผู้น ำหมู่บ้ำน ก็ซื้อเสื้อ ส่วนของเรำยังไม่มีใครซื้อ 
   ขอควำมร่วมมือพวกเรำซื้อเสื้อนะครับ ไม่บังคับแต่ขอควำมร่วมมือ  เสื้อมีอยู่โรงพยำบำล 
   กำฬสินธุ์ กลำงคืนของวันที่ ๔ มีกำรแสดงของดนตรี วันที่ ๔ จะเป็นสมรักษ์  ค ำสิง และ 
   เทิด  แผ่นดินทอง  วันที่ ๕ จะเป็นอ๊ีดโปงรำงสะออน และหลวงพ่ีโตโต้ และพระมหำ 
   สมปอง  วันที่ ๖  เป็นเวทีของโรงพยำบำลกำฬสินธุ์ เป็นก้องห้วยไร่  ก้อง  ห้วยไร่ จะวิ่ง 
   โซน กุฉินำรำยณ์ สมเด็จ ผมก็มีเรื่องแจ้งให้ทรำบเท่ำนี้นะครับ 

นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   วันที่  ๑๓  ตุลำคม  จัดพิธีไหมครับ ตรงกับวันจันทร์ เป็นวันคล้ำยวันสวรรคตของรัชกำล 
นำยกฯ     ที่ ๙  ก ำหนดกำรจะด ำเนินกำรอย่ำงไร 
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นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล :    ยังไม่แจ้งก ำหนดกำรครับ  
รองนำยกฯ  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   แจ้งเฉพำะวันที่ ๔  ใช่ไหม  โครงกำร เดิน วิ่ง ปั่น ใช่ไหม 
นำยกฯ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล :    ครับ  
รองนำยกฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   วันที่ ๔ จะพร้อมกันกี่โมง บริจำคคนละเท่ำไรครับ และเรื่องซื้อเสื้อด้วย เสื้อไปซื้อเองที่ 
นำยยกฯ     โรงพยำบำลกำฬสินธุ์มีขำย 
ที่ประชุม     บริจำคตำมจิตศัทธำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   เสื้อจะซื้อทุกคนไหมครับ รำคำตัวละ ๒๐๐ บำท เสื้อมี ๒ สี มีสีเหลือง และสีฟ้ำ 
นำยยกฯ 
ที่ประชุม :    ขอเป็นสีฟ้ำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :    รับบริจำคแล้วแต่ศัทธำ วันที่ ๔ ตุลำคม พร้อมกันที่ร้ำนนิโรจน์ค้ำผ้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ น.  
นำยยกฯ นะครับ สำยทองขอให้ท ำหนังสือเชิญประชุม ก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน  ส.อบต. ผอ. 
      โรงพยำบำลส่งเสริมต ำบลผอ.โรงเรียน พรุ่งนี้ วันที่ ๓ ตุลำคม  งำนวันที่ ๔ มีใครจะเสนอ 
      อะไรอีกไหม 
       ครับ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล :    ขออนุญำตวันที่ ๔ ตุลำคม ถ้ำใครมีจักรยำนก็ขอเชิญนะครับน ำจักรยำนไปร่วมปั่นกับทีม 
รองนำยกฯ ทีมปั่นมีประมำณ ๒๐ คนส่วนเรื่องซื้อผมจะเข้ำไปซื้อ ถ้ำใครจะฝำกซื้อเสื้อก็ฝำกได้นะ 
      ครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :    วันที่ ๔ ตุลำคม เพร้อมกันที่ร้ำนนิโรจน์ค้ำผ้ำบ้ำนเสียว เวลำ ๐๗.๐๐ น. ขอให้นัก 
นำยยกฯ      ทรัพยำกรบุคคลเช็คซื่อด้วยนะครับ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : เรื่องเสื้อถ้ำรองพุตสมำไปซื้อแล้วไม่มี  ก็ขอให้ใส่เสื้อปั่นเพ่ือพ่อสีเหลือง และปั่นเพ่ือแม่ 
ปลัดฯ      สีฟ้ำ ก็คงได้เพรำะโทนสีใกล้เคียงกัน  ก็ขอให้ซื้อก่อนนะครับถ้ำไม่มีจริง ๆ จึงให้ใส่เสื้อ 
      ที่มีอยู่นะครับ  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :    มีใครจะเสนออะไรอีกไหมครับ 
นำยยกฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑) 
ที่ประชุม มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
นำยประดิษฐ์  ภูอ่อน :   เรียนนำยก ท่ำนปลัด รองปลัด และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน   
รองนำยกฯ     เรื่องแรกสืบเนื่องจำก วันที่ ๒๑กันยำยนที่ผ่ำนมำ กรมชลประทำนได้มีหนังสือเชิญ 
 ท่ำนนำยกเข้ำร่วมประชุมโครงกำรสูบน้ ำด้วยพลังไฟฟ้ำ  ท่ำนนำยกได้มอบหมำยให้ผมเข้ำ 
     ร่วมประชุมแทน ซึ่งก็ได้ตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ ำและก็ได้เลือกประธำนกลุ่ม และกลุ่มก็ได้เลือกผม 
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     เป็นประธำนกลุ่ม จำกกำรประชุมผู้ได้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรดังกล่ำวก็ได้ฝำกขอบ 
     คุณท่ำนนำยกที่ได้เสนอโครงกำรดังกล่ำวต่อชลประทำนและก็ได้รับอนุมัติโครงกำร 
 ดังกล่ำว และได้รับงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรเป็น ๒ งวด งวดแรก ๔๐ ล้ำนบำท 
     และงวดที่ ๒ เป็นเงิน ๒๔ ล้ำนบำท รวมเป็น ๖๔ ล้ำนบำท และคลองชลประทำนส ำรวจ 
     แล้วพร้อมที่จะใช้น้ ำ  โครงกำรดังกล่ำวจะมำเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ชลประทำนจะทดลอง 
     ไปช่วงหนึ่งก่อน แล้วก็จะโอนให้ท้องถิ่นด ำเนินกำรเอง  ส ำหรับโครงกำรดังกล่ำวก็ขอค ำ 
    ชี้แนะจำกท่ำนปลัดเกี่ยวกับรำยละเอียดในกำรด ำเนินกำรเพรำะท่ำนปลัดท่ำนเคยมีประสบ 
     กำรในเรื่องนี้นะครับ 
     เรื่องท่ีสอง  ขอควำมร่วมมือช่ำงจัดท ำประมำณกำรเครื่องกรองน้ ำของบ้ำนหนองอิเฒ่ำ 
     เพ่ือเสนอกรมของบประมำณ เนื่องจำกน้ ำประปำบ้ำนหนองอิเฒ่ำสะอำดไม่พอ  ผมก็ขอ 
     แจ้งให้ทรำบเท่ำนี้นะครับ  
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ :   เคยด ำเนินกำรไปแล้วครับ 
ผอ.กองช่ำง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   เคยท ำไปแล้วก็ขอให้ท ำไปอีกครับ 
นำยยกฯ 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ :  จะให้ด ำเนินกำรขอหน่วยงำนไหนก็ขอให้แจ้งหน่วยงำนมำครับ จะได้เสนอขอหน่วยงำน 
ผอ.กองช่ำง     ที่ต้องกำรขอครับ  เรื่องกำรรับโอนโครงกำรสูบน้ ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ เรำไม่ควรรับโอนนะ 
     ครับ เพรำะกำรซ่อมแต่ละครั้งต้องใช้งบประมำณมำกครับ 
นำยประดิษฐ์  ภูอ่อน :   ขออนุญำตนะครับ เรำไม่รับโอนไม่ได้นะครับ  เพรำะเรำท ำเรื่องไปขอเขำ  และเขำได้ 
รองนำยกฯ อนุมัติงบประมำณมำด ำเนินกำรโครงกำรแล้วและก็ได้ตกลงกันไว้แล้ว  เมื่อด ำเนินกำร 
     เสร็จ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องรับโอนโครงกำรมำบริหำรจัดกำรเอง ก็ยอมรับ  เพรำะ 
     ต้องกำรให้ได้มำเพ่ือบริกำรควำมเดือดร้อนของประชำชนครับ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : เรียนนำยกฯ ท่ำนรองนำยกฯ  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  โครงกำรสูบน้ ำด้วย 
ปลัดฯ     พลังงำนไฟฟ้ำ อย่ำงไรก็ต้องรับโอน เรำก็ต้องเตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรบริหำร 
     จัดกำรซึ่งเขำได้ตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ ำ ท ำหน้ำที่ในกำรดูแลระบบ แต่ในเรื่องของ 
     งบประมำณ เรื่องของเอกสำร งำนธุรกำรและหลำย ๆ อย่ำง ท้องถิ่นต้องรับโครงกำรไว้ 
     ส่วนกำรบริหำรให้คณะกรรมกำรผู้ใช้น้ ำ  กำรบริหำรโครงกำรมีอยู่สองอย่ำงคือ  ให้ 
     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบริหำรเองทั้งหมด  และอีกอย่ำงหนึ่งให้คณะกรรมกำรชมรม 
     หรือกลุ่มผู้ใช้น้ ำบริหำร  กณีท่ีให้ชมรมหรือกลุ่มบริกำรผู้ใช้น้ ำบริหำร  รำยได้ท่ีได้จำกกำร 
     สูบน้ ำเป็นของชมรมหรือกลุ่มทั้งหมด และกลุ่มก็เป็นผู้รับผิดชอบค่ำไฟฟ้ำเองในรำคำ 
     หน่วยละ ๖๐ สตำงค์ ที่เหลือเป็นเงินรับถ่ำยโอนเป็นเงินจำกกรมอุดหนุนมำให้  องค์กำร 
     บริหำรส่วนต ำบลต้องตั้งงบประมำณค่ำไฟฟ้ำไว้ส ำหรับโครงกำรสูบน้ ำด้วยพลังไฟฟ้ำ กรณี 
     กำรซ่อมถ้ำซ่อมเล็ก ๆ ซ่อมน้อย ๆ กลุ่มผู้ใช้น้ ำเป็นคนซ่อม ถ้ำซ่อมมำก ๆ องค์กำรบริหำร 
     ส่วนต ำบลก็ต้องรับผิดชอบ ก็ต้องมีข้อตกลงกันว่ำกำรบ ำรุงรักษำจะใช้เงินของกลุ่ม  นี้คือ 
     กำรบริหำรของกลุ่มใช้น้ ำ และเรื่องกำรใช้น้ ำก็แล้วแต่ควำมต้องกำร  ตำมที่ผมเคยเห็นมำ 
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     อย่ำงที่ห้วยเม็กเขำคิดชั่วโมงละ ๑๘๐ บำท ถ้ำกลุ่มอยำกได้มำกเขำก็ไปตกลงกันเองว่ำจะ 
     คิดค่ำชั่วโมงละเท่ำไร อย่ำงที่นำเชือกก็คิดชั่วโมงละ ๒๐๐ บำท ก็อยู่กับกำรบริหำรจัดกำร 
     น้ ำ ถ้ำใครต้องกำรก็ไปบอกเจ้ำหน้ำที่คณะกรรมกำรของกลุ่มเขำก็จะจัดกำรปล่อยน้ ำให้ 
     ส่วนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องจัดหำคนเป็นเจ้ำหน้ำที่ในกำรปิดเปิดน้ ำให้เป็นลูกจ้ำง 
     ทั่วไปโดยขอรับเงินจำกกรมเช่นเดียวกัน ถ้ำเป็นกรณีท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดกำร 
     เองทั้งหมด จะเก็บค่ำน้ ำชั่วโมงละเท่ำไร ก็ไปตกลงกันเองกับกลุ่มผู้ใช้น้ ำ ส่วนของนำเชือก 
     เขำท ำแล้วได้ก ำไรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรับผิดชอบเฉพำะค่ำไฟฟ้ำที่ขอจำกกรม พอ 
     ได้รับบิลค่ำน้ ำมำก็คิดหน่วยว่ำแต่ละเดือนใช้น้ ำไปเท่ำไหร่ ถ้ำคิดหน่วยละ ๖๐ สตำงค์  
     เรำก็คิดจำกกลุ่ม  เขำก็จะน ำเงินมำให้ ก็จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของเกษตรกร ส่วนขององค์กำร 
     บริหำรส่วนต ำบลท้องถิ่นต้องรอรับโอนจำกกรม แต่ปัญหำที่จะเกิดขึ้นก็มีอยู่สองส่วน  คือ 
     กำรไฟฟ้ำเขตอุบล และของกรม แต่ละเดือนเรำต้องแจ้งค่ำไฟฟ้ำไปที่กรม  อย่ำงไรเรื่องนี้ 
     ก็หนีไม่พ้นต้องรับโอน แต่ถ้ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด ำเนินกำรเอง เกษตรกรก็ต้องมำ 
     จ่ำยเงินกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในอัตรำตำมชั่วโมง กี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ตำมพ้ืนที่ที่ใช้ 
     น้ ำ นี้คือแนวทำงกำรบริหำรกำรสูบน้ ำด้วยพลังไฟฟ้ำ ส่วนมำกกลุ่มเขำท ำเองแล้วขำดทุน 
     เขำก็จะโอนมำให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบริหำร ถ้ำเขำบริหำรแล้วได้ก ำไรเขำก็จะท ำ 
     เอง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็รับเฉพำะค่ำไฟฟ้ำ ก็ขอแจ้งให้ทรำบเท่ำนี้ครับ 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ :  แสดงว่ำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำก่อนว่ำจะบริหำรเองหรือจะโอนให้องค์กำรบริหำรส่วน
ผอ.กองช่ำง ต ำบล 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ค่ำไฟแต่ละเดือนก็คงมำกนะครับ 
นำยยกฯ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : มำกอยู่ครับ 
ปลัดฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   งำนงวดที่สองเป็นงำนขุดลอกงบประมำณ ๒๔ ล้ำน ท ำเสร็จแล้วใช่ไหมครับ 
นำยยกฯ 
นำยประดิษฐ์  ภูอ่อน :    ท ำยังไม่เสร็จครับเหลือประมำณ ๒๐% ครับ 
รองนำยกฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   เรื่องต่อไปเรื่องขยะพิษอันตรำย จะท ำอย่ำงไร เดี๋ยวนี้มีขยะอันตรำยตกค้ำงอยู่ตำมหมู่บ้ำน
นำยยกฯ เป็นจ ำนวนมำก เรำยังไม่ได้ไปเก็บจ ำท ำอย่ำงไรสำยทอง 
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน : ดิฉันได้ประสำนกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำฬสินธุ์เกี่ยวกับกำรเก็บขยะพิษอันตรำย 
นักจัดกำรงำนทั่วไปฯ         ซึ่งทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้เก็บขยะส่งไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมิถุนำยน  และเมื่อ 
    เดือนที่แล้วดิฉันได้ประสำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำฬสินธุ์เกี่ยวกับส่งขยะพิษครั้ง 
    ต่อไป องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำฬสินธุ์แจ้งว่ำช่วงนี้ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเก็บ 
    รวบรวมไว้ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไว้ก่อน จะให้ส่งช่วงไหนจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้งหนึ่ง 
    ค่ะ 
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นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ให้ประสำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอีกครั้งนะครับ ถ้ำเขำไม่รับจะได้แจ้งยกเลิกกำรเก็บ 
นำยยกฯ รวบรวมขยะพิษอันตรำยนะครับ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล :    เรำออกไปเก็บมำรวบรวมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ไหมครับ 
รองนำยกฯ 
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน :  ท ำเหมือนเดิมใช่ไหมค่ะ 
นักจัดกำรงำนทั่วไปฯ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล :    ก็ให้ออกไปเก็บส่วนที่ประชำชนจะเอำไปทิ้งท่ีจุดรวมขยะของหมู่บ้ำสน และแจ้งให้ 
รองนำยกฯ ประชำชนทรำบให้หยุดน ำขยะมำท้ิงจนกว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะมีหนังสือแจ้งถึง 
      น ำมำรวบรมไว้ที่จุดรวมขยะ ช่วงนี้ให้ชะลอไว้ก่อน 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   เรื่องดเงินวิทยฐำนะของครูศูนย์ เป็นอย่ำงไรกำนดำท ำไมได้เงินไม่เท่ำกัน 
นำยยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ :   เงินวิทยฐำนะได้เท่ำกันค่ะ คนละ ๓,๕๐๐ บำท ที่ได้ไม่เท่ำกันเป็นเงินเดือนค่ะ ได้เงินตก
ผอ.กองกำรศึกษำ     เบิกจำกเงินเดือนที่ได้เลื่อนต ำแหน่งไม่เท่ำกันเพรำะเงินเดือนไม่เท่ำกันค่ะ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : เงินวิทยฐำนะงบประมำณ ๒๕๖๒ ได้ตั้งไว้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคมเป็นต้นไป ส่วน 
ปลัดฯ                           งบประมำณปี ๒๕๖๑ต้องรอเงินโอนจำกกรมฯครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ผมได้ทรำบมำว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเชือกเบิกเงินวิทยฐำนะได้แล้วของ 
นำยยกฯ ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : เบิกได้แต่จะถูกเรียกเงินคืนครับ เพรำะองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเชือกจะมีปัญหำ
ปลัดฯ งบประมำณ ๒๕๖๑ ไม่ได้ตั้งเงินวิทยฐำนะไว้ในข้อบัญญัติ ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ก็ไม่ได้ตั้ง 
    เงินวิทยฐำนะไว้ ซึ่งเข้ำใจผิดว่ำเงินประจ ำต ำแหน่งและเงินวิทยฐำนะเป็นเงินอย่ำงเดียวกัน 
    แต่ในควำมเป็นจริงเป็นเงินคนละอย่ำง เงินวิทยฐำนะเป็นเงินเบิกตำมพระรำชบัญญัติชอง 
    ข้ำรำชกำรครู เงินประจ ำต ำแหน่งเป็นเงินที่ก ำหนดไว้เป็นเฉพำะต ำแหน่ง ซึ่งไม่เหมือนกัน 
    ถ้ำมีที่ไหนไปเบิกเงินวิทยฐำนะจำกเงินประจ ำต ำแหน่ง เป็นกำรปฏิบัติไม่ถูกต้อง คนที่ตั้ง 
    งบประมำณก็อำจถูกลงโทษทำงวินัยเหมือนกัน 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   อีกเรื่องกำรประเมินผู้บริหำร ค่ำไฟฟ้ำอัตรำมำตรฐำนของค่ำไฟฟ้ำค่ำมำตรฐำน  
นำยยกฯ ๑๕๐,๐๐๐ ใชจ้ริง ๕๐,๐๐๐ บำท ประเมินได้ ๖๕% ได้คะแนน ๕ คะแนน  หมำยควำม 
     ว่ำเป็นอย่ำไรไม่เข้ำใจ  เขำประเมินอย่ำงไรยุภำวดี 
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน :  ได้ ๕ คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ได้คะแนนเต็มส ำหรับกำรประเมินด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำค่ะ 
นักจัดกำรงำนทั่วไปฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   คะแนน ๐ ก็มี หมำยควำมว่ำอย่ำงไร  
นำยยกฯ 
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน :  ได้ ๐ คะแนนประเมินไม่ผ่ำนค่ะด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ ๑ กำรประเมิน 
นักจัดกำรงำนทั่วไปฯ มี ๑๐ ตัวชี้วัด ค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ที่ว่ำค่ำมำตรฐำน ๑๕๐,๐๐๐ หมำยควำมว่ำอย่ำงไร  
นำยยกฯ 
 
  



- ๙ - 
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน :  จะมีตำรำงกำรค ำนวณโดยคิดค่ำไฟฟ้ำต่อคนมำใช้บริกำรและพ้ืนที่ในกำรให้บริกำรค่ะ 
นักจัดกำรงำนทั่วไปฯ ซึ่งเขำจะค ำนวณออกมำเองค่ะ 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : ค่ำมำตรฐำนก็ตำมที่เรำได้กรอกข้อมูลลงไปในระบบเขำก็จะค ำนวณออกมำ 
ปลัดฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ของเรำผ่ำนไหม  
นำยยกฯ 
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน :  ผ่ำนค่ะ 
นักจัดกำรงำนทั่วไปฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   กำรใช้พลังงำนด้ำนน้ ำมันก็ผ่ำนใช่ไหมครับ ได้ ๕ คะแนน  
นำยยกฯ 
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน :  ผ่ำนค่ะ แต่ยังเหลืออีก ๙ ข้อ เพรำะตัวชี้วัดในกำรประเมินมี ๑๐ ข้อ ผ่ำนไปแล้ว 
นักจัดกำรงำนทั่วไปฯ ๑ ข้อ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   วันเสำร์กลุ่มเยำวชนจับฉลำกเป็นอย่ำงไรกำนดำ  
นำยยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ :   เขำไม่ให้น ำเด็กไป เขำให้จับฉลำกเด็กออก ๑๐ คน และแต่งตั้งกรรมกำรเพ่ิมอีก ๑ คน วัน
ผอ.กองกำรศึกษำ     เสำร์จะประชุมอีกครั้งหนึ่งค่ะ ซึ่งกรรมกำรมีวำระ ๒ ปี เมื่อครบวำระแล้วก็จะแต่ง
คณะกรรมกำรข้ึนมำใหม่ค่ะ  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ท้องถิ่นแจ้งว่ำ รำยละเอียดกำรตรวจข้อบัญญัติปี ๖๒ ท้องถิ่นได้แจ้งทำงไลย์มำนำนแล้ว 
นำยยกฯ แต่ไม่มีใครอ่ำนไลย์ ยุภำวดีได้อ่ำนไลย์ไหม  ดวงเนตรมีเงินโอนเข้ำแล้วยังติดลบอยู่ 
     ประมำณเท่ำไร  
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  :    เข้ำ ๒๘ ล้ำนค่ะ ติดลบประมำณ ๓ ล้ำนค่ะ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชีฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ตั้งไว้เท่ำไร 
นำยกฯ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  :    ตั้งไว้ ๓๑ ล้ำนค่ะ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชีฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   เงินจำกข้อบัญญัติด ำเนินกำรได้ใช่ไหมแจ้งผู้รับจ้ำงเข้ำมำท ำสัญญำได้เลยใช่ไหม 
นำยกฯ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ :   อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรค่ะ ที่กันเงินไว้มีอยู่ ๘ โครงกำรค่ะ  ก็ให้ผู้รับจ้ำงน ำเอกสำรมำแล้ว
หน ู
ผอ.กองคลัง     จะด ำเนินกำรตำมเอกสำรค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   มีใครจะเสนอที่ประชุมอีกไหม 
นำยกฯ 
 
 
 
  



- ๑๐ - 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : เรียนท่ำนนำยก ท่ำนรองนำยก และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทรำบ 
ปลัดฯ      จำกที่ได้ไประชุมมำ ๒-๓ ครั้ง เรื่องแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเรำ เรื่องเงินอุดหนุน 
      เฉพำะกิจ ปี ๒๕๖๒  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ ได้รับ ๑ โครงกำร คือ  
      โครงกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี่สำรสนเทศ LCT งบประมำณ 
  ๓๐,๗๐๐ บำท โครงกำรของปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จะต้องจัดหำผู้รับจ้ำงให้แล้วเสร็จให้ 
      ได้ผู้รับจ้ำงภำยในวันที่ ๓๑  ธันวำคม  ๒๕๖๑  ถ้ำล่วงเลยระยะเวลำแต่ยังไม่ได้ผู้รับจ้ำง 
      ทำงกรมฯจะเรียกเงินคืน จึงขอฝำกผู้ที่เก่ียวข้องทั้งศูนย์เด็กเล็ก และกองกำรศึกษำและ 
      งำนพัสดุให้ด ำเนินกำรจัดหำตำมระเบียบพัสดุภำยในระยะเวลำที่เขำก ำหนด กรมได้ส่ง 
      รำยละเอียดโครงกำรส่งมำให้แล้วนะครับ เสป็กก็ให้ตรงกับงบประมำณ ๓๐,๗๐๐ บำท  
      ซึ่งก็มีรำยละเอียดพอสมควร ก็ขอให้ดูตำมเสป็กที่เขำก ำหนดไว้ รำยละเอียดอย่ำงน้อย 
      ๑๕ รำยกำร ก็ให้ด ำเนินกำรอนุมัติจัดหำให้เรียบร้อยเป็นวิธีเฉพำะเจำะจง 
    เรื่องท่ีสองท่ีไปประชุมเม่ือวันที่  ๑๑  เดอืนที่แล้วมำเก่ียวกับภำรกิจกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
    ภำรกิจกำรแพทย์ฉุกเฉินบำงคนก็อำจไม่รู้ ท ำไมต้องมำอยู่ท้องถิ่น ท ำไมต้องมำอยู่ 
    ส ำนักงำนปลัดท ำไมไม่ไปอยู่งำนอื่น ภำรกิจกำรแพทย์ฉุกเฉินเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
    ระหว่ำงกระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวงมหำดไทย ให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล ขึ้นอยู่กับว่ำจะ 
    ท ำหรือไม่ท ำ ขึ้นอยู่กับควำมพร้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ ควำมพร้อม พร้อมอย่ำงไรได้แก่ 
    ๑  มีแผน 
    ๒  มีงบประมำณในข้อบัญญัติ 
    ๓  มีบุคลำกร บุคลำกรต้องผ่ำนกำรอบรมมำแล้ว  ๗๐ ชัว่โมง 

  จะท ำหรือไม่ท ำก็ได้  แต่ต้องไปประสำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้ำงเคียงว่ำจะ 
   สมำรถท ำบันทึกตกลงร่วมกันว่ำถ้ำเกิดกรณีฉุกเฉินให้ท้องถิ่นไหนมำรับให้ชัดเจน กำรใช้  
   รถยนต์กู่ชีพต้องใช้ให้ถูกตำมวัตถุประสงค์ของรถกู้ชีพเท่ำนั้น  คนที่มำบรรยำยวันนั้นเป็น 
   นักวิชำกำรของส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน เขำแนะน ำกำรใช้รถกู้ชีพนั้น จะต้องใช้ใน 
   ภำรกิจกู้ชีพเท่ำนั้นจะใช้ไปส่งหนังสือไม่ได้ ใช้ไปอย่ำงอ่ืนไม่ได้ ซึ่งได้แจ้งไปแล้ว ต่อไปห้ำม 
   เอำรถกู้ชีพไปส่งหนังสือ ไปธนำคำร ผิดวัตถุประสงค์ รถกู้ชีพห้ำมบริกำรนอกเขตจังหวัด 
   ห้ำมบริกำรนอกเขตท้องถิ่น จะต้องใช้ในท้องถิ่นเท่ำนั้น กำรตรวจเขำจะมำตรวจดังนี้ 

     ๑ กำรใช้รถ 
    ๒  ใบออกเคส 
    ๓  น้ ำมัน 
    ๒ อย่ำงนี้ต้องสัมพันธ์กัน อย่ำงของเรำวิ่งไปอ ำเภอยำงตลำด ไปกลับ ๑๐ กิโลเมตร ถ้ำ 
    สมมุติว่ำเดือนนั้นรถออก ๑๐ ครัง้ ก็ ๕๐ กิโลเมตร ใบ ๑๐ ครั้งต้องมีใบออกเคส ๑๐ ครั้ง 
    ใบขอรถต้องออกไปส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน มีทั้งหมด ๒๕ เคส ได้แก่ ปวดหลัง  ปวดท้อง  แพ้ 
    รุนแรง สัตว์มีพิษกัด เลือดออก หำยใจล ำบำก หัวใจหยุดเต้น เจ็บแน่นหน้ำอก ส ำลักอุดตัน 
    เบำหวำนอันตรำยที่เกิดจำกสิ่งแวดล้อม เช่น รถล้ม ไฟไหม้ ปวดศีรษะ คุ้มคลั่ง  
 
  
  



- ๑๑ - 
 กินยำเกินขนำดมีครรภ์ก ำลังจะคลอด ซัก อ่อนเพลีย พูดล ำบำก พูดไม่ชัด อ่อนแรง หมด 
 สติ เกี่ยวกับเด็กและทำรก ถูกท ำร้ำย ไฟไหม้ จมน้ ำ พัดตกจำกท่ีสูง หกล้ม อุบัติเหตุ และ 
 อุบัติเหตุจำกรถยนต์นอกนั้นไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน  ดูกำรจ้ำงเหมำ ถ้ำรถมีอุปกรณ์ ส ำนักงำนตรวจ 
 เงินบอกว่ำกำรจ้ำงเหมำขับรถกู้ชีพไม่ได้ให้ใช้เงินบริจำค ให้หำสปอนเซอร์ส ำหรับคนขับรถ  
 นี้คือหลักกำรของส ำนักงำนตรวจเงินพูดวันนั้น  ส่วนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็ควรจะมำ 
 ปรึกษำหำรือกันดูหำแนวทำงแก้ไขปัญหำในกำรจ้ำงเหมำ ตำมหนังสือ ว ๗๑๒๐ ลงวันที่  ๙  
 ธันวำคม ๒๕๕๙ให้ดูหลักเกณฑ์กำรจ้ำงเหมำ และต้องผ่ำนกำรอบรมไม่น้อยกว่ำ ๔๐ ชั่วโมง 
 เกี่ยวกับกำรใช้รถยนต์ สืบเนื่องจำกกำรใช้รถผิดประเภทใช้รถกู้ชีพไปส่งหนังสือ เพ่ือกำร 
 ปฏิบัติให้ถูกต้องจะต้องมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตั้งแต่ช ำนำญกำรขึ้นไปเพ่ือปฏิบัติในกำร 
 ควบคุมดูแลรถยนต์เป็นกำรเฉพำะให้มีข้ำรำชกำรตั้งแต่ช ำนำญกำรขึ้นไปรับผิดชอบรถยนต์ให้ 
 มีสมุดบันทึกกำรใช้รถ มีกำรขอใช้รถ  ถ้ำปรำกฏว่ำไม่ปฏิบัติตำมหน้ำที่ และไม่ด ำเนินกำร 
 ขอให้ด ำเนินกำรไปตำมวินัย ส ำหรับคนที่เก่ียวข้อง ถ้ำเกิดควำมเสียหำยเป็นวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
 ในหนังสือที่ ว ๐๘๔๘.๒ และ ว ๒๐๑๘ ลงวันที่  ๒๕ กันยำยน ๒๕๖๑ เรื่องสุดท้ำย ปี 
 ๒๕๖๒ ส ำนักงำนตรวจเงินมีแผนออกตรวจศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขอฝำกให้ศูนย์ 
 เด็กเล็กเตรียมควำมพร้อมที่จะรับตรวจ ข้อทักท้วงส ำหรับศูนย์เด็กเล็กผมเคยน ำเสนอที่ 
 ประชุมแล้วนะครับ ว่ำส ำนักงำนตรวจเงินมีข้อทักท้วงอะไรบ้ำง ให้ติดต่อขอรับหนังสือได้ที่ผม 
 นะครับ ก็ขอฝำกไว้ด้วยนะครับ  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   กำรใช้รถก็ขอให้ใช้พนักงำนขับรถยนต์นะครับอย่ำใช้โจ้มำกเกินไป เพรำะเห็นว่ำโจ้ใช้ง่ำย
นำยกฯ และอยู่ส ำนักงำนประจ ำ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ  :    พนักงำนขับไม่อยู่ ถ้ำใช้โจ้  โจเ้ป็นพนักงำนขับรถกู้ชีพก็บอกว่ำผิดประเภท 
นักวิชำกำรเงินและบัญชีฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ใช้โจ้ให้ขับรถด ำก็ได้ หรือเรียกใช้ตุ๋ม บอย ธงศักดิ์ ก็ได้นะครับมีอะไรจะเสนอไหม 
นำยกฯ เฉลิมพล 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง : ไม่มีครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   กำนดำเรื่องเงินครูศูนย์เป็นอย่ำงไร ส่วนมำกกำรประเมินของศูนย์เด็กเล็กหนองอิเฒ่ที่ไม่ได้
นำยกฯ ประเมินอะไรครับ 
นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ  :   กำรประเมินภำยในค่ะ 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ประเมินหรือยังประเมินเป็นเดือนหรือเป็นเทอม 
นำยกฯ 
นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ  :   ประเมินเทอมละครั้งค่ะ 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ขอให้ ผอ.กองกำรศึกษำด ำเนินกำร ถ้ำยังไม่ด ำเนินกำร มีอะไรจะเสนออีกไหมพัสดุเป็น
นำยกฯ     อย่ำงไร  กำรตรวจงำจ้ำงมีประชำคมร่วมด้วย แต่เวลำจะไปตรวจไม่ได้ประสำนประชำคม 
     ต่อไปให้ประสำนให้เขำทรำบด้วยว่ำจะตรวจงำนวันไหน ขอให้แจ้งให้เขำทรำบก่อน 
 
  



- ๑๒ - 
นำยอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล : คณะกรรมกำรตรวจรับ ซึ่งจะเก่ียวกับกับเบิกค่ำตอบแทน ควรจะมีกำรตั้ง 
ปลัดฯ     คณะกรรมกำรและเลขำในชุดเพ่ือที่จะบันทึกรำยงำนกำรประชุม และเป็นผู้ประสำนงำน 
     ของคณะกรรมกำรแต่ละชุด 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   จะจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตอนไหน 
นำยกฯ 
นำยสถิตย์   เฉยไสย : ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ครับต่อไปคณะกรรมกำรทุกชุดต้องมีกำรประชุมและจะต้อง 
รองปลัดฯ แจ้งคณะกรรมกำรก่อนกำรตรวจงำนทุกครั้งนะครับ แจ้งลงงำนแจ้งช่ำง แจ้งกรรมกำรตรวจ 
 รับงำนถ้ำงำนที่ค่ำด ำเนินกำรไม่ถึงหนึ่งแสน ตั้งกรรมกำรตรวจงำนคนเดียวได้นะครับและ 
 ต้องจ่ำยค่ำตอบแทนตำมระเบียบ ในส่วนที่เป็นจ้ำงเหมำ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
 ก ำหนดคำ่ของงำนแต่ละส่วน เมื่อก ำหนดค่ำของงำนแล้ว ค่ำตอบแทนต้องให้เขำ กำรตรวจ 
 จ้ำงเหมำไม่สมควรเอำรองปลัดไปตรวจนะครับ เป็นงำนของแต่ละส่วนก ำหนดค่ำของงำน 
 มำแล้ว เป็นเหตุไม่เหมำะสม ให้แต่ละส่วนก ำหนดค่ำของงำนมำ ถ้ำไม่ก ำหนดจะด ำเนินกำร 
 ไม่ได้  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ   
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :  เรื่องอ่ืน ๆ มีใครจะเสนอไหม 
นำยกฯ 
ที่ประชุม :   ไม่มี 

เลิกประชุมเวลำ  ๑๑.๓๐  น.  
 (ลงชื่อ)             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 

        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

               (นำยสุนทร  พิมพำค ำ) 
             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



รายงานการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม คณะผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 

วันจันทร์ ที่   ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยสุนทร  พิมพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สุนทร  พิมพำค ำ 
๒ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุตสมำ  ช ำนำญพล 
๓ นำยประดิษฐ์  ภูอ่อน รองนำยกฯ ประดิษฐ์  ภูอ่อน 
๔ นำยสถิตย์   เฉยไสย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สถิตย์   เฉยไสย 
๕ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ กำนดำ  วิไลสิทธิ์ 
๖ จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงษ์ค ำ เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงส์ค ำ 
๗ นำยส ำลี  แพงโพนทอง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ส ำลี  แพงโพนทอง 
๘ นำยธงศักดิ์  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง ธงศักดิ์  อินทพรม 
๙ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร สมดี  ภูแสงสั่น 

๑๐ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จันทร์สุดำ  ภูอ่อน 
๑๑ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร ร ำไพ  หำญโงน 
๑๒ นำงเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน เสถียร  ทองน้อย 
๑๓ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว 
๑๔ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ ประพันธ์  จันทะประทัด 
๑๕ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ อ ำนำจ  ภูอำกำศ 
๑๖ นำยกิตติ  ภูคงสี จ้ำงเหมำบริกำร กิตติ  ภูคงสี 
๑๗ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร มงคล  อินอุ่นโชติ 
๑๘ นำยนิรุช  หมั่นสะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ นิรุช  หมั่นสะเกษ 
๑๙ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ ปิยรัตน์  ภูกันดำร 
๒๐ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ปริศนำ  ทองดอนบม 
๒๑ นำงสำววรรณวิภำบำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ วรรณวิภำบำงส ำรวจ 
๒๒ นำงสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร สุรีพร  ขันธมูล 
๒๓ นำงสำวสุกัญญำ  หมั่นสะเกษ จ้ำงเหมำบริกำร สุกัญญำ  หมั่นสะเกษ 
๒๔ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร ดวงเนตร  ภูอำกำศ 
๒๕ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ์ 
๒๖ นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ยุภำวดี  ภูผำหลวง 
๒๗ นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ ผู้อ ำนวยกองคลัง คมคิด  ภูอำภรณ์ 
๒๘ สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง หัวหน้ำส ำนักปลัด สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง 
๒๙ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ ผู้อ ำนวยกองช่ำง บงกำร  ค ำศิริรักษ์ 

 
  



- ๒ – 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๓๐ นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ 
๓๑ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร สุจิตตรำ  กิ่งผำ 
๓๒ นำงรัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ พนักงำนจ้ำงทั่วไป รัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ 
๓๓ นำงส ำอำง  ภูหัวตลำด จ้ำงเหมำบริกำร ส ำอำง  ภูหัวตลำด 
๓๔ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี สุวชิต  เกื้อปัญญำ 
๓๕ นำงสำยทองหำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนท่ัวไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล  
๒ นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง นักพัฒนำชุมชน  
๓ นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร  
๔ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๕ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง  
๖ นำยพงษ์ศักดิ์  นำมพุทธำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๗ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๘ นำงดวงใจ  สะโนนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๙ นำยสมำน  เทียบมำก นักกำรภำรโรง  

๑๐ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๑ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๒ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๓ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๔ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๕ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๖ นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ นักทรัพยำกรบุคล ช ำนำญกำร  
๑๗ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๘ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ  
๑๙ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลังปฏิบัติกำร  
๒๐ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยกฯ  
๒๑ นำยนิกรณ์  ภูกำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  
๒๒ นำยสมำน  เทียบมำก นักกำรภำรโรง  
๒๓ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ช ำนำญงำน  
๒๔ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต์  
๒๕ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ  

 
  



- ๓ – 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
   เมื่อได้เวลำ ๐๙.๓๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยสุนทร  พิมพำค ำ  นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ได้เปิดกำรประชุมประจ ำเดือนพฤศจิกำยน  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๑ 

ระเบียบวารที่ ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เชิญรองพุตสมำแจ้งให้ที่ประชุมทรำบตำมที่ได้ไปประชุมประจ ำเดือนอ ำเภอวันที่ ๒ 
นำยกฯ                       พฤศจิกำยนที่ผ่ำนมำ  เชิญครับ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล : เรียนท่ำนนำยก ท่ำนปลัด และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมได้รับมอบหมำยให้ไปประชุม 
รองนำยกฯ  ที่อ ำเภอยำงตลำดเมื่อวันที่ ๒  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๑ ที่ผ่ำนมำ ซึ่งก็มีเรื่องแจ้งให้ทรำบหลำย 
  เรื่องนะครับ 

๑. กำรติดตำมกำฬสินธุ์แฮปปี้โมเดล กำฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง ติดตำมควำมคืบหน้ำของ 
    จังหวัดกำฬสินธุ์ ซึ่งหลำย ๆ แห่งก็มีกำรช่วยเหลือหลำยอย่ำง ก็ถือว่ำได้ท ำตำมนโยบำย 
    ของกระทรวงมหำดไทย  มีกำรติดตำมผลงำนตลอด  ถ้ำ อปท.ไหนมีกำรช่วยเหลือก็ให้ 
    รำยงำนให้อ ำเภอทรำบทุกวันที่ ๒๐ เดือน และทุกวันศุกร์ นะครับ 

 ๒. ขอขอบคุณที่ร่วมกิจกรรม วิ่งปั่นเดิน เพ่ือรับบริจำคเงินซื้ออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ของ 
     โรงพยำบำลจังหวัดกำฬสินธุ์ ประมำณกำรในกำรจัดซื้อไว้ ๖๐ ล้ำน ที่ได้รับบริจำค 
    ประมำณ ๓๒ ล้ำนเศษ ก็ยังขำดจำกกำรประมำณกำรไว้มำก จึงได้ขอควำมร่วมมือจำก 
    หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนสำธำรณสุขจะท ำเป็นต้นเงินมำตั้งไว้ตำมสถำนที่ต่ำง ๆ เพื่อรอ 
    รับบริจำคก็ขอควำมร่วมมือช่วยกันบริจำคและช่วยประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนร่วมกัน 
    บริจำคด้วยนะครับ 
 ๓. กำรรักษำควำมสะอำดบริเวณหน่วยงำนรำชกำรและภูมิทัศรอบ ๆ บริเวณผู้ว่ำจังหวัดแจ้ง 
     มำทำงนำยอ ำเภอให้รักษำควำมสะอำดสถำนที่รำชกำรและห้องน้ ำรวมทั้งบริเวณรอบ ๆ 
     สถำนที่รำชกำร เพื่อให้ประชำชนได้รับควำมสะดวกเม่ือมำใช้บริกำรก็ขอฝำกหนักงำนทุก 
     ท่ำนช่วยกันรักษำควำมสะอำดด้วยนะครับ 
 ๔. ขอควำมร่วมือทุกท่ำน ทุกวันศุกร์ให้สวมใส่ผ้ำไทย ถือตระกร้ำ หิ้วปิ่นโตเพ่ือลดปริมำณถุง 
     พลำสติด ลดปริมำณขยะ และก็ให้ถ่ำยรูปแล้วรำยงำนทำงไลย์ให้อ ำเภอด้วย 
 ๕. เตรียมควำมพร้อมป้องกันภัยช่วงฤดูหนำว ป้องกันกำรเกิดไฟไหม้นะครับ ซึ่งเป็นช่วงฤดู 
 แล้งลมแรงก็ขอให้เตรียมควำมพร้อมในด้ำนเครื่องมือ เครื่องดับเพลิง รถดับเพลิง 
 เครื่องมือสื่อสำร ทุกอย่ำงให้ตรวจสอบ พร้อมที่จะใช้งำนได้ 
  ๖. เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำง ดีแอลทีวี ให้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้แล้วเสร็จก่อนเดือนธันวำคม  ก็ 
      ขอฝำก ถ้ำด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่ทันเขำจะดึงเงินคืนกรม ก็ขอให้รีบด ำเนินกำร 
  ๗. เงินอุดหนุนเฉพำะกิจของปี ๖๓ กำรขอรับงบสนับสนุนมีประมำณ ๕ โครงกำร ได้แก่ 
      ๑. โครงกำรขำดแคลนน้ ำอุปโภคบริโภคส ำหรับประชำชน และเพ่ิมเติมประสิทธิภำพของ 
          ประปำแต่ละหมู่บ้ำน ถ้ำหมู่บ้ำนไหนมีควำมจ ำเป็นเกี่ยวกับน้ ำอุปโภคบริโภค  ก ำหนด 
          ให้ส่งโครงกำรภำยในวันที่ ๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑  เกินวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑   
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      ๒. โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมถนนทำงหลวงท้องถิ่น  
      ๓. โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงพัฒนำแหล่งกักเก็บน้ ำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔. ปรับปรุงซ่อมแซมโครงกำรสูบน้ ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ  โครงกำรแต่ละโครงกำรไม่ต่ ำกว่ำ 
          ๑๐๐,๐๐๐ บำท ไม่เกิน ๑๐ ล้ำนบำท  ที่ทำงกรมแจ้งมำ 
  ๘. โครงกำรหมู่บ้ำนสีขำว ปรำศจำกยำเสพติด ถ้ำหมู่บ้ำนไหนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด 
      ประกำศเป็นหมู่บ้ำนสีขำว ก็ขอให้ อบต.จัดซื้อธงสีขำวขนำดเล็กแจกจ่ำยให้หมู่บ้ำนนั้น มี 
      เรื่องแจ้งให้ทรำบเท่ำนี้นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑) 
ที่ประชุม มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   มีหมู่บ้ำนไหนประกำศเป็นหมู่บ้ำนสีขำวหรือยัง  เรื่องโครงกำรกำฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำง  
นำยกฯ         หลังรำยงำนทุกเดือนไหม  เดือนนี้ได้ช่วยอะไรไหม 
นำยสถิตย์  เฉยไฉย :  เรียนท่ำนนำยก ท่ำนรองนำยก และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กำรรำยงำนก็คงเป็นท่ำน 
รองปลัดฯ    นำยกและท่ำนปลัด ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ  โครงกำรกำฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง ส่วน 
     มำเรำก็ช่วยเหลืออยู่แล้วในด้ำนต่ำง ๆ  ซึ่งข้อมูลกำรช่วยเหลือก็ต้องได้จำกหลำย ๆ ส่วน 
     นะครับ อย่ำงเช่น 
        - งำนพัฒนำชุมชน เป็นกำรช่วยเหลือด้ำน  กำรลงทะเบียนผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร  เด็กแรก 
          เกิด และกำรช่วยเหลือผู้ยำกจน  ผู้ยำกไร้ ถ้ำมีทุกเดือนพัฒนำชุมชนก็ให้รำยงำน 
          ขึ้นมำหำผู้บังคับบัญชำนะครับ 
        - งำนกองช่ำง  ช่วยเหลือประชำชนในด้ำนซ่อมแซมถนน ลงหินลูกรัง กำรช่อมไฟฟ้ำ 
        - งำนป้องกัน  ช่วยเหลือในด้ำนภัยต่ำง ๆ  เช่น ช่วยภัยหนำว ภัยแล้ง  ในแต่ละเดือน 
          ก็ให้รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบนะครับ 
 กำรช่วยเหลือกำฬสินธุ์แฮปปิโมเดล มี ๒๕ ครอบครัวนะครับที่ต้องกำรควำม 
 ช่วยเหลือ เรำได้ช่วยเหลืออะไรบ้ำงก็ให้รำยงำนนะครับ  สรุปแล้วก็ให้ผู้ปฏิบัติรำยงำนกำร 
 ช่วยเหลือประชำชนแต่ละเดือนรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ ส่วนกำรรำยงำนอ ำเภอก็ 
 มอบให้นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง เป็นผู้รำยงำน 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   พัฒนำชุมชนจะให้รำยงำนอะไรบ้ำง  
นำยกฯ     
นำยสถิตย์  เฉยไฉย :  ให้รำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส  แต่ละเดือนมีกำรเปลี่ยนแปลงไหม กำร
รองปลัดฯ ช่วยเหลือเด็กแรกเกิดมีกี่รำยในแต่ละเดือน ซึ่งเป็นงำนเกี่ยวกับพัฒนำชุมชนนะครับ 
นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง    :  เรียนท่ำนนำยก กรณีท่ีท่ำนรองปลัดแจ้งว่ำเป็นงำนพัฒนำชุมชนรำยงำน คือ ให้รำยงำนแต่ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ละเดือนได้ช่วยเหลือผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ได้ช่วยเหลือในด้ำนใดบ้ำงแต่ละเดือน ก็ให้นักพัฒนำ 
 ชุมชนรำยงำนผู้บังคับบัญชำ ผู้บังคับบัญชำก็จะได้น ำข้อมูลให้เจ้ำพนักงำนธุรกำรรำยงำน 
    อ ำเภอต่อไปค่ะ 
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นำยสุนทร  พิมพำค ำ :  รำยงำนผู้มำลงทะเบียนใช่ไหม  
นำยกฯ     
นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง    :  ใช่ค่ะ และช่วยเหลือในด้ำนอ่ืน ๆ ก็ให้รำยงำนด้วยค่ะ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
นำยสถิตย์  เฉยไฉย :  ถ้ำไม่มีกำรรำยงำน ก็จะรำยงำนอ ำเภอว่ำไม่ได้ช่วยเหลือนะครับ 
รองปลัดฯ 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์   :  ก็ขอให้ก ำหนดเลยว่ำจะให้รำยงำนในช่วงไหนก็ให้ก ำหนดช่วงเวลำได้เลยนะครับ จะได้ 
ผอ.กองช่ำง   ปฏิบัติตำม 
นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง    :  กำรช่วยเหลือประชำชนทั่วไป(โครงกำรกำฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง) รำยงำนทุกวัศุกร์ค่ะ   
เจ้ำพนักงำนธุรกำร กำฬสินธุ์แฮปปี้โมเดลรำยงำนทุกวันที่  ๒๐ ของเดือน ซึ่งจะรำยงำนคนละห้วงเวลำค่ะ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล :  ขออนุญำตนะครับ กำรรำยงำนมี ๒ อย่ำง นะครับ  
รองนำยกฯ     ๑. รำยงำนทุกวันศุกร์ (เป้ำหมำย ๒๕ ครอบครัว) กำฬสินธุ์แฮปปี้โมเดล ได้ช่วยเหลือ 
         อะไรบ้ำง ในจ ำนวน ๒๕ ครอบครัวนั้น 
      ๒. รำยงำนทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน ช่วยเหลือประชำชนที่มำขอควำมอนุเครำะห์ในด้ำน 
  ต่ำง ๆ  เรำได้ช่วยเหลืออะไรไปบ้ำง  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ก็ให้รำยงำนไปตำมควำมเป็นจริง  กำรร่วมกิจกรรม วิ่ง ปั่น เดิน  เมื่อวันที่ ๔  ตุลำคม 
นำยกฯ     ที่ผ่ำนมำก็ขอขอบคุณ ซึ่งก็ได้ร่วมบริจำคเป็นเงินสำมพันกว่ำบำทนะครับ แต่ต้นทุนที่จะ 
      จัดซื้ออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ยังไม่พอ สำธำรณสุขจะได้น ำต้นเงินมำไว้เพ่ือรับบริจำค 
      เพ่ิมเติมนะครับ ส่วนเรื่องกำรท ำควำมสะอำดห้องน้ ำใครเป็นผู้ท ำควำมสะอำด  
      รัตณำวัลย์ ใช่ไหม ก็ขอฝำกเรื่องท ำควำมสะอำด เวลำมีกิจกรรมหรือมีประชุมสภำก็ให้ 
      ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำด้วยนะครับ 
นำงรัตณำวัลย์  อินอุ่นโชติ :  ท ำได้ค่ะแต่น้ ำไม่สะอำดเป็นสีเหลือง 
พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   แสนเป็นอย่ำงไรที่สั่งให้ไปบอกช่ำงเขำมำเปลี่ยนหัวกระโหลกแบบลอย 
นำยกฯ 
นำยบรรลุ  ภูชัน :  บอกแล้วครับ 
ผู้ช่วยช่ำงประปำ 
นำยประดิษฐ์  ภูอ่อน :  เรียนท่ำนนำยก ท่ำนรองปลัด ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมขอน ำเรียนเกี่ยวกับงำน 
รองนำยกฯ โครงสร้ำงต่ำง ๆ กำรรำยงำน ถนนช ำรุดก็ขอให้รำยงำนทุกเส้นทำงนะครับ ถ้ำไม่รำยงำน 
  ก็ไม่มีใครรู้ ก็ขอฝำกด้วยนะครับ และขอฝำกอีกอย่ำงนะครับ ปลัดไม่มี  ผู้ช่วยช่ำงไม่มี   
  ก็ขอฝำกให้พนักงำนทุกคนมีวินัยในกำรปฏิบัติงำน ถ้ำได้รับค ำสั่งจำกผู้บังคับบัญชำ   
  ก็ขอให้ปฏิบัติตำม ท ำได้หรือไม่ได้ก็ขอให้รำยงำนนะครับ อย่ำปล่อยปะละเลย  อีกเรื่องคือ 
     เรื่องน้ ำนำยกก็ได้สั่งกำรตั้งแต่วันที่ลอกหนองอิเฒ่ำแล้ว ให้มำดูเรื่องน้ ำประปำแต่ก็ยังไม่ท ำ 
     ประชำชนเขำได้รับควำมเดือดร้อน ก็ขอฝำก ผอ.กองช่ำงด้วยนะครับ ก็ขอฝำกไว้แค่นี้นะ 
     ครับ 
 
  



- ๖ - 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ :   เรียนท่ำนนำยก  ท่ำนรองนำยก  เกี่ยวกับเรื่องประปำ ผมได้ท ำบันทึกจัดซื้อวัสดุประปำขึ้น 
ผอ.กองช่ำง     ไปแล้วแต่ยังไม่ได้จัดซื้อ ขอให้ท่ำนพิจำรณำด้วยนะครับ  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ใครเป็นคนไปซื้อวัสดุประปำขอเปลี่ยนเป็นปี ๖๒ ได้ไหม  ศูนย์เด็กเล็กไม่มีใครเข้ำร่วม
นำยกฯ ประชุมวันนี้  ขอแจ้งเรื่องกำรท ำควำมสะอำดอีกนะครับขอให้นำยสมำนเก็บรวบรวมขยะ 
 สักสองหรือสำมวันแล้วก็ให้เผำขยะ  ขยะจะได้ไม่สะสมมำกเกินไป  นำยมงคลรับผิดชอบ 
     ด้ำนหน้ำส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  วันศุกร์ก็ให้ใส่ผ้ำไทยแล้วถ่ำยรูปรำยงำน 
     อ ำเภอนะครับ  และเรื่องต่อไปกำรเตรียมควำมพร้อมเรื่องไฟไหม้ น้ ำยำดับเพลิงเรำมี 
     พร้อมหรือยัง  ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ มีเงินเข้ำหรือยัง 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ :   มีเข้ำแล้วค่ะเป็นเงินเบี้ยผู้สูงอำยุเข้ำสำมล้ำนค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   จะจัดซื้อน้ ำยำดับเพลิงได้ไหม 
นำยกฯ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ :  ไม่ได้ค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงษ์ค ำ :   เรียนท่ำนนำยก รองนำยก รองปลัด เรื่องถังดับเพลิงที่มีน้ ำยำเก่ำเหลืออยู่พอถึงรอบปีแล้ว 
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ เขำให้ระบำยออกแล้วเติมใหม่  เพื่อให้เกิดประโยน์ผมขออนุญำตจัดท ำโครงกำรฝกกกำรใช้ 
 ถังดับเพลิงโดยไม่ใช้งบประมำณ โดยจัดเป็นโครงกำรฝกกอบรมเพ่ือให้ควำมรู้แก่พนักงำน 
     ส่วนต ำบลทุกคน ฝกกกำรใช้ถังดับเพลิงอย่ำงถูกวิธี     
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ถังดับเพลิงเรำมีกี่ถัง 
นำยยกฯ 
จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงษ์ค ำ :   มี ๒๕ หรือ ๓๐ ถังนิรุช 
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ 
นำยนิรุช  หมั่นสะเกษ :   มี ๒๕ ถังครับ 
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ 
จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงษ์ค ำ :   ปีที่แล้วเรำได้น ำถังดับเลิงไปทดลองฉีดออกสำยถังน้ ำยำดับเพลิงแตกก็เพรำะเสื่อมสภำพ 
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ หรือใช้ไม่ถูกวิธี ปีนี้ผมจึงขออนุญำตจ ำทโครงกำรอบรมกำรใช้ถังดับเพลิงอย่ำงถูกวิธี 
    เพ่ือให้ควำมรู้ เมื่อเกิดเหตุจะได้ช่วยเหลือได้อย่ำงถูกวิธีนะครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   อีกเรื่องนะครับโครงกำรจัดซื้อดีแอลทีวี  จะจัดท ำจัดซื้อจัดจ้ำงทันไหม 
นำยยกฯ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ :  ทันค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ อุดหนุนเฉพำะกิจ เรำได้เสนอโครงกำรอะไรไปบ้ำง 
นำยยกฯ 
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นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ :   โครงกำรลำดยำง และถังกรองครับ 
ผอ.กองช่ำง  
นำยประดิษฐ์  ภูอ่อน :  เรียนท่ำนนำยก ท่ำนรองปลัด พูดถึงเรื่องงำนโครงสร้ำงแล้ว ผมขอฝำกกองช่ำงด้วยนะครับ  
รองนำยกฯ โครงกำรอุดหนุนเฉพำะกิจเป็นโครงกำรใหญ่ต้องใช้เวลำในกำรจัดท ำโครงกำรเป็นเวลำนำน 
    จะท ำให้เสร็จเร็ว ๆ ไม่ได้  ฉะนั้นเรำจึงจ ำเป็นต้องจัดเตรียมท ำไว้ล่วงหน้ำไว้  เวลำต้องกำร 
 จะได้จับขึ้นมำเสนอได้เลย ถึงจะทันเวลำ เรำต้องเตรียมกำรไว้นะครับ ขอฝำกด้วย  
     ผู้อ ำนวยกองช่ำง 
นำยสถิตย์  เฉยไฉย :  ช่วงนี้ไม่มีผู้ช่วยช่ำง  ผอ.กองช่ำงคงท ำงำนหนักข้ึนนะครับ ขอฝำกท่ำนนำยกหำผู้ช่วยช่ำง 
รองปลัดฯ มำช่วยงำนกองช่ำงด้วยนะครับ และก็ขอฝำกให่ท่ำน ผอ.กองช่ำงดูแผนด้วยนะครับ 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ :   ไม่หนักครับท ำได้เหมือนเดิมครับ 
ผอ.กองช่ำง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ประกำศพ้ืนที่สีขำวมีไหมในเขตพ้ืนที่เรำ ถ้ำมีก็จะได้จัดซื้อธงสีขำวมอบให้หมู่บ้ำนที่ 
นำยยกฯ ประกำศเป็นพ้ืนที่สีขำว 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ :   ถ้ำซื้อก็ต้องซื้อให้ทุกหลังคำเรือนนะครับขนำดธงเท่ำกับกระดำษ A4 นะครับ  
ผอ.กองช่ำง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   โครงกำรปี ๖๑ คงไม่มีปัญหำนะครับ  รองปลัดมีปัญหำไหมครับ 
นำยยกฯ 
นำยสถิตย์  เฉยไฉย :  วันนั้นผมได้ปรึกษำกับท่ำน ผอ.กองช่ำง ท่ำนบอกว่ำไม่ต้องเอำวิศวกรมำเซ็นรับรองใช่ 
รองปลัดฯ ไหมครับ  แต่ตำมระเบียบจริง  ๆ ต้องใช้ครับ 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ :   เรียนท่ำนนำยกครับโครงกำรที่ผมเป็นประธำนผมเซ็นผ่ำไปแล้วนะครับก็คงยังเหลืองำนที่ 
ผอ.กองช่ำง ท่ำนรองปลัดเป็นประธำนที่ยังไม่ได้เซ็น 
นำยสถิตย ์ เฉยไฉย :  แนวทำงกำรปฏิบัติก็คือต้องมีวิศวกรมำเซ็นรับรองครับ 
รองปลัดฯ 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ :   ผมหมำยควำมว่ำงำน ๓ โครงกำร เป็นลักษณะงำนเดียวกันซึ่งท ำเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ผอ.กองช่ำง ควรยึดแบบเดิมไว้ก่อนครับ 
นำยสถิตย์  เฉยไฉย :  แนวทำงกำรปฏิบัติก็คือต้องมีวิศวกรมำเซ็นรับรองก็ไม่มีปัญหำนะครับ ผมก็จะเซ็นให้ผ่ำน
รองปลัดฯ ครับ 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ :   จะเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรไหมครับ ถ้ำเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับ 
ผอ.กองช่ำง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ก็ให้ส่งรำยชื่อเข้ำไปนะครับ 
นำยยกฯ 
นำยสถิตย์  เฉยไฉย :  เรื่องแบบมีหนังสือสั่งกำรมำแล้ว ให้ท ำแบบ ปร.๔  ปร.๕  ก็ต้องท ำนะครับ  เมื่อน ำ 
รองปลัดฯ    ข้อบัญญัติก็ท ำประมำณกำรขึ้นมำใหม่ ในแบบต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองตรงนี้ก็ต้องมี เพ่ือ 
    ป้องกันเหตุหลำย ๆ อย่ำงที่อำจเกิดข้ึนนะครับ 
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นำยสุนทร  พิมพำค ำ :  ขอให้ท่ำนรองพุตสมำส่งรำยชื่อคณะกรรมกำรด้ำนต่ำง ๆ ขึ้นมำนะครับให้ด ำเนินกำรเร็ว 
นำยยกฯ ที่สุดนะครับ 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ :   โครงกำรที่เหลือผมรับเป็นประธำนคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงให้ทุกโครงกำรนะครับ 
ผอ.กองช่ำง 
 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :  วิศวกรต้องใช้ค่ำใช้จ่ำยค่ำตอบแทนงำนละเท่ำไหร่ 
นำยยกฯ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ :  โครงกำรที่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ คิดโครงกำรละ ๒,๐๐๐ บำทค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :  จะหำงบประมำณจำกไหนมำจ่ำย และจะต้องหำวิศวกรมำจำกไหน 
นำยยกฯ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ :  ปีงบประมำณ ๖๓ ทีเ่ขำออกค ำสั่งแต่งตั้งให้เป็นวิศวกรก็คือวิศวกรเทศบำลต ำบลอิตื้อค่ะ 
ผอ.กองคลัง และวิศวกรที่จะเซ็นรับรองได้ก็ต้องมีค ำสั่งแต่งตั้งค่ะ 
นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ :   อ ำเภอยำงตลำดเขำจะแต่งตั้งให้เป็นวิศวกรเซ็นรับรองแบ่งเป็นโซนให้นะครับ คนที่ไม่ได้ 
ผอ.กองช่ำง     รับแต่งตั้งไม่สำมำรถเซ็นรับรองได้นะครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :  จ้ำงเหมำบริกำรมีปัญหำว่ำท ำไมถึงต้องจ้ำง ๗,๐๐๐ บำท  แต่ส ำหรับผู้ที่เข้ำเวรยำมจ้ำง  
นำยยกฯ    ๙,๐๐๐ บำท  ผู้จัดท ำโครงกำรท ำโครงกำรถูกต้องแต่ผู้ตรวจรับไม่เซ็น เหตุผลท ำไมถึงไม่ 
     เซ็น ซึ่งผู้ตรวจรับบอกว่ำไม่ได้เข้ำเวรตอนกลำงคืน ก็ขอปรึกษำหำรือนะครับ 
นำยสถิตย์  เฉยไฉย :  งำนป้องกันคงไม่มีปัญหำ ถ้ำท ำถูกต้องตำมระเบียบผู้ตรวจรับก็คงเซ็นนะครับ 
รองปลัดฯ 
จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงษ์ค ำ :   เรียนท่ำนนำยก รองนำยก รองปลัด ผอ.กอง หัวหน้ำส่วนทุกส่วน  งำนป้องกันครั้งแรกมติ 
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ ของสภำลดค่ำจ้ำงลงมำให้เหลือ ๗,๐๐๐ บำท ปริมำณงำนจ้ำงได้ ๗,๐๐๐ บำท จ้ำงเหมำ 
 ของแต่ละส่วน คือท ำงำนวันจันทร์ถึงศุกร์ ท ำงำนจำก ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และส่วนงำน 
 ป้องกันหลังจำกเลิกงำนต้องเข้ำเวรต่อช่วงกลำงคืน ผมเลยบอกว่ำปริมำณงำนได้ จ้ำง 
  ๙,๐๐๐ บำท ได้ไหมส ำหรับงำนป้องกัน  ผู้บริหำรบอกว่ำถ้ำปริมำณงำนได้ก็จ้ำงได้ แต่ไป 
    ติดที่ว่ำอยู่เวรจริงไหม แต่ผมไม่เน้นจะเน้นตรงที่ว่ำถ้ำมีเหตุเกิดข้ึนช่วยเหลือทันท่วงทีไหม 
    ผมจะยึดตรงนี้ หลังจำกว่ำมีปัญหำเรื่องค่ำจ้ำง ผมได้ปรับแผนไหม่เป็นจ้ำง ๗,๐๐๐ บำท 
    ส ำหรับจ้ำงเหมำงำนป้องกัน ๓ คน คนหนึ่งให้มำอยู่เวรตอนกลำงวันจันทร์-ศุกร์ อีก ๒ คน 
    ให้อยู่เวรตอนกลำงคืนทุกวันเว้นวันเสำร์อำทิตย์ หรือถ้ำใครมีข้อชี้แนะที่ดีกว่ำนี้ ก็ขอค ำ 
    ชี้แนะด้วยครับ 
นำยประดิษฐ์  ภูอ่อน :  เรียนท่ำนนำยก ขออนุญำตนะครับก่อนที่จะจ้ำงครั้งแรกก็ได้ตกลงกันไว้ว่ำจะเข้ำเวรได้ 
รองนำยกฯ ทั้งกลำงวันและกลำงคืน แต่เมื่อมีปัญหำเกิดขึ้นก็ต้องจัดท ำแผนกันใหม่โดย จ่ำเอกฐิติพงษ์ 
    เป็นคนปรับแผนกำรท ำงำน ก็ถือว่ำแก้ปัญหำไปได้พอสมควรนะครับ ก็ท ำได้ดีแล้วนะครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   เรื่องเวรยำมก็คงไม่มีปัญหำนะครับ 
นำยยกฯ 

 
  



- ๙ - 
นำยสถิตย์  เฉยไฉย :  ก็ขอให้ท ำหน้ำที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ท ำงำนด้วยกันก็ขอให้รักกัน ก็คงไม่มีปัญหำนะครับ 
รองปลัดฯ ถ้ำปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยผู้เซ้นตรวจก็คงเซ็นนะครับ 
นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ :  เรียนท่ำนนำยก ท่ำนรองนำยก ท่ำนรองปลัด  ดิฉันขอเสริมเกี่ยวกับค่ำจ้ำง ๙.๐๐๐ บำท 
นักวเครำะห์นโยบำยฯ    สภำเขำทัวงติงว่ำกำรจ้ำง จ้ำงตำมค่ำแรงขั้นต่ ำ กำรปฏิบัติงำนก็ปฏิบัติแค่ ๒๐ วัน ถ้ำบวก 
    เสำร์อำทิตย์แล้วท ำจริงไหมเขำทัวงติงมำค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   มีอะไรจะเสนออีกไหม 
นำยยกฯ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล :  ขออนุญำตเพ่ิมเติมเรื่องจ้ำงเหมำนะครับ  จ้ำงเหมำบริกำรก็มีหลำยหน่วยงำนเขำจ้ำงเป็น  
รองนำยกฯ รำยเดือน ๆ ละ ๙,๐๐๐ บำท บำงแห่งต ำแหน่งซ้ ำกันกับพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจก็มี ก็ 
    ขอให้เรำสอบถำม อบต.ข้ำง ๆ ด้วยนสะครับ และกำรท ำงำนก็ให้ท ำตำมปกติทุกวัน ไม่ให้ 
    ท ำวันหนึ่งวันเดียว ให้ท ำตำมเวลำปฏิบัติงำนตำมปกติคณะกรรมกำรที่จะตรวจรับก็ดูอยู่ว่ำ 
    กำรท ำงำนคุ้มค่ำหรือไม่ และสมควรจะตรวจรับไหม ให้ดูตัวเองด้วยว่ำท ำงำนตำมสัญญำ 
    จ้ำงไหม และอีกเรื่องกำรใช้รถ EMS ที่มีระเบียบออกมำว่ำกำรใช้รถจะใช้ในลักษณะ 
    เจ็บป่วยอย่ำงไร ซึ่งรถ EMS เขำให้ใช้เฉพำะเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่ำนั้น ถ้ำไปส่งคนป่วยฉุกเฉิน 
    ที่โรงพยำบำลแล้วมีคนป่วยจะกลับบ้ำนก็สำมำรถรับกลับบ้ำนได้ แต่ถ้ำจะไปรับกลับเฉย ๆ 
    ท ำไม่ได้ แล้วเรำจะชี้แจงให้ประชำชนเข้ำใจได้อย่ำงไรผมขออนุญำตขอปรึกษำหำรือเรื่อง 
    กำรก ำกับดูแลรถ ตำมระเบียบเขำให้มีผู้ก ำกัยดูแลเป็นระดับช ำนำญกำร ซึ่งส ำนักปลัดมี ๓ 
    คน  รถมี ๓ คัน  ได้แก่ นำงสำยทอง นำสำวรัชนีย์ นำงธิดำรัตน์ และก่อนจะน ำรถไปใช้ 
    ต้องขออนุญำตตำมล ำดับขั้นตอนนะครับ ก็ขอให้ละเว้นบ้ำงก็คงไม่เป็นไรนะครับ คนที่ 
    รับผิดชอบรถแต่ละคันก็ขอให้ดูแลรถด้วยนะครับ  ระเบียบก็มีมำกข้ึน ก็ขอให้ละเว้นบ้ำง 
    เป็นบำงกรณีก็คงไม่เป็นไร ขอฝำกด้วยนะครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ใครมีอะไรจะเสนออีกไหม รองปลัดมีไหม 
นำยยกฯ 
นำยสถิตย์  เฉยไฉย :   ก็เคยบอกอยู่เสมอในเรื่องกำรใช้รถผิดประเภท และเรื่องพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร  
รองปลัดฯ    ก็ปรับตัวให้ดีขึ้นนะครับ จ้ำงเหมำบริกำรจัดเก็บค่ำน้ ำก็ขอให้เข้ำมำลงเวลำก่อนออก 
    ปฏิบัติงำนนะครับ ก็ขอให้ท ำงำนด้วยกันอย่ำงมีควำมสุข ในเรื่องกำรมอบหมำยหน้ำที่ก็คง 
    จะต้องปรับปรุง กำรดูแลรถก็จะมีค ำสั่งมอบหมำยให้นะครับ ส่วนคณะกรรมกำร ส.ปสช. 
    ก็ก ำหนดมอบหมำยเข้ำไปด้วย ส่วนเรื่องกำรประเมินก็ให้ส่งข้อตกลงกับ ผอ.กอง หัวหน้ำ 
    ส่วน ของแต่ละกองแต่ละส่วนก ำหนดส่งภำยในเดือนนี้นะครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   กำรมอบหมำยควบตุมรถทรำบหรือยัง  สำยทอง ธิดำรัตน์ รัชนีย์ ว่ำตังเองได้รับผิดชอบ 
นำยยกฯ    รถคันไหน 
นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ :   ทรำบค่ะ 
นักวิเครำะห์นโยบำยฯ 
นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน : ยังไม่ทรำบค่ะ 
นักจัดกำรงำนทั่วไปฯ 

 
  



- ๑๐ - 
นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ :   ยังไม่ทรำบค่ะ 
นักทรพยำกรบุคคลฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   รัชนีย์ดูแลรับผิดชอบรถดับเพลิง  ส่วนสำยทองดูแลรับผิดชอบรถ EMS  นัทไปอบรม 
นำยยกฯ วันไหน 
สิบเอกปิยนัฐ  ศรีรัง :   ไปมำแล้วครับ แต่ยังไม่เสร็จครับ 
พนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   นำยประพันธ์ไปด้วยไหม 
นำยยกฯ 
สิบเอกปิยนัฐ  ศรีรัง :   ไม่ได้ไปครับครับ 
พนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ปีที่แล้วก็จ่ำยไป ๓๐,๐๐๐ บำท ได้อะไร 
นำยยกฯ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ :   ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ปีนี้ตั้งไว้เท่ำไหร่ 
นำยยกฯ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ :   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บำทค่ะ ก็จะได้แผนที่แม่บทค่ะ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ที่ไปอบรมจะได้อะไร 
นำยยกฯ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ :  เป็นค่ำลงทะเบียน จะได้ไฟร์มำและมีวิธีกำรที่เขำสอนว่ำจะลงโปรแกรมอย่ำงไร และ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี เขำก็แบ่งโซนมำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ๓๐,๐๐๐ บำท ไปท ำอะไร 
นำยยกฯ 
สิบเอกปิยนัฐ  ศรีรัง :   ไปคัดลอกโฉนดครับ 
พนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ :  จะได้เป็นไฟร์ส ำเร็จรูปมำค่ะ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   ที่ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บำท จะท ำอะไร 
นำยยกฯ 
สิบเอกปิยนัฐ  ศรีรัง :   ปลัดตั้งไว้เพ่ือออกภำคสนำมครับ ซึ่งแผนที่แม่บทต้องเสร็จก่อนถึงจะออกภำคสนำมได้นะ 
พนักงำนจัดเก็บรำยได้ครับ 

 

 

 
  



-๑๑- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ   
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   เรื่องอ่ืน ๆ มีอะไรจะเสนอไหมครับ 
นำยยกฯ 
นำยสถิตย์  เฉยไฉย :   ขอแจ้งเกี่ยวกับกำรจัดท ำและปรับปรุงแผนนะครับ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   
รองปลัดฯ    ได้ก ำหนดแผนกำรออกประชำคมเพ่ือน ำโครงกำรมำจัดท ำและปรับปรุงแผนเสร็จเรียบร้อย 
    แล้วนะครับ  ก็ขอให้ผู้ที่เก่ียวข้องออกประชำคมร่วมกันนะครับ  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ :   มีอะไรจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
นำยยกฯ 
ที่ประชุม :   ไม่มี 

เลิกประชุมเวลำ  ๑๑.๓๐  น.  
 (ลงชื่อ) ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 

  (ลงชื่อ)ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
               (นำยสุนทร  พิมพำค ำ) 
    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม คณะผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 

วันจันทร์ ที่   ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

๑ นำยสุนทร  พิมพำค ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สุนทร  พิมพำค ำ 
๒ นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุตสมำ  ช ำนำญพล 
๓ นำยสถิตย์   เฉยไสย รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สถิตย์   เฉยไสย 
๔ นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ นักทรัพยำกรบุคล ช ำนำญกำร รัชนีย์  ภูขะมำ 
๕ นำงยุภำวดี  ภูผำหลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ยุภำวดี  ภูผำหลวง 
๖ นำงคมคิด  ภูอำภรณ์ ผู้อ ำนวยกองคลัง คมคิด  ภูอำภรณ์ 
๗ สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง หัวหน้ำส ำนักปลัด สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง 
๘ นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ กำนดำ  วิไลสิทธิ์ 
๙ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ อนงค์  ภูระบัตร 

๑๐ นำงสำวอุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุไรรัตน์  ภูด่ำนงัว 
๑๑ นำงสำวสุจิตตรำ  กิ่งผำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สันทนำกำร สุจิตตรำ  กิ่งผำ 
๑๒ นำยธงศักดิ์  อินทพรม พนักงำนขับรถดับเพลิง ธงศักดิ์  อินทพรม 
๑๓ นำงเสถียร  ทองน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน เสถียร  ทองน้อย 
๑๔ นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ ครูผู้ดูแลเด็ก มยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ 
๑๕ นำงส ำอำง  ภูหัวตลำด จ้ำงเหมำบริกำร ส ำอำง  ภูหัวตลำด 
๑๖ นำงสำวปริศนำ  ทองดอนบม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ปริศนำ  ทองดอนบม 
๑๗ นำงสำวกษมำ  ปะนะมัง นักพัฒนำชุมชน กษมำ  ปะนะมัง 
๑๘ นำยนิรุช  หมั่นสะเกษ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ นิรุช  หมั่นสะเกษ 
๑๙ นำยสมศักดิ์  อุปภำ จ้ำงเหมำบริกำร สมศักดิ์  อุปภำ 
๒๐ นำยมงคล  อินอุ่นโชติ จ้ำงเหมำบริกำร มงคล  อินอุ่นโชติ 
๒๑ นำยชำติ  ภูกันดำร พนักงำนขับรถยนต์ ชำติ  ภูกันดำร 
๒๒ นำงสำวจันทร์สุดำ  ภูอ่อน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จันทร์สุดำ  ภูอ่อน 
๒๓ นำงสำวสุกัญญำ  หมั่นสะเกษ จ้ำงเหมำบริกำร สุกัญญำ  หมั่นสะเกษ 
๒๔ นำงสำววรรณวิภำบำงส ำรวจ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ วรรณวิภำบำงส ำรวจ 
๒๕ นำงสุรีพร  ขันธมูล ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร สุรีพร  ขันธมูล 
๒๖ นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร ดวงเนตร  ภูอำกำศ 
๒๗ นำยปิยรัตน์  ภูกันดำร ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ ปิยรัตน์  ภูกันดำร 
๒๘ นำงสำวร ำไพ  หำญโงน จ้ำงเหมำบริกำร ร ำไพ  หำญโงน 
๒๙ นำยพงศกร  ภูมำศ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล พงศกร  ภูมำศ 
๓๐ นำงสำยทองหำรฟ้ำเลื่อน นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร สำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน 

 
  



- ๒ - 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำยประดิษฐ์  ภูอ่อน รองนำยกฯ  
๒ นำงสุวชิต  เกื้อปัญญำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  
๓ นำงธิดำรัตน์  ภูเพ็งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
๔ นำงสำวภิรม  ภูด่ำนงัว จ้ำงเหมำบริกำร  
๕ นำงขวัญเมือง  พิมพำค ำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๖ นำงอรอุมำ  เรืองสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกองช่ำง  
๗ นำยพงษ์ศักดิ์  นำมพุทธำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๘ นำงจันมณี  เชำว์พำนิช ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๙ นำงดวงใจ  สะโนนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

๑๐ นำยสมำน  เทียบมำก นักกำรภำรโรง  
๑๑ นำงรัตณวัลย์  อินอุ่นโชติ พนักงำนจ้ำงทั่วไป  
๑๒ นำงมะลัย  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๓ นำงอรอนงค์  จ่ำไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๔ นำงกุลสินี  ภูแล่นนำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๕ นำงสำวกชพร  ภูกันดำร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๖ สิบเอกปิยณัฐ  ศรีรังษ์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  
๑๗ นำยชัยรัตน์  เหล่ำพร จ้ำงเหมำบริกำร  
๑๘ นำงอนงค์  ภูระบัตร เจ้ำพนักงำนพัสดุ  
๑๙ นำงรัดตนันต์  ภูส ำรอง นักวิชำกำรคลังปฏิบัติกำร  
๒๐ นำงสำคร  ภูวอง เลขำนำยกฯ  
๒๑ นำยนิกรณ์  ภูกำบิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  
๒๒ นำยสมำน  เทียบมำก นักกำรภำรโรง  
๒๓ นำยธง  ศิริโยธำ นำยช่ำงโยธำ ช ำนำญงำน  
๒๔ นำยบงกำร  ค ำศิริรักษ์ ผู้อ ำนวยกองช่ำง  
๒๕ นำยบรรลุ  ภูชัน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ  
๒๖ จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงษ์ค ำ เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
๒๗ นำยส ำลี  แพงโพนทอง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร  
๒๘ นำยสมดี  ภูแสงสั่น ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  
๒๙ นำยประพันธ์  จันทะประทัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ  
๓๐ นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ  
๓๑ นำยกิตติ  ภูคงสี จ้ำงเหมำบริกำร  

 
 

  



- ๓ – 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
   เมื่อได้เวลำ ๐๙.๓๐ น.  ที่ประชุมมำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยสุนทร  พิมพำค ำ  นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ได้เปิดกำรประชุมประจ ำเดือนธันวำคม  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๑ 

ระเบียบวารที่ ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เชิญรองพุตสมำแจ้งให้ที่ประชุมทรำบตำมที่ได้ไปประชุมประจ ำเดือนอ ำเภอวันที่ ๒ 
นำยกฯ                       ธันวำคมที่ผ่ำนมำ  เชิญครับ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล : เรียนท่ำนนำยก ท่ำนปลัด และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมได้รับมอบหมำยให้ไปประชุมรอง
นำยกฯ                       หัวหน้ำส่วนรำชกำร ที่อ ำเภอยำงตลำด ที่ผ่ำนมำ ซึ่งก็มีเรื่องแจ้งให้ทรำบหลำย 
  เรื่องนะครับ 

๑. กำรเตรียมกำรป้องกันลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑/๒๕๖๒ ให้
ตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำลปีใหม่  ซึ่งจะมีประชำชนสัญจรไปมำเป็นจ ำนวน
มำก จึงให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเตรียมควำมพร้อมในกำรตั้งจุดตรวจ ไฟแสงสว่ำง 
กรวยตั้ง เจ้ำหน้ำที่ประจ ำจุดตรวจห้ำมดื่มสุรำ และจุดตรวจหลักของอ ำเภอยำงตลำดจะ
มี ๕ จุดตรวจหลัก และของเรำก็อีกจุดตรวจหนึ่งที่อยู่ใน ๕ จุด ตรวจของอ ำเภอยำงตลำด  
และใน ๕ จุดตรวจหลักก็จะมีรองผู้ว่ำจังหวัดกำฬสินธุ์ออกตรวจก็ให้เตรียยมควำมพร้อม
นะครับ   หัวข้อในกำรรณรงค์ขับรถมีน้ ำใจรักษำวินัยกำรจรำจรช่วงควบคุมเค้นระหว่ำง
วันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๑  ถึง  วันที่ ๒ มกรำคม  ๒๕๖๒  มำตรกำรถนนปลอดภัยหนึ่ง
ท้องถิ่นหนึ่งถนนปลอดภัยโดยให้อปท.ทุกแห่งจัดให้มีถนนปลอดภัยและให้สร้ำงวินัย
จรำจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องส ำรวจและตรวจสอบลักษณะสภำพ
ของถนนจุดเสี่ยงต่ออันตรำยและปรับปรุงให้มีควำมปลอดภัย เตรียมควำมพร้อม
กำรแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพและกู้ภัย ในด้ำนบุคลำกรและระบบติดต่อสื่อสำรกำรสั่งกำร
ประสำนงำนและแบ่งมอบพ้ืนทีค่วำมรับผิดชอบของหน่วยกำรแพทย์ฉุกเฉินในเครื่อข่ำย
และด ำเนินกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทำงถนนทำงอ ำเภอเน้นมำนะครับ ก็ให้ส่วนที่
รับผิดชอบจัดหำอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้พร้อมนะครับกระทรวงมหำดไทยก็เน้นมำถ้ำหำกจุด
ไหนที่มีอุบัติเหตุเสียชีวิตมำกก็ไม่อยำกให้เกิดขึ้น ซึ่งยำงตลำดก็มีหลำยหมู่บ้ำนที่เป็น
ทำงผ่ำนของประชำชนสัญจรมำจำกกรุงเทพฯ  จุดบริกำรทำงเข้ำต ำบลหนองอิเฒ่ำ ก็ให้
พวกเรำเตรียมควำมพร้อมและให้เจ้ำหน้ำที่ผูรับผิดชอบส ำรวจรำยชื่อผู้มีควำมสมัครใจที่
จะเข้ำอยู่เวรยำมในช่วงดังกล่ำว และจัดประชุมก่อนที่จะเข้ำเวรนะครับ 

๒.  ชว่งเทศกำลปีใหม่ก็ให้เฝ้ำระวังกำรเกิดไฟไหม้ เพรำะเป็นช่วยฤดูหนำวส่วนมำกมักจะ 
     เกิดไฟไหม้นะครับ ก็ขอให้ฝ่ำยป้องกันเตรียมควำมพร้อมในด้ำนอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่จะท ำ 
     กำรช่วยเหลือเมื่อเกิดไฟไหม้ได้ทันท่วงที  ในเรื่องอุปกรณ์ในกำรดับเพลิงเรื่องรถน้ ำ ถัง 
ดับเพลิง ก็มอบให้งำนป้องกันตรวจสอบและเตรียมควำมพร้อมให้พร้อมอยูเสมอนะครับ 
๓.  กำรประชุมแผน แผนพัฒนำท้องถิ่นของ อบจ. ของจังหวัดซึ่งผมได้ไปประชุมแทนท่ำน 
     นำยก แผนจังหวัดปี ๖๒ กำร่อสร้ำงถนน คสล. ต ำบลหนองอิเฒ่ำ ได้ ๓ เส้น คือ 
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 - หนองอิเฒ่ำ-โคกสำย 
    - หมู่ที่ ๕-บ้ำนค ำไฮ 
    - หมู่ที่ ๖ ดอนกลอย-ไปวัดอร่ำมมงคล ยำงตลำด 
    และมีเพ่ิมเติมจำกหมู่ที่ ๕-ค ำไฮ ระยะทำง งบประมำณไม่เกินห้ำแสนบำทเป็นงบของ 
อบจ.นะครับ  ปี ๖๒ มีงบประมำณ ๑๐ ล้ำน โดยกระจำยงบออก ๘ อ ำเภอ ในปี ๖๓ ทั้งหมด
ประมำณ ๑๓ โครงกำร ให้ส่งโครงกำรไม่เกิน  ๗  ธันวำคม ส่วนอ ำเภอจะส่งวันไหนยังไม่
ทรำบต้องคัดกรองระดับอ ำเภอก่อน โดยให้ส่งเทศบำลต ำบลอิตื้อภำยในวันที่ ๗ ธันวำคมนะ
ครับ  งบของจังหวัดของอ ำเภอยำงตลำดมีประมำณ ๓ โครงกำรที่บรรจุไว้ในแผน
ปีงบประมำณ ๖๓ หลำยต ำบลยังไม่ได้ งบประมำณที่ได้รับจัดสรรประมำณสำมร้อยกว่ำล้ำน
บำท แผนต่ำง ๆ ที่ส่งไปกรมงบประมำณท้ังหมด หกร้อยล้ำนบำทแต่กรมได้จัดจัดสรรมำให้
จังหวัดสำมร้อยล้ำนบำทเน้นโครงกำรด้ำนถนนกำรท่องเที่ยว เริ่มจำกสะพำนเทพสุดำแยกไป
ตำมแหล่งท่องเที่ยว ถ้ำไม่ได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศำสตร์จังหวัด เวลำจะของบประมำณจำก
กรมก็ขอไม่ได้นะครับก็เรียนให้ทรำบนะครับ 
๔.  เกี่ยวกับโครงกำรศูนย์อ ำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ อ ำเภอได้ก ำหนดอ ำเภอ 
ยิ้มเคลื่อนที่ประจ ำเดือนธันวำคม ๒๕๖๑ ในวันที่  ๒๑  ธันวำคม  ๒๕๖๑  ณ ส ำนักงำน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตอกแป้น  เริ่มตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ น.  

 ๕.  โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อ ำเภอก ำหนดโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
นำยอ ำเภอพำไปวัดประจ ำเดือนธันวำคม ๒๕๖๑  ก ำหนดวันที่ ๑๘  ธันวำคม  ๒๕๖๑ 
ณ วัดโพธิ์ศรีค ำไฮ หมู่ที่ ๑ ต ำบลหนองตอกแป้น  
 ๖. บุญคูณลำนอ ำเภอยำงตลำดตอนนี้ยังไม่ก ำหนดวันแตเสนอในที่ประชุมไว้ ซึ่งก็ได้รับ 
อุดหนุนจำก อบจ.เป็นเงินสองแสนบำทนะครับ ผมก็ขอเรียนให้ทรำบแค่นี้ก่อนนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑) 
ที่ประชุม มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เรื่องลดอุบัติเหตุช่วงวันที่ ๒๗ ธนัวำคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒ มกรำคม ๒๕๖๒ เป็นอย่ำงไร
นำยกฯ                       อุปกรณ์พร้อมหรือยัง 
จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงษ์ค ำ : พร้อมแล้วครับ  ผมคิดว่ำจะก ำหนดจุดเวรยำมจุดเดียวครับหนองอิเฒ่ำเรำก็อยู่ในจุดหลัก 
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯซึ่งจุดหลักก็จะอยู่ถนนสำยหลักใช่ไหมครับ  ส่วนกำรอยู่เวรยำมผมก็ส ำรวจควำมต้องกำรอยู่ 
 และก็จะเบิกจ่ำยตำมควำมเป็นจริงถ้ำไม่มำอยู่เวรยำมก็จะส่งเงินคืนถือปฏิบัติตำมระเบียบ 
   ครับ  กำรตั้งจุดเดียวก็เพ่ือลดจ ำนวนคนอยู่เวรยำมครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : เรื่องรถดับเพลิงพร้อมนะครับ ถังดับเพลิงก็ให้ป้องกันจัดท ำบันทึกข้ึนมำเพ่ือด ำเนินกำรจัดซื้อ
นำยกฯ                       ได้เลยนะครับ 
  เรื่องแผนเพ่ิมโครงกำรหมู่ 5-ไปบ้ำนค ำไฮเป็นอย่ำงไรครับ  
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นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล : งบประมำณเหลือจ่ำยจำกงบประมำณโครงกำรละห้ำแสนนอกเหนือจำกงบประมำณที่ขอไว้
รองนำยกฯ                   ครับ  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : แผนของจังหวัดต้องกำรโครงกำรปรับปรุงวังไทรงำมจะได้ไหม 
นำยกฯ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล : งบประมำณส ำหรับกำรท่องเที่ยว ห้ำแสนบำทถึงหนึ่งล้ำนบำทครับ สถำนที่เรำพร้อม 
รองนำยกฯ                  งบประมำณพร้อมแต่บุคลำกรที่จะมำเขียนแบบโครงกำรผมยังไม่ได้ปรึกษำหำรือกับ ผอ.กอง 
ช่ำงว่ำจะเขียนโครงกำรทันเวลำไหมจ ำนวน ๓ โครงกำร ก็มีวังไทน หมู่ที่ ๙  และหนองค้อ ซึ่ง 
เขำจะให้ส่งโครงกำรไม่เกินวันที่ ๗ ธันวำคม ผอ.ช่ำงไม่อยู่ผมก็ได้ปรึกษำหำรือกับช่ำงธง  ศิริ 
โยธำ นำยช่ำงโยธำต ำบลโคกพระเขำบอกว่ำให้ไปวัดบริเวณท่ีจะก่อสร้ำงและให้ไปเอำแบบ 
มำตรฐำนของกรมที่ดินมำวำงใส่และจะเอำอะไรก็วำงลงไปแล้วค่อยตัดออก โดยน ำเอำแบบ 
มำตรฐำน ถ้ำไม่เอำแบบมำตรฐำนก็จะไม่ผ่ำนนำยช่ำงธงแนะน ำมำครับ เพรำะงบเป็นงบของ 
กรม ซึ่งให้เรำน ำเอำแบบมำตรฐำนมำวำงตรงที่เรำจะก่อสร้ำงแล้วมันจะง่ำยขึ้นครับ ผมได้ 
ประสำนกับ ผอ.กองช่ำงยังไม่ได้เลยขอปรึกษำกับท่ำนนำยกว่ำจะขอยืมตัวของนำยช่ำงธง 
หรือนำยช่ำงของต ำบลหนองตอกแป้นมำช่วยเขียนแบบจะได้ไหม เพรำะมีแบบมำตรฐำนอยู่ 
                               แลว้ถ้ำได้บุคลำกรมำเขียนแบบก็คงจะทันครับ 
นำยสถิตย์  เฉยไฉย :  เรียนท่ำนนำยก ท่ำนรองนำยก และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กำรขอตัวบุคลำกรมำเขียน
รองปลัดฯ    แบบขอได้ แต่ผู้เซ้นรับรองแบบเป็นท่ำน ผอ.กองช่ำง แล้วท่ำน ผอ.กองช่ำงจะเซ็นรับรอง 
                                 ให้ไหม และก็ต้องหำค่แทบแทนให้เขำอีก 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  เดี๋ยวประสำนกับ ผอ.กองช่ำงก่อน ก็ขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ที่ได้ร่วมกันจัดท ำซุ้มรับเสด็จ
นำยกฯพระเทพฯและผู้ที่ไปร่วมงำนวันที่ ๕ ด้วย  และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องค่เช่ำบ้ำนของจ่ำเอกฐิติ 
                                 พงษ์เป็นอย่ำงไรถึงข้ันตอนไหน 
จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงษ์ค ำ : ก ำลังหำรืออ ำเภอครับ 
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ก็ให้ดูถ้ำถูกระเบียบก็ให้ด ำเนินกำรเบิกได้ 
นำยกฯ 
นำยสถิตย์  เฉยไฉย :  ค่ำเช่ำบ้ำนให้ด ำเนินกำรตำมแบบ ๖๐๐๕  
รองปลัดฯ     
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  เป็นค่ำเช่ำซื้อไม่ใช่หรือ 
นำยกฯ 
นำยสถิตย์  เฉยไฉย :  ใช่ครับเป็นค่ำเช่ำซื้อตำมข้อ ๑๔ ครับ ที่ไม่เคยมีบ้ำนเป็นของตัวเองต้องตรวจสอบดูก่อน
รองปลัดฯ    ครับ ในกรณีหำรือก็เพ่ือป้องกันควำมผิดให้กับคณะกรรมกำร ก็ให้เสนอแบบ ๖๐๐๕ ขึ้น 
 หำนำยกถ้ำถ่ำนนำยกอนุมัติก็ต้องท ำกำรตรวจสอบว่ำภรรยำเคยมีบ้ำนในพ้ืนที่ไหม และ 
 ตัวเองเคยมีบ้ำนในพ้ืนที่มำก่อนไหมก็ต้องตรวจสอบก่อนนะครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  งำนโครงกำรในข้อบัญญัติของปี ๖๑ จะเซ็นสัญญำไว้ก่อนได้ไหมทุกโครงกำรที่ยังไม่ได้ 
นำยกฯ     ด ำเนินกำร  
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นำงคมคิด  ภูอำภรณ์     :  ตอนนี้กองช่ำงยังไม่ได้ท ำปรำณกำรข้ึนมำค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ขั้นตอนแรกจะท ำอย่ำงไร 
นำยกฯ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์     :  ตอนแรกก็คือแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกำง 
ผอ.กองคลัง 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ขั้นตอนก ำหนดรำคำกลำงก็คือช่ำงใช่ไหม 
นำยกฯ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์     :  ใช่ค่ะ ถ้ำแต่งตั้งข้ึนไป ผอ.กองช่ำงก็ไม่เอำด้วยค่ะเลยต้องรอให้กองช่ำงเสนอขึ้นมำค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
นำยสถิตย์  เฉยไฉย :  ตำมระเบียบปี ๖๐ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง 
รองปลัดฯ     
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง ผอ.กองช่ำงเป็นประธำนทุกตัว และให้หำผู้เข้ำร่วม
นำยกฯ      อีก ๒ คน ให้ท่ำนรองพุตสมำด ำเนินกำรนะครับให้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์     :  ขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง เมื่อ
ผอ.กองคลัง                   ท ำบันทึกเสนอขึ้นมำแล้ว ก็จัดท ำประกำศ ๓ วัน แล้วผู้รับจ้ำงก็จะมำยื่นข้อเสนอ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  กำรเบิกค่ำเดินทำงไปรำชกำรนำยประพันธ์  ได้เดินทำงไปรำชกำรขอให้ด ำเนินกำรเบิกค่ำ
นำยกฯ                        เดนิทำงให้ด้วย   
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ   :  ท ำเรื่องขึ้นมำให้ ผอ.กองเป็นผู้เซ็นอนุญำตก่อนถ้ำ ผอ.กองไม่เซ็นอนุญำตก็ไม่สำมำรถเบิก
นักวิชำกำรเงินและบัญชี     ได้ 
นำยสถิตย์  เฉยไฉย :  กำรเบิกค่ำเดินทำงไปรำชกำร ต้องมีค ำสั่งอนุญำตไปรำชกำรก่อน ถ้ำเร่งด่วนก็ใช้บันทึกขอ 
รองปลัดฯ    นุญำตไปรำชกำรก็ได้ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  กำรอยู่เวรยำมก็ขอให้ผู้ปฏิบัติหน้ำอยู่เวรยำมปฏิบัติหน้ำด้วยถ้ำเกิดอะไรขึ้นช่วงอยู่เวรยำมผู้ 
นำยกฯ   ปฏิบัติหน้ำที่ไม่อยู่ถ้ำมีผู้มำร้องเรียนนำยกช่วยอะไรไม่ได้ถ้ำไม่ปฏิบัติหน้ำที่  และจะด ำเนิน 
กำรตำมระเบียบ    เรื่องกำรลำก็ขอให้ดูด้วยว่ำช่วงไหนมีงำนในหน้ำที่ต้องท ำให้เสร็จในช่วง 
                                 นัน้ก็อย่ำพ่ึงลำพักผ่อน ก็ขอให้ดูด้วย เรื่องกำรอบรมระหว่ำงรองปลัดและหัวหน้ำ 
   ส ำนักงำนปลัดให้เลือกไปคนหนึ่งนะครับพรำะเป็นหลักสูตรเดียวกัน 
นำยสถิตย์  เฉยไฉย :  กำรไปอบรมก็เพ่ือจะน ำควำมรู้มำใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรไปอบรมผู้ใต้บังคับบัญชำได้ไป 
รองปลัดฯ    ส่วนผู้บังคับบัญชำไม่ได้ไปประสทธิภำพกำรท ำงำนก็จะไม่มีนะครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  อนุญำตให้ไปหนึ่งคนครับกองคลังใครขอเก้ำอ้ีสำมตัว 
นำยกฯ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์     :  รัดตนัน  นัท และอนงคค์่ะ เพรำะเก้ำอ้ีพังค่ะ                      
ผอ.กองฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ผมขอได้ไหมเก้ำอ้ี 
นำยกฯ 
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นำงคมคิด  ภูอำภรณ์     :  ให้ท ำบันทึกขึ้นมำค่ะเป็นของส ำนักปลัด และต้องดูในข้อบัญญัติด้วยค่ะว่ำได้ตั้งไว้ไหม                      
ผอ.กองฯถ้ำไม่มีในข้อบัญญัติก็ให้ขอสภำค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : จะประชุมสภำวันไหน 
นำยกฯ 
นำยนิกรณ์  ภูกำบิน      :  วันที่  ๑๑ ธันวำคม  ครับ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ส ำนักปลัดขอสภำให้ด้วยนะครับเพรำะเก้ำอ้ีผมพังแล้ว 
นำยกฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  เรื่องเทสปูนไม่ท ำไม่ได้หรือครับ ระเบียบได้ไหมงำนงบประมำณน้อย 
นำยกฯ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์     :  ต้องท ำค่ะเพรำะเป็นระเบียบใหม่ค่ะ                      
ผอ.กองฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ลูกปูนเขำเอำงำนละ ๒,๐๐๐ บำท 
นำยกฯ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์     : งบประมำณแสนละหนึ่งพันค่ะ งำนละหนึ่งพันค่ะ                      
ผอ.กองฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ดวงเนตรเงินสะสมปี ๖๑ มีเท่ำไหร่ 
นำยกฯ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ   :  มีมำกอยู่ค่ะเพรำะเข้ำมำช่วงกลำงเดือนกันยำถึงปลำยเดือนค่ะ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี     เงินภำษีมูลค่ำเพ่ิมเข้ำมำสองงวด ๆ ละ ๗๐๐,๐๐๐ บำท 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ปีนี้จะท ำข้อบัญญัติก่อนได้ไหม ผอ.กองคลัง 
นำยกฯ 
นำงคมคิด  ภูอำภรณ์     : ต้องท ำในช่วงไตรมำตรที่สองหรือสำมค่ะ                      
ผอ.กองฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  เรื่องพนักงำนจ้ำงเรื่องภิรม จะท ำอย่ำงไร จะให้ท ำต ำแหน่งอะไร จะให้ขึ้นมำอยู่ 
นำยกฯส ำนักงำน เพรำะต ำแหน่งของเขำอยู่ศูนย์เด็กเล็ก แต่จะให้มำท ำงำนที่ส ำนักงำน หัวหน้ำ 
   ส่วนจะท ำอย่ำงไรจะช่วยกันอย่ำงไร 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์     :   เนื่องจำกภิรมไม่มีคุณวุฒิจ้ำงได้เฉพำะต ำแหน่งแม่บ้ำน  ครั้งที่เคยปรึกษำหำรือกันก็ช่วย
ผอ.กองกำรศึกษำ             เพ่ือให้มีงำนท ำจึงเปลี่ยนไปเป็นต ำแหน่งแม่บ้ำนที่ศูนย์เด็กเล็กค่ะ   
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  จ้ำงเป็นต ำแหน่งช่วยนักพัฒนำชุมชนได้ไหม 
นำยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์     :   ไม่ได้ค่ะเพรำะเขำไม่มีวุฒิค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ              
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงมีปัญหำไหมถ้ำบันทึกกำรปฏิบัติงำนปฏิบัติคนละอย่ำงกับกำร
นำยกฯ   ปฏิบัติงำน 
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นำงคมคิด  ภูอำภรณ์     : ก็ให้ไปปฏิบัติหน้ำที่ตำมงำนจ้ำงไปเลยค่ะ                      
ผอ.กองฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ครูยุถ้ำเกิดว่ำภิรมไปท ำงำนศูนย์เด็กเล็กจะให้ท ำอะไรบ้ำงตำมต ำแหน่งที่จ้ำง 
นำยกฯ  
นำงมยุวรรณ์  มำตรบรรเทำ : พูดตำมควำมเป็นจริงนะค่ะหนูได้ยินกระแสมำว่ำพ่ีภิรมไม่สบำยก็เลยไม่อยำกให้ไปคุกคลี
ครูผู้ดูแลเด็ก                     กับเด็ก ๆ เพรำะเด็กมีภูมิคุ้มกันต่ ำค่ะ อีกอย่ำงถ้ำผู้ปกครองเขำทรำบเขำจะไม่น ำ 
                                    ลูกหลำนมำโรงเรียนค่ะ กำรปฏิบัติงำนก็ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ ห้องเรียนทุกอย่ำงค่ะ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล     : ขออนุญำตครับเมื่อวำนภิรมได้เข้ำมำปรึกษำผมและเล่ำเรื่องป่วยให้ผมฟังว่ำ กำรรักษำ 
รองนำยกฯ                       โรงพยำบำลให้กินยำติดต่อกันเป็นประมำณ  ๖  เดือนครับจึงไม่อยำกให้ไปคุกคลีกับเด็ก 
      ในช่วงรักษำตัวพอรักษำตัวหำยแล้วถึงจะให้ลงไปตำมต ำแหน่งที่จ้ำง ในกำรจ้ำงมำ 
      ปฏิบัติงำน จะให้ปฏิบัติงำนคนละหน้ำที่กับท่ีจ้ำง แล้วคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำงจะอนุ 
      โรมให้ไหมในช่วงรักษำตัวขอปรึกษำหำรือครับ 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง  :  ส ำนักงำนปลัดมีพนักงำนจ้ำงเต็มตำมจ ำนวนงำนที่มีอยู่แล้วก็ขอให้เป็นงำนกำรศึกษำ 
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด           เป็นผู้รับผิดชอบต ำแหน่งงำนนี้ครับ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์     :  กองกำรศึกษำก็ขำดเฉพำะต ำแหน่งแม่บ้ำนค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ              
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ไม่เกี่ยวกับต ำแหน่งงำน ชื่ออยู่กองกำรศึกษำแต่ให้มำปฏิบัติงำนที่ส ำนักงำนปลัด 
นำยกฯจะได้ไหม  กองกำรศึกษำจะขอครูเพ่ิมได้ไหม 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์         :  ได้ค่ะนักเรียนเรำมีจะได้ครูเพ่ิมอีก ๑ คน แต่ต้องท ำเอกสำรขึ้นมำมำกหลำยอย่ำง ซึ่งก็ได้ 
ผอ.กองกำรศึกษำ             ไปแจ้งครูศูนย์แล้ว 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ไม่ต้องกำรครู ต้องกำรพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
นำยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์         :  ได้ค่ะแต่ก็ต้องท ำเหมือนกัน 
ผอ.กองกำรศึกษำ              
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  นักทรัพยำกรบุคคลได้รำยงำนต ำแหน่งว่ำงไหมของครูพร 
นำยกฯ 
นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ       :  ไม่ได้รำยงำนค่ะต้องรอมติก.ก่อนถึงจะด ำเนินกำรได้ต่อไปค่ะ โดยยังไม่ต้องรำยงำน
นักทรพยำกรบุคคล              ต ำแหน่งว่ำง ถ้ำเรำต้องกำรเมื่อมติครูพรให้ออกจำกรำชกำรแล้วก็ให้ดูเด็กก่อนว่ำจะขอ 
                                     ได้ไหม   
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์         :  ผู้ที่จะมำในต ำแหน่งนี้ต้องมีใบประกอบวิชำชีพครู 
ผอ.กองกำรศึกษำ              
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ส ำอำงค์มีไหมใบประกอบวิชำชีพครู 
นำยกฯ 
นำงส ำอำง  ภูหัวตลำด       :   ไม่มีค่ะ 
จ้ำงเหมำบริกำร 
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นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ       :  มีใบประกอบวิชำชีพครูและใบผ่ำนงำนระยะเวลำ ๕ ปี ด้วยค่ะเพรำะเป็นต ำแหน่งเป็น 
นักทรพยำกรบุคคล             ผู้ดูแลเด็กทักษะจึงต้องมีเอกสำรทั้งสองอย่ำงประกอบค่ะ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ตกลงรอมติ ก. ก่อนใช่ไหมถึงจะด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป 
นำยกฯ 
นำงสำวรัชนีย์  ภูขะมำ       :  ใช่ค่ะมติ ก.ออกมำก่อนถึงจะออกสค ำสั่งออก ถึงจะด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไปค่ะ 
นักทรพยำกรบุคคล              
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ผอ.กองช่ำง  ปลัด   หัวหน้ำส่วนมีอะไรจะเสนออีกไหม 
นำยกฯ 
นำยสถิตย์  เฉยไสย    :  เรียนท่ำนนำยก และผู้เข้ำประชุมทุกท่ำนครับ เรื่องเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่  ละทิ้งรอง
ปลัดฯ       หน้ำที่ของพนักงำนจ้ำง  ผอ.กองพูดเกี่ยวกำรไม่มำปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนจ้ำง ก็ให้ 
 ผอ.กองหัวหน้ำส่วนแต่ละส่วนท ำข้อตกลง ถ้ำไม่ไหวจริง ๆ ก็ให้ท ำบันทึกข้ึนมำ ท ำงำน 
 ให้มีควำมสุข  กรณีเคลสกรณีผู้ช่วยนักทรัพย์เป็นตัวอย่ำงที่ท ำบันทึกขึ้นมำ ท่ำนนำยกให้ 
       ดูพฤติกรรมไปอีกก่อนสัก ๑ เดือน ค่อยด ำเนินกำรในขั้นต่อไป ซึ่งหัวผู้ควบคุมก็มีหน้ำที่ 
       สอนงำนให้กับผู้ช่วยก็ขอให้ปฏิบัติตำมข้ันตอนก็ให้พูดกันนะครับ ผมก็มีข้อเสนอแนะ 
       เท่ำนี้ครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนก็ให้หัวหน้ำแต่ละงำนเป็นผู้ก ำกับดูแลนะครับ 
นำยกฯหัวหน้ำส ำนักมีอะไรจะเสนอไหมครับ 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง  :  ขอแจ้งให้ส่งแบบข้อตกลงแบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๖๒ อ้ำงถึง 
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด           ประกำศจังหวัดกำฬสินธุ์เรื่องหลักเกณฑ์และผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล  
 พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันที่ ๑๐ ธันวำคม ๒๕๕๘ ในข้อ ๕ ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ ในข้อ ๑๐ 
  ผู้อ ำนวยกำรกอง หัวหน้ำส่วน ให้บังคับบัญชำท ำข้อตกลงผลกำรประเมินผลกำร 
 ปฏิบัติงำน ในช่วงนี้ผมก็ได้แจ้ง ในส่วนของส ำนักงำนปลัดให้ส่งข้อตกลงภำยใน ๒๖ 
       พฤศจิกำยนนะครับ ซึ่งได้ล่วงเลยระยะเวลำมำแล้วแต่ก็มีบำงส่วนที่ส่งแล้วนะครับ 
       พนักงำนส่วนต ำบลก็ยังขำดนักพัฒนำชุมชนนะครับที่ยังไม่ส่ง ส่นของพนักงำนจ้ำงก็ยัง 
       ขำด ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ป้องกัน  พนักงำนขับรถยน์  ผู้ช่วยนักทรัพย์ ถ้ำด ำเนินกำรเสร็จผม 
       ก็จะรำยงำนผู้บังคับบัญชำต่อไป แจ้งให้ทรำบตำมระเบียบกำรประเมินครับ 
นำยสถิตย์  เฉยไสย    :  เรียนท่ำนนำยก และผู้เข้ำประชุมทุกท่ำนครับ เรื่องประกำศกำรใช้รถ ซึ่งหัวหน้ำพัสดุ 
รองปลัดฯ ได้ประกำศหลักเกณฑ์ใช้รถไปแล้วนะครับ  รถส่วนกลำง รถดับเพลิง รถEMS กำรขอใช้ 
 รถยืมรถ งำนอ่ืนก็มีค่ำใช้จ่ำย ค่ำน้ ำมันรถ ค่ำเบี้ยเลี้ยงส ำหรับคนที่ไปนะครับ เป็นไปตำม 
 ระเบียบนะครับ เรื่องส่วนของเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบรถก็จะเป็นพนักงำนขับรถทุกท่ำนใน 
 กำรมอบหมำยหน้ำที่ กำรก ำกับดูแลรถ มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งก็มี ส่งประกำศให้ทุก 
 ส่วนทรำบนะครับในกำรควบคุมรถ ในกำรควบคุมรถก็มีหลำยคน บำงครั้งหัวหน้ำส่วนก็ 
 ไม่อยู่ก็ให้ผู้ควบคุมรถเซ็นตรวจสอบมำก่อน นำยบรรลุ  ภูชัน ดูแลขับรถจักรยำนยนต์ 
 นำยชำต  ภูกันดำรดูแลและขับรถส่วนกลำงหมำยเลทะเบียน บท ๑๙๙๙  รถกู้ชีพกู้ภัย 
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 นำยนิรุช  หมั่นสะเกษ เป็นผู้ดูแลและขับพนักงำนจ้ำงเหมำก็อนุญำตให้ขับได้คือนำย 
 ชัยรัต์ และนำยสมศักดิ์  ส่วนรถอีแต๋นมอบให้นำยอ ำนำจ  ภูอำกำศ เป็นคนขับและดูแล 
  รถดับเพลิงมอบให้นำยธงศักดิ์  อินทะพรมเป็นคนขับและดูแล รถส่วนกลำงมอบให้นำย 
 ปิยรัตน์ และนำยจิตติเป็นคนขับและดูแล ทุกส่วนที่ได้รับมอบหมำยสำมำรถขับรถได้ทุก 
 คันหำกมีเหตุจ ำเป็นนะครับก็ให้ดูแลช่วยกันนะครับ 
สิบเอกเฉลิมพล  คุณำเมือง  :  เรื่องรถส่วนกลำงหมำยเลขทะเบียน บท ๑๙๙๙ ผมก็ได้มอบให้นำยชำตเป็นผู้ก ำกับดูแล 
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด           ก็ให้รำยงำนขึ้นมำตรวจสอบขึ้นมำและจดบันทึกตรวจเช็ครถข้ึนมำ ผมแจ้งทุกวันแต่ไม่ 
       ปฏิบัติตำม ผมขอเรียนถำมท่ำนนำยกจะให้ผมด ำเนินกำรอย่ำงไรซึ่งจะเกิดควำมเสียหำย 
       ต่อทำงรำชกำร ซึ่งรถคันดังกล่ำวได้จอดนำนแล้วไม่ได้ใช้งำน ซึ่งผมได้สั่งกำรให้ 
       ด ำเนินกำรตรวจเช็คและท ำบันทึกขึ้นมำถ้ำไม้เข้ำใจก็ให้มำปรึกษำแต่ก็ไม่ด ำเนินกำร 
       อะไรเลย จะให้ด ำเนินกำรอย่ำงไรครับ ถ้ำยังไม่ด ำเนินกำรอะไรผมก็จะรำยงำนตำม 
       ระเบียบต่อไป  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ช่ำงมำดูรถเขำบอกว่ำอย่ำงไรฐิ 
นำยกฯ 
จ่ำเอกฐิติพงษ์  หงค ำ         :  มีควันด ำออกท่อไอเสียอำจเป็นเกี่ยวกับแหวนลูกสูบหรืออะไรก็ยังไม่แน่ชัดเพรำะยังไม่ได้
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ รื้อดูครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  คนที่รับผิดชอบก ำกับดูแลและขับไม่ดูไม่รักษำท ำให้น้ ำมันเครื่องขำดจึงท ำให้รถเสีย 
นำยกฯซ่อมแล้วก็เสียเพรำะขำดกำรดูแลรักษำให้ดี 
นำยสถิตย์  เฉยไสย    :  เรื่องรถด ำ (บท ๑๙๙๙) ผมได้ข้อมูลจำกฐิเป็นประโยชน์มำกมี ๒ ประเด็น 
รองปลัดฯ ๑. เรื่องแบตเตอรี่ 
       ๒. เรื่องควันด ำ 
       ข้อมูลกำรซ่อมคือต้องซ่อมลูกสูบถ้ำซ่อมทีละลูกก็ควันด ำเหมือนเดิมต้องซ่อมพร้อมกัน 
       ทุกลูกถึงจะหำยจำกอำกำรควันด ำครับประเด็นที่หนึ่งนะครับ ส่วนเรื่องควันด ำรถก็ยังใช้ 
       งำนได้ ที่ใช้งำนไม่ได้เพรำะเป็นเรื่องเก่ียวกับแบตเตอรี่  ผู้ดูแลรถต้องดูท ำควำมสะอำด 
       ด้วย ก็ขอให้คณะกรรมกำรดูแลรถคันดังกล่ำวประชุมกันว่ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไรต่อไป 
       นะครับ  
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ก็ให้เรียกช่ำงมำดูครับ เพรำะไม่มีรถใช้งำน 
นำยกฯ 
นำยสถิตย์  เฉยไสย    :  ให้รำยงำนขึ้นมำครับ ว่ำสมควรจะซ่อมไหม 
รองปลัดฯ 
นำยพุตสมำ  ช ำนำญพล     :  ขออนุญำตเพ่ิมเติมนะครับเกี่ยวกับกำรขอควำมร่วมมือที่ อปท.จัดกิจกรรมต่ำง ๆ ขอ 
รองนำยฯ ควำมร่วมมือทุกท่ำนช่วยกันนะครับ อย่ำงเช่นงำนลอยกระทงที่ผ่ำนมำมีค ำสั่งทั้งช่วงเช้ำ 
 และช่วงเย็นซึ่ง อปท. ได้ท ำกิจกรรมร่วมกัน ช่วงเช้ำมีเจ้ำหน้ำที่แต่ช่วงเย็นไม่มีเจ้ำหน้ำที่ 
 มีเป็นบำงส่วนก็ขอฝำกนะครับถ้ำเป็นกิจกรรมร่วมกันกับหมู่บ้ำนก็ขอให้ เจ้ำหน้ำที่ อบต. 
 เป็นหลักนะครับ ให้ประชำชนได้เห็นว่ำ อบต.เรำมีควำมสำมัคคีนะครับ ก็ขอฝำกนะครับ 
 ถ้ำครั้งต่อไปก็ขอให้ทุกคนช่วยกันนะครับ 
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นำยสถิตย์  เฉยไสย    :  เมื่อมีค ำสั่งในกำรปฏิบิตงำนก็ขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับ ก็ขอควำมร่วมมือทุกส่วนนะ
รองปลัดฯ ครับ กำรประเมินครั้งต่อไปก็คงจะน ำกำรมีส่วนร่วมน ำมำประเมินด้วยครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ก็ให้สิทธิ์ในกำรก ำกับดูแลให้กับหัวหน้ำส่วนต่ำง ๆ  ควบคุมดูแลผู้ใต้บังบัญชำของแต่ละ
นำยกฯส่วนขอให้ก ำกับดูแลอย่ำงเคร่งครัด  มีใครจะเสนออะไรอีกไหมครับ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ     :  เรียนท่ำนนำยก ท่ำนรองนำยก ท่ำนปลัด และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอเรียนว่ำ
นักวิชำกำรเงินและบัญชี        ในช่วงบ่ำยกองคลังก็จะน ำเงินไปเข้ำบัญชีธนำคำรก็จะมีปัญหำตลอดในเรื่องรถที่จะพำ 
       ไปธนำคำรค่ะ ถ้ำจะรอรถรับส่งนักเรียนกว่ำจะกลับมำก็ประมำณบ่ำย ๓ โมงค่ะ ถ้ำจะ 

 น ำรถส่วนตัวไปก็ไปทุกวันค่ะ  ถ้ำจะขอนำยจิตติเป็นคนน ำส่งเงินจะต้องขออนุญำตใคร 
                ค่ะ 

นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ถ้ำจะขอใช้รถรับส่งนักเรียนก็ให้ดูช่วงเวลำด้วย 
นำยกฯ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ     :  ธนำคำร ธกส.ปิดเวลำ ๑๕.๓๐ น. ค่ะ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี         
นำยสถิตย์  เฉยไสย    :  รถ EMS ก็ใช้ได้ตำมระเบียบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
รองปลัดฯ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ     :  ดิฉันอยำกจะทรำบว่ำจะเรียกใครได้และใช้รถคันไหนค่ะ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี         
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  เรียกใช้พนักงำนขับรถได้ทุกคน และก็ใช้รถได้ทุกคันถ้ำคันไหนว่ำง 
นำยกฯ 
นำงดวงเนตร  ภูอำกำศ     :  แต่ส่วนมำกช่วงเวลำที่จะน ำเงินไปเข้ำบัญชีจะเรียกหำพนักงำนขับไม่เจอหรือไม่อยู่ใน 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี       ส ำนักงำนแล้วค่ะ 
นำยสถิตย์  เฉยไสย    :  ถ้ำเรียกหำไม่เจอก็ให้ท ำบันทึกรำยงำนขึ้นมำ  รถEMS ใช้ได้ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนแต่ 
รองปลัดฯ แต่ต้องให้ผู้มีอ ำนำจสั่งกำร 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  เรียกใช้พนักงำนขับรถได้ทุกคน และก็ใช้รถได้ทุกคันถ้ำคันไหนว่ำง มีใครเสนออะไรอีก 
นำยกฯ       ไหม 
นำยสถิตย์  เฉยไสย    :  ในเรื่องกำรรำยงำนช่ำงกำรควบคุมงำนนะครับเป็นรำยงำนประจ ำวันไม่ใช่รำยงำน 
รองปลัดฯ ประจ ำสัปดำห์นะครับ ผลกระทบถึงคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำงจะเป็นกำรบริหำร 
       จัดกำรคนเดียวระเบียบกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำงก็มีมำแล้ว 
       นะครับ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  คณะกรรมกำรทุกชุดได้หมดใช่ไหมครับ 
นำยกฯ 
นำยสถิตย์  เฉยไสย    :  ได้ทุกชุดครับ หนึ่งคนต่อหนึ่งงำนต่อหนึ่งวันครับ 
รองปลัดฯ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ   
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  เรื่องน้ ำมีปัญหำไหมร ำไพ 
นำยกฯ 
นำงร ำไพ   หำญโงน    :  มีค่ะน้ ำเป็นสีด ำค่ะ 
พนักงำนจ้ำงเหมำฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  เรื่องน้ ำด ำเคยบอกนำยบรรลุ  ภูชันไปเปลี่ยนหัวกะโหลกแล้วนะครับก็ยังไม่ท ำ 
นำยกฯ สุกัญญำเรื่องเก็บน้ ำบ้ำนดอนกลอยมีปัญหำไหม 
นำงสำวสุกัญญำ  หมั่นสะเกษ :  ไม่มีค่ะ 
จ้ำงเหมำบริกำรฯ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  กำนดำมีอะไรจะเสนอไหม เรื่องกีฬำเยำวชนจะจัดไหมช่วงปีไหม่ทันไหม 
นำยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์         :  จัดเหมือนเดิมค่ะแต่ปีใหม่คงไม่ทันค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     : ปีนี้ใครเป็นเจ้ำภำพ 
นำยกฯ 
นำงกำนดำ  วิไลสิทธิ์         :  ดอนกลอยค่ะ 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
นำยสุนทร  พิมพำค ำ     :  ใครมีอะไรจะเสนออีกไหม 
นำยกฯ 
ที่ประชุม :   ไม่มี 

เลิกประชุมเวลำ  ๑๑.๓๐  น.  
 (ลงชื่อ) ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำยทอง  หำรฟ้ำเลื่อน) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 

  (ลงชื่อ)ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
               (นำยสุนทร  พิมพำค ำ) 
    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


