
บันทึกรายงานการประชุมผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
วันที่  10   เดือน  เมษายน   พ.ศ.2563 

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  15.30  น. 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายก อบต.แม่พริก 
สถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดต่อ โควิด-19 
   -  แจ้งให้พนักงำนและเจ้ำหน้ำท่ีทุกคนปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรป้องกันและเผำระวังโรคติดต่อ โควิด-19 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
นายก อบต.แม่พริก 

- ขอรับรองรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำเดือน มีนำคม 
2563 เมื่อวันท่ี 25 มีนำคม 2563   

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
นายอุทัย  ฟูวงศ ์    3.1 การติดตามผลการด าเนินงานการเฝ้าระวังโรคติดต่อโควิด -19 
นายก อบต.แม่พริก 

    - เรียนคณะผู้บริหำร  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนในวำระนี้เป็นกำรติดตำมงำนส่วนรำชกำร 
ต่ำงๆ  ในกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ท่ี อบต.แม่พริก มอบหมำยหรือส่ัง 
ให้ด ำเนินกำร เพื่อรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน และปัญหำอุปสรรค์ ในกำรเฝ้ำระวังและป้องกันโรคโควิดฯ 
  
นายศักด์ิชัย เป็งค า   3.2 การเลื่อนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจ าปี 2563 

- แจ้งท่ีประชุมรับทรำบ กำรเล่ือนกำรประเมินประสิทธิภำพของ อปท. (LPA) 
ประจ ำปี 2563 เพื่อให้ทุกส่วนรำชกำรรับทรำบและจัดเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรประเมินฯ 
                           3.3 การจัดเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA ประจ าปี 2563 

- แจ้งท่ีประชุมรับทรำบ กำรเล่ือนกำรประเมิน ITA ของ อปท.  
ประจ ำปี 2563 เพื่อให้ทุกส่วนรำชกำรรับทรำบ และจัดเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรประเมินฯ ตำมปฏิทินกำร
ประเมินก ำหนด และให้รำยงำนปัญหำ อุปสรรค์ในกำรด ำเนินกำรประเมิน (ถ้ำมี) ให้ผู้บังคับบัญชำรับทรำบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 อื่น ๆ 
นายศักด์ิชัย  เป็งค า 4.1 การปรับโครงสร้าง อบต. จาก อบต.ขนาดกลาง เป็น อบต.สามัญ และงานการ               
ปลัด อบต.แม่พริก        บริหารงานบุคคล 

                    -  แจ้งในท่ีประชุมทรำบและให้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรปรับปรุงโครงสร้ำง อบต. ตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและระดับต ำแหน่งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2563 เพื่อให้ อบต. ถือปฏิบัติ  
      4.2 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการลาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
และพนักงานจ้างฯ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19ฯ 
                              -  แจ้งในท่ีประชุมทรำบ และให้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรลำของ
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น และพนักงำนจ้ำงฯ กรณีปฏิบัติตำมกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรระบำดของ
โรคโควิด-19ฯ 

 
    4.3 การก าหนดแบบค าร้องและแบบประเมินเพื่อยา้ยข้าราชการและพนักงานส่วน 

ท้องถ่ิน 
          -  แจ้งในท่ีประชุมทรำบ และให้ปฏิบัติกำรก ำหนดแบบค ำร้องและแบบประเมินเพื่อ 

ย้ำยข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น ตำมท่ี ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ในกำรประชุมครั้งท่ี 12/256 เมื่อวันท่ี 26 
ธันวำคม 2562 ก ำหนดขึ้นใหม่  

 
มติที่ประชุม   รับทราบ   
 

นายอุทัย ฟูวงศ์           ปิดกำรประชุม 
นายก อบต.แม่พริก   
 
เลิกประชุมเวลา  17.00  น. 
 
 
 

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

 
 

 

 

 


