
(ส ำเนำ) 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน 

ครั้งที่  10/2560 
วันที่  11  ตุลำคม 2560 

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

ผู้เข้ำประชุม  

ล ำดับที่         ชื่อ    –      สกุล            ต ำแหน่ง                                 ลำยมือชื่อ 
  1. นำยสมบุญ สุลีสถิร นำยกอบต.ดอนก ำยำน สมบุญ สุลีสถิร 
  2. นำยส ำรวย อยู่แย้ม รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำรวย        อยู่แย้ม 
  3. นำยนิคม เจริญศิลป์ รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล นิคม เจริญศิลป์ 
  4.   นำยชลอ เหมรี เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ชลอ           เหมรี 
  5 นำงสำวนิภำ   จ ำปำเงิน ปลัด  อบต. ดอนก ำยำน นิภำ   จ ำปำเงิน 
  6. นำงสำวพรทิพย์ ค ำไพเรำะ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง        พรทิพย์       ค ำไพเรำะ 
 7.   นำยวินัย แพนพันธุ์อ้วน ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง วินัย แพนพันธุ์อ้วน 
 8. นำงสำวเพียงจันทร์ จอมพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ เพียงจันทร์   จอมพงษ์ 
  9. นำงเจนจิรำ นำมอ่อน หัวหน้ำส ำนักปลัด   เจนจิรำ นำมอ่อน 
10. นำงสำววกุล ค ำพิจำรณ์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป วกุล            ค ำพิจำรณ์ 
11. นำยสมชำติ เจริญผล นิติกร   สมชำติ เจริญผล 
12.  นำยสุรเชษฐ์ ทองไกร นักพัฒนำชุมชน สุรเชษฐ์ ทองไกร 
13. นำงสำวพวงทิพย์ สฏิปฐำน นักทรัพยำกรบุคคล พวงทิพย์ สฏิปฐำน 
14. นำงสำวสุธีรัชต ์ ทำเหล็ก หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน สุธีรัชต์        ทำเหล็ก 
15. นำงสำววิลำวัลย ์ นิลวิสุทธิ ์ เจ้ำพนกังำนพัสดุ   วิลำวัลย์      นิลวิสุทธิ ์
16. นำงสำววำสนำ หนูทำ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้   วำสนำ หนูทำ  
17. นำยชัยขวัญ ขวัญงำม เจ้ำพนักงำนพัสดุ   ชัยขวัญ       ขวัญงำม 
18.   นำยบัญชำ เกษมสวัสดิ์ หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำง บัญชำ เกษมสวัสดิ์ 
19. นำงสำวสุชำนันท์ พ่วงพันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข สุชำนันท์ พ่วงพันธ์ 
20. จ่ำสิบเอกประจักร์ ศรีวิลัย หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ประจักร์ ศรีวิลัย 
21. นำงวิทกรำนต์ ศรีสังข์งำม เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (ลูกจ้ำงประจ ำ) วิทกรำนต์    ศรีสังข์งำม 
22. นำยพดล จำดทองค ำ พนักงำนขับรถยนต์ พดล จำดทองค ำ  
23. นำยเกียรติณรงค์ จันทร์ตั้ว พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ  เกียรติณรงค์ จันทร์ตั้ว 
24. นำงสำวอัจฉรำภรณ์ เสมค ำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร อัจฉรำภรณ์ เสมค ำ 
25. นำงอุบล พันธ์แตง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี อุบล พันธ์แตง 
26. นำยไพฑูรย์ บำงใจดี ผู้ช่วยช่ำงโยธำ ไพฑูรย์       บำงใจดี 
27. นำยสุทิน ค ำพยอม พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ สุทิน ค ำพยอม 
28. นำยไพรัตน์ อ่อนอินทร์ พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ ไพรัตน์        อ่อนอินทร์ 
29. นำยปริญญำ สินอุดมผล พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ ปริญญำ สินอุดมผล 
30. นำงสำวสุณิษำ ศรีสว่ำง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล สุณิษำ ศรีสว่ำง 
31. นำงกุลธิดำ บุตรจันทร์ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร     กุลธิดำ     บุตรจันทร์ 
32. นำงอ้อย แตงวงศ์ คนงำนทั่วไป อ้อย แตงวงศ์ 
33.    นำยบุญโสม เวลุวณำรักษ์ คนงำนประจ ำรถขยะ                           บุญโสม        เวลุวณำรักษ์ 
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34. นำยกฤษณะ เกิดสมบูรณ์ คนงำนประจ ำรถขยะ                            กฤษณะ       เกิดสมบูรณ์ 
35. นำยสุเทพ ทองสมจิตต์ คนงำนประจ ำรถขยะ สุเทพ ทองสมจิตต์ 
36. นำยวีรโรจน ์ ธีระวงศ์ภิญโญ คนงำนประจ ำรถขยะ วีรโรจน ์ ธีระวงศ์ภิญโญ 
37. นำงสำวนงรัก แก้วเมฆ คนสวน นงรัก          แก้วเมฆ   
38. นำยอรรถพล แพนพันธุ์อ้วน พนักงำนดับเพลิง อรรถพล แพนพันธุ์อ้วน 
39.  นำยศิลำ ติณมำศ พนักงำนดับเพลิง ศิลำ ติณมำศ 
40.   นำยสุชำติ ชำวกงจักร์ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ สุชำติ ชำวกงจักร ์
41. นำยอดิสรณ์ ขวดสำลี่ คนสวน อดิสรณ์ ขวดสำลี่ 
42.  นำงสำวสุวรรณำ อ่อนอินทร์ คนงำนทั่วไป สุวรรณำ อ่อนอินทร์ 
43. นำยธงชัย ม่วงสว่ำง คนงำนประจ ำรถขยะ ธงชัย ม่วงสว่ำง 
44. นำงสำวกรรณิกำร์ จำดทองค ำ คนงำนทั่วไป กรรณิกำร์ จำดทองค ำ 
45. นำยกิตติพงษ์ กองตัน คนงำนทัว่ไป กิตติพงษ์ กองตัน 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นำยกอบต.       ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน    ได้มีค ำสั่งที่  321/2560   
 ลงวันที่  2  ตุลำคม  2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนลดใช้พลังงำนขององค์กำร- 
 บริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำนเพ่ือให้เป็นไปตำมคณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่   
 20  มีนำคม  2555  ได้มีมติให้หน่วยงำนภำครัฐลดกำรใช้พลังงำนลง  10%  
 เริ่มตั้งแต่ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2555  เป็นต้นไป   เพ่ือช่วยชำติลดภำระรำยจ่ำย 
 ในกำรน ำเข้ำน้ ำมันจำกแหล่งต่ำงประเทศ  และกระตุ้นให้ภำคเอกชน  ภำคประชำชน   
 ได้ตระหนักถึงควำมจ ำเป็นที่ต้องร่วมมือกันใช้พลังงำนอย่ำงรู้ค่ำ  นั้น    
  เพ่ือให้กำรประหยัดพลังงำนเป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำลอย่ำงมี 
 ประสิทธิภำพ  บรรลุเป้ำหมำย   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำนจึงได้ก ำหนด 
 มำตรกำรลดกำรใช้พลังงำนขององค์กำรบริหำร-ส่วนต ำบลดอนก ำยำน  ประจ ำปี 
 งบประมำณ  พ.ศ. 2561   และให้พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำงได้ 
 ปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด  ดังนี้ 
  ระบบแสงสว่ำง 
  1. ปิดหลอดไฟฟ้ำช่วงเวลำพักกลำงวันและในต ำแหน่งที่ไม่มีกำรใช้งำน 
  2. ถอดหรือเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ำที่เสียหรือเสื่อมสภำพออกทันที 
  3. เปิดหน้ำต่ำง  ผ้ำม่ำน  เพื่อรับแสงสว่ำงจำกธรรมชำติขณะท ำงำนตำม 
 ควำมเหมำะสม 
  4. ห้องประชุมหรือของเก็บของให้เปิดไฟเมื่อมีกำรใช้งำนภำยในห้องเท่ำนั้น 
  5. ปิดไฟตำมเวลำในช่วงเวลำพักกลำงวันและหลังเลิกงำน 
  6. ท ำควำมสะอำดและตรวจสอบกำรท ำงำนของอุปกรณ์ระบบแสงสว่ำง 
 สม่ ำเสมอทุกเดือน 
 
 
 

/ระบบปรับ... 
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  ระบบปรับอำกำศ 
  1. เปิดใช้งำนเครื่องปรับอำกำศตำมควำมเหมำะสมในช่วงเวลำ  11.00- 
 16.30 น.   
  2. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอำกำศไม่ต่ ำกว่ำ  25   องศำ (ฤดูฝนและฤดูหนำว 
 ไม่ต่ ำกว่ำ  26  องศำ) 
  3. ตั้งควำมเร็วพัดลมของเครื่องปรับอำกำศให้ต่ ำที่สุดเท่ำท่ีผู้ใช้งำน 
 ยังคงรู้สึกสบำย 
  4. ใช้พัดลมแทนเครื่องปรับอำกำศในช่วงเวลำที่อำกำศไม่ร้อน 
  5. ใช้งำนพัดลมร่วมกับเครื่องปรับอำกำศเม่ือรู้สึกร้อนแทนกำรตั้งอุณหภูมิ 
 เครื่องปรับอำกำศให้ต่ ำลงจำกเดิม 
  6. ท ำควำมสะอำดแผ่นกรองอำกำศภำยในเครื่องปรับอำกำศเป็นประจ ำ   
 ควำมถี่ของกำรท ำควำมสะอำดขึ้นอยู่กับควำมถี่ของกำรใช้งำน 
  7. ตรวจสอบรอยรั่วและปิดประตูห้องที่เปิดเครื่องปรับอำกำศให้สนิททุกครั้ง 
 อุปกรณ์ส ำนักงำน 
  - คอมพิวเตอร์ 
  1. ยกเลิกกำรใช้งำนระบบพักหน้ำจอแบบอัตโนมัติ (Screen  Saver) 
  2. ตั้งระบบ  Power  Options  ให้ปิดจอภำพอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งำน 
  3. ปิดสวิตซ์อุปกรณ์เสริม เช่น  ล ำโพง เครื่องสแกนเอกสำรขณะยังไม่มีใช้งำน 
  4. ปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กทุกครั้งขณะยังไม่มีใช้งำน  เมื่อไม่ได้ใช้งำนมำกกว่ำ   
 15  นำที ให้ปิดหน้ำจอ  และเมื่อหำกไม่ได้ใช้งำนมำกกว่ำ  1  ชั่วโมงให้  Shutdown 
  5. กรณีจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ให้เลือกรุ่นทีมีระบบประหยัดพลังงำน   
 (มีสัญลักษณ์ Energy   Star) 
  - เครื่องพิมพ์เอกสำร 
  1. ปิดสวิตซ์เครื่องทุกครั้งขณะยังไม่มีกำรใช้งำน (โดยเฉพำะเครื่องพิมพ์ 
 เอกสำรแบบเลเซอร์เนื่องจำกใช้ก ำลังไฟฟ้ำขณะรอกำรท ำงำนสูง) 
  2. ต่อเครื่องพิมพ์เอกสำรใช้งำนร่วมกันภำยในส ำนักงำนเพ่ือลดจ ำนวนเครื่อง 
 ที่ต้องใช้งำนพร้อมกัน 
  3. กรณีจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสำรใหม่ให้เลือกเครื่องที่มีระบบประหยัด 
 พลังงำนและเลือกควำมเร็วกำรพิมพ์ที่เหมำะสม 
  - เครื่องถ่ำยเอกสำร 
  1. ปิดและถอดปลั๊กเครื่องถ่ำยเอกสำรทุกครั้งหลังเลิกใช้งำน 
  - เครือ่งแฟกซ์ 
  1. ปิดและถอดปลั๊กเครื่องแฟกซ์ทุกครั้งหลังเลิกงำน 
  อุปกรณ์อ่ืน ๆ  
  - ตู้เย็น 
  1. ตั้งตู้เย็นให้ห่ำงจำกผนังอย่ำงน้อย  15  เซนติเมตร 
  2. ไม่เปิดตู้เย็นบ่อย ๆ  หรือเปิดทิ้งไว้นำน ๆ 
  3. ตรวจสอบขอบยำงประตูตู้เย็นอยู่เสมอ  ไม่ให้เสื่อมสภำพ 
  4. ไม่น ำของร้อนหรืออุ่นเข้ำแช่ในตู้เย็นทันที 
  5. ตั้งระบบละลำยน้ ำแข็งเมื่อพบว่ำน้ ำแข็งเกำะห้องเย็นมำกเกิน 

/เครื่องท ำน้ ำร้อน... 
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  - เครื่องท ำน้ ำร้อนน้ ำเย็น 
  1. ใช้เครื่องท ำน้ ำร้อนน้ ำเย็นร่วมกันภำยในอำคำร   
  2. ใส่น้ ำให้พอเหมำะกับควำมต้องกำรใช้งำนแต่ละวัน  ไม่ปล่อยให้น้ ำแห้ง 
 หรือต่ ำกว่ำระดับที่ก ำหนดเพรำะอำจท ำให้เกิดไฟฟ้ำลัดวงจรได้ 
  3. ตรวจสอบกำรท ำงำนของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้ 
 เสมอ 
  - กล้องถ่ำยรูปดิจิตอล 
  1. ถอดปลั๊กแบตเตอรี่เมื่อชำร์ตเรียบร้อยแล้ว   
  อ่ืน ๆ  

1. ไม่น ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำส่วนตัวที่ไม่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนมำชำร์แบตเตอรี่ 
 ที่ส ำนักงำน 
  กำรเดินทำง/กำรใช้พำหนะ 
  1.  ใช้โทรศัพท์ติดต่องำนแทนกำรเดินทำง 
  2.  ใช้โทรสำร  ไปรษณีย์  หรืออินเตอร์เน็ต  แทนกำรส่งเอกสำรด้วยตนเอง 
  3.  วำงแผนกำรเดินทำง/ตรวจสอบเส้นทำง/โทรศัพท์นัดหมำยล่วงหน้ำ 
 ก่อนออกเดินทำง   
  4.  ใช้รถร่วมกัน  ทำงเดียวกันไปด้วยกัน (Car  Pool) 
  5.  ตรวจสอบลมยำงอยู่เสมอให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน 
  6.  เป่ำท ำควำมสะอำดและเปลี่ยนไส้กรองอำกำศตำมควำมเหมำะสม 
  7.  เปลี่ยนน้ ำมันเครื่องและไส้กรองน้ ำมันตำมก ำหนด 
  8.  ดับเครื่องทุกครั้งเมื่อต้องจอดรถนำน ๆ 
  9.  เปลี่ยนยำง  ตั้งศูนย์ล้อตำมก ำหนด  ตรวจเช็คสภำพเครื่องยนต์อย่ำง 
 สม่ ำเสมอ 
  10. บรรทุกสัมภำระเฉพำะที่จ ำเป็น  ไม่บรรทุกน้ ำหนักเกินพิกัด 
  11. ใช้ควำมเร็วในกำรขับขี่ไม่เกิน  90  กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
  12. ไม่ปรับเครื่องปรับอำกำศภำยในรถให้เย็นเกินไป 
  13. ปิดเครื่องปรับอำกำศภำยในรถก่อนถึงปลำยทำงเล็กน้อย 
  14. ไม่เปิดเครื่องปรับอำกำศภำยในรถและเครื่องเสียงก่อนดับเครื่องยนต์ 
  15. ปิดเครื่องปรับอำกำศภำยในรถและเครื่องเสียงก่อนสตำร์ทเครื่องยนต์ 
  16. จอดรถในที่ร่ม  เพื่อลดอุณหภูมิภำยในรถ 
  17. เลือกใช้น้ ำมันที่มีค่ำออกเทนเหมำะสมกับชนิดของรถ 
  18. ใช้เกียร์ให้เหมำะสมกับสภำพเส้นทำง  ไม่ลำกเกียร์ต่ ำนำน ๆ 
  19. ไม่ออกรถกระชำก  ไม่เร่งเครื่องยนต์ขณะเกียร์ว่ำง (เบิ้ลเครื่อง) 
  20. ไม่ต้องอุ่นเครื่อง  ขับช้ำ ๆ  เครื่องจะอุ่นเองที่  1-2 กิโลเมตรแรก 
  21. ไม่ติดตั้งอุปกรณ์แต่งรถที่จะท ำให้เครื่องยนต์ท ำงำนหนักข้ึน 
มติที่ประชุม                    รับทรำบ  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน ครั้งที่ 9/2560 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 
นำยก อบต.   ได้แจกส ำเนำรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน ครั้งที่ 9/2560 ลงวนัที่ 18 กันยำยน 2560 

/ระเบียบวำระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
นำงเจนจิรำ นำมอ่อน    ตำมท่ีได้แจ้งเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีแนวทำงในกำรป้องกัน 
หัวหน้ำส ำนักปลัด ผลประโยชน์ในทำงรำชกำร  เช่น 
  1. กำรแสวงหำประโยชน์จำกทำงรำชกำรที่มิชอบ 
  2. กำรรับผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรที่มิชอบ 
  3. กำรใช้อิทธิพลเรียกผลประโยชน ์
  4. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
  5. กำรใช้ข้อมูลลับของทำงรำชกำร 
  6. กำรรับท ำงำนนอกองค์กร 
  7. กำรท ำงำนหลังออกจำกต ำแหน่ง 
  เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยพนักงำนส่วน 
 ต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงได้รับทรำบแนวทำงและให้ควำมร่วมมือ 
 ในกำรถือปฏิบัติ เพื่อควำมโปร่งใสขององค์กร ท ำให้ไม่มีข้อร้องเรียน ข้อทักท้วง  
 ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่ำงใด โดยให้ยึดหลักปฏิบัติเพื่อป้องกัน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนตำมเดิมต่อไป 
มติที่ประชุม   รับทรำบและถือปฏิบัติต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อ่ืน ๆ    (ถ้าม)ี 
นำยก  อบต.  ท่ำนใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่   ถ้ำไม่มีขอขอบคุณทุกท่ำน 
 ที่เข้ำประชุม และขอปิดกำรประชุม 
  ปิดประชุมเวลำ 11.00   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 
     

 
 
 
 
 
 



(ส ำเนำ) 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน 

ครั้งที่  11/2560 
วันที่  16  พฤศจิกำยน  2560 

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

ผู้เข้ำประชุม  

ล ำดับที่         ชื่อ    –      สกุล            ต ำแหน่ง                                 ลำยมือชื่อ 
  1. นำยสมบุญ สุลีสถิร นำยกอบต.ดอนก ำยำน สมบุญ สุลีสถิร 
  2. นำยส ำรวย อยู่แย้ม รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำรวย        อยู่แย้ม 
  3. นำยนิคม เจริญศิลป์ รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล นิคม เจริญศิลป์ 
  4.   นำยชลอ เหมรี เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ชลอ           เหมรี 
  5 นำงสำวนิภำ   จ ำปำเงิน ปลัด  อบต. ดอนก ำยำน นิภำ   จ ำปำเงิน 
  6. นำงสำวพรทิพย์ ค ำไพเรำะ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง        พรทิพย์       ค ำไพเรำะ 
 7.   นำยวินัย แพนพันธุ์อ้วน ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง วินัย แพนพันธุ์อ้วน 
 8. นำงสำวเพียงจันทร์ จอมพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ เพียงจันทร์   จอมพงษ์ 
  9. นำงเจนจิรำ นำมอ่อน หัวหน้ำส ำนักปลัด   เจนจิรำ นำมอ่อน 
10. นำงสำววกุล ค ำพิจำรณ์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป วกุล            ค ำพิจำรณ์ 
11. นำยสมชำติ เจริญผล นิติกร   สมชำติ เจริญผล 
12.  นำยสุรเชษฐ์ ทองไกร นักพัฒนำชุมชน สุรเชษฐ์ ทองไกร 
13. นำงสำวพวงทิพย์ สฏิปฐำน นักทรัพยำกรบุคคล พวงทิพย์ สฏิปฐำน 
14. นำงสำวสุธีรัชต ์ ทำเหล็ก หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน สุธีรัชต์        ทำเหล็ก 
15. นำงสำววิลำวัลย ์ นิลวิสุทธิ ์ เจ้ำพนักงำนพัสดุ   วิลำวัลย์      นิลวิสุทธิ ์
16. นำงสำววำสนำ หนูทำ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้   วำสนำ หนูทำ  
17. นำยชัยขวัญ ขวัญงำม เจ้ำพนักงำนพัสดุ   ชัยขวัญ       ขวัญงำม 
18.   นำยบัญชำ เกษมสวัสดิ์ หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำง บัญชำ เกษมสวัสดิ์ 
19. นำงสำวสุชำนันท์ พ่วงพันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข สุชำนันท์ พ่วงพันธ์ 
20. จ่ำสิบเอกประจักร์ ศรีวิลัย หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ประจักร์ ศรีวิลัย 
21. นำงวิทกรำนต์ ศรีสังข์งำม เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (ลูกจ้ำงประจ ำ) วิทกรำนต์    ศรีสังข์งำม 
22. นำยพดล จำดทองค ำ พนักงำนขับรถยนต์ พดล จำดทองค ำ  
23. นำยเกียรติณรงค์ จันทร์ตั้ว พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ  เกียรติณรงค์ จันทร์ตั้ว 
24. นำงอุบล พันธ์แตง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี อุบล พันธ์แตง 
25. นำยไพฑูรย์ บำงใจดี ผู้ช่วยช่ำงโยธำ ไพฑูรย์       บำงใจดี 
26. นำยสุทิน ค ำพยอม พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ สุทิน ค ำพยอม 
27. นำยไพรัตน์ อ่อนอินทร์ พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ ไพรัตน์        อ่อนอินทร์ 
28. นำยปริญญำ สินอุดมผล พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ ปริญญำ สินอุดมผล 
29. นำงสำวสุณิษำ ศรีสว่ำง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล สุณิษำ ศรีสว่ำง 
30. นำงกุลธิดำ บุตรจันทร์ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร     กุลธิดำ     บุตรจันทร์ 
31. นำงอ้อย แตงวงศ์ คนงำนทั่วไป อ้อย แตงวงศ์ 
32.    นำยบุญโสม เวลุวณำรักษ์ คนงำนประจ ำรถขยะ                           บุญโสม        เวลุวณำรักษ์ 
33. นำยกฤษณะ เกิดสมบูรณ์ คนงำนประจ ำรถขยะ                            กฤษณะ       เกิดสมบูรณ์ 
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34. นำยสุเทพ ทองสมจิตต์ คนงำนประจ ำรถขยะ สุเทพ ทองสมจิตต์ 
35. นำยวีรโรจน ์ ธีระวงศ์ภิญโญ คนงำนประจ ำรถขยะ วีรโรจน ์ ธีระวงศ์ภิญโญ 
36. นำงสำวนงรัก แก้วเมฆ คนสวน นงรัก          แก้วเมฆ   
37. นำยอรรถพล แพนพันธุ์อ้วน พนักงำนดับเพลิง อรรถพล แพนพันธุ์อ้วน 
38.  นำยศิลำ ติณมำศ พนักงำนดับเพลิง ศิลำ ติณมำศ 
39.   นำยสุชำติ ชำวกงจักร์ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ สุชำติ ชำวกงจักร์ 
40. นำยอดิสรณ์ ขวดสำลี่ คนสวน อดิสรณ์ ขวดสำลี่ 
41.  นำงสำวสุวรรณำ อ่อนอินทร์ คนงำนทั่วไป สุวรรณำ อ่อนอินทร์ 
42. นำยธงชัย ม่วงสว่ำง คนงำนประจ ำรถขยะ ธงชัย ม่วงสว่ำง 
43. นำงสำวกรรณิกำร์ จำดทองค ำ คนงำนทั่วไป กรรณิกำร์ จำดทองค ำ 
44. นำยกิตติพงษ์ กองตัน คนงำนทั่วไป กิตติพงษ์ กองตัน 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นำยกอบต.       คณะกรรมกำรกลำงสอบแข่งขันพนักงำนส่วนท้องถิ่น (กสถ.)  ได้มีประกำศ 
 คณะกรรมกำรกลำงกำรสอบแข่งขันพนักวำนส่วนท้องถิ่น เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบ 
 เพ่ือบรรจุเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป 
 (ภำค ก.) และภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข.) ลงวันที่ 8 กันยำยน  
 2560  และได้สอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป (ภำค ก.) และภำคควำมรู้ 
 ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข.) ไปแล้วนั้น และได้ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ 
 เข้ำสอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.) ในกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล 
 เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนต ำบล และก ำหนด เวลำ สถำนที่สอบที่ได้คะแนน 
 สอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) และภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะ 
 ต ำแหน่ง (ภำค ข.) ในแต่ละภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 เป็นผู้มีสิทธิเข้ำสอบภำค 
 ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.) เข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  
 โดยกำรสัมภำษณ์ ในวันเสำร์ที่ 18 พฤศจิกำยน 2560 และวันอำทิตย์ที่ 19 
 พฤศจิกำยน 2560 ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น.   
มติที่ประชุม                    รับทรำบ  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน ครั้งที่ 10/2560 ลงวันที่ 11 ตุลาคม  2560 
นำยก อบต.   ได้แจกส ำเนำรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน ครั้งที่ 10/2560 ลงวันที่ 11 ตลุำคม 2560 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
นำยก อบต.  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน ในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไก 
 ในกำรขับเคลื่อนภำรกิจของรัฐ  ได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญยิ่งที่จะสนอง 
 เจตนำรมณ์ด้ำนจริยธรรม  ธรรมำภิบำลและกำรป้องกัน กำรทุจริตและประพฤติ 
 มิชอบในภำครัฐ จึงขอประกำศว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำนจะมุ่งมั่น 
 ในอันที่จะปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่ส่งเสริมและพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม  

/และวัฒนธรรม... 
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 และวัฒนธรรม ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมยุติธรรม เสียสละ และมีจิตมุ่งบริกำร 
 ด้วยศักดิ์ศรี เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนที่มีควำมอยู่ดีกินดี และสร้ำงควำมไว้วำงใจของ 
 ประชำชน โดยมีหลักกำรส ำคัญที่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดองค์กำรบริหำร 
 ส่วนต ำบลดอนก ำยำน ทุกคนจะต้องยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงในกำรปฏิบัติ 
 หน้ำที่อย่ำงเคร่งครัด ดังนี้ 

1. น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติ 
 รำชกำรและประพฤติปฏิบัติตน เพ่ือเสริมสร้ำงควำมส ำคัญในคุณธรรม ควำมชื่อ 
 สัตย์สุจริตและควำมรอบรู้ที่เหมำะสม  

2. ด ำเนินชีวิตด้วยควำมอดทน ควำมเพียร มีสติ ปัญญำ และ 
 ควำมรอบคอบยึดมั่นในค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และมำตรฐำนทำง 
 คุณธรรม และจริยธรรมของข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วน 
 ต ำบลดอนก ำยำน เพื่อกำรประพฤติตนและปฏิบัติหน้ำที่ให้มีประสิทธิภำพ และ 
 รักษำมำตรฐำนแห่งควำมดีงำม  

3. ยืดมั่นและมุ่งมั่นต่อกำรพัฒนำตนเองให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน 
มติที่ประชุม                    รับทรำบและถือปฏิบัติต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อ่ืน ๆ    (ถ้าม)ี 
นำยก  อบต.  ท่ำนใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่   ถ้ำไม่มีขอขอบคุณทุกท่ำน 
 ที่เข้ำประชุม และขอปิดกำรประชุม 
  ปิดประชุมเวลำ 11.00   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 
     

 
 
 
 
 
 



(ส ำเนำ) 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน 

ครั้งที่  12/2560 
วันที่  14  ธันวำคม  2560 

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

ผู้เข้ำประชุม  

ล ำดับที่         ชื่อ    –      สกุล            ต ำแหน่ง                                 ลำยมือชื่อ 
  1. นำยสมบุญ สุลีสถิร นำยกอบต.ดอนก ำยำน สมบุญ สุลีสถิร 
  2. นำยส ำรวย อยู่แย้ม รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำรวย        อยู่แย้ม 
  3. นำยนิคม เจริญศิลป์ รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล นิคม เจริญศิลป์ 
  4.   นำยชลอ เหมรี เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ชลอ           เหมรี 
  5 นำงสำวนิภำ   จ ำปำเงิน ปลัด  อบต. ดอนก ำยำน นิภำ   จ ำปำเงิน 
  6. นำงสำวพรทิพย์ ค ำไพเรำะ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง        พรทิพย์       ค ำไพเรำะ 
 7.   นำยวินัย แพนพันธุ์อ้วน ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง วินัย แพนพันธุ์อ้วน 
 8. นำงสำวเพียงจันทร์ จอมพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ เพียงจันทร์   จอมพงษ์ 
  9. นำงเจนจิรำ นำมอ่อน หัวหน้ำส ำนักปลัด   เจนจิรำ นำมอ่อน 
10. นำงสำววกุล ค ำพิจำรณ์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป วกุล            ค ำพิจำรณ์ 
11. นำยสมชำติ เจริญผล นิติกร   สมชำติ เจริญผล 
12.  นำยสุรเชษฐ์ ทองไกร นักพัฒนำชุมชน สุรเชษฐ์ ทองไกร 
13. นำงสำวพวงทิพย์ สฏิปฐำน นักทรัพยำกรบุคคล พวงทิพย์ สฏิปฐำน 
14. นำงสำวสุธีรัชต ์ ทำเหล็ก หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน สุธีรัชต์        ทำเหล็ก 
15. นำงสำววิลำวัลย ์ นิลวิสุทธิ ์ เจ้ำพนักงำนพัสดุ   วิลำวัลย์      นิลวิสุทธิ ์
16. นำงสำววำสนำ หนูทำ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้   วำสนำ หนูทำ  
17. นำยชัยขวัญ ขวัญงำม เจ้ำพนักงำนพัสดุ   ชัยขวัญ       ขวัญงำม 
18.   นำยบัญชำ เกษมสวัสดิ์ หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำง บัญชำ เกษมสวัสดิ์ 
19. นำงสำวสุชำนันท์ พ่วงพันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข สุชำนันท์ พ่วงพันธ์ 
20. จ่ำสิบเอกประจักร์ ศรีวิลัย หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ประจักร์ ศรีวิลัย 
21. นำงวิทกรำนต์ ศรีสังข์งำม เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (ลูกจ้ำงประจ ำ) วิทกรำนต์    ศรีสังข์งำม 
22. นำยพดล จำดทองค ำ พนักงำนขับรถยนต์ พดล จำดทองค ำ  
23. นำยเกียรติณรงค์ จันทร์ตั้ว พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ  เกียรติณรงค์ จันทร์ตั้ว 
24. นำงอุบล พันธ์แตง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี อุบล พันธ์แตง 
25. นำยไพฑูรย์ บำงใจดี ผู้ช่วยช่ำงโยธำ ไพฑูรย์       บำงใจดี 
26. นำยสุทิน ค ำพยอม พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ สุทิน ค ำพยอม 
27. นำยไพรัตน์ อ่อนอินทร์ พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ ไพรัตน์        อ่อนอินทร์ 
28. นำยปริญญำ สินอุดมผล พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ ปริญญำ สินอุดมผล 
29. นำงสำวสุณิษำ ศรีสว่ำง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล สุณิษำ ศรีสว่ำง 
30. นำงกุลธิดำ บุตรจันทร์ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร     กุลธิดำ     บุตรจันทร์ 
31. นำงอ้อย แตงวงศ์ คนงำนทั่วไป อ้อย แตงวงศ์ 
32.    นำยบุญโสม เวลุวณำรักษ์ คนงำนประจ ำรถขยะ                                บุญโสม        เวลวุณำรักษ์ 
33. นำยกฤษณะ เกิดสมบูรณ์ คนงำนประจ ำรถขยะ                                กฤษณะ       เกิดสมบูรณ ์
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34. นำยสุเทพ ทองสมจิตต์ คนงำนประจ ำรถขยะ สุเทพ ทองสมจิตต์ 
35. นำยวีรโรจน ์ ธีระวงศ์ภิญโญ คนงำนประจ ำรถขยะ วีรโรจน ์ ธีระวงศ์ภิญโญ 
36. นำงสำวนงรัก แก้วเมฆ คนสวน นงรัก          แก้วเมฆ   
37. นำยอรรถพล แพนพันธุ์อ้วน พนักงำนดับเพลิง อรรถพล แพนพันธุ์อ้วน 
38.  นำยศิลำ ติณมำศ พนักงำนดับเพลิง ศิลำ ติณมำศ 
39.   นำยสุชำติ ชำวกงจักร์ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ สุชำติ ชำวกงจักร์ 
40. นำยอดิสรณ์ ขวดสำลี่ คนสวน อดิสรณ์ ขวดสำลี่ 
41.  นำงสำวสุวรรณำ อ่อนอินทร์ คนงำนทั่วไป สุวรรณำ อ่อนอินทร์ 
42. นำยธงชัย ม่วงสว่ำง คนงำนประจ ำรถขยะ ธงชัย ม่วงสว่ำง 
43. นำงสำวกรรณิกำร์ จำดทองค ำ คนงำนทั่วไป กรรณิกำร์ จำดทองค ำ 
44. นำยกิตติพงษ์ กองตัน คนงำนทั่วไป กิตติพงษ์ กองตัน 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นำยกอบต.  ส ำนักงำนประกันสังคมได้มีกำรปรับปรุงกำรก ำหนดสิทธิกำรรักษำพยำบำล 
 เพ่ือควำมสะดวก รวดเร็ว สำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้มำกขึ้น จึงได้ยกเลิกกำรพิมพ์บัตร 
 รับรองสิทธิฯ ตั้งแต่ปี 2561 ส ำหรับกำรก ำหนดสถำนพยำบำลให้กับผู้ประกันตน  
 หรือมีกำรเปลี่ยนสถำนพยำบำล ส ำนักงำนจะแจ้งผลฯ กำรเลือกสถำนพยำบำล  
 ผ่ำนนำยจ้ำง กรณีกำรเปลี่ยนสถำนพยำบำลประจ ำปี ได้ยื่นแบบเลือกสถำนพยำบำล 
 ในกำรรับบริกำรทำงกำรแพทย์ (สปส.9-02) ต่อส ำนักงำนประกันสังคมทุกแห่ง  
 ได้ระหว่ำงวันที่ 16 ธันวำคมจนถึงวันที่ 31 มีนำคม ของปีถัดไป 
มติที่ประชุม                    รับทรำบ  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน ครั้งที่ 11/2560 ลงวันที ่16 พฤศจิกายน 2560 
นำยก อบต.   ได้แจกส ำเนำรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน ครั้งที่ 11/2560 ลงวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2560 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
นำยก อบต.  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
  ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) 
 พ.ศ.2557 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540 พระรำช 
 กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2542 
 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560- 
 2564) และนโยบำยของรัฐบำล ข้อที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่ 
 มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
 ก ำหนดให้ปลูกฝังค่ำนิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส ำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีควำม 
 เป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มี 
 ประสิทธิภำพเพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ 
 ของรัฐทุกระดับและตอบสนองควำมต้องกำร พร้อมอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 
 เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นในระบบรำชกำร 
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  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน จึงได้ก ำหนดนโยบำยคุณธรรมและ 
 ควำมโปร่งใสเพื่อป้องกันมำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ และค่ำนิยมส ำหรับข้ำรำชกำร 
 และบุคลำกรชององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
 อ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะน ำหน่วยงำนให้ด ำเนินงำนตำมภำรกิจด้วยควำมโปร่งใส  
 บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปรำศจำกกำรทุจริต เพ่ือให้บรรลุ 
 เจตนำรมณ์ดังกล่ำว จึงก ำหนดแนวทำงให้ส่วนรำชกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วน 
 ต ำบลดอนก ำยำนถือปฏิบัติและด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1. บริหำรงำนและปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยมุ่งตอบสนอง 
 ควำมต้องกำรของประชำชนด้วยกำรบริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภำค โปร่งใส 
 และเป็นธรรม 
  2. ปลูกฝังค่ำนิยมและทัศนคติให้บุคลำกรในสังกัด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
 มีหลักคุณธรรม จริยธรรม น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำร 
 ปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินชีวิต 
  3. ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรให้เกิดควำมโปร่งใส 
 ในทุกขั้นตอน และเปิดโอกำสให้ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และภำคประชำชน 
 เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนโดยเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรในกำร 
 ด ำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  4. ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เบำะแสกำรทุจริต  
 ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่ำนศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน 
  5. กรณีพบกำรทุจริตจะด ำเนินกำรสอบสวนและลงโทษชั้นสูงสุดกับผู้ที่ 
 ทุจริตอย่ำงจริงจัง 
  จึงขอให้ทุกท่ำนได้ปฏิบัติตำมนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสอย่ำง 
 เคร่งครัดต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทรำบและถือปฏิบัติต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อ่ืน ๆ    (ถ้าม)ี 
นำยก  อบต.  ท่ำนใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่   ถ้ำไม่มีขอขอบคุณทุกท่ำน 
 ที่เข้ำประชุม และขอปิดกำรประชุม 
  ปิดประชุมเวลำ 11.00   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 
     



 
(ส ำเนำ) 

บันทึกรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน 
ครั้งที่  1/2561 

วันที ่ 18  มกรำคม  2561 
ณ    ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน 

----------------------------------- 
ผู้เข้ำประชุม  

ล ำดับที่         ชื่อ    –      สกุล            ต ำแหน่ง                                 ลำยมือชื่อ 
  1. นำยสมบุญ สุลีสถิร นำยกอบต.ดอนก ำยำน สมบุญ สุลีสถิร 
  2. นำยส ำรวย อยู่แย้ม รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำรวย        อยู่แย้ม 
  3. นำยนิคม เจริญศิลป์ รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล นิคม เจริญศิลป์ 
  4.   นำยชลอ เหมรี เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ชลอ           เหมรี 
  5 นำงสำวนิภำ   จ ำปำเงิน ปลัด  อบต. ดอนก ำยำน นิภำ   จ ำปำเงิน 
  6. นำงสำวพรทิพย์ ค ำไพเรำะ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง        พรทิพย์       ค ำไพเรำะ 
 7.   นำยวิรัช ดำวเรือง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง วิรัช ดำวเรือง 
 8. นำงจำรุวรรณ คิ้วเที่ยง ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ จำรุวรรณ คิ้วเที่ยง 
 9. นำงสำวเพียงจันทร์ จอมพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ เพียงจันทร์   จอมพงษ์ 
10. นำงเจนจิรำ นำมอ่อน หัวหน้ำส ำนักปลัด   เจนจิรำ นำมอ่อน 
11. นำงสำววกุล ค ำพิจำรณ์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป วกุล            ค ำพิจำรณ์ 
12. นำยสมชำติ เจริญผล นิติกรช ำนำญกำร   สมชำติ เจริญผล 
13.  นำยสุรเชษฐ์ ทองไกร นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร สุรเชษฐ์ ทองไกร 
14. นำงสำวพวงทิพย์ สฏิปฐำน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร พวงทิพย์ สฏิปฐำน 
15. นำงสำวสุธีรัชต ์ ทำเหล็ก หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน สุธีรัชต์        ทำเหล็ก 
16. นำงสำววิลำวัลย ์ นิลวิสุทธิ ์ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน   วิลำวัลย์      นิลวิสุทธิ ์
17. นำงสำววำสนำ หนูทำ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้   วำสนำ หนูทำ  
18. นำยชัยขวัญ ขวัญงำม เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน ชัยขวัญ       ขวัญงำม 
19.   นำยบัญชำ เกษมสวัสดิ์ หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำง บัญชำ เกษมสวัสดิ์ 
20. นำงสำวสุชำนันท์ พ่วงพันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข สุชำนันท์ พ่วงพันธ์ 
21. จ่ำสิบเอกประจักร์ ศรีวิลัย หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ประจักร์ ศรีวิลัย 
22.  นำยชัยสิทธิ์ อินสว่ำง นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน ชัยสิทธิ ์ อินสว่ำง 
23. นำงวิทกรำนต์ ศรีสังข์งำม เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (ลูกจ้ำงประจ ำ) วิทกรำนต์    ศรีสังข์งำม 
24. นำยพดล จำดทองค ำ พนักงำนขับรถยนต์ พดล จำดทองค ำ  
25. นำยเกียรติณรงค์ จันทร์ตั้ว พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ  เกียรติณรงค์ จันทร์ตั้ว 
26. นำงอุบล พันธ์แตง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี อุบล พันธ์แตง 
27. นำยไพฑูรย์ บำงใจดี ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ ไพฑูรย์       บำงใจดี 
28. นำยสุทิน ค ำพยอม พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ สุทิน ค ำพยอม 
29. นำยไพรัตน์ อ่อนอินทร์ พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ ไพรัตน์        อ่อนอินทร์ 
30. นำยปริญญำ สินอุดมผล พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ ปริญญำ สินอุดมผล 
31. นำงสำวสุณิษำ ศรีสว่ำง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร สุณิษำ ศรีสว่ำง 
32. นำงกุลธิดำ บุตรจันทร์ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร     กุลธิดำ     บุตรจันทร์ 
33. นำงอ้อย แตงวงศ์ คนงำนทั่วไป อ้อย แตงวงศ์ 
34.    นำยบุญโสม เวลุวณำรักษ์ คนงำนประจ ำรถขยะ                                บุญโสม        เวลวุณำรักษ์ 



35. นำยกฤษณะ เกิดสมบูรณ์ คนงำนประจ ำรถขยะ                                กฤษณะ       เกิดสมบูรณ ์
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36. นำยสุเทพ ทองสมจิตต์ คนงำนประจ ำรถขยะ สุเทพ ทองสมจิตต์ 
37. นำยวีรโรจน ์ ธีระวงศ์ภิญโญ คนงำนประจ ำรถขยะ วีรโรจน ์ ธีระวงศ์ภิญโญ 
38. นำงสำวนงรัก แก้วเมฆ คนสวน นงรัก          แก้วเมฆ   
39. นำยอรรถพล แพนพันธุ์อ้วน พนักงำนดับเพลิง อรรถพล แพนพันธุ์อ้วน 
40.  นำยศิลำ ติณมำศ พนักงำนดับเพลิง ศิลำ ติณมำศ 
41.   นำยสุชำติ ชำวกงจักร์ ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ สุชำติ ชำวกงจักร ์
42. นำยอดิสรณ์ ขวดสำลี่ คนสวน อดิสรณ์ ขวดสำลี่ 
43.  นำงสำวสุวรรณำ อ่อนอินทร์ คนงำนทั่วไป สุวรรณำ อ่อนอินทร์ 
44. นำยธงชัย ม่วงสว่ำง คนงำนประจ ำรถขยะ ธงชัย ม่วงสว่ำง 
45. นำงสำวกรรณิกำร์ จำดทองค ำ คนงำนทั่วไป กรรณิกำร์ จำดทองค ำ 
46. นำยกิตติพงษ์ กองตัน คนงำนทั่วไป กิตติพงษ์ กองตัน 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นำยกอบต.  ส ำนักงำนประกันสังคมได้มีกำรปรับปรุงกำรก ำหนดสิทธิกำรรักษำพยำบำล 
 เพ่ือควำมสะดวก รวดเร็ว สำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้มำกขึ้น จึงได้ยกเลิกกำรพิมพ์บัตร 
 รับรองสิทธิฯ ตั้งแต่ปี 2561 ส ำหรับกำรก ำหนดสถำนพยำบำลให้กับผู้ประกันตน  
 หรือมีกำรเปลี่ยนสถำนพยำบำล ส ำนักงำนจะแจ้งผลฯ กำรเลือกสถำนพยำบำล  
 ผ่ำนนำยจ้ำง กรณีกำรเปลี่ยนสถำนพยำบำลประจ ำปี ได้ยื่นแบบเลือกสถำนพยำบำล 
 ในกำรรับบริกำรทำงกำรแพทย์ (สปส.9-02) ต่อส ำนักงำนประกันสังคมทุกแห่ง  
 ได้ระหว่ำงวันที่ 16 ธันวำคมจนถึงวันที่ 31 มีนำคม ของปีถัดไป 
มติที่ประชุม                    รับทรำบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
  - 
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 
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  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน มีพันธกิจกำรพัฒนำท้องถิ่นโดยจัด 

 ให้มีและบ ำรุงรักษำด้วยกำรคมนำคม สิ่งสำธำรณูปโภค สร้ำงระบบกำรบริหำร 
 จัดกำรที่ดี พฒันำศักยภำพของคนในชุมชนให้เข้มแข็งปลอดภัย 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 
   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 
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         (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 
        (1)  สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ผู้บริหำรและพนักงำนไม่ทนต่อกำร 
 ทุจริต อำยและเกรงกลัวต่อกำรทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในกำรต่อต้ำนกำร 
 ทุจริตได้ตำมหลักนิติธรรม ภำระรับผิดชอบโดยยึดหลักควำมถูกต้อง สุจริต โปร่งใส 
 และเท่ียงธรรม 
      (2) ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติตำมแผนป้องกันและปรำบปรำม 
 กำรทุจริตในองค์กร โดยให้ผู้บริหำร สมำชิกสภำอบต. พนักงำนทุกคนยึดถือปฏิบัติ 
 ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของอบต.ประจ ำปี 2560 
      (3) มีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 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 
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  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 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อ่ืน ๆ    (ถ้าม)ี 
นำยก  อบต.  ท่ำนใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่   ถ้ำไม่มีขอขอบคุณทุกท่ำน 
 ที่เข้ำประชุม และขอปิดกำรประชุม 
  ปิดประชุมเวลำ 11.00   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 
     

 
 
 
 
 
 
 
 



(ส ำเนำ) 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน 

ครั้งที่  2/2561 
วันที่  22  กุมภำพันธ์  2561 

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

ผู้เข้ำประชุม  

ล ำดับที่         ชื่อ    –      สกุล            ต ำแหน่ง                                 ลำยมือชื่อ 
  1. นำยสมบุญ สุลีสถิร นำยกอบต.ดอนก ำยำน สมบุญ สุลีสถิร 
  2. นำยส ำรวย อยู่แย้ม รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำรวย        อยู่แย้ม 
  3. นำยนิคม เจริญศิลป์ รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล นิคม เจริญศิลป์ 
  4.   นำยชลอ เหมรี เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ชลอ           เหมรี 
  5 นำงสำวนิภำ   จ ำปำเงิน ปลัด  อบต. ดอนก ำยำน นิภำ   จ ำปำเงิน 
  6. นำงสำวพรทิพย์ ค ำไพเรำะ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง        พรทิพย์       ค ำไพเรำะ 
 7.   นำยวิรัช ดำวเรือง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง วิรัช ดำวเรือง 
 8. นำงจำรุวรรณ คิ้วเที่ยง ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ จำรุวรรณ คิ้วเที่ยง 
 9. นำงสำวเพียงจันทร์ จอมพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ เพียงจันทร์   จอมพงษ์ 
10. นำงเจนจิรำ นำมอ่อน หัวหน้ำส ำนักปลัด   เจนจิรำ นำมอ่อน 
11. นำงสำววกุล ค ำพิจำรณ์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป วกุล            ค ำพิจำรณ์ 
12. นำยสมชำติ เจริญผล นิติกร   สมชำติ เจริญผล 
13.  นำยสุรเชษฐ์ ทองไกร นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร สุรเชษฐ์ ทองไกร 
14. นำงสำวพวงทิพย์ สฏิปฐำน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร พวงทิพย์ สฏิปฐำน 
15. นำงสำวสุธีรัชต ์ ทำเหล็ก หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน สุธีรัชต์        ทำเหล็ก 
16. นำงสำววิลำวัลย ์ นิลวิสุทธิ ์ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน   วิลำวัลย์      นิลวิสุทธิ ์
17. นำงสำววำสนำ หนูทำ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ช ำนำญงำน   วำสนำ หนูทำ  
18. นำยชัยขวัญ ขวัญงำม เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน   ชัยขวัญ       ขวัญงำม 
19.   นำยบัญชำ เกษมสวัสดิ์ หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำง บัญชำ เกษมสวัสดิ์ 
20. นำงสำวสุชำนันท์ พ่วงพันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข สุชำนันท์ พ่วงพันธ์ 
21. จ่ำสิบเอกประจักร์ ศรีวิลัย หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ประจักร์ ศรีวิลัย 
22.  นำยชัยสิทธิ์ อินสว่ำง นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน ชัยสิทธิ ์ อินสว่ำง 
23. นำงวิทกรำนต์ ศรีสังข์งำม เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (ลูกจ้ำงประจ ำ) วิทกรำนต์    ศรีสังข์งำม 
24. นำยพดล จำดทองค ำ พนักงำนขับรถยนต์ พดล จำดทองค ำ  
25. นำยเกียรติณรงค์ จันทร์ตั้ว พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ  เกียรติณรงค์ จันทร์ตั้ว 
26. นำงอุบล พันธ์แตง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุบล พันธ์แตง 
27. นำยไพฑูรย์ บำงใจดี ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ ไพฑูรย์       บำงใจด ี
28. นำยสุทิน ค ำพยอม พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ สุทิน ค ำพยอม 
29. นำยไพรัตน์ อ่อนอินทร์ พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ ไพรัตน์        อ่อนอินทร์ 
30. นำยปริญญำ สินอุดมผล พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ ปริญญำ สินอุดมผล 
31. นำงสำวสุณิษำ ศรีสว่ำง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร สุณิษำ ศรีสว่ำง 
32. นำงกุลธิดำ บุตรจันทร์ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร     กุลธิดำ     บุตรจันทร์ 
33. นำงอ้อย แตงวงศ์ คนงำนทั่วไป อ้อย แตงวงศ์ 
34.    นำยบุญโสม เวลุวณำรักษ์ คนงำนประจ ำรถขยะ                                บุญโสม        เวลวุณำรักษ์ 
35. นำยกฤษณะ เกิดสมบูรณ์ คนงำนประจ ำรถขยะ                                กฤษณะ       เกิดสมบูรณ ์
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36. นำยสุเทพ ทองสมจิตต์ คนงำนประจ ำรถขยะ สุเทพ ทองสมจิตต์ 
37. นำยวีรโรจน ์ ธีระวงศ์ภิญโญ คนงำนประจ ำรถขยะ วีรโรจน ์ ธีระวงศ์ภิญโญ 
38. นำงสำวนงรัก แก้วเมฆ คนสวน นงรัก          แก้วเมฆ   
39.  นำยศิลำ ติณมำศ พนักงำนดับเพลิง ศิลำ ติณมำศ 
40.   นำยสุชำติ ชำวกงจักร์ ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ สุชำติ ชำวกงจักร์ 
41. นำยอดิสรณ์ ขวดสำลี่ คนสวน อดิสรณ์ ขวดสำลี่ 
42.  นำงสำวสุวรรณำ อ่อนอินทร์ คนงำนทั่วไป สุวรรณำ อ่อนอินทร์ 
43. นำยธงชัย ม่วงสว่ำง คนงำนประจ ำรถขยะ ธงชัย ม่วงสว่ำง 
44. นำงสำวกรรณิกำร์ จำดทองค ำ คนงำนทั่วไป กรรณิกำร์ จำดทองค ำ 
45. นำยกิตติพงษ์ กองตัน คนงำนทั่วไป กิตติพงษ์ กองตัน 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นำยกอบต.  1. จังหวัดสุพรรณบุรี โดยส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
 สุพรรณบุรีได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเพ่ือให้ 
  มีศักยภำพและมีประสิทธิภำพ สำมำรถดูแลเด็กภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้มีควำม 
 พร้อมทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ และอยู่ในสังคมได้อย่ำง 
 มีควำมพร้อมทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ และอยู่ในสังคมได้ 
 อย่ำงมีควำมสุข จึงได้จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพด้ำนวิชำกำร และเชิง 
 ปฏิบัติกำรของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด 
 สุพรรณบุรี ประจ ำปี พ.ศ.2561 โดยอบรมด้ำนวิชำกำร และเชิงปฏิบัติกำรในระหว่ำง 
 วันที่ 3 – 5 เมษำยน 2561 และขอให้พิจำรณำจัดส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก  
 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอย่ำงน้อยศูนย์ละ 1 คน เข้ำร่วมอบรมตำมโครงกำรฯ ดังกล่ำว 
 จัดส่งรำยชื่อ พร้อมค่ำลงทะเบียนให้จังหวัดสุพรรณบุรีทรำบโดยตรงภำยในวันที่ 
 15 มีนำคม 2561 
  2. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีค ำสั่งแต่งตั้ง 
 คณะท ำงำนเพ่ือตรวจนิเทศ แนะน ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผ่ำนเกณฑ์และ 
 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ กำรประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี  
 2560 เพ่ือตรวจนิเทศ แนะน ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่ำนเกณฑ์และไม่ผ่ำน 
 เกณฑ ์ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และขอให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรเตรียม 
 เอกสำร ในกำรตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละไม่เกิน 5 ท่ำน 
 (ด้ำนละ 1 ท่ำน) เข้ำร่วมประชุมเพ่ือรับฟังค ำชี้แจงในวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561  
 เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสนำมบินเฮลิคอปเตอร์ ต ำบลสนำมชัย 
 อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี  
  เห็นควรให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรเตรียมเอกสำร เข้ำร่วมประชุม 
 และเตรียมเอกสำรเพ่ือรอกำรตรวจรับต่อไป 
มติที่ประชุม                    รับทรำบ  
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที ่18 มกราคม  2561 
นำยก อบต.   ได้แจกส ำเนำรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน ครั้งที่ 1/2561 ลงวนัที่ 18 มกราคม  2561   
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
นำยก อบต.  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
  ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) 
 พ.ศ.2557 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540 พระรำช 
 กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2542 
 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560- 
 2564) และนโยบำยของรัฐบำล ข้อที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่ 
 มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
 ก ำหนดให้ปลูกฝังค่ำนิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส ำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีควำม 
 เป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มี 
 ประสิทธิภำพเพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ 
 ของรัฐทุกระดับและตอบสนองควำมต้องกำร พร้อมอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 
 เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นในระบบรำชกำร 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน จึงได้ก ำหนดนโยบำยคุณธรรมและ 
 ควำมโปร่งใสเพื่อป้องกันมำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ และค่ำนิยมส ำหรับข้ำรำชกำร 
 และบุคลำกรชององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
 อ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะน ำหน่วยงำนให้ด ำเนินงำนตำมภำรกิจด้วยควำมโปร่งใส  
 บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปรำศจำกกำรทุจริต เพ่ือให้บรรลุ 
 เจตนำรมณ์ดังกล่ำว จึงก ำหนดแนวทำงให้ส่วนรำชกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วน 
 ต ำบลดอนก ำยำนถือปฏิบัติและด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1. บริหำรงำนและปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยมุ่งตอบสนอง 
 ควำมต้องกำรของประชำชนด้วยกำรบริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภำค โปร่งใส 
 และเป็นธรรม 
  2. ปลูกฝังค่ำนิยมและทัศนคติให้บุคลำกรในสังกัด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
 มีหลักคุณธรรม จริยธรรม น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำร 
 ปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินชีวิต 
  3. ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรให้เกิดควำมโปร่งใส 
 ในทุกขั้นตอน และเปิดโอกำสให้ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และภำคประชำชน 
 เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนโดยเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรในกำร 
 ด ำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  4. ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เบำะแสกำรทุจริต  
 ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่ำนศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน 
  5. กรณีพบกำรทุจริตจะด ำเนินกำรสอบสวนและลงโทษชั้นสูงสุดกับผู้ที่ 
 ทุจริตอย่ำงจริงจัง 
  จึงขอให้ทุกท่ำนได้ปฏิบัติตำมนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสอย่ำง 
 เคร่งครัดต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทรำบและถือปฏิบัติต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อ่ืน ๆ    (ถ้าม)ี 
นำยก  อบต.  ท่ำนใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่   ถ้ำไม่มีขอขอบคุณทุกท่ำน 
 ที่เข้ำประชุม และขอปิดกำรประชุม 
  ปิดประชุมเวลำ 11.00   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 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ส ำเนำ) 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน 

ครั้งที่  3/2561 
วันที่  22  มีนำคม  2561 

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

ผู้เข้ำประชุม  

ล ำดับที่         ชื่อ    –      สกุล            ต ำแหน่ง                                 ลำยมือชื่อ 
  1. นำยสมบุญ สุลีสถิร นำยกอบต.ดอนก ำยำน สมบุญ สุลีสถิร 
  2. นำยส ำรวย อยู่แย้ม รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำรวย        อยู่แย้ม 
  3. นำยนิคม เจริญศิลป์ รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล นิคม เจริญศิลป์ 
  4.   นำยชลอ เหมรี เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ชลอ           เหมรี 
  5 นำงสำวนิภำ   จ ำปำเงิน ปลัด  อบต. ดอนก ำยำน นิภำ   จ ำปำเงิน 
  6. นำงสำวพรทิพย์ ค ำไพเรำะ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง        พรทิพย์       ค ำไพเรำะ 
 7.   นำยวิรัช ดำวเรือง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง วิรัช ดำวเรือง 
 8. นำงจำรุวรรณ คิ้วเที่ยง ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ จำรุวรรณ คิ้วเที่ยง 
 9. นำงสำวเพียงจันทร์ จอมพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ เพียงจันทร์   จอมพงษ์ 
10. นำงเจนจิรำ นำมอ่อน หัวหน้ำส ำนักปลัด   เจนจิรำ นำมอ่อน 
11. นำงสำววกุล ค ำพิจำรณ์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป วกุล            ค ำพิจำรณ์ 
12. นำยสมชำติ เจริญผล นิติกรช ำนำญกำร   สมชำติ เจริญผล 
13.  นำยสุรเชษฐ์ ทองไกร นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร   สุรเชษฐ์ ทองไกร 
14. นำงสำวพวงทิพย์ สฏิปฐำน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร   พวงทิพย์ สฏิปฐำน 
15. นำงสำวสุธีรัชต ์ ทำเหล็ก หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน สุธีรัชต์        ทำเหล็ก 
16. นำงสำววิลำวัลย ์ นิลวิสุทธิ ์ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน   วิลำวัลย์      นิลวิสุทธิ ์
17. นำงสำววำสนำ หนูทำ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้   วำสนำ หนูทำ  
18. นำยชัยขวัญ ขวัญงำม เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน   ชัยขวัญ       ขวัญงำม 
19.   นำยบัญชำ เกษมสวัสดิ์ หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำง บัญชำ เกษมสวัสดิ์ 
20. นำงสำวสุชำนันท์ พ่วงพันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข สุชำนันท์ พ่วงพันธ์ 
21. จ่ำสิบเอกประจักร์ ศรีวิลัย หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ประจักร์ ศรีวิลัย 
22.  นำยชัยสิทธิ์ อินสว่ำง นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน ชัยสิทธิ ์ อินสว่ำง 
23. นำงวิทกรำนต์ ศรีสังข์งำม เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (ลูกจ้ำงประจ ำ) วิทกรำนต์    ศรีสังข์งำม 
24. นำยพดล จำดทองค ำ พนักงำนขับรถยนต์ พดล จำดทองค ำ  
25. นำยเกียรติณรงค์ จันทร์ตั้ว พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ  เกียรติณรงค์ จันทร์ตั้ว 
26. นำยสรศักดิ์ ค ำทับทิม ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร สรศักดิ์ ค ำทับทิม 
27. นำงอุบล พันธ์แตง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุบล พันธ์แตง 
28. นำยไพฑูรย์ บำงใจดี ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ ไพฑูรย์       บำงใจดี 
29. นำยสุทิน ค ำพยอม พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ สุทิน ค ำพยอม 
30. นำยไพรัตน์ อ่อนอินทร์ พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ ไพรัตน์        อ่อนอินทร์ 
31. นำยปริญญำ สินอุดมผล พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ ปริญญำ สินอุดมผล 
32. นำงสำวสุณิษำ ศรีสว่ำง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร สุณิษำ ศรีสว่ำง 
33. นำงกุลธิดำ บุตรจันทร์ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร     กุลธิดำ     บุตรจันทร ์
34. นำงอ้อย แตงวงศ์ คนงำนทั่วไป อ้อย แตงวงศ์ 
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35.    นำยบุญโสม เวลุวณำรักษ์ คนงำนประจ ำรถขยะ                                บุญโสม        เวลวุณำรักษ์ 
36. นำยกฤษณะ เกิดสมบูรณ์ คนงำนประจ ำรถขยะ                                กฤษณะ       เกิดสมบูรณ ์
37. นำยสุเทพ ทองสมจิตต์ คนงำนประจ ำรถขยะ สุเทพ ทองสมจิตต์ 
38. นำยวีรโรจน ์ ธีระวงศ์ภิญโญ คนงำนประจ ำรถขยะ วีรโรจน ์ ธีระวงศ์ภิญโญ 
39. นำงสำวนงรัก แก้วเมฆ คนสวน นงรัก          แก้วเมฆ   
40. นำยอรรถพล แพนพันธุ์อ้วน พนักงำนดับเพลิง อรรถพล แพนพันธุ์อ้วน 
41.  นำยศิลำ ติณมำศ พนักงำนดับเพลิง ศิลำ ติณมำศ 
42.   นำยสุชำติ ชำวกงจักร์ ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ สุชำติ ชำวกงจักร์ 
43. นำยอดิสรณ์ ขวดสำลี่ คนสวน อดิสรณ์ ขวดสำลี่ 
44.  นำงสำวสุวรรณำ อ่อนอินทร์ คนงำนทั่วไป สุวรรณำ อ่อนอินทร์ 
45. นำยธงชัย ม่วงสว่ำง คนงำนประจ ำรถขยะ ธงชัย ม่วงสว่ำง 
46. นำงสำวกรรณิกำร์ จำดทองค ำ คนงำนทั่วไป กรรณิกำร์ จำดทองค ำ 
47. นำยกิตติพงษ์ กองตัน คนงำนทั่วไป กิตติพงษ์ กองตัน 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นำยกอบต.   ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี โดยส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
 สุพรรณบุรีได้จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพด้ำนวิชำกำร และเชิง 
 ปฏิบัติกำรของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด 
 สุพรรณบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำครู 
 ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเพ่ือให้มีศักยภำพและมีประสิทธิภำพ สำมำรถดูแลเด็กภำยในศูนย์ 
 พัฒนำเด็กเล็กให้มีควำมพร้อมทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ   
 โดยอบรมด้ำนวิชำกำรและเชิงปฏิบัติกำร ระหว่ำงวันที่  3 – 5  เมษำยน  2561  
 ณ โรงแรมเมธำวลัย  ชะอ ำ  อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี   
มติที่ประชุม                    รับทรำบ  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน ครั้งที่ 2/2561 ลงวันที ่22 กุมภาพนัธ์ 2561 
นำยก อบต.   ได้แจกส ำเนำรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน ครั้งที่ 2/2561 ลงวนัที่ 22 กุมภำพันธ ์2561 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
นำยก อบต.  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (Local Performance  Assessment LPA)   
  ตำมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนกำรเสนอเรื่องด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
 ของพนักงำนส่วนต ำบล ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
 พ.ศ. 2542  ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเตรียมเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 เพ่ือรองรับกำรตรวจประเมินประสิทธิภำพของอปท. (Local Performance  
 Assessment LPA) ตำมหัวข้อต่อไปนี้ 
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  1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร   
  2.  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรสภำ 
  3. ด้ำนกำรบริหำรงำนกำรเงินและกำรคลัง 
  4. ด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
  5. ด้ำนธรรมำภิบำล 
  6. แบบติดตำมนวัตกรรมท้องถิ่น (LAO’s Innovation) 
 จึงขอให้ทุกท่ำนได้ร่วมกันพิจำรณำเพ่ือมอบหมำยผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อต่อไป   
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แบ่งหัวข้อผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้  เพ่ือเตรียม 
  รองรับกำรตรวจต่อไป   
  1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยมอบหมำยผู้รับผิดชอบดังนี้ 
   1.1 นำงสำวเพียงจันทร์ จอมพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ 
   1.2 นำงเจนจิรำ นำมอ่อน หัวหน้ำส ำนักปลัด 
   1.3 นำยวิรัช ดำวเรือง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
   1.4 นำงสำววกุล ค ำพิจำรณ์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
   1.5 นำงจำรุวรรณ   คิ้วเที่ยง ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ 
   1.6 นำยสมชำต ิ เจริญผล นิติกรช ำนำญกำร 
   1.7 นำยสุรเชษฐ ์ ทองไกร นักพัฒนำขุมชนช ำนำญกำรน 
   1.8 นำงสำววำสนำ    หนูทำ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ฯ 

 โดยมอบหมำยให้นำงสำววกุล ค ำพิจำรณ์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป   
เป็นผู้รวบรวมเอกสำรในด้ำนที่ 1 

  2. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรสภำ โดยมอบหมำยผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
   2.1 นำงเจนจิรำ นำมอ่อน หัวหน้ำส ำนักปลัด 
   2.2 นำงสำวสุธีรัชต ์ ทำเหล็ก หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน 
   2.2 นำยสมชำต ิ เจริญผล นิติกรช ำนำญกำร 
   2.3 นำงสำวพวงทิพย์ สฏิปฐำน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
      โดยมอบหมำยให้นำงเจนจิรำ นำมอ่อน ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 เป็นผู้รวบรวมเอกสำรในด้ำนที่ 2 
  3. ด้ำนกำรบริหำรงำนกำรเงินและกำรคลัง โดยมอบหมำยผู้รับผิดชอบดังนี้ 
   3.1 นำงสำวพรทิพย์ ค ำไพเรำะ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
   3.2 นำงสำววกุล  ค ำพิจำรณ์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
   3.3 นำงสำววิลำวัลย ์ นิลวิสุทธิ ์ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 
   3.4 นำยชัยขวัญ  ขวัญงำม  เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน 
   3.5 นำงสำวพวงทิพย์ สฏิปฐำน       นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
     3.6 นำงสำววำสนำ  หนูทำ  เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
       ช ำนำญงำน 
  โดยมอบหมำยให้นำงสำวสุธีรัชต์ ทำเหล็ก ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน 
 เป็นผู้รวบรวมเอกสำรในด้ำนที่ 3 
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  4. ด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ โดยมอบหมำยผู้รับผิดชอบดังนี้ 
   4.1 นำยวิรัช  ดำวเรือง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
   4.2 นำงสำวเพียงจันทร์ จอมพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ 
     4.3 นำงสำวสุชำนันท์   พ่วงพันธ์   หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมสุขภำพฯ 
   4.4 นำยสมชำต ิ เจริญผล  นิติกรช ำนำญกำร 
   4.5 นำยสุรเชษฐ ์ ทองไกร  นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
  โดยมอบหมำยให้นำยสมชำติ  เจริญผล ต ำแหน่ง นิติกรช ำนำญกำร 
 เป็นผู้รวบรวมเอกสำรในด้ำนที่ 4 
  5. ด้ำนธรรมำภิบำล โดยมอบหมำยผู้รับผิดชอบดังนี้ 
   4.1 นำยวิรัช  ดำวเรือง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
   4.2 นำงเจนจิรำ  นำมอ่อน หัวหน้ำส ำนักปลัด 
     4.3 นำงสำววกุล  ค ำพิจำรณ์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
     4.4 นำงสำวสุธีรัชต ์ ทำเหล็ก หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน 
   4.5 นำยสมชำต ิ เจริญผล  นิติกรช ำนำญกำร 
   4.6 นำยสุรเชษฐ ์ ทองไกร  นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
   4.7 นำงสำวพวงทิพย์ สฏิปฐำน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
   4.8 นำงสำววิลำวัลย ์ นิลวิสุทธิ ์ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 
     4.9 นำงสำววำสนำ  หนูทำ  เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
       ช ำนำญงำน 

  โดยมอบหมำยให้นำงสำววกุล  ค ำพิจำรณ์  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป   
เป็นผู้รวบรวมเอกสำรในด้ำนที่ 5 

 โดยมอบหมำยให้พนักงำนส่วนต ำบลทุกคนรับผิดชอบและมอบหมำยให้นำงเจนจิรำ 
  นำมอ่อน ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด เป็นผู้รวบรวมเอกสำรในด้ำนที่ 5 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แบ่งหัวข้อผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้  เพื่อเตรียม 
  รองรับกำรตรวจต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อ่ืน ๆ    (ถ้าม)ี 
นำยก  อบต.  ท่ำนใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม ่  ถ้ำไม่มีขอขอบคุณทุกท่ำน 
 ที่เข้ำประชุม และขอปิดกำรประชุม 
  ปิดประชุมเวลำ 11.00   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 
 



(ส ำเนำ) 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน 

ครั้งที่  4/2561 
วันที่  10  เมษำยน  2561 

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

ผู้เข้ำประชุม  

ล ำดับที่         ชื่อ    –      สกุล            ต ำแหน่ง                                 ลำยมือชื่อ 
  1. นำยสมบุญ สุลีสถิร นำยกอบต.ดอนก ำยำน สมบุญ สุลีสถิร 
  2. นำยส ำรวย อยู่แย้ม รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำรวย        อยู่แย้ม 
  3. นำยนิคม เจริญศิลป์ รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล นิคม เจริญศิลป์ 
  4.   นำยชลอ เหมรี เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ชลอ           เหมรี 
  5 นำงสำวนิภำ   จ ำปำเงิน ปลัด  อบต. ดอนก ำยำน นิภำ   จ ำปำเงิน 
  6. นำงสำวพรทิพย์ ค ำไพเรำะ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง        พรทิพย์       ค ำไพเรำะ 
 7.   นำยวิรัช ดำวเรือง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง วิรัช ดำวเรือง 
 8. นำงจำรุวรรณ คิ้วเที่ยง ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ จำรุวรรณ คิ้วเที่ยง 
 9. นำงสำวเพียงจันทร์ จอมพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ เพียงจันทร์   จอมพงษ์ 
10. นำงเจนจิรำ นำมอ่อน หัวหน้ำส ำนักปลัด   เจนจิรำ นำมอ่อน 
11. นำงสำววกุล ค ำพิจำรณ์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป วกุล            ค ำพิจำรณ์ 
12. นำยสมชำติ เจริญผล นิติกรช ำนำญกำร   สมชำติ เจริญผล 
13.  นำยสุรเชษฐ์ ทองไกร นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร   สุรเชษฐ์ ทองไกร 
14. นำงสำวพวงทิพย์ สฏิปฐำน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร   พวงทิพย์ สฏิปฐำน 
15. นำงสำวสุธีรัชต ์ ทำเหล็ก หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน สุธีรัชต์        ทำเหล็ก 
16. นำงสำววิลำวัลย ์ นิลวิสุทธิ ์ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน   วิลำวัลย์      นิลวิสุทธิ ์
17. นำงสำววำสนำ หนูทำ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้   วำสนำ หนูทำ  
18. นำยชัยขวัญ ขวัญงำม เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน   ชัยขวัญ       ขวัญงำม 
19.   นำยบัญชำ เกษมสวัสดิ์ หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำง บัญชำ เกษมสวัสดิ์ 
20. นำงสำวสุชำนันท์ พ่วงพันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข สุชำนันท์ พ่วงพันธ์ 
21. จ่ำสิบเอกประจักร์ ศรีวิลัย หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ประจักร์ ศรีวิลัย 
22.  นำยชัยสิทธิ์ อินสว่ำง นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน ชัยสิทธิ ์ อินสว่ำง 
23. นำงวิทกรำนต์ ศรีสังข์งำม เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (ลูกจ้ำงประจ ำ) วิทกรำนต์    ศรีสังข์งำม 
24. นำยพดล จำดทองค ำ พนักงำนขับรถยนต์ พดล จำดทองค ำ  
25. นำยเกียรติณรงค์ จันทร์ตั้ว พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ  เกียรติณรงค์ จันทร์ตั้ว 
26. นำยสรศักดิ์ ค ำทับทิม ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร สรศักดิ์ ค ำทับทิม 
27. นำงอุบล พันธ์แตง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุบล พันธ์แตง 
28. นำยไพฑูรย์ บำงใจดี ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ ไพฑรูย์       บำงใจดี 
29. นำยสุทิน ค ำพยอม พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ สุทิน ค ำพยอม 
30. นำยไพรัตน์ อ่อนอินทร์ พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ ไพรัตน์        อ่อนอินทร์ 
31. นำยปริญญำ สินอุดมผล พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ ปริญญำ สินอุดมผล 
32. นำงสำวสุณิษำ ศรีสว่ำง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร สุณิษำ ศรีสว่ำง 
33. นำงกุลธิดำ บุตรจันทร์ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร     กุลธิดำ     บุตรจันทร์ 
34. นำงอ้อย แตงวงศ์ คนงำนทั่วไป อ้อย แตงวงศ์ 
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35.    นำยบุญโสม เวลุวณำรักษ์ คนงำนประจ ำรถขยะ                                บุญโสม        เวลวุณำรักษ์ 
36. นำยกฤษณะ เกิดสมบูรณ์ คนงำนประจ ำรถขยะ                                กฤษณะ       เกิดสมบูรณ ์
37. นำยสุเทพ ทองสมจิตต์ คนงำนประจ ำรถขยะ สุเทพ ทองสมจิตต์ 
38. นำยวีรโรจน ์ ธีระวงศ์ภิญโญ คนงำนประจ ำรถขยะ วีรโรจน ์ ธีระวงศ์ภิญโญ 
39. นำงสำวนงรัก แก้วเมฆ คนสวน นงรัก          แก้วเมฆ   
40. นำยอรรถพล แพนพันธุ์อ้วน พนักงำนดับเพลิง อรรถพล แพนพันธุ์อ้วน 
41.  นำยศิลำ ติณมำศ พนักงำนดับเพลิง ศิลำ ติณมำศ 
42.   นำยสุชำติ ชำวกงจักร์ ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ สุชำติ ชำวกงจักร์ 
43. นำยอดิสรณ์ ขวดสำลี่ คนสวน อดิสรณ์ ขวดสำลี่ 
44.  นำงสำวสุวรรณำ อ่อนอินทร์ คนงำนทั่วไป สุวรรณำ อ่อนอินทร์ 
45. นำยธงชัย ม่วงสว่ำง คนงำนประจ ำรถขยะ ธงชัย ม่วงสว่ำง 
46. นำงสำวกรรณิกำร์ จำดทองค ำ คนงำนทั่วไป กรรณิกำร์ จำดทองค ำ 
47. นำยกิตติพงษ์ กองตัน คนงำนทั่วไป กิตติพงษ์ กองตัน 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นำยกอบต.   1. ด้วยส ำนักงำนพลังงำน จังหวัดสุพรรณบุรี  จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
 คณะท ำงำนโครงกำรลดกำรใช้พลังงำนในภำครัฐ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ส่วนที่ 2)  
 เพ่ือรับทรำบและเข้ำใจวิธีกำรด ำเนินงำนมำตรกำรลดใช้พลังงำนลงได้อย่ำงน้อย 10 %  
 และสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง ในวันศุกร์ที่  20 เมษำยน 2561  
 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 3 โรงแรมวำสิฎฐี ซิตี้  โฮเทล  ต ำบลท่ำท่ีเลี้ยง อ ำเภอเมือง  
 จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่รับผิดชอบเข้ำร่วมประชุม ตำมวัน เวลำ ดังกล่ำว 
 เพ่ือน ำมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน ต่อไป 
  2. ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน ได้จัดท ำโครงกำรป้องกันและลด 
 อุบัติเหตุทำงถนนปี 2561 และได้ตั้งศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 
 ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ.2561 และเพ่ือเป็นกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ และอ ำนวย 
 ควำมสะดวกในกำรเดินทำงสัญจรไปมำของประชำชน  ได้ก ำหนดกิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
 ดังนี้ 
  2.1 ตั้งจุดบริกำรประชำชน ตั้งแต่วันที่ 11 เมษำยน 2561 เวลำ 16.00 น. 
 ถึงวันที่ 17 เมษำยน 2561 เวลำ 08.00 น. ณ บริเวณศำลำอเนกประสงค์หมู่ที 9 
 ต ำบลดอนก ำยำน ถนนสำยสุพรรณบุรี – บำงลี่ 
  2.2 เดินรณรงค์ประชำสัมพันธ์และสร้ำงจิตส ำนึกควำมปลอดภัยทำงถนน 
 โดยเริ่มจำกที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำนไปสิ้นสุดที่จุดบริกำรประชำชน 
 ศำลำอเนกประสงค์หมู่ที 9  ต ำบลดอนก ำยำน ถนนสำยสุพรรณบุรี – บำงลี่ ในวันที่ 
 11 เมษำยน 2561  เวลำ  14.30 น. เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม                    รับทรำบ  
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน ครั้งที่ 3/2561 ลงวันที ่22 มีนาคม 2561 
นำยก อบต.   ได้แจกส ำเนำรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน ครั้งที่ 3/2561 ลงวนัที่ 22 มีนำคม 2561
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
นำยก อบต.    ตำมท่ีได้แจ้งเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีแนวทำงในกำรป้องกัน  
 ผลประโยชน์ในทำงรำชกำร  เช่น 
  1. กำรแสวงหำประโยชน์จำกทำงรำชกำรที่มิชอบ 
  2. กำรรับผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรที่มิชอบ 
  3. กำรใช้อิทธิพลเรียกผลประโยชน ์
  4. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
  5. กำรใช้ข้อมูลลับของทำงรำชกำร 
  6. กำรรับท ำงำนนอกองค์กร 
  7. กำรท ำงำนหลังออกจำกต ำแหน่ง 
  เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยพนักงำนส่วน 
 ต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงได้รับทรำบแนวทำงและให้ควำมร่วมมือ 
 ในกำรถือปฏิบัติ เพื่อควำมโปร่งใสขององค์กร ท ำให้ไม่มีข้อร้องเรียน ข้อทักท้วง  
 ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่ำงใด โดยให้ยึดหลักปฏิบัติเพื่อป้องกัน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนตำมเดิมต่อไป 
มติที่ประชุม   รับทรำบและถือปฏิบัติต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อ่ืน ๆ    (ถ้าม)ี 
นำยก  อบต.  ท่ำนใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่   ถ้ำไม่มีขอขอบคุณทุกท่ำน 
 ที่เข้ำประชุม และขอปิดกำรประชุม 
  ปิดประชุมเวลำ 11.00   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 

 
 
 
 
 
 



(ส ำเนำ) 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน 

ครั้งที่  5/2561 
วันที่  23  พฤษภำคม  2561 

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

ผู้เข้ำประชุม  

ล ำดับที่         ชื่อ    –      สกุล            ต ำแหน่ง                                 ลำยมือชื่อ 
  1. นำยสมบุญ สุลีสถิร นำยกอบต.ดอนก ำยำน สมบุญ สุลีสถิร 
  2. นำยส ำรวย อยู่แย้ม รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำรวย        อยู่แย้ม 
  3. นำยนิคม เจริญศิลป์ รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล นิคม เจริญศิลป์ 
  4.   นำยชลอ เหมรี เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ชลอ           เหมรี 
  5 นำงสำวนิภำ   จ ำปำเงิน ปลัด  อบต. ดอนก ำยำน นิภำ   จ ำปำเงิน 
  6. นำงสำวพรทิพย์ ค ำไพเรำะ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง        พรทิพย์       ค ำไพเรำะ 
 7.   นำยวิรัช ดำวเรือง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง วิรัช ดำวเรือง 
 8. นำงจำรุวรรณ คิ้วเที่ยง ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ จำรุวรรณ คิ้วเที่ยง 
 9. นำงสำวเพียงจันทร์ จอมพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ เพียงจันทร์   จอมพงษ์ 
10. นำงเจนจิรำ นำมอ่อน หัวหน้ำส ำนักปลัด   เจนจิรำ นำมอ่อน 
11. นำงสำววกุล ค ำพิจำรณ์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป วกุล            ค ำพิจำรณ์ 
12. นำยสมชำติ เจริญผล นิติกรช ำนำญกำร   สมชำติ เจริญผล 
13.  นำยสุรเชษฐ์ ทองไกร นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร   สุรเชษฐ์ ทองไกร 
14. นำงสำวพวงทิพย์ สฏิปฐำน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร   พวงทิพย์ สฏิปฐำน 
15. นำงสำวสุธีรัชต ์ ทำเหล็ก หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน สุธีรัชต์        ทำเหล็ก 
16. นำงสำววิลำวัลย ์ นิลวิสุทธิ ์ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน   วิลำวัลย์      นิลวิสุทธิ ์
17. นำงสำววำสนำ หนูทำ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้   วำสนำ หนูทำ  
18. นำยชัยขวัญ ขวัญงำม เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน   ชัยขวัญ       ขวัญงำม 
19.   นำยบัญชำ เกษมสวัสดิ์ หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำง บัญชำ เกษมสวัสดิ์ 
20. นำงสำวสุชำนันท์ พ่วงพันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข สุชำนันท์ พ่วงพันธ์ 
21. จ่ำสิบเอกประจักร์ ศรีวิลัย หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ประจักร์ ศรีวิลัย 
22.  นำยชัยสิทธิ์ อินสว่ำง นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน ชัยสิทธิ ์ อินสว่ำง 
23. นำงวิทกรำนต์ ศรีสังข์งำม เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (ลูกจ้ำงประจ ำ) วิทกรำนต์    ศรีสังข์งำม 
24. นำยพดล จำดทองค ำ พนักงำนขับรถยนต์ พดล จำดทองค ำ  
25. นำยเกียรติณรงค์ จันทร์ตั้ว พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ  เกียรติณรงค์ จันทร์ตั้ว 
26. นำยสรศักดิ์ ค ำทับทิม ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร สรศักดิ์ ค ำทับทิม 
27. นำงอุบล พันธ์แตง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุบล พันธ์แตง 
28. นำยไพฑูรย์ บำงใจดี ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ ไพฑูรย์       บำงใจดี 
29. นำยสุทิน ค ำพยอม พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ สุทิน ค ำพยอม 
30. นำยไพรัตน์ อ่อนอินทร์ พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ ไพรัตน์        อ่อนอินทร์ 
31. นำยปริญญำ สินอุดมผล พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ ปริญญำ สินอุดมผล 
32. นำงสำวสุณิษำ ศรีสว่ำง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร สุณิษำ ศรีสว่ำง 
33. นำงกุลธิดำ บุตรจันทร์ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร     กุลธิดำ     บุตรจันทร์ 
34. นำงอ้อย แตงวงศ์ คนงำนทั่วไป อ้อย แตงวงศ์ 
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35.    นำยบุญโสม เวลุวณำรักษ์ คนงำนประจ ำรถขยะ                                บุญโสม        เวลวุณำรักษ์ 
36. นำยกฤษณะ เกิดสมบูรณ์ คนงำนประจ ำรถขยะ                                กฤษณะ       เกิดสมบูรณ ์
37. นำยสุเทพ ทองสมจิตต์ คนงำนประจ ำรถขยะ สุเทพ ทองสมจิตต์ 
38. นำยวีรโรจน ์ ธีระวงศ์ภิญโญ คนงำนประจ ำรถขยะ วีรโรจน ์ ธีระวงศ์ภิญโญ 
39. นำงสำวนงรัก แก้วเมฆ คนสวน นงรัก          แก้วเมฆ   
40. นำยศิลำ ติณมำศ พนักงำนดับเพลิง ศิลำ ติณมำศ 
41.  นำยสุชำติ ชำวกงจักร์ ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ สุชำติ ชำวกงจักร์ 
42.   นำยอดิสรณ์ ขวดสำลี่ คนสวน อดิสรณ์ ขวดสำลี่ 
43. นำงสำวสุวรรณำ อ่อนอินทร์ คนงำนทัว่ไป สุวรรณำ อ่อนอินทร์ 
44.  นำยธงชัย ม่วงสว่ำง คนงำนประจ ำรถขยะ ธงชัย ม่วงสว่ำง 
45. นำงสำวกรรณิกำร์ จำดทองค ำ คนงำนทั่วไป กรรณิกำร์ จำดทองค ำ 
46. นำยกิตติพงษ์ กองตัน คนงำนทั่วไป กิตติพงษ์ กองตัน 
ผู้ไม่เข้ำประชุม 
          - 
ผู้ลำประชุม 
          - 

เมื่อได้เวลำนำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอนก ำยำนเชิญผู้เข้ำประชุม  เข้ำห้องประชุม  มีผู้เข้ำประชมุ   46  คน   
ครบองค์ประชุม   เริ่มประชุมเวลำ  09.30 น.    

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นำยกอบต.   1. ด้วยก.จ.จ. ก.ท.จ. และก.อบต.จังหวัด โดยส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง 
 ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มงำนมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น) จะ 
 ด ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 3 วัน  โดยมี 
 กลุ่มเป้ำหมำยได้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ และเจ้ำหน้ำที่ที่ 
 ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับงำนสำรบรรณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้ำรำชกำร/พนักงำน 
 เทศบำล/พนักงำนส่วนต ำบลดังกล่ำว ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงำนสำรบรรณ วิธีกำรร่ำงหนังสือ 
 ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร หลักและวิธีปฏิบัติรำชกำร บทบำท และหน้ำที่ของ 
 พนักงำนส่วนต ำบลที่ดีคลอดจนเพ่ิมพูนควำมรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม  อันจะท ำให้ 
 ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมประกำศคณะกรรมกำร ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำร 
 ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน เทศบำลจังหวัดสุพรรณบุรี และประกำศ 
 คณะกรรมกำรพนักงำนสว่นต ำบลจังหวัดสุพรรณบุรี  ขอให้ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรฝกึอบรมโครงกำร 

ดังกล่ำวตำมแบบส ำรวจ  แลว้รำยงำนให้ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุร ี
(โดยตรง)  หรือทำงโทรสำร 035-536044 ต่อ 17  ภำยในวันที่  5  มิถุนำยน   2561 

  2. กำรตรวจประเมินประสิทธภิำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 
 ประจ ำปี 2561 โดยมีแผนกำรตรวจประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองสว่น 
 ท้องถิ่น ของอ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี คณะที่ 2 ในสว่นขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 
 ดอนก ำยำน รอรับกำรตรวจในวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เวลำ 08.30 – 16.30 น.  โดยม ี     
  1. นำยยุทธศำสตร ์ พันธุเ์ซียน  นติิกรช ำนำญกำรพิเศษ หวัหน้ำคณะท ำงำน 
  2. นำยธนำกร พุดขุนทด           ปลัดเทศบำลต ำบลปลำยนำ คณะท ำงำน 
  3. นำงอัญชลำ เอมสมบรูณ์      ทอ้งถิ่นอ ำเภออู่ทอง             คณะท ำงำน 
  4. นำงสำวสุจำรินี สนองพระคุณ นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร  คณะท ำงำน                                                                                                    
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      โดยขอให้ทุกท่ำนที่เก่ียวข้องช่วยกันเตรียมเอกสำรเพ่ือรับกำรตรวจ 
    ประเมินประสิทธิภำพต่อไป 
นำยกอบต.     ในส่วนของกองกำรศึกษำฯ กำรแข่งกีฬำต่อต้ำนยำเสพติดเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
ผอ.กองกำรศึกษำฯ    กำรแข่งขันกีฬำต่อต้ำนยำเสพติดขอเลื่อนจำกเดิมในวันที่ 23 มิถุนำยน 

 2561 เป็นวันที่ 7 กรกฎำคม 2561  และกำรท ำสนำมเปตอง ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
หมู่ที่ 1  ขอให้ผู้บริหำรพิจำรณำกำรจัดท ำด้วย 

มติที่ประชุม                    รับทรำบ  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน ครั้งที่ 4/2561 ลงวันที ่10 มิถุนายน 2561 
นำยก อบต.   ได้แจกส ำเนำรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน ครั้งที่ 4/2561 ลงวนัที่ 10 มิถุนำยน 2561
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
นำยก อบต.    ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. 2540  ตำมบรรดำกฎหมำย กฎ  
 ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระรำชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือ 
 แย้งกับบทแห่งพระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้พระรำชบัญญัตินี้แทน 
  “ข้อมูลข่ำวสำร” หมำยควำมว่ำ สิ่งที่สื่อควำมหมำยให้รู้เรื่องรำวข้อเท็จจริง 
 ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่ำกำรสื่อควำมหมำยนั้นจะท ำได้โดยสภำพของสิ่งนั้นเองหรือโดย 
 ผ่ำนวิธีกำรใด ๆ และไม่ว่ำจะจัดท ำไว้ในรูปของเอกสำร แฟ้ม รำยงำน หนังสือ แผนผัง  
 แผนที่ ภำพวำด ภำพถ่ำย ฟิลม์ กำรบันทึกภำพหรือเสียง กำรบันทึกโดยใช้เครื่อง 
 คอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท ำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรำกฏได้ 
  “ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร” หมำยควำมว่ำ  ข้อมูลข่ำวสำรที่อยู่ใน 
 ควำมครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงำนของรัฐ ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำร 
 เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐหรือข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับเอกชน 
  ฯลฯ 
  มำตรำ 7  หน่วยงำนของรัฐต้องส่งข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อย 
 ดังตอ่ไปนี้ลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
             (1) โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กรในกำรด ำเนินงำน 
               (2) สรุปอ ำนำจหน้ำที่ที่ส ำคัญและวิธีกำรด ำเนินงำน 
               (3) สถำนที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่ำวสำรหรือค ำแนะน ำในกำรติดต่อกับ 
 หน่วยงำนของรัฐ 
              (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค ำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน  
 นโยบำย หรือกำรตีควำม  ทั้งนี้ เฉพำะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภำพอย่ำงกฎเพ่ือให้มีผลเป็น 
 กำรทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
   (5) ข้อมูลข่ำวสำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
             ข้อมูลข่ำวสำรใดที่ได้มีกำรจัดพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลำยตำมจ ำนวนพอสมควรแล้ว  
 ถ้ำมีกำรลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำโดยอ้ำงอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่ำเป็นกำรปฏิบัติ 
 ตำมบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว  ให้หน่วยงำนของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำร 
 ตำมวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขำยหรือจ ำหน่ำยจ่ำยแจก ณ ที่ท ำกำรของหน่วยงำนของรัฐ 
 แห่งนั้นตำมที่เห็นสมควร 
 

/มำตรำ 14... 
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             มำตรำ 14  ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ 
 สถำบันพระมหำกษัตริย์จะเปิดเผยมิได้ 
             มำตรำ 15  ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี ้ 
 หน่วยงำนของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอำจมีค ำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค ำนึงถึงกำรปฏิบัติ 
 หน้ำที่ตำมกฎหมำยของหน่วยงำนของรัฐประโยชน์สำธำรณะ และประโยชน์ของเอกชน 
 ที่เก่ียวข้องประกอบกัน 

(1) กำรเปิดเผยจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อควำมมั่นคงของประเทศ  
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ หรือควำมมั่นคงในทำงเศรษฐกิจหรือกำรคลังของประเทศ 
              (2) กำรเปิดเผยจะท ำให้กำรบังคับใช้กฎหมำยเสื่อมประสิทธิภำพหรือไม่อำจ 
 ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่ำจะเก่ียวกับกำรฟ้องคดี กำรป้องกันกำรปรำบปรำม                      
 กำรทดสอบ กำรตรวจสอบ หรือกำรรู้แหล่งที่มำของข้อมูลข่ำวสำรหรือไม่ก็ตำม 
            (3) ควำมเห็นหรือค ำแนะน ำภำยในหน่วยงำนของรัฐในกำรด ำเนินกำรเรื่อง 
 หนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรำยงำนทำงวิชำกำร รำยงำนข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่ำวสำร 
 ที่น ำมำใช้ในกำรท ำควำมเห็นหรือค ำแนะน ำภำยในดังกล่ำว 
             (4) กำรเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตหรือควำมปลอดภัยของบุคคล 
 หนึ่งบุคคลใด 
              (5)  รำยงำนกำรแพทย์หรือข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลซึ่งกำรเปิดเผยจะเป็น 
 กำรรุกล้ ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
              (6) ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่มีกฎหมำยคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือข้อมูล 
 ข่ำวสำรที่มีผู้ให้มำโดยไม่ประสงค์ให้ทำงรำชกำรน ำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 
  (7) กรณีอ่ืนตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ   ค ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล 
 ข่ำวสำรของรำชกำรจะก ำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่ำที่เปิดเผยไม่ได้ 
 เพรำะเป็นข้อมูลข่ำวสำรประเภทใดและเพรำะเหตุใด และให้ถือว่ำกำรมีค ำสั่งเปิดเผย 
 ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรเป็นดุลพินิจโดยเฉพำะของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมล ำดับสำยกำร 
 บังคับบัญชำ แต่ผู้ขออำจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรได้ 
 ตำมท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญัตินี้ 
           มำตรำ 27  ให้มีคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ประกอบด้วย 
 รัฐมนตรี ซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยเป็นประธำน ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
 ปลัดกระทรวงกลำโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงกำรคลัง  
 ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ปลัดกระทรวงมหำดไทย ปลัดกระทรวงพำณิชย์   
 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน   
 เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักข่ำว 
 กรองแห่งชำติ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจำกภำครัฐและ 
 ภำคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเก้ำคนเป็นกรรมกำร  ให้ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 แต่งตั้งข้ำรำชกำรของส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นเลขำนุกำร  
 และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 
 

/มำตรำ 28... 
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  มำตรำ 28  คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
              (1) สอดส่องดูแลและให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ของ 
 รัฐและหน่วยงำนของรัฐในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
              (2) ให้ค ำปรึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือหน่วยงำนของรัฐเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ 
 ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ตำมที่ได้รับค ำขอ 
             (3) เสนอแนะในกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำและกำรออกกฎกระทรวงหรือ 
 ระเบียบของคณะรัฐมนตรี ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
              (4) พิจำรณำและให้ควำมเห็นเรื่องร้องเรียนตำมมำตรำ 13 
              (5) จัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรี 
 เป็นครั้งครำว ตำมควำมเหมำะสม แต่อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
              (6) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัตินี้ 
              (7) ด ำเนินกำรเรื่องอ่ืนตำมที่คณะรัฐมนตรีหรือนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย 
             มำตรำ 40  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของคณะกรรมกำรที่สั่งตำมมำตรำ 32  
 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำพันบำทหรือท้ังจ ำทั้งปรับ 
             มำตรำ 41  ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อจ ำกัดหรือเงื่อนไขที่เจ้ำหน้ำที่ 
 ของรัฐก ำหนดตำมมำตรำ 20 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสอง 
 หมื่นบำท หรือท้ังจ ำทั้งปรับ 
มติที่ประชุม   รับทรำบและถือปฏิบัติต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อ่ืน ๆ    (ถ้าม)ี 
นำยก  อบต.  ท่ำนใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่   ถ้ำไม่มีขอขอบคุณทุกท่ำน 
 ที่เข้ำประชุม และขอปิดกำรประชุม 
  ปิดประชุมเวลำ 11.00   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 
 

 
 
 
 
 
 
 



(ส ำเนำ) 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน 

ครั้งที่  6/2561 
วันที่  21  มิถุนำยน  2561 

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

ผู้เข้ำประชุม  

ล ำดับที่         ชื่อ    –      สกุล            ต ำแหน่ง                                 ลำยมือชื่อ 
  1. นำยสมบุญ สุลีสถิร นำยกอบต.ดอนก ำยำน สมบุญ สุลีสถิร 
  2. นำยส ำรวย อยู่แย้ม รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำรวย        อยู่แย้ม 
  3. นำยนิคม เจริญศิลป์ รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล นิคม เจริญศิลป์ 
  4.   นำยชลอ เหมรี เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ชลอ           เหมรี 
  5 นำงสำวนิภำ   จ ำปำเงิน ปลัด  อบต. ดอนก ำยำน นิภำ   จ ำปำเงิน 
  6. นำงสำวพรทิพย์ ค ำไพเรำะ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง        พรทิพย์       ค ำไพเรำะ 
 7.   นำยวิรัช ดำวเรือง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง วิรัช ดำวเรือง 
 8. นำงจำรุวรรณ คิ้วเที่ยง ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ จำรุวรรณ คิ้วเที่ยง 
 9. นำงสำวเพียงจันทร์ จอมพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ เพียงจันทร์   จอมพงษ์ 
10. นำงเจนจิรำ นำมอ่อน หัวหน้ำส ำนักปลัด   เจนจิรำ นำมอ่อน 
11. นำงสำววกุล ค ำพิจำรณ์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป วกุล            ค ำพิจำรณ์ 
12. นำยสมชำติ เจริญผล นิติกรช ำนำญกำร   สมชำติ เจริญผล 
13.  นำยสุรเชษฐ์ ทองไกร นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร   สุรเชษฐ์ ทองไกร 
14. นำงสำวพวงทิพย์ สฏิปฐำน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร   พวงทิพย์ สฏิปฐำน 
15. นำงสำวสุธีรัชต ์ ทำเหล็ก หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน สุธีรัชต์        ทำเหล็ก 
16. นำงสำววิลำวัลย ์ นิลวิสุทธิ ์ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน   วิลำวัลย์      นิลวิสุทธิ ์
17. นำงสำววำสนำ หนูทำ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้   วำสนำ หนูทำ  
18. นำยชัยขวัญ ขวัญงำม เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน   ชัยขวัญ       ขวัญงำม 
19.   นำยบัญชำ เกษมสวัสดิ์ หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำง บัญชำ เกษมสวัสดิ์ 
20. นำงสำวสุชำนันท์ พ่วงพันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข สุชำนันท์ พ่วงพันธ์ 
21. จ่ำสิบเอกประจักร์ ศรีวิลัย หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ประจักร์ ศรีวิลัย 
22.  นำยชัยสิทธิ์ อินสว่ำง นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน ชัยสิทธิ ์ อินสว่ำง 
23. นำงวิทกรำนต์ ศรีสังข์งำม เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (ลูกจ้ำงประจ ำ) วิทกรำนต์    ศรีสังข์งำม 
24. นำยพดล จำดทองค ำ พนักงำนขับรถยนต์ พดล จำดทองค ำ  
25. นำยเกียรติณรงค์ จันทร์ตั้ว พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ  เกียรติณรงค์ จันทร์ตั้ว 
26. นำยสรศักดิ์ ค ำทับทิม ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร สรศักดิ์ ค ำทับทิม 
27. นำงอุบล พันธ์แตง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุบล พันธ์แตง 
28. นำยไพฑูรย์ บำงใจดี ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ ไพฑูรย์       บำงใจดี 
29. นำยสุทิน ค ำพยอม พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ สุทิน ค ำพยอม 
30. นำยไพรัตน์ อ่อนอินทร์ พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ ไพรัตน์        อ่อนอินทร์ 
31. นำยปริญญำ สินอุดมผล พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ ปริญญำ สินอุดมผล 
32. นำงสำวสุณิษำ ศรีสว่ำง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร สุณิษำ ศรีสว่ำง 
33. นำงกุลธิดำ บุตรจันทร์ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร     กุลธิดำ     บุตรจันทร์ 
34. นำงอ้อย แตงวงศ์ คนงำนทั่วไป อ้อย แตงวงศ์ 
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35.    นำยบุญโสม เวลุวณำรักษ์ คนงำนประจ ำรถขยะ                                บุญโสม        เวลวุณำรักษ์ 
36. นำยกฤษณะ เกิดสมบูรณ์ คนงำนประจ ำรถขยะ                                กฤษณะ       เกิดสมบูรณ ์
37. นำยสุเทพ ทองสมจิตต์ คนงำนประจ ำรถขยะ สุเทพ ทองสมจิตต์ 
38. นำยวีรโรจน ์ ธีระวงศ์ภิญโญ คนงำนประจ ำรถขยะ วีรโรจน ์ ธีระวงศ์ภิญโญ 
39. นำงสำวนงรัก แก้วเมฆ คนสวน นงรัก          แก้วเมฆ   
40. นำยศิลำ ติณมำศ พนักงำนดับเพลิง ศิลำ ติณมำศ 
41.  นำยสุชำติ ชำวกงจักร์ ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ สุชำติ ชำวกงจักร์ 
42.   นำยอดิสรณ์ ขวดสำลี่ คนสวน อดิสรณ์ ขวดสำลี่ 
43. นำงสำวสุวรรณำ อ่อนอินทร์ คนงำนทั่วไป สุวรรณำ อ่อนอินทร์ 
44.  นำยธงชัย ม่วงสว่ำง คนงำนประจ ำรถขยะ ธงชัย ม่วงสว่ำง 
45. นำงสำวกรรณิกำร์ จำดทองค ำ คนงำนทั่วไป กรรณิกำร์ จำดทองค ำ 
46. นำยกิตติพงษ์ กองตัน คนงำนทั่วไป กิตติพงษ์ กองตัน 
47. นำยเอกมณี สีดำกิจ พนักงำนดับเพลิง เอกมณี สีดำกิจ 

ผู้ไม่เข้ำประชุม 
          - 
ผู้ลำประชุม 
          - 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นำยกอบต. ด้วยศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี (ศอ.ปส.จ.สพ.)  
 จัดท ำ “โครงกำรรวมพลังต่อสู้เอำชนะยำเสพติด เนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก 
  (26 มิถุนำยน) จังหวัดสุพรรณบุรี”  เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์สร้ำงกระแสและปลุก 
 จิตส ำนึกร่วมกันในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ตลอดจนยืนยันเจตนำรมณ์ใน 
 กำรร่วมกับประชำคมโลกเพ่ือจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก (26มิถุนำยน)  
 โดยกลไก “ประชำรัฐ” อันจะก่อให้เกิดพลังควำมร่วมมือกันระดับพ้ืนที่ในกำรแก้ไข 
 ปัญหำยำเสพติดให้ลดลงได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  ในวันอังคำรที่ 26  
 มิถุนำยน 2561  เวลำ 07.00 น. ณ บริเวณวัดไชนำวำส  อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี   
มติที่ประชุม              รับทรำบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน ครั้งที่ 5/2561 ลงวันที ่23 พฤษภาคม 2561 
นำยก อบต.   ได้แจกส ำเนำรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน ครั้งที่ 5/2561 ลงวนัที่ 23 พฤษภำคม 2561
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
นำยก อบต.  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำนได้มีแนวทำงส่งเสริมและผลักดัน                                
 กำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมีผลดีตำม 
 นโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน  จึงก ำหนด 
 หลักปฏิบัติที่ส ำคัญดังนี้ 
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1) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน สื่อสำรให้บุคลำกรทุกคนได้รับทรำบ 
และมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีอย่ำงทั่วถึง 

2) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน จัดระบบบริหำรธรรมำภิบำล                            
 ที่มีประสิทธิภำพเพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่ำบุคลำกรและองค์กำรจะปฏิบัติตนตำมแนว 
 ทำงกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีฉบับนี้อย่ำงเคร่งครัด โดยจะถือ 
 เสมือนว่ำเป็นข้อปฏิบัติขององค์กำรข้อหนึ่ง ที่บุคลำกรทุกระดับต้องท ำควำมเข้ำใจ  
 ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในกำรท ำงำนประจ ำวัน  และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิหรือ 
 อนุญำตให้บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน คนใดกระท ำกำรใดที่ 
 ขัดต่อนโยบำยฉบับนี้ 
   3) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน คำดหวังให้บุคลำกรทุกคนมีกำร 
 รำยงำนโดยสุจริตถึงกำรปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่ำจะขัดต่อหลักกำรต่ำงๆ ในนโยบำยฉบับ 
 นี้ต่อผู้บังคับบัญชำโดยตรง หรือในกรณีท่ีไม่อำจรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำได้ อำจขอ 
 ค ำปรึกษำจำกผู้บริหำรระดับสูง หรือผู้บริหำรที่รับผิดชอบด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกร 
 บุคคล (CHRO) โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชำเองมี 
 หน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแล และให้ค ำแนะน ำผู้ใต้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นให้ปฏิบัติให้ 
 สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีฉบับนี้ 
  4) นโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีฉบับนี้ จะได้รับกำรพิจำรณำปรับปรุง 

ให้เป็นปัจจุบันทุกปีโดยคณะกรรมกำรติดตำมและก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Steering Team) 
 5) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน จะก ำหนดแนวทำงวัดและประเมิน
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ต่อไปอย่ำงเป็น
ระบบ รวมทั้งมีกำรประเมินตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ 

      โดยขอให้ทุกท่ำนถือปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด 
มติที่ประชุม                     รับทรำบและถือปฏิบัติ 
นำยกอบต.     ในส่วนของกองกำรศึกษำฯ กำรแข่งกีฬำต่อต้ำนยำเสพติดเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
ผอ.กองกำรศึกษำฯ    กำรแข่งขันกีฬำต่อต้ำนยำเสพติดขอเลื่อนจำกเดิมในวันที่ 23 มิถุนำยน 

 2561 เป็นวันที่ 7 กรกฎำคม 2561  และกำรท ำสนำมเปตอง ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
หมู่ที่ 1  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเรียบร้อยแล้ว ส่วนกรรมกำรได้ท ำกำรยืมตัวมำครบทุก
กีฬำที่จัดกำรแข่งขันเรียบร้อยหมด 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อ่ืน ๆ    (ถ้าม)ี 
นำยก  อบต.  ท่ำนใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่   ถ้ำไม่มีขอขอบคุณทุกท่ำน 
 ที่เข้ำประชุม และขอปิดกำรประชุม 
  ปิดประชุมเวลำ 11.00   น. 
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                                    (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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ส ำเนำ) 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน 

ครั้งที่   7/2561 
วันที่  17  กรกฎำคม  2561 

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

ผู้เข้ำประชุม  

ล ำดับที่         ชื่อ    –      สกุล            ต ำแหน่ง                                 ลำยมือชื่อ 
  1. นำยสมบุญ สุลีสถิร นำยกอบต.ดอนก ำยำน สมบุญ สุลีสถิร 
  2. นำยส ำรวย อยู่แย้ม รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำรวย        อยู่แย้ม 
  3. นำยนิคม เจริญศิลป์ รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล นิคม เจริญศิลป์ 
  4.   นำยชลอ เหมรี เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ชลอ           เหมรี 
  5 นำงสำวนิภำ   จ ำปำเงิน ปลัด  อบต. ดอนก ำยำน นิภำ   จ ำปำเงิน 
  6. นำงสำวพรทิพย์ ค ำไพเรำะ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง        พรทิพย์       ค ำไพเรำะ 
 7.   นำยวิรัช ดำวเรือง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง วิรัช ดำวเรือง 
 8. นำงจำรุวรรณ คิ้วเที่ยง ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ จำรุวรรณ คิ้วเที่ยง 
 9. นำงสำวเพียงจันทร์ จอมพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ เพียงจันทร์   จอมพงษ์ 
10. นำงเจนจิรำ นำมอ่อน หัวหน้ำส ำนักปลัด   เจนจิรำ นำมอ่อน 
11. นำงสำววกุล ค ำพิจำรณ์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป วกุล            ค ำพิจำรณ์ 
12. นำยสมชำติ เจริญผล นิติกรช ำนำญกำร   สมชำติ เจริญผล 
13.  นำยสุรเชษฐ์ ทองไกร นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร   สุรเชษฐ์ ทองไกร 
14. นำงสำวพวงทิพย์ สฏิปฐำน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร   พวงทิพย์ สฏิปฐำน 
15. นำงสำวสุธีรัชต ์ ทำเหล็ก หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน สุธีรัชต์        ทำเหล็ก 
16. นำงสำววิลำวัลย ์ นิลวิสุทธิ ์ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน   วิลำวัลย์      นิลวิสุทธิ ์
17. นำงสำววำสนำ หนูทำ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ช ำนำญงำน   วำสนำ หนูทำ  
18. นำยชัยขวัญ ขวัญงำม เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน   ชัยขวัญ       ขวัญงำม 
19.   นำยบัญชำ เกษมสวัสดิ์ หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำง บัญชำ เกษมสวัสดิ์ 
20. นำงสำวสุชำนันท์ พ่วงพันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข สุชำนันท์ พ่วงพันธ์ 
21. จ่ำสิบเอกประจักร์ ศรีวิลัย หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ประจักร์ ศรีวิลัย 
22.  นำยชัยสิทธิ์ อินสว่ำง นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน ชัยสิทธิ ์ อินสว่ำง 
23. นำงวิทกรำนต์ ศรีสังข์งำม เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (ลูกจ้ำงประจ ำ) วิทกรำนต์    ศรีสังข์งำม 
24. นำยพดล จำดทองค ำ พนักงำนขับรถยนต์ พดล จำดทองค ำ  
25. นำยเกียรติณรงค์ จันทร์ตั้ว พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ  เกียรติณรงค์ จันทร์ต้ัว 
26. นำยสรศักดิ์ ค ำทับทิม ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร สรศักดิ์ ค ำทับทิม 
27. นำงอุบล พันธ์แตง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อุบล พันธ์แตง 
28. นำยไพฑูรย์ บำงใจดี ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ ไพฑูรย์       บำงใจดี 
29. นำยสุทิน ค ำพยอม พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ สุทิน ค ำพยอม 
30. นำยไพรัตน์ อ่อนอินทร์ พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ ไพรัตน์        อ่อนอินทร์ 
31. นำยปริญญำ สินอุดมผล พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ ปริญญำ สินอุดมผล 
32. นำงสำวสุณิษำ ศรีสว่ำง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร สุณิษำ ศรีสว่ำง 
33. นำงกุลธิดำ บุตรจันทร์ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร     กุลธิดำ     บุตรจันทร์ 
34. นำงอ้อย แตงวงศ์ คนงำนทั่วไป อ้อย แตงวงศ์ 
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35.    นำยบุญโสม เวลุวณำรักษ์ คนงำนประจ ำรถขยะ                                บุญโสม        เวลวุณำรักษ์ 
36. นำยกฤษณะ เกิดสมบูรณ์ คนงำนประจ ำรถขยะ                                กฤษณะ       เกิดสมบูรณ ์
37. นำยสุเทพ ทองสมจิตต์ คนงำนประจ ำรถขยะ สุเทพ ทองสมจิตต์ 
38. นำยวีรโรจน ์ ธีระวงศ์ภิญโญ คนงำนประจ ำรถขยะ วีรโรจน ์ ธีระวงศ์ภิญโญ 
39. นำงสำวนงรัก แก้วเมฆ คนสวน นงรัก          แก้วเมฆ   
40. นำยศิลำ ติณมำศ พนักงำนดับเพลิง ศิลำ ติณมำศ 
41.  นำยสุชำติ ชำวกงจักร์ ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ สุชำติ ชำวกงจักร์ 
42.   นำยอดิสรณ์ ขวดสำลี่ คนสวน อดิสรณ์ ขวดสำลี่ 
43. นำงสำวสุวรรณำ อ่อนอินทร์ คนงำนทั่วไป สุวรรณำ อ่อนอินทร์ 
44.  นำยธงชัย ม่วงสว่ำง คนงำนประจ ำรถขยะ ธงชัย ม่วงสว่ำง 
45. นำงสำวกรรณิกำร์ จำดทองค ำ คนงำนทั่วไป กรรณิกำร์ จำดทองค ำ 
46. นำยกิตติพงษ์ กองตัน คนงำนทั่วไป กิตติพงษ์ กองตัน 
47. นำยเอกมณี สีดำกิจ พนักงำนดับเพลิง เอกมณี สีดำกิจ 

ผู้ไม่เข้ำประชุม 
          - 
ผู้ลำประชุม 
          - 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นำยกอบต.  ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับแจ้งจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นว่ำ 
 จะด ำเนินกำรจ่ำยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปี 2560 และประกำศนียบัตรก ำกับ 
 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญรำชิสริยำภรณ์ ประจ ำปี 2554  และ 2555  
 เพ่ือจ่ำยให้แก่ผู้ได้รับพระรำชทำนในหน่วยงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่โดยที่ 

 ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจัดสร้ำงและซ่อม 
 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นต่ ำกว่ำสำยสะพำยไม่เต็มจ ำนวน ตำมท่ีเสนอขอตั้งงบประมำณ 
 เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถจ่ำยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ผู้ได้รับพระรำชทำนครบทุกรำย 
 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1.จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้บริหำรท้องถิ่น ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงประจ ำ 
 ที่ได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ประจ ำปี 2560 พร้อมแนบส ำเนำหน้ำรำชกิจจำนุเบกษำ 
 ชื่อ-สกุล ชั้นตรำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่ได้รับพระรำชทำน 
  2. รวบรวมเอกสำรตำมข้อ 1 รำยงำนให้อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรีทรำบ  
 เพ่ือพิจำรณำจ่ำยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ผู้รับพระรำชทำนตำมควำมเหมำะสม 

มติที่ประชุม              รับทรำบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน ครั้งที่ 6/2561 ลงวันที ่21 มิถุนายน  2561 
นำยก อบต.   ได้แจกส ำเนำรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน ครั้งที่ 6/2561 ลงวนัที่ 21 มิถุนำยน 2561 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
นำยก อบต.  ด้วยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  โดยสถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
 มีเจตนำรมณ์ทีจ่ะพัฒนำข้ำรำชกำรหรือพนักงำนท้องถิ่นบรรจุใหม่ให้มีควำมรู้อย่ำง 
 ต่อเนื่อง โดยเฉพำะควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร กฎหมำยที่ใช้ 
 ส ำหรับกำรปฏิบัติรำชกำรเบื้องต้น ระเบียบงำนสำรบรรณ หลักวิธีและกำรเขียนหนังสือ 
 รำชกำรที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้ 
  โดยขอให้ทุกท่ำนที่สนใจเข้ำร่วมตำมโครงกำรดังกล่ำวต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทรำบ 
นำยกอบต.  ในส่วนของกองกำรศึกษำฯ จะจัดงำนแห่เทียนวันเข้ำพรรษำจัดอย่ำงไร 
ผอ.กองกำรศึกษำฯ  กองกำรศึกษำฯ ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้ำพรรษำในวันพฤหัสบดีที่ 
 26 กรกฎำคม 2561 ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. เป็นต้นไป เริม่จำกวัดสำมนำค   
 วัดวังพระนอน วัดดอนกุ่มทิพย์  วัดพันต ำลึง  วัดอู่ยำ  และวัดบำงปลำหมอ 
นำยกอบต.  เห็นควรให้ทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำวด้วย 
มติที่ประชุม  รับทรำบ 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ส ำเนำ) 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน 

ครั้งที่   8/2561 
วันที่  16  สิงหำคม  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 คนงำนทั่วไป  
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.  ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่ำง ๆ แจ้งรำยชื่อ 
 ผู้ที่ได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ประจ ำปี 2560 เพ่ือด ำเนินกำรแจกจ่ำยให้แก่ผู้ได้รับ 
 พระรำชทำน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับไปรับ 
 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำที่ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง 
 ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 23 สิงหำคม 2561 ตั้งแต่เวลำ 09.30 –  
 16.30 น. โดยกำรมอบหมำยผู้แทนให้มีหนังสือมอบอ ำนำจจำกหน่วยงำนโดยให้ 
 ระบุรำยชื่อผู้ได้รับมอบอ ำนำจให้รับแทน และจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ได้รับเครื่องรำช 
 อิสริยำภรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี  2560 (แบบ ฐน. 2) 
มติที่ประชุม              รับทรำบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน ครั้งที่ 7/2561 ลงวันที ่17 กรกฎาคม  2561 
นำยก อบต.   ได้แจกส ำเนำรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน ครั้งที่ 7/2561 ลงวนัที่ 17 กรกฎำคม 2561 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
นำยก อบต.  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
  ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) 
 พ.ศ.2557 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540 พระรำช 
 กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2542 
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 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560- 
 2564) และนโยบำยของรัฐบำล ข้อที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่ 
 มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
 ก ำหนดให้ปลูกฝังค่ำนิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส ำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีควำม 
 เป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มี 
 ประสิทธิภำพเพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ 
 ของรัฐทุกระดับและตอบสนองควำมต้องกำร พร้อมอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 
 เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นในระบบรำชกำร 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน จึงได้ก ำหนดนโยบำยคุณธรรมและ 
 ควำมโปร่งใสเพ่ือป้องกันมำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ และค่ำนิยมส ำหรับข้ำรำชกำร 
 และบุคลำกรชององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
 อ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะน ำหน่วยงำนให้ด ำเนินงำนตำมภำรกิจด้วยควำมโปร่งใส  
 บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปรำศจำกกำรทุจริต เพ่ือให้บรรลุ 
 เจตนำรมณ์ดังกล่ำว จึงก ำหนดแนวทำงให้ส่วนรำชกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วน 
 ต ำบลดอนก ำยำนถือปฏิบัติและด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1. บริหำรงำนและปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยมุ่งตอบสนอง 
 ควำมต้องกำรของประชำชนด้วยกำรบริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภำค โปร่งใส 
 และเป็นธรรม 
  2. ปลูกฝังค่ำนิยมและทัศนคติให้บุคลำกรในสังกัด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
 มีหลักคุณธรรม จริยธรรม น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำร 
 ปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินชีวิต 
  3. ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรให้เกิดควำมโปร่งใส 
 ในทุกขั้นตอน และเปิดโอกำสให้ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และภำคประชำชน 
 เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนโดยเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรในกำร 
 ด ำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  4. ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เบำะแสกำรทุจริต  
 ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่ำนศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน 
  5. กรณีพบกำรทุจริตจะด ำเนินกำรสอบสวนและลงโทษชั้นสูงสุดกับผู้ที่ 
 ทุจริตอย่ำงจริงจัง 
  จึงขอให้ทุกท่ำนได้ปฏิบัติตำมนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสอย่ำง 
 เคร่งครัดต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทรำบและถือปฏิบัติต่อไป 
นำยกอบต.  ในส่วนของทุก ๆ กอง ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนงบประมำณถึงไหนกันแล้ว 
หัวหน้ำส ำนักปลัด  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
กองคลัง  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
กองช่ำง  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(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 
 
 
 

 


