
บันทึกรายงานการประชุมผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
วันที่  9   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.2562 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
ผู้มาประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ 
1 นำยอุทัย   ฟูวงศ์ นำยก อบต.แม่พริก  อุทัย   ฟูวงศ์  
2 นำยสุชำติ  บุญงำม รอง นำยก อบต.แม่พริก สุชำติ  บุญงำม  
3 นำยชยำนนท์  โลชำ รอง นำยก อบต.แม่พริก สิรินทร์  บุญหล้ำ  
4 นำงนิภำ  ปำนะ เลขำนุกำร นำยก ชยำนนท์  โลชำ  
5 นำยศักดิ์ชัย  เป็งค ำ ปลัด อบต.แม่พริก ศักดิ์ชัย  เป็งค ำ  
6 ว่ำท่ีร้อยตรีชลิต ศรีจันทร์แก้ว รอง ปลัด อบต. ชลิต ศรีจันทร์แก้ว  
7 นำยด ำเกิง   บุญมำ หัวหน้ำส ำนักปลัด ด ำเกิง   บุญมำ  
8 นำยนัฐวุฒิ   ดวงวัง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ นัฐวุฒิ   ดวงวัง  
9 นำยพีรันธร  ท้ำวค ำ หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน พีรันธร  ท้ำวค ำ  
10 น.ส.พรพรรณ  พรมสวัสด์ิ นักทรัพยำกรบุคคล พรพรรณ  พรมสวัสด์ิ  
11 น.ส.ปวีณำ  ปิงเมือง นักวิชำกำรเงินและบัญชี ปวีณำ ปิงเมือง  
12 นำงสำวรวิดำ อุตธรรมชัย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน รวิดำ อุตธรรมชัย  
13 นำยจักรี  ปิงเมือง เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ จักรี  ปิงเมือง  
14 ว่ำท่ีร้อยตรีภำนุรัตน์  ใจยวน นำยช่ำงโยธำ ภำนุรัตน์  ใจยวน  
15 นำงรัชนี   องอำจ เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติกำร รัชนี   องอำจ  
16 นำงนงครำญ กรีติยำกร เจ้ำพนักงำนธุรกำร นงครำญ กีรติยำกร  
17 นำงวรำภรณ์  ฝอยทอง ผช.จนท.พัสดุ วรำภรณ์  ฝอยทอง  
18 นำยบรรพต  ดวงไทย คนงำนท่ัวไป บรรพต  ดวงไทย  
19 นำยวัฒนำ  ไชยวงค์ คนงำนท่ัวไป วัฒนำ  ไชยวงค์  
20 นำยแอ๊ด  ยำวิไร พนักงำนขับรถ แอ๊ด  ยำวิไร  
21 นำยธนพล  เงือกงำม พนักงำนขับรถขุดตีนตะขำบ ธนพล  เงือกงำม  
22 นำยวิษณุ  อวดเขต คนงำนท่ัวไป วิษณุ อวดเขต  
23 นำยอัษฎำงค์  เวียงโอสถ คนงำนท่ัวไป อัษฎำงค์  เวียงโอสถ  
24 นำงสำวพรรณพนัช  ค ำตำ ผช.จนท.ธุรกำร พรรณพนัช  ค ำตำ  
25 นำยกฤษฎำ   ผัสดี ผช.จนท.ป้องกันฯ กฤษฎำ   ผัสดี  
26 นำงสำววำรุณี  ขจร คนงำนท่ัวไป วำรุณี  ขจร  
27 นำยวันชัย   อำษำ ผช.ธุรกำร วันชัย   อำษำ  
28 นำงรัตนำ   วงศ์แพทย์ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินและบัญชี รัตนำ   วงศ์แพทย์  
29 นำยอชิตพล  กระธง ผู้ช่วยช่ำงโยธำ อชิตพล  กระธง  

 
 
 
 
 
 



 
เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
วาระที 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายศักด์ิชัย   เป็งค า 
ปลัด อบต.แม่พริก 
1.การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

แจ้งในท่ีประชุมทรำบเรื่อง  เนื่องจำกเดือนนี้เป็นเดือนแรกของปีงบประมำณ  2563  ขอให้ 
พนักงำนทุกท่ำนปฏิบัติหน้ำท่ีตำมค ำส่ังมอบหมำยงำนให้เรียบร้อย   
 
2. การขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

แจ้งกำรขอรับข้อมูลข่ำวสำรขององค์กรในจัดท ำตำมแบบกำรขอรับข้อมูลข่ำวสำรตำม พรบ.ข้อมูล 
ข่ำวสำร  ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรก่อน  จึงสำมำรถให้ข้อมูลขององค์กรได้ 
 
3. แจ้งประกาศแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ประจ าปี 2563 
  แจ้งประกำศแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรฯ และแนวทำงกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงใน
กำรประเมินผลของพนักงำนและลูกจ้ำงประจ ำปี 2563 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
นายศักด์ิชัย   เป็งค า 
ปลัด อบต.แม่พริก 

ตำมท่ีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรตรวจรับรองมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นประจ ำทุกปี  โดยก ำหนดให้ อปท.
ด ำเนินกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงส่วนรำชกำรกับผู้บริหำรท้องถิ่น  ซึ่งอบต.
แม่พริก  ได้จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรรำชกำรเรียบแล้ว  รำยละเอียดตำมข้อตกลง  ดังนั้น  
เดือนนี้เป็นเดือนแรกของ ปีงบประมำณ 2563  จึงให้แต่ละส่วนรำยงำนผลปฏิบัติรำชกำรของปี
งบของปีงบประมำณ  2562 ท่ีผ่ำนมำ  ตำมข้อตกลง  เริ่มจำก  ส ำนักงำนปลัด 
กองคลัง  กองช่ำง  กองกำรศึกษำ  ขอเชิญครับ 

นายด าเกิง   บุญมา  
หัวหน้าส านักงานปลัด 

เรื่องรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงฯ  ส ำนักงำนปลัด อบต.แม่พริก  ได้พิจำรณำเลือก
ตัวชี้วัดในประเด็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของแต่ละมิติ  ดังนี้ 
1. มิติท่ี 1 ตัวช้ีวัดท่ี 1.1-1.6 
2. มิติท่ี 2 ตัวชี้วัดท่ี 2.1,2.2,2.3(1),(2),(3),(4),(5),2.4(1),(2),(3) 
3. มิติท่ี 3 ตัวชี้วัดท่ี 3.2 
4. มิติท่ี 4 ตัวชี้วัดท่ี 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5 
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5. งำนตำมภำรกิจหลักของส ำนักงำนปลัด 
6. งำนอื่นๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

นางสาวพรพรรณ  พรมสวัสด์ิ 
นักทรัพยากรบุคคล   

- แจ้งเรื่องประกำศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกบักำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนส่วนต ำบล
(แก้ไขเพิ่มเติม)  พ.ศ.2558  กำรลำแบ่งออกเป็น 11 ประเภทคือ 

  1.กำรลำป่วย 
  2.กำรลำคลอดบุตร 
  3.กำรลำไปช่วยเหลือภริยำท่ีคลอดบุตร 
  4.กำรลำกิจส่วนตัว 
  5.กำรลำพักผ่อน 
  6.กำรลำอุปสมบทหรือกำรลำไปประกอบพิธีฮัจย์ 
  7.กำรลำเข้ำรับกำรตรวจเลือก  หรือเข้ำรับกำรเตรียมพล 
  8.กำรลำไปศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน หรือปฏิบัติกำรวิจัย 
  9.กำรลำไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
  10.กำรลำติดตำมคู่สมรส 
  11.กำรลำไปฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพ 

ล ำดับแรกขอรำยงำนจ ำนวนพนักงำนท้ังหมด  ประกอบด้วยพนักงำนส่วนต ำบล 12 คน  
พนักงำนครู อบต.4 คน ลูกจ้ำงประจ ำ 1 คน  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 9  คน พนักงำนจ้ำงท่ัวไป 
5 คนส ำหรับผลกำรปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.2559  งำนบริหำรงำนบุคคล  ได้ด ำเนินกำร
เล่ือนระดับจำก 2 ไประดับ 3 จ ำนวน 1 รำย  คือ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินและบัญชี  และ
ด ำเนินกำรเล่ือนระดับ จำก 3 ไประดับ 4 จ ำนวน 1 รำย  คือ  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรจัดเก็บ
รำยได้  ด ำเนินกำรปรับแผนพนักงำน และงำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

นางสาวรวิดา อุตธรรมชัย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- ได้รับผิดชอบกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพทุกประเภท งำนประชำสัมพันธ์กิจกรรม  
ข่ำวสำร  และผลกำรด ำเนินงำนของ อบต.  และกำรบริหำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 
งำนพัฒนำบุคลำกร  เช่น  กำรฝึกอบรม  กำรประชุม /  สัมมนำพนักงำนส่วนต ำบล
ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก งำนศูนย์พัฒนำครอบครัว
ในชุมชน(ศพค.)  และงำนกองทุนหลักประกนัสุขภำพ (สปสช.) และงำนอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

นายพีรันธร  ท้าวค า 
รกน.ผู้อ านวยการกองคลัง 

- เรียนนำยก อบต. รองนำยก อบต. เลขำณ นำยก ปลัด อบต. หัวหน้ำส่วนและผู้เข้ำร่วมประชุม
ทุกท่ำน กระผม  นำยพีรันธร ท้ำวค ำ  ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนข้อตกลงฯ  กองคลัง  
สนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำเชิงภำรกิจ  ได้พิจำรณำ
เลือกตัวช้ีวัดในประเด็นกำรประเมินผลกำปฏิบัติรำชกำรของแต่ละมิติดังนี้ 
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1.มิติท่ี 2 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1,2.2,2.4,(2),(4) 
2.มิติท่ี 3 ตัวช้ีวัดท่ี 3.1,3.5 
3.งำนตำมภำรกิจหลักกองคลัง 
4.งำนอื่นๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
ว่ำท่ีร้อยตรีภำนุรัตน์  ใจยวน 
รกน.ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
  - เรียนปลัด อบต. หัวหน้ำส่วนและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมว่ำท่ีร้อยตรีภำนุรัตน์  ใจยวน 
รกน.ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ขอน ำเรียนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงฯ กองช่ำง  ได้พิจำรณำเลือกตัวช้ีวัด
ในประเด็นกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรของแต่ละมิติ  ดังนี้ 

1.มิติท่ี 2 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1,2.2,2.4,(2),(4) 
2.มิติท่ี 3 ตัวช้ีวัดท่ี 3.6 
3.งำนตำมภำรกิจหลักของส่วนโยธำ 
4.งำนอื่นๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
นำยนัฐวุฒิ  ดวงวัง 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ 

- เรียนปลัด อบต.หัวหน้ำส่วน และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  กองกำรศึกษำ กระผมนำยนัฐวุฒิ  
ดวงวัง  ในปีงบประมำณ 2562 ได้ปฏิบัติ  งำนส่งเสริมกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม  
ประสำนงำนกับโรงเรียน  ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเรื่องอำหำรกลำงวัน  
และอำหำรเสริม(นม) ประสำนงำนเครือข่ำยทำงกำรศึกษำกับโรงเรียนและหน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำอื่น  งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กงำนกิจกำรเด็กและเยำวชน  งำนกีฬำและนันทนำกำร  งำน
ธุรกำรส่วนกำรศึกษำ กำรจัดท ำฎีกำ งบกำรเงินของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  ประสำนงำนทัศนศึกษำดูงำน งำนเกี่ยวกับด้ำนสำธำรณสุข  งำนศูนย์พัฒนำ
ครอบครัวในชุมชน(สพค.)  และงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพ (สปสช.)  งำนอื่นๆ  ท่ีได้รับ
มอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เพื่อพิจารณา 
 

ปลัด อบต.แม่พริก 
4.1 การออกค าสั่งมอบงานในแต่ละส่วน 

เนื่องจำกเป็นปีงบประมำณ ใหม่  กำรออกค ำส่ังมอบหมำยงำนในแต่ละส่วน  ยึดตำมค ำส่ังแนบ
ท้ำยแผนอัตรำก ำลังพนักงำนส่วนต ำบล 3 ปี  ซึ่งมีค ำส่ังมอบหมำยงำนในหน้ำท่ีของแต่ละส่วน
ด้วย  เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบตระหนักถึงควำมรับผิดชอบงำนของตนเอง   

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ปลัด อบต.แม่พริก 
 4.2 การมอบหมายงานด้านธุรการ 

กำรมอบหมำยงำนด้ำนธุรกำร   เนื่องจำกงำนธุรกำรเป็นงำนค่อนข้ำงละเอียด  ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
งำนสำรบรรณ  กำรรับ – ส่งหนังสือ  กำรท ำหนังสือโต้ตอบ  บำงครั้งเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบงำน  
มีคนเดียว เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นได้ด้วยควำมรวดเร็วต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำร  จึงขอให้  
นำงนงครำญ กรีติยำกร  รับผิดชอบงำนธุรกำรด้วย    
ส่วนกำรจัดส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม  ด้ำนงำนสำรบรรณ  ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แม่พริก  ได้พิจำรณำเล่ือนกำรอบรมไปก่อน  เนื่องจำกเป็นต้นงบประมำณและทำงรัฐบำลยังไม่
จัดสรรเงินมำให้ ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริกได้พิจำรณำแล้ว  ขอเล่ือนกำรอบรมไป
ก่อน  และให้เจ้ำหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก ท่ีมีควำมรู้ด้ำนงำนสำรบรรณ  มำ
ฝึกสอนให้ควำมรู้เกี่ยวกับงำนสำรบรรณไปก่อน  เพื่อให้พนักงำนทุกท่ำนได้มีควำมรู้เกี่ยวกับงำน
สำรบรรณ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
นายก  อบต.แม่พริก 

ได้มอบหมำยให้ส่วนกำรคลังตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนข้องเอกสำรประกอบฏีกำก่อนกำร
เบิกจ่ำยทุกครั้งเพื่อควำมถูกต้อง  โดยท้ังนี้จะประเมิณจำกผลกำรตรวจสอบของจังหวัด  ตำม
แบบรำยงำนกำรตรวจสอบกำรคลัง  กำรบัญชี  พัสดุ(ตส.1)  อีกครั้งหนึ่ง 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  อื่น ๆ 
 
นายพีรันธร  ท้าวค า 
รกน.ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
5. 1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  2563 

เนื่องจำกเดือนนี้เป็นต้นปีงบประมำณ  ซึ่งทำง อบต.ยังไม่มีรำยรับเกิดข้ึน  ดังนั้นขอให้ทุกส่วน
ชะลอกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ซึ่งทำงส่วนกำรคลังจะจ่ำยเฉพำะรำยจ่ำยประจ ำ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายอุทัย   ฟูวงศ์ 
นายก  อบต.แม่พริก   
5.2  การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 

เนื่องจากเร่ิมต้นปีงบประมาณ 2560  จึงขอให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติตามนโยบายเร่ืองการ
ต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรทุกรูปแบบ และการปอ้งกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  โดยให้พนักงานส่วนต าบลต้องมีการพัฒนาที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้เกิดความ
โปร่งใส   



ด้ำนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร  โปร่งใส ตรวจสอบได้  และ
ให้ยึดถึอควำมเสมอภำคในกำรบริกำรแก่ประชำชน  และประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรให้
ประชำชนทรำบอย่ำงท่ัวถึง 

ด้ำนกำรปฏิบัติตน  ให้ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริต  ท ำงำนอย่ำหวังผลประโยชน์ตอบ
แทน  ห้ำมเกี่ยวข้องกับเรื่องกำรรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือยุ่งเกี่ยวกับกำรทุจริตคอรัปช่ัน  
หำกมีกำรทุจริตก็จะด ำเนินกำรขั้นเด็ดขำดตำมระเบียบต่อไป 

พนักงำนต้องได้รับควำมรู้ในเรื่องหลักธรรมธิบำล  เพื่อน ำมำปฏิบัติตน ในกำรท ำงำน  
ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีส ำคัญ 6 ประกำรดังนี ้

1.หลักนิติธรรม หมำยถึง กำรตรำกฎหมำยท่ีถูกต้อง เป็นธรรม กำรบังคับให้เป็นไปตำม
กฎหมำย กำรก ำหนดกฎ กติกำและกำรปฏิบัติตำมกฎ กติกำท่ีตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด โดย
ค ำนึงถึงสิทธิ เสรีภำพควำมยุติธรรมของสมำชิก 

2.หลักคุณธรรม หมำยถึง กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องดีงำม กำรส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชำชนพัฒนำตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีควำมซื่อสัตย์ จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย 
ประกอบอำชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ ำชำติ 

3.หลักควำมโปร่งใส หมำยถึง กำรท ำให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
อย่ำงตรงไปตรงมำ  และสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้  โดยกำรปรับปรุง  ระบบและกลไก
กำรท ำงำนขององค์กรให้มีควำมโปร่งใส มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรหรือเปิดให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวก  ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภำพ  ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกนัและกัน  และช่วยให้กำร
ท ำงำนของภำครัฐและภำคเอกชนปลอดจำกำรทุจริตคอรัปช่ัน 

4.หลักควำมมีส่วนร่วม หมำยถึง กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ควำมคิดเห็นในกำรตัดสินใจในปัญหำส ำคัญของประเทศ เช่น กำรประชำพิจำรณ์ กำรแสดง
ประชำมติ 

5.หลักควำมพร้อมรับผิด หมำยถึงควำมตระหนักในสิทธิหน้ำท่ีควำมส ำนึกในควำม
รับผิดชอบต่อสังคม กำรใส่ใจปัญหำสำธำรณะของบ้ำนเมือง กำรกระตือรือร้นในกำรแก้ปัญหำ 
ตลอดจนเคำรพในควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำง และมีควำมกล้ำท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจำกกำร
กระท ำของตน 

6.หลักควำมคุ้มค่ำ หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรและใช้ทรัพยำกรท่ีมีจ ำกัดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม เช่น รณรงค์ให้คนไทยมีควำมประหยัด ใช้ของอย่ำงคุ้มค่ำ สร้ำงสรรค์
สินค้ำและบริกำรท่ีมีคุณภำพ 
ขอใหพ้นักงำนทุกคนปฏิบัติตนตำมหลักธรรมภิบำล  ตำมระเบียบ  กฎหมำยของ  อบต.  และให้ 
พนักงำนทุกคน มีควำมพร้อมและเป็นแบบอย่ำงของกำรเสียสละมีจริยธรรม  คุณธรรม  อุทิศตน
เพื่อกำรบริหำรงำนท้องถิ่นให้โปร่งใส  และใหพ้นักงำนส่วนต ำบลร่วมประพฤติปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณท่ีก ำหนดไว้  และปฏิบัติด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 

การสร้างเคร่ืองมือส าหรับการปฏิบัติด้านความโปร่งใส ITA 
                   อบต.แม่พริกได้สร้ำงเครื่องมือส ำหรับกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมโปร่งใส เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเกิด
ควำมชัดเจนและให้ประชำชนเข้ำใจ โดยกำรใช้สัญลักษณ์สีเข้ำมำใช้ในกำรเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดควำมเข้ำใจมำก
ขึ้น ได้แก่   สีแดง แทน EIT กำรประเมินจำกมุมมองภำยนอกองค์กร 
              สีเหลือง แทน EBIT กำรประเมินจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
     สีเขียว แทน IIT กำรประเมินจำกมุมมองภำยในองค์กร 
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ที่ประชุมรับทราบ 
นายก อบต.แม่พริก 
5.3  การเผยแพร่ความรู้ด้านพัสดุ  

- นำงรัชนี  องอำจ  เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติกำร  ได้ให้ข้อแนะน ำและควำมรู้ท่ีเกี่ยวกับข้ันตอน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  รำยละเอียดประกอบอื่นๆ  ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรวมถึงแนวปฏิบัติกำรรับกำร
เบิกจ่ำยกำรเก็บรักษำพัสดุ  แก่ผู้เข้ำร่วมประชุมให้รับทรำบเพื่อจะได้ปฏิบัติอย่ำงถูกต้องต่อไป 
- นำยจักรี  ปิงเมือง  เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ ได้แจ้งแผนแนวทำงกำรปฏิบัติกำรเตรียมตัวในกำร
ป้องกันไฟป่ำและหมอกควัน ท่ีจะเริ่มด ำเนินกำรในปี 2563 ให้ท่ีประชุมรับทรำบ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายก อบต.แม่พริก 
5.4  การรายงานผลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ใหเ้จ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  ศึกษำปัญหำอุปสรรค์ในกำร
ปฏิบัติงำนกรณีเกิดภัยพิบัติ หรืออุบัติเหตุต่ำงๆ  ให้รำยงำนปัญหำท่ีเกิดขึ้นจำกำรปกิบัติงำน  
และให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบจัดท ำแผนงำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย  ประจ ำปี
งบประมำณ  2563 

 
 

 เลิกประชุมเวลา  14.50  น. 
 

    (ลงช่ือ)   พรพรรณ  พรมสวัสด์ิ    ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
     (นำงสำวพรพรรณ   พรมสวัสด์ิ) 
                 นักทรัพยำกรบุคคล 
 
 
 
 

    (ลงช่ือ)   ศักดิ์ชัย  เป็งค ำ     ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
      (นำยศักดิ์ชัย  เป็งค ำ) 

             ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


