
บันทึกรายงานการประชุมผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
วันที่  13   เดือน  ธันวาคม   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.ปวีณำ  ปิงเมือง นักวิชำกำรเงินและบัญช ี ปวีณำ ปิงเมือง  
11 นำงสำวรวิดำ อุตธรรมชัย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน รวิดำ อุตธรรมชัย  
12 นำยจักรี  ปิงเมือง เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ จักรี  ปิงเมือง  
13 ว่ำท่ีร้อยตรีภำนุรัตน์  ใจยวน นำยช่ำงโยธำ ภำนุรัตน์  ใจยวน  
14 นำงรัชนี   องอำจ เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติกำร รัชนี   องอำจ  
15 นำงนงครำญ กรีติยำกร เจ้ำพนักงำนธุรกำร นงครำญ กีรติยำกร  
16 นำงวรำภรณ์  ฝอยทอง ผช.จนท.พัสดุ วรำภรณ์  ฝอยทอง  
17 นำยบรรพต  ดวงไทย คนงำนท่ัวไป บรรพต  ดวงไทย  
18 นำยวัฒนำ  ไชยวงค์ คนงำนท่ัวไป วัฒนำ  ไชยวงค์  
19 นำยแอ๊ด  ยำวิไร พนักงำนขับรถ แอ๊ด  ยำวิไร  
20 นำยธนพล  เงือกงำม พนักงำนขับรถขุดตีนตะขำบ ธนพล  เงือกงำม  
21 นำยวิษณุ  อวดเขต คนงำนท่ัวไป วิษณุ อวดเขต  
22 นำยอัษฎำงค์  เวียงโอสถ คนงำนท่ัวไป อัษฎำงค์  เวียงโอสถ  
23 นำงสำวพรรณพนัช  ค ำตำ ผช.จนท.ธุรกำร พรรณพนัช  ค ำตำ  
24 นำยกฤษฎำ   ผัสดี ผช.จนท.ป้องกันฯ กฤษฎำ   ผัสดี  
25 นำงสำววำรุณี  ขจร คนงำนท่ัวไป วำรุณี  ขจร  
26 นำยวันชัย   อำษำ ผช.ธุรกำร วันชัย   อำษำ  
27 นำงรัตนำ   วงศ์แพทย์ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินและบัญชี รัตนำ   วงศ์แพทย์  
28 นำยอชิตพล  กระธง ผู้ช่วยช่ำงโยธำ อชิตพล  กระธง  
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เร่ิมประชุมเวลา  10.30  น. 
วาระที 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายก อบต.แม่พริก 
1.1  การต้อนรับผู้มาติดต่อหรือการขอรับบริการ ณ  อบต. 

-  แจ้งในท่ีประชุมทรำบเรื่อง  กำรต้อนรับผู้มำใช้บริกำร อบต.  ขอให้พนักงำนต้อนรับพร้อม 
ช่วยกันบริกำรน  ำด่ืมให้แก่ผู้มำติดต่อ  อบต.ด้วย 
1.2  การดูแลรักษาความสะอาด 

-  แจ้งให้พนักงำนทุกคนช่วยกันดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณโต๊ะส ำนักงำนของตัวเองและ  ใน 
ส ำนักงำนด้วย โดยกำรท ำกิจกรรม 5 ส 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
นายก อบต.แม่พริก 

- ขอรับรองรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 
2562  เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกำยน 2562  ณ ห้องประชุมองค์กำรริหำรส่วนต ำบลแม่พริก 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
 

ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามงาน 
นายศักด์ิชัย   เป็งค า 
ปลัด อบต.แม่พริก 

- เรียนคณะผู้บริหำร  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนในวำระนี เป็นกำรติดตำมงำนส่วนรำชกำร 
ต่ำงๆ  ส่วนรำชกำรใดมีกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรแล้วในเดือนท่ีผ่ำนมำให้น ำเสนอต่อท่ีประชุม  ขอเชิญส ำนักงำนปลัด 
นางสาวรวิดา อุตธรรมชัย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- เรียนคณะผู้บริหำร  ปลัด อบต. และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  ดิฉันได้รับมอบหมำยกำรขึ น 
ทะเบียนผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ติดเชื อ  ประจ ำปีงบประมำณ 2563  เมื่อวันท่ี 1-30 พฤศจิกำยน 2562 ท่ีผ่ำนมำ 
อบต.แม่พริก  ได้ออกพื นท่ีรับขึ นทะเบีนยฯ  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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นายนัฐวุฒิ  ดวงวัง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

- แจ้งเกี่ยวกับกำรเปิดรับสมัครร่วมกลุ่มเงินออมทรัยพ์  อบต. ท่ีได้ถือหุ้นเงินออมทรัพย์  หุ้นละ  
100 บำท  และกรรมกำรจะจ่ำยเงินปันผลสิ นเดือน ธันวำคม 2562  และผู้ท่ีจะเพิ่มหรือถอนหุ้น  ให้แจ้งกรรมกำร 
ตั งแต่ 1-31  มกรำคม  2563  

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
นายพีรันธร  ท้าวค า 
รกน.ผู้อ านวยการกองคลัง 

- แจ้งเรื่องกำรจัดเก็บภำษี  ช่วงนี เป็นกำรส ำรวจภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกจ้ำง  ภำษีป้ำย  ทำง 
เจ้ำหน้ำท่ีได้ด ำเนินกำรออกส ำรวจข้อมูลเพื่อเป็นฐำนข้อมูลในกำรจัดเก็บภำษีต่อไป ส่วนกำรเบิกจ่ำยเงิน ผมขอ
ชี แจง รำยรับ และ รำยจ่ำย เดือน พฤศจิกำยน  2562 ดังนี  

- แจ้งกำรจัดท ำคู่มือพัฒนำควำมรู้ งำนจัดเก็บภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ส ำหรับพนักงำน  
ลูกจ้ำง เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
           -    รำยงำนงบกำรเงิน /รำยรับประจ ำเดือน พฤศจิกำยน  2562   
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เพื่อพิจารณา 
 

ปลัด อบต.แม่พริก 
4.1 การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
 -  แจ้งในท่ีประชุมทรำบ  เรื่องกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ  ของ อบต.  ของให้พนักงำนทุกคนให้ควำม
ร่วมมือให้กำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ  โดยพร้อมเพรียงกัน 
 ที่ประชุมรับทราบ   
 

ปลัด อบต.แม่พริก  
4.2 การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  เพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็
กรณีพิเศษ 
 -แจ้งในท่ีประชุมให้เจ้ำหน้ำท่ีทุกคนได้รับทรำบถึงแนวทำงในกำรตรวจประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำร  เพื่อก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  โดยให้ค ำชี แจงในมิติท่ี 2  ด้ำน
คุณภำพกำรให้บริกำร(โดยรำยละเอียดตำมเอกสำรประชุมท่ีแจกให้)  ซึ่งได้เน้นให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่
พริก  จัดท ำแบบสอบถำมกำรให้บริกำร  ของ  อบต.ในกำรบริกำรประชำชนในด้ำน 

1.ด้ำนกระบวนกำรและขั นตอนกำรให้บริกำร 
2.ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 
3.ควำมพึงพอใจด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
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โดยมอบหมำยใน  นำยพีรันธร  ท้ำวค ำ  และคณะเป็นผู้จัดท ำแบบส ำรวจและท ำกำรติดตำมประเมินผล

กำรส ำรวจ  และให้รำยงำนแก่ผู้บังคับบัญชำรับทรำบผลกำรส ำรวจและเพื่อน ำผลกำรส่วนส ำรวจมำปรับปรุงแก้ไข
กระบวนกำรท ำงำนหรืองำนให้บริกำรแก่ประชำชนให้ดีขึ นต่อไป 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  อื่น ๆ 
ปลัด อบต.แม่พริก 
5.1  การดูแลรักษาทรัพย์สินของ อบต.แม่พริก 
 - แจ้งในท่ีประชุม  เรื่อง  กำรดูแลทรัพย์สินของ อบต. แม่พริก  ให้พนักงำน  อบต.แม่พริก  ช่วยดูแล
รักษำทรัพย์สินของ อบต.แม่พริกด้วย  หำกมีบุคคลภำยนอกมำติดต่อยืมของ  ท ำใบยืมของด้วย    
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปลัด อบต.แม่พริก 
5.2  การอยู่เวรรักษาความปลอดภัย 
 - แจ้งในท่ีประชุม  เรื่อง อยู่เวรรักษำควำมปลอดภัย  ขอให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบในกำรอยู่เวร  ปฏิบัติ
ตำมค ำส่ังท่ีได้รับมอบหมำย  หำกติดภำรกิจไม่สำมำรถมำอยู่เวรได้ให้ท ำบันทึกข้อควำมแจ้งให้ผู้บริหำรทรำบและ
ท ำบันทึกข้อควำมมอบหมำยให้คนอื่นรับผิดชอบแทน 
 
5.3 การจัดท าคู่มือความรู้เร่ือง มาตร 100 และ 103 และคู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ 2560 เพิ่มเติม 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
        เลิกประชุมเวลา  12.10  น. 
 
 

    (ลงช่ือ)   นงครำญ  กีรติยำกร        ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
     (นำงนงครำญ  กีรติยำกร) 
             เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 
 
    (ลงช่ือ)   ศักดิ์ชัย  เป็งค ำ    ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
      (นำยศักดิ์ชัย  เป็งค ำ)            
                                             ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก 

 
 

 

 

 


