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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น/ พนง.ส่วนต าบล/พนง.จ้าง อบต.แกใหญ่/ 
ประจ าเดือน มกราคม 2560 

วันที่  6  มกราคม  2560  เวลา  14.00 น. 
ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

 
************************************************************************* 

 
 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. 
เมื่อสมำชิกมำครบองค์ประชุมแล้ว นำยประกำศิต จันทน์หอม ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติหน้ำที่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่  ได้กล่ำวเปิดประชุม
และด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระต่ำงๆ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นำยประกำศิต จันทน์หอม 
       (ประธำน) - เป็นห้วงที่เรำจะต้องประชุมประจ ำเดือน ทุกคนให้ควำมร่วมมือ เมื่อวำนก็ได้ประชุม

คุณครูจะให้ทำงกองกำรศึกษำได้ชี้แจงในที่ประชุมว่ำผลกำรประชุมเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
-  มีพนักงำนได้เดินทำงไปรับต ำแหน่งใหม่ที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสลักได แต่ติดที่
หนังสือส่งตัวกับทะเบียนประวัติเป็นงำนบุคคลโดยตรงจะต้องเตรียมให้พร้อม ถือว่ำ
เป็นกำรบกพร่องของงำนบุคคล ฝำกหัวหน้ำด้วย ตอนนี้หลำยๆคนก ำลังจะเลื่อน
ต ำแหน่ง เลื่อนระดับ ต้องเอำบันทึกไปลงเอง มันก็ไม่ใช่ ต้องดูเวลำไหนที่ควรจ ำท ำ
เพ่ือสวัสดิกำรของพ่ีน้องทุกคน แต่ตอนนี้หลำยๆคนต้องเอำไปท ำเอง เรำมีหน้ำที่ตรง
นี้ควรจะดูงำนของเรำให้ดีๆ แจ้งในที่ประชุมรับทรำบ 

 

                 ที่ประชุมฯ -รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2559 เม่ือวันที่  13 ธันวาคม 

พ.ศ.2559 
นำยประกำศิต จันทน์หอม 
      (ประธำน) -กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วซึ่งเป็นกำรประชุมประจ ำเดือนของ

ข้ำรำชกำรพนักงำนส่วนต ำบล ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมก็จะผ่ำน ผอ.แต่ละกองไป
แล้ว ใครมีข้อเสนออย่ำงไร แก้ไขอย่ำงไร โต้แย้งหรือแก้ไขจะขอมติในกำรรับรอง
รำยงำนกำรประชุม ท่ำนใดเห็นสมควรรับรองรำยงำนกำรประชุมครับ 

 
 

                   ที่ประชุมฯ มติที่ประชุมไม่มีข้อโต้แย้งให้ถือว่ำที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้ งที่ 
11/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์       

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบและถอืปฏิบัติ 
นำยประกำศิต จันทน์หอม 
      (ประธำน) - กำรจัดงำนรื่นเริงต่ำงๆ ไม่ได้ห้ำมแต่ต้องมีควำมเหมำะสม 

- ระยะเวลำที่เหมำะสม คือไม่ควรดึกเกินไป ในช่วงที่ไว้อำลัย 
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- วันที่ 21 มกรำคม ทำงวัดปทุมธรรมชำติ โดยเจ้ำคณะต ำบลอยำกให้ องค์กำรบริหำร
ส่วน ผู้ใหญ่บ้ำนร่วมกันเป็นเจ้ำภำพสวดพระพุทธมนต์ไว้อำลัยแด่พ่อหลวง ครบ 
100 วัน เวลำ 18.00 น. เรียนเชิญท่ำนได้ไปฟังสวด 100 วัน 
- เดือนกุมภำพันธ์ก็จะมีงำนบรรจุอัฐิหลวงปู่ดำ วัดอุดรประชำรำษฎร์วัดนำเกำ ซึ่งเป็น

งำนใหญ่ งำนพระรำชทำนเพลิงศพ ทั้งสมำชิก ปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้อง
ใส่ชุดขำว วันที่ 16-17 กุมภำพันธ์ 2560 ให้เตรียมกันไว้ บอกกล่ำวให้รู้ล่วงหน้ำ 
- เดือนมกรำคม เสำร์ที่ 2 ของเดือนจะมีงำนวันเด็กแห่งชำติ ซึ่งเรำตั้งในข้อบัญญัติ

งบประมำณมีสภำให้ควำมเห็นชอบ นำยอ ำเภออนุมัติแล้วก็ประกำศใช้งบประมำณไป
แล้ว งำนแรกของข้อบัญญัติงบประมำณก็คืองำนลอยกระทง ช่วงเดือนพฤศจิกำยน ก็
มำตรงกับกำรไว้อำลัยพ่อหลวง ก็เลยไม่ได้จัด พอมำช่วงเดือนมกรำคมก็จะมีงำนวัน
เด็กแห่งชำติตรงกับวันที่ 14 มกรำคม 2560 เสำร์ที่ 2 ของเดือนมกรำคม ก็ได้ฟัง
ควำมคิดเห็นจำกสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หลำยคน ทั้งเห็นด้วยและไม้เห็น
ด้วยที่ให้จัด ได้ประสำนกับ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ข้ำงเคียงหลำย องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล เขำก็ไม่เป็นเจ้ำภำพที่จะจัดเพรำะมันมีหนังสือท้วงจำก สตง. ว่ำ
ไม่ใช่อ ำนำจหน้ำที่ของท้องถิ่นเป็นอ ำนำจหน้ำที่โดยตรงของทำงกระทรวงศึกษำธิกำร 
แต่ด้วย พรบ.จัดตั้งองค์กร พรบ.องค์กรสภำต ำบลและองค์กรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมในปัจจุบันก็จะมีข้อหนึ่งว่ำองค์กรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่
ส่งเสริมกำรศึกษำ กำรศำสนำและวัฒนธรรม ค ำว่ำส่งเสริมกับจัดให้มีมันต่ำงกัน 

พรบ.จัดตั้ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่จัดตั้งให้มีทำงน้ ำทำงบก 
ต้องจัดให้มีนี่คืออ ำนำจเต็ม แต่กำรส่งเสริม ต้องส่งเสริมขนำดไหนต้องตีควำมค ำว่ำ
ส่งเสริม เมื่อปี 59 จะมีประเด็นกำรเรียกเก็บเงินคืนจำก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่
จัดงำนวันเด็กแห่งชำติ จัดกีฬำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนมันอยู่ที่กำรเขียนโครงกำร
ต่ำงๆ ว่ำเขียนอย่ำงไรให้เป็นกำรสนับสนุน เมื่อวำนทำงกองกำรศึกษำได้เชิญครูมำท ำ
ควำมเข้ำใจกันว่ำปีนี้ผลสรุปจะเป็นอย่ำงไร ท ำอย่ำงไรให้มีกฎหมำยรองรับ กฎหมำย
ห้ำมก็อย่ำฝืน ต้องแจ้งทำงสมำชิกด้วยว่ำผลเป็นอย่ำงไรเพรำะสมำชิกเป็นฝ่ำย
กำรเมืองก็อยำกท ำอะไรเพื่อชำวบ้ำน โดยลืมไปว่ำมีกฎหมำยรองรับหรือไม่ ในวำระนี้
เชิญ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำก่อนว่ำผลเป็นประกำรใด มีข้อคิดเห็นอย่ำงไร ควร
จะจัดอย่ำงไร หรือไม่ เชิญ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 

นำงประภำลักษณ์  กิ่งแก้ว 
(ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ) - เรียนท่ำนนำยก องค์กำรบริหำรส่วนแกใหญ่ ผู้อ ำนวยกำรกองและข้ำรำชกำร

พนักงำนทุกท่ำน   จำกที่ประชุมกันเมื่อวำนมีคณะครูทุกท่ำนของศูนย์เด็กมำประชุม
กัน ตำมที่ท่ำนได้กล่ำวเบื้องต้นแจ้งในที่ประชุมให้ทรำบแล้ว หลำยๆที่ในระเบียบกำร
จัดงำนทุกอย่ำงระเบียบใหม่มำยังคลุมเครืออยู่ ข้อสรุปเมื่อวำนว่ำเรำจะจัดโดยไม่ใช้
งบประมำณของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยวิธีจัดงำนของเรำ คือ สำมศูนย์
ด ำเนินกำรจัดในแต่ละศูนย์ในวันที่ 12 โดยขอบริจำคจำกผู้ปกครองจำกห้ำงร้ำน
ต่ำงๆ เดี๋ยวทำงกองเรำจะท ำหนังสือขอบริจำค จำกธนำคำร จำกหน่วยงำน จำกห้ำง
ร้ำนต่ำงๆ ส่วนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ของเรำจะจัด
ภำยในวันที่ 13 ซึ่งได้รับแจ้งมำจำกคณะครู พ่ีฉลอง บอกว่ำได้ฤกษ์ขึ้นอำคำรหลัง
ใหม่วันที่ 13 พอดี ทำงคณะครูศูนย์เด็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่เลยเห็นว่ำ
จะจัดวันเด็กวันที่ 13 เลยคะ วิธีกำรคือให้ครูทุกท่ำนท ำโครงกำรมำแต่ในโครงกำรตัว
นั้นไม่ใช้งบประมำณเพ่ือเป็นกำรรองรับกำรตรวจและกิจกรรมทั้งหลำยในกำรเขียน
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โครงกำรกิจกรรมในกำรพัฒนำส่งเสริมเด็ก ส่งเสริมกำรศึกษำในเด็กปฐมวัยเรำ แต่ละ
ศูนย์ก็ไม่ต่ ำกว่ำ 10 กิจกรรม ขอแจ้งในที่ประชุมเลยในวันที่ 12 ขอเชิญท่ำนปลัด 
ผอ.กองทุกกอง ผู้มีจิตศรัทธำทุกท่ำนร่วมบริจำคคนละเล็กละน้อย เรียนเชิญท่ำนน ำ
ขบวนกันไปที่ศูนย์เด็กด้วยนะคะ จะได้มีภำพกิจกรรมร่วมกัน เวลำ 13.30 น. เริ่ม
จำกศูนย์นำเกำ ศูนยต์ะคร้อ ศูนย์แกใหญ่ แล้วจะแจ้งก ำหนดอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณคะ 

นำยประกำศิต จันทน์หอม 
      (ประธำน) - วันที่ 13 จะมีงำนเกี่ยวพันกับงำนขึ้นอำคำรหลังใหม่ งำนวันเด็ก มีหนังสือมำว่ำ

ไม่ใช่อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่มี
อ ำนำจที่จะจัดกิจกรรมวันเด็กโดยใช้งบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลอยำกจัดก็ได้แต่อย่ำใช้เงินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในกำร
ด ำเนินกำร ให้ร่วมกับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและประชำชน ชุมชน เขำเขียนชัดเจน 
ต่อไปก็จะได้รู้กันว่ำไม่ต้องตั้งงบประมำณเหล่ำนี้ในข้อบัญญัติ นอกจำกงำนประเพณี
ท้องถิ่นเท่ำนั้น ถ้ำท้องถิ่นมีงำนประเพณีท้องถิ่นก็ใช้งบไป แล้วกำรส่งเสริมกำรศึกษำ 
ศำสนำ วัฒนธรรม ใช้งบของเรำได้ไหม 

นำงประภำลักษณ์  กิ่งแก้ว 
(ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ) - ต้องท ำเป็นโครงกำร จะมอบให้เจ้ำพนักงำนธุรกำรเขียนโครงกำรเลยคะ 
 

นำยประกำศิต จันทน์หอม 
      (ประธำน) - กำรท ำโครงกำรจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่จ ำเป็น ให้

เขียนเป็นโครงกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ส่วนทำงฝ่ำยกำรเมืองผมจะเชิญเขำมำ
ประชุมอีกรอบให้เข้ำใจตรงกัน 

นำงประภำลักษณ์  กิ่งแก้ว 
(ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ) - กรณีถ้ำเรำใช้งบประมำณจะต้องจัดให้ตรงวัน เรำจัดไม่ตรงวันกลัวจะเป็นปัญหำ ปี

นี้ขอเป็นบริจำค เป็นปีแรกที่เรำขอบริจำคกับผู้ปกครองไม่ขอเป็นโครงกำรได้ไหมคะ 
นำยประกำศิต จันทน์หอม 

      (ประธำน) - ผมเน้นอยู่แล้วว่ำกำรจัดกิจกรรมให้ตรงวัน แต่เรำมำจัดวันที่ 13 มันไม่ตรงวัน ตรง
นี้มอบให้ผู้อ ำนวยกำรกองจัดกำรด้วย 

 นำงประภำลักษณ์  กิ่งแก้ว 
(ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ) - เมื่อวันศุกร์ได้ไปประชุมที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนแกใหญ่ก็ได้แจ้งผู้ปกครอง

บำงส่วนไปแล้วว่ำปีนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่จัดขอให้ไปจัดที่ศูนย์เองเลย ขอ
ควำมร่วมแรงร่วมใจให้บริจำค ก็ไม่มีปัญหำคะ 

นำยประกำศิต จันทน์หอม 
      (ประธำน) - วันศุกร์เรำมีกิจกรรมหลักคือขึ้นอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหลังใหม่  ไปร่วมกันภำค

เช้ำไดถ้วำยเพลพระด้วยกัน กิจกรรมที่ 2 ของเดือนนี้ก็คือ เรื่อง ท ำบุญร้อยวันสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 21 
มกรำคม ที่วัดบ้ำนแกใหญ่ ส่วนเดือนกุมภำพันธ์จะมีงำนโครงกำรของหลวงปู่ดำ วัด
นำเกำ เป็นซองจำกวัด แล้วแต่ศรัทธำ 
- เรื่องกีฬำของกองกำรศึกษำ เป็นไปได้อย่ำให้เป็นหน้ำร้อน อยำกให้เป็นปลำยๆปี ดู

ตำมควำมเหมำะสม ดูตำมปฏิทินของกองด้วย 
 นำงประภำลักษณ์  กิ่งแก้ว 
(ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ) - ทำงเรำแล้วแต่ควำมพร้อมของสมำชิกด้วยคะ 



 
4 ประชุมประจ ำเดือนมกรำคม 2560 

 

นำยประกำศิต จันทน์หอม 
      (ประธำน) -สมำชิกต้องเดินทำงไปอบรมสัมมนำกันต้องใช้งบประมำณเท่ำไหร่ เฉพำะลงทะเบียน 
 
นำงสำวปัทมำพร  เนตรวิจิตร 
   (นักทรัพยำกรบุคคล)  - 97,000.- บำท 
 
นำยประกำศิต จันทน์หอม 
      (ประธำน)   - ต้องใช้งบประมำณเท่ำไหร่ 
 
นำงสำวปัทมำพร  เนตรวิจิตร 
   (นักทรัพยำกรบุคคล  - ประมำณ 120,000.- บำท คะ 
 
นำยประกำศิต จันทน์หอม 
      (ประธำน) - ช่วงนี้มีหนังสือขอให้ส่งบุคลำกรเข้ำอบรมมำทุกอำทิตย์ มีทั้ง 5 ,900 และ 3,900 

ปีนี้กำรพัฒนำบุคลำกรเยอะมำก ก็ส่งเสริมกันไปให้ไปรับรู้เรียนรู้ มีทั้งงำนจัดเก็บ 
ELAAS กำรเงิน งำนด้ำนงบประมำณ งำนด้ำนกฎหมำย ด้ำนวินัย ต้องเช็ค
งบประมำณด้วย แล้วถ้ำเรำไม่อยู่ต้องมอบหมำยให้ใครปฏิบัติหน้ำที่แทน ปฏิบัติ
รำชกำรแทน ออกค ำสั่ง ส่วนรักษำรำชกำรเป็นตำมล ำดับ เกี่ยวกับงำนบุคคลำกร ที่
เป็นค ำสั่งต่ำงๆ อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับพวกเรำโดยตรง คือกำรประเมินควำมดี
ควำมชอบ ตำมระบบแท่ง เริ่ม 1 เมษำยน 2559 – 30 กันยำยน 2556 ครั้งที่ 1 
60 คือจำก ตุลำคม – 31 มีนำคม ให้ท ำตังชี้วัด 3 กิจกรรม โดยท ำ MOU ต่อ
ผู้บังคับบัญชำ อย่ำไปตั้งธงให้ลูกน้อง เป็นกำรชี้น ำ ให้ลูกน้องเสนอมำเองว่ำจะ
ประเมินอะไรบ้ำง ให้ลูกน้องเสนอผลงำนของเขำ เช่นงำนจัดเก็บ  จะเก็บใน
ปีงบประมำณนี้เท่ำไหร่ 400,00 บำท ต่อ 6 เดือน คือตรงเป้ำหมำย เก็บได้ตำมเป้ำ
คะแนะจะไม่ถึงร้อยเกินเป้ำเท่ำนั้นคือเต็มร้อย % ขอให้มีกำรบอกกล่ำวกัน เอำที่ชัวร์
ที่มีผลงำนทั้งเชิงผลงำนและคุณภำพ เช่นงำนกองช่ำง ท ำถนน 6 เดือน 50 เมตร ผู้
บังคับต้องประเมินตำมเป้ำหมำยที่เขำเสนอมำลงนำมกัน ถ้ำเขำท ำได้ 60 เมตร อันนี้
คือคะแนนเต็มร้อย ต้องมำดูทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ เชิงประโยชน์ ประโยชน์ที่
ได้รับ ค ำว่ำประโยชน์ที่จะได้รับนั้นผู้บังคับบัญชำต้องดูระยะเวลำโครงกำรที่เสนอมำ 
ประโยชน์ที่จะได้รับกี่ครัวเรือนกี่คน ประโยชน์ที่ว่ำคอระยะเวลำ ดูระยะเวลำว่ำมัน
เกินทีเ่วลำที่ก ำหนดกันไหมที่ชำวบ้ำนจะได้เร็วที่สุดตำมเวลำที่ตั้งไว้ สมมุติ ตั้งเวลำไว้ 
1 เดือน เรำท ำเสร็จภำยใน 25 วัน แสดงว่ำประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับเร็วกว่ำ
ปกติ ถ้ำตั้งไว้ 1 เดือน ไปแล้วเสร็จ 1 เดือนกับอีก 10 วัน คะแนนก็จะลดหลั่นลงมำ
อันดับแรกให้ผู้บังคับบัญชำท ำข้อตกลงกับผู้ ใต้บังคับบัญชำ1เดือนหลังจำก
ปีงบประมำณ ของเรำปีงบประมำณ 1 ตุลำคม 30 ตุลำคม หมด 1 เดือน ต้อง
เริ่มท ำข้อตกลง MOU ให้ผ่ำน 1 เดือนไปก่อน เริ่มต้นปีงบประมำณ 1 ตุลำคม 
หลังจำก 30 ตุลำคม ให้เรียกเข้ำมำท ำ MOU มันมี 1 เดือนก่อนและ 1 เดือนหลัง
และก่อนสิ้นรอบปีประเมิน 1 เดือน ให้ท ำกำรประเมินให้แล้วเสร็จ สิ้นรอบปีประเมิน
ก็คือเดือนมีนำคม ต้องประเมินตั้ งแต่  1 มีนำคม–31 มีนำคม ให้แล้วเสร็จ 
เพรำะฉะนั้นแต่ละกองยังไม่ได้ท ำ MOU ให้แล้วเสร็จ ทำงผู้ใต้บังคับบัญชำยังไม่รู้ว่ำ
ผู้บังคับบัญชำจะให้ท ำ MOU เรื่องอะไร ให้ท่ำนเสนอเรื่องอะไรที่ท่ำนถนัด ในรอบ 6 
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เดือนให้ได้ตำมเป้ำหมำย ในกำรประเมินจะประเมินอยู่ 2 อย่ำง คือประเมิน
สมรรถนะกับผลกำรปฏิบัติรำชกำร กำรประเมินพฤติกรรมจะแยกเป็น 70/30 % 
เพรำะฉะนั้นพฤติกรรมของกำรประเมินหัวหน้ำอย่ำไปดูกำรขำดลำมำสำย พฤติกรรม
ที่ว่ำคือพฤติกรรมตำมมำตรฐำนต ำแหน่งของตัวเองกำรขำดลำมำสำยไม่มีผลต่อ
คะแนนอันนี้อยู่ที่ส ำนึกของแต่ละคน ระบบแท่งจะมีอยู่ 4 ประเภท  

  1. ทั่วไป 
  2. วิชำกำร 
  3. อ ำนวยกำร 
  4. บริหำร 
 ในกำรท ำ MOU ใครสังกัดกองไหนท ำกองนั้นท ำในสถำนที่รำชกำรห้ำมผู้บังคับบัญชำ

ก ำหนดให้เสนอเองต้องดูช่วงระยะเวลำที่เรำมีผลงำนด้วยกำรให้คะแนนต้องเป็น
ธรรมกับทุกคนเพรำะแต่ละคนจะรู้ว่ำควรจะท ำอย่ำงไรโดยเฉพำะกรรมกำรกลั่นกรอง
หน้ำที่คือให้ค ำปรึกษำผู้บริหำร,นำยก,ผู้บังคับบัญชำ,ผู้ใต้บังคับบัญชำ,ผู้ได้รับกำร
ประเมิน,ให้ข้อเสนอแนะกับผู้ที่ท ำผลงำนเมื่อได้ท ำตำมค ำแนะน ำท ำตำมที่ประชุม
แล้วเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำ เพรำะฉะนั้นเมื่อสิ้นปีงบประมำณมำ 1 เดือน ท ำ 
MOUและก่อนที่จะประเมินก็ส่งผลงำนก่อนสิ้นรอบปีประเมินเช่นก่อนถึงเดือน
เมษำยนต้องส่งผลงำนกุมภำพันธ์ -มีนำคมก่อนสิ้นรอบประเมินเป็นหน้ำที่ของ
ผู้บังคับบัญชำที่ต้องลงคะแนนประเมินให้แล้วเสร็จ เรำก็ไปเริ่มเดือนเมษำใหม่ สิ้น
เดือนเมษำเรำทุกคนท ำข้อตกลง 3 กิจกรรมกับผู้บังคับบัญชำ 

นำงประภำลักษณ์  กิ่งแก้ว 
(ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ) -วันที่ 16 มกรำคม 2560 ซึ่งเป็นวันครู กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นมีหนังสือ

แจ้ง ที่ มท 0893.4/ว 2690 ลงวันที่ 16 ธันวำคม 2558 เรื่อง ขอควำมร่วมมือ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กปิดกำรเรียนกำรสอนใน
วันที่ 16 มกรำคม ซึ่งเป็นวันครูของทุกปี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ปีที่แล้ว
ได้เข้ำไปร่วมชมรมของจังหวัดเกี่ยวกับชมรมศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของกองกำรศึกษำ ปี
ทีแ่ล้วไปร่วมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเฉนียงปีนี้ในหนังสือก ำหนดมำว่ำศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กเรำซึ่งมีกำรบรรจุข้ำรำชกำรเป็นครูก ำหนดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีสถำนะ
เทียบเท่ำสถำนศึกษำเช่นเดียวกับโรงเรียน เขำก็เลยก ำหนดให้เป็นกำรให้เกียรติคณะ
ครูซึ่งมรกำรประกอบวิชำชีพเช่นเดียวกับครูใน สพถ.และครูเทศบำล ให้มีกำรไปร่วม
กิจกรรม ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมทำงศำสนำ พิธีร ำลึกพระคุณ
บูรพจำรย์และกิจกรรมเพ่ือควำมสำมัคคีระหว่ำงสำยอำชีพในกำรประกอบอำชีพครู 
ปีนี้จะไปจัดที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสลักได ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ศูนย์วัดที่สลักได 
ขอน ำเรียนกับท่ำนนำยกนะคะว่ำจะปิดตำมหนังสือสั่งกำรทำงกองกำรศึกษำจ ำท ำ
ประกำศให้หัวหน้ำศูนย์น ำประกำศไปติดให้ผู้ปกครองทรำบด้วยว่ำเรำปิดกำรเรียน
กำรสอน 1 วัน และไปร่วมกิจกรรมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสลักไดคะ 

นำยประกำศิต จันทน์หอม 
      (ประธำน) - ช่วงเทศกำลปีใหม่ 7 วัน ระวังอันตรำย สุรินทร์เกิดอุบัติเหตุ 59 ครั้ง บำดเจ็บ   

67 รำย เสียชีวิต 5 รำย เชิญคุณมำรุตสรุปเรื่องนี้ให้พ่ีน้องได้ฟัง 
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นำยมำรุต บุญสุยำ 
    (ป้องกัน) - เรียนท่ำนปลัดปฏิบัติหน้ำที่นำยก สวัสดี ผอ.ทุกกอง สมำชิกทุกท่ำน ในภำพรวม

ของจังหวัดสุรินทร์เมื่อเทียบกับปี 59 มีผู้เสียชีวิต 6 รำยเท่ำกันแต่จ ำนวนอุบัติเหตุ
มำกขึ้น กำรเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดสุรินทร์เป็นล ำดับที่ 18 ยอดผู้บำดเจ็บเป็นล ำดับ
ที่ 16 ของประเทศ เสียชีวิตเป็นล ำดับที่ 34 ในส่วนภำพรวม อ ำเภอเมือง อุบัติเหตุ 
22 ครั้ง บำดเจ็บ 23 รำย เสียชีวิตไม่มี ส่วนในของต ำบลแกใหญ่ไม่มีผู้บำดเจ็บและ
เสียชีวิตถือว่ำแกใหญ่ 7 วัน ปลอดภัยคับ ขอบคุณคับ 

นำยประกำศิต จันทน์หอม 
      (ประธำน) - ฝำกเรื่องงำนให้กับพวกเรำอีก  
  1. โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจในงบประมำณ ได้ท ำส่งเงินคืนไปแล้ว 

ประปำหมู่ 3  
  2. โครงกำรต่ำงๆที่คณะกรรมกำรได้ไปตรวจก็พบข้อบกพร่องของผู้รับเหมำ

หลำยๆอย่ำง เรื่องขนำดบ้ำง เรื่องป้ำยโครงกำร หลำยโครงกำร  
- เรื่องถนน หมู่ 10 เรียบร้อยยังหัวหน้ำนิด ที่มีบันทึกข้อควำมมำ 

นำงสำวรวีวรรณ ภักดีกลำง 
   (หัวหน้ำส ำนักปลัด)  - ได้ให้แก้ไขและส่งมอบงำนใหม่ มี 2 หมู่ ยังไม่เห็นส่งงำนมำใหม่เลยคะ 
 
นำยประกำศิต จันทน์หอม 
       (ประธำน) - เรำมีสติปัญญำ ปัญญำมีไว้แก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรค์ ช่วงนี้หน้ำหนำว พช.งำนหนัก คน      

เสียชีวิตเป็นรำยวันขอให้ก ำลังใจคนท ำงำนกับผู้สูงอำยุ นโยบำยนำยกจะเพ่ิมเบี้ย
ผู้สูงอำยุเดือนละ 1,000.- บำทแต่ต้องรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อน เพรำะตอนนี้เป็น
ควำมคิดของท่ำนคนเดียว  
-มำตรกำรเข้มข้นขึ้นเยอะหลังจำกมีกรณีรถตู้  จันทบุรี-กรุงเทพ ท่ำนมีมำตรกำรใช้
กฎหมำย ว 44 ในฐำนะหัวหน้ำ คสช. พวกเรำต้องระวังด้วย 
ในวำรดิถีข้ึนปีใหม่ ให้พวกเรำได้เริ่มใหม่ สิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ท ำต่อไป ขุ่นข้องหมองใจกันก็
ทิ้งมันไป รู้รักสำมัคคี รู้พ่ีรู้น้อง ขอให้น้องๆทุกคนได้เจริญใจเจริญกำยเจริญทรัพย์
เจริญสุข ขอปิดประชุม  

  
ที่ประชุมทราบ   -รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

-ไม่มี 
 
นำยประกำศิต จันทน์หอม 
        (ประธำน) -ในวำรดิถีข้ึนปีใหม่ ให้พวกเรำได้เริ่มใหม่ สิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ท ำต่อไป ขุ่นข้องหมองใจกันก็

ทิ้งมันไป รู้รักสำมัคคี รู้พ่ีรู้น้อง ขอให้น้องๆทุกคนได้เจริญใจเจริญกำยเจริญทรัพย์
เจริญสุข ขอปิดประชุม  

ปิดกำรประชุม  15.50 น. 
 
 
 



 
7 ประชุมประจ ำเดือนมกรำคม 2560 

 

 
 

 
 

  (นางสาวไพรรัฐ  ถือกล้า) 
 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

  ผู้บันทึกรายงายการประชุม 
           

                

 

 

                      ( นายประกาศิต  จันทน์หอม ) 

            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


