
(ส ำเนำ) 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน 

ครั้งที่   9/2561 
วันที่   20  กันยำยน  2561 

ณ    ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน 
----------------------------------- 

ผู้เข้ำประชุม  

ล ำดับที่         ชื่อ    –      สกุล            ต ำแหน่ง   
  1. นำยสมบุญ สุลีสถิร นำยกอบต.ดอนก ำยำน  
  2. นำยส ำรวย อยู่แย้ม รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
  3. นำยนิคม เจริญศิลป์ รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
  4.   นำยชลอ เหมรี เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
  5 นำงสำวนิภำ   จ ำปำเงิน ปลัด  อบต. ดอนก ำยำน  
  6. นำงสำวพรทิพย์ ค ำไพเรำะ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง         
 7.   นำยวิรัช ดำวเรือง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  
 8. นำงจำรุวรรณ คิ้วเที่ยง ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ  
 9. นำงสำวเพียงจันทร์ จอมพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ  
10. นำงเจนจิรำ นำมอ่อน หัวหน้ำส ำนักปลัด    
11. นำงสำววกุล ค ำพิจำรณ์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป  
12. นำยสมชำติ เจริญผล นิติกรช ำนำญกำร    
13.  นำยสุรเชษฐ์ ทองไกร นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร    
14. นำงสำวพวงทิพย์ สฏิปฐำน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร    
15. นำงสำวสุธีรัชต ์ ทำเหล็ก หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน  
16. นำงสำววิลำวัลย ์ นิลวิสุทธิ ์ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน    
17. นำงสำววำสนำ หนูทำ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ช ำนำญงำน     
18. นำยชัยขวัญ ขวัญงำม เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน    
19.   นำยบัญชำ เกษมสวัสดิ์ หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำง  
20. นำงสำวสุชำนันท์ พ่วงพันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข  
21. จ่ำสิบเอกประจักร์ ศรีวิลัย หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ  
22.  นำยชัยสิทธิ์ อินสว่ำง นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน  
23. นำงวิทกรำนต์ ศรีสังข์งำม เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (ลูกจ้ำงประจ ำ)  
24. นำยพดล จำดทองค ำ พนักงำนขับรถยนต์   
25. นำยเกียรติณรงค์ จันทร์ตั้ว พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ   
26. นำยสรศักดิ์ ค ำทับทิม ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  
27. นำงอุบล พันธ์แตง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  
28. นำยไพฑูรย์ บำงใจดี ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ  
29. นำยสุทิน ค ำพยอม พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ  
30. นำยไพรัตน์ อ่อนอินทร์ พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ  
31. นำยปริญญำ สินอุดมผล พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ  
32. นำงสำวสุณิษำ ศรีสว่ำง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  
33. นำงกุลธิดำ บุตรจันทร์ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร      
34. นำงอ้อย แตงวงศ์ คนงำนทั่วไป  
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35.    นำยบุญโสม เวลุวณำรักษ์ คนงำนประจ ำรถขยะ                                 
36. นำยกฤษณะ เกิดสมบูรณ์ คนงำนประจ ำรถขยะ                                 
37. นำยสุเทพ ทองสมจิตต์ คนงำนประจ ำรถขยะ  
38. นำยวีรโรจน ์ ธีระวงศ์ภิญโญ คนงำนประจ ำรถขยะ  
39. นำงสำวนงรัก แก้วเมฆ คนสวน  
40. นำยศิลำ ติณมำศ พนักงำนดับเพลิง  
41.  นำยสุชำติ ชำวกงจักร์ ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ  
42.   นำยอดิสรณ์ ขวดสำลี่ คนสวน  
43. นำงสำวสุวรรณำ อ่อนอินทร์ คนงำนทั่วไป  
44.  นำยธงชัย ม่วงสว่ำง คนงำนประจ ำรถขยะ  
45. นำงสำวกรรณิกำร์ จำดทองค ำ คนงำนทัว่ไป  
46. นำยกิตติพงษ์ กองตัน คนงำนทั่วไป  
47. นำยเอกมณี สีดำกิจ พนักงำนดับเพลิง  

ผู้ไม่เข้ำประชุม 
          - 
ผู้ลำประชุม 
          - 

เมื่อได้เวลำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำนเชิญผู้เข้ำประชุม  เข้ำห้องประชุม  มีผู้เข้ำประชุม    
47  คน  ครบองค์ประชุม   เริ่มประชุมเวลำ  09.30 น.    

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นำยกอบต.  ด้วยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นได้จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมกำรปรับปรุง 
 บัญชี กำรปิดบัญชี กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินประจ ำปี และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจ ำปี 2562  
 เพ่ือด ำเนินกำรฝึกอบรมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมำรถ 
 ปรับปรุงบัญชี กำรปิดบัญชี กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินประจ ำปี และหมำยเหตุประกอบ 
 งบกำรเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 2562 
 ได้อย่ำงถูกต้องเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศสำมำรถจัดท ำรำยงำนกำรเงินส่งให้ 
 ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นตรวจสอบได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดและสำรสำมำรถจัดท ำ 
 รำยงำนกำรเงินส่งให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินส่งให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำค 
 ตรวจสอบได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และสำมำรถใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพ่ือกำรบริหำรงำนกำรเงินกำรคลังขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบกับเพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม 
 ในกำรปรับเปลี่ยนกำรบันทึกบัญชีให้เป็นมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐและนโยบำย                   
 กำรบัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐตำมพระรำช- 
 บัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และรองรับกำรเชื่อมโยงกับระบบบริหำร 
 กำรเงินกำรคลังภำครัฐ พ.ศ.2561 และรองรับกำรเชื่อมโยงกับระบบบริหำรกำรเงิน 
 กำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 ดังกล่ำวบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ก ำหนดไว้ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชี และพัสดุแห่งละไม่เกิน 2 คน 
 ที่ประสงค์จะเข้ำฝึกอบรม ช ำระเงินค่ำลงทะเบียนในรุ่นที่ประสงค์จะเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 และเดินทำงไปเข้ำรับกำรฝึกอบรม และเดินทำงไปเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมวัน เวลำ 
 และสถำนที่ที่ของรุ่นที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยให้เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
 และค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัด 
มติทีป่ระชุม              รับทรำบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน ครั้งที่ 8/2561 ลงวันที ่16 สิงหาคม  2561 
นำยก อบต.   ได้แจกส ำเนำรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน ครั้งที่ 8/2561 ลงวนัที่ 16 สิงหำคม 2561 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
นำยก อบต.  การประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
  ด้วยปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
 ของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ก ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร 
 ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นกำร 
 ยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
 ภำครัฐ เป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะ 
 ต้องด ำเนินกำรโดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐได้รับทรำบถึงข้อบกพร่องต่ำง ๆ ที่ 
 สะท้อนจำกเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 
 ภำครัฐ และน ำมำปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำนภำครัฐให้มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม 
 ปลอดจำกกำรทุจริต ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2559 
 เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2560 ตำมที่ 
 ส ำนักงำน ป.ป.ช.เสนอ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน มีพันธกิจกำรพัฒนำท้องถิ่นโดยจัด 

 ให้มีและบ ำรุงรักษำด้วยกำรคมนำคม สิ่งสำธำรณูปโภค สร้ำงระบบกำรบริหำร 
 จัดกำรที่ดี พัฒนำศักยภำพของคนในชุมชนให้เข้มแข็งปลอดภัย พึ่งตนเองได้  
 บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของประชำชน สนับสนุนกำรผลิตอำหำรให้ได้ 
 คุณภำพและมำตรฐำน  ส่งเสริมด้ำนกำรสำธำรณสุข กำรกีฬำ ตลอดจนอนุรักษ์ 
 ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงให้มี 
 ควำมส ำคัญกับมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3 พ.ศ.2560 –  
 2564   จงึประกำศเจตจ ำนงในกำรบรหิำรงำนและน ำหน่วยงำนดว้ยควำมซื่อสัตย์ 
 สุจริตทั้งต่อเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนและสำธำรณชนภำยนอกหน่วยงำน ดังนี้ 
  ข้อ  1 เจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนและน ำหน่วยงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ 
 สุจริตทั้งต่อเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนและสำธำรณชนภำยนอกหน่วยงำน 
   เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมตั้งใจหรือค ำม่ันที่จะน ำหน่วยงำนด้วย 
 ควำมซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม มีควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต และพร้อมที่ 
 จะได้รับกำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมเจตจ ำนงที่ได้แสดงไว้ 

  ข้อ 2 นโยบำยในกำรพัฒนำองค์กรให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
 ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
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   ก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำองค์กรให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
 ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือให้ผู้บริหำรและพนักงำนขององค์กำร 
 บริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำนมุ่งม่ันพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
 ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
 ภำครัฐ 6 ด้ำน ดังนี้ 
   2.1 ด้ำนควำมโปร่งใส เป็นกำรเปิดเผยข้อมูลรวมถึงกำรด ำเนินกำรตำม 
 ภำรกิจหน้ำที่ด้วยควำมสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) มุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึด 
 หลักควำมซื่อสัตย์ ถูกต้อง เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ มติ อย่ำงเคร่งครัด 
         (2) ให้ควำมส ำคัญในกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนด้วยควำม 
 โปร่งใสโดยยึดหลักควำมสุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตำมบทบัญญัติของ 
 กฎหมำย 
         (3) ให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำ 
 มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน โดยยึดหลักควำมถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 
           (4) มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
 ด้วยควำมโปร่งใส เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักควำมถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ 
 มต ิ
  2.2 ด้ำนควำมพร้อมรับผิด ผู้บริหำรและพนักงำนขององค์กำรบริหำร 
 ส่วนต ำบลดอนก ำยำน มีควำมมุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถและ 
 มีประสิทธิภำพ มีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำน พร้อมรับผิดชอบในกำร 
 ปฏิบัติหน้ำที่ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
       (1) มุ่งเน้นในกำรขับเคลื่อนหน่วยงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 มีคุณธรรมและธรรมำภิบำล โดยยึดหลักสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และพร้อมรับผิด 
 เมื่อเกิดควำมผิดพลำด 
         (2) มุ่งม่ันในกำรบริหำรงำน/ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่อย่ำงเต็มใจ  
 กระตือรือร้น มีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลัก 
 ควำมถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ มติอย่ำงเคร่งครัด 
  2.3 ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ส่งเสริมให้ผู้บริหำร 
 และพนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำนปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 
      (1) ยึดมั่นในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเกี่ยวกับควำมปลอดจำกกำร 
 ทุจริตเชิงนโยบำย 
      (2) ยึดมั่นในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับควำมปลอดจำกกำรทุจริตใน 
 กำรปฏิบัติงำนไม่รับสินบนและกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรเอ้ือประโยชน์ในกำร 
 ปฏิบัติงำนโดยมิชอบ 
  2.4 ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนักงำน 
 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำนปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำร 
 บริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
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        (1)  สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ผู้บริหำรและพนักงำนไม่ทนต่อกำร 
 ทุจริต อำยและเกรงกลัวต่อกำรทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในกำรต่อต้ำนกำร 
 ทุจริตได้ตำมหลักนิติธรรม ภำระรับผิดชอบโดยยึดหลักควำมถูกต้อง สุจริต โปร่งใส 
 และเท่ียงธรรม 
      (2) ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติตำมแผนป้องกันและปรำบปรำม 
 กำรทุจริตในองค์กร โดยให้ผู้บริหำร สมำชิกสภำอบต. พนักงำนทุกคนยึดถือปฏิบัติ 
 ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของอบต.ประจ ำปี 2560 
      (3) มีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ในหน่วยงำนโดยให้ผู้บริหำรและพนักงำนถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
  2.5 ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน มีระบบกำรปฏิบัติงำนที่ได้ 
 มำตรฐำนยึดหลักควำมถูกต้อง เป็นธรรม เท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรม 
 ในกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
       (1) มุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำน โดยยึด 
 หลักควำมถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ มติ ด้วยควำมสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 
     (2) มุ่งเน้นกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดยยึดหลัก 
 คุณธรรม 
     (3) มุ่งเน้นกำรบริหำรงบประมำณ โดยยึดหลักควำมถูกต้องตำม 
 กฎหมำย ระเบียบ มติ โปร่งใสตรวจสอบได้ คุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 
     (4) ให้ควำมส ำคัญกับกำรมอบหมำยงำนในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ 
 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบด้วยควำมเป็นธรรม เท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 

     (5) ให้มีควำมส ำคัญกับสภำพแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยและส่งเสริม 
 สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 
  2.6 ด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน เพ่ือถ่ำยทอดนโยบำยทั้ง 5 ด้ำน 
 ดังกล่ำวข้ำงต้น ให้ผู้บริหำรและพนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน 
 ทรำบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) สื่อสำรประชำสัมพันธ์ในกำรถ่ำยทอดนโยบำยทั้ง 5 ด้ำน  
  ให้ผู้บริหำรและพนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำนเกิดควำม 
 ตระหนักและให้ควำมส ำคัญถึงกำรปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
 ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยวิธีกำร/ช่องทำงกำรสื่อสำร เช่น  
 หนังสั่งกำร กำรปิดประกำศ ประกำศทำงเว็บไซด์ เป็นต้น 
       (2) ให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดโอกำสให้มีกำรสื่อสำรสองทำงโดยกำร 
 รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมนโยบำย 5 ด้ำนดังกล่ำว 
 ข้ำงต้น เช่น หนังสือแสดงควำมคิดเห็น กำรแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหำร/ 
 พนักงำน เป็นต้น 

  จึงขอให้ทุกท่ำนได้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประกำศเจตจ ำนงสุจริต 
 ในกำรบริหำรงำนอย่ำงเคร่งครัด 
มติที่ประชุม  รับทรำบและถือปฏิบัติต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อ่ืน ๆ    (ถ้าม)ี 
นำยก  อบต.  ท่ำนใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่   ถ้ำไม่มีขอขอบคุณทุกท่ำน 
 ที่เข้ำประชุม และขอปิดกำรประชุม 
  ปิดประชุมเวลำ 10.00   น. 

 
                                    (ลงชื่อ)    พวงทิพย์  สฏิปฐำน      ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 

              (นำงสำวพวงทิพย์  สฏิปฐำน)  
                                                  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
 
 

(ลงชื่อ)    เจนจิรำ      นำมอ่อน     ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                 (นำงเจนจิรำ  นำมอ่อน)  
                                                 หัวหน้ำส ำนักปลัด 

 
     (ลงชื่อ)        นิภำ  จ ำปำเงิน        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                 (นำงสำวนิภำ จ ำปำเงิน)  
      ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน 
 

 


