
บันทึกรายงานการประชุมผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
วันที่  7   เดือน  พฤศจิกายน   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  14.30  น. 
วาระที 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอุทัย   ฟูวงศ์ 
นายก อบต.แม่พริก 
1.1  การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและความร่วมมือในการท างานในหน่วยงาน 

แจ้งในท่ีประชุมทรำบเรื่อง  กำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยและควำมร่วมมือในกำร 
ท ำงำนในหน่วยงำน  ขอใหผู้้รับผิดชอบกับงำนท่ีได้รับมอบหมำย  ปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด และขอให้องค์กรของเรำให้
ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนในหน่วยงำนและกิจกรรมต่ำงๆ 
 
1.2  การประหยัดพลังงาน 

แจ้งให้พนักงำนทุกคนช่วยกันประหยัดพลังงำน  ในเวลำพักเท่ียงและหลังเลิกงำนให้พนักงำน 
ทุกคนช่วยกันปิดคอมพิวเตอร์และไฟฟ้ำภำยในส ำนักงำน  ของตัวเองด้วย   
 
1.3 การให้บริการประชาชนในเวลาพักเที่ยง วันหยุดและนอกเวลาราชการ 
                    แจ้งให้พนักงำนทุกคนมีควำมรับผิดชอบและพัฒนำคุณภำพในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนในเวลำ
พักเท่ียง วันหยุดและนอกเวลำรำชกำร 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
นายอุทัย   ฟูวงศ์   
นายก อบต.แม่พริก 

มีใครจะเพิ่มเติมรำยงำนกำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำเดือน ตุลำคม  
2562  เมื่อวันท่ี 9 ตุลำคม 2562  ณ ห้องประชุมองค์กำรริหำรส่วนต ำบลแม่พริก 

มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีผ่ำนมำ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
นายศักด์ิชัย  เป็งค า 
ปลัด อบต.แม่พริก 
 - แจ้งตัวชี้วัดที่จะน ามาประเมินโบนัสประจ าปี งบประมาณ  2563 

แจ้งให้เจ้ำหน้ำท่ีทุกคนได้รับทรำบถึงแนวทำงในกำรตรวจประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล
กำรปฏิบัติรำชกำร  เพื่อก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ และมอบหมำยให้แต่ละ
ส่วนรับผิดชอบตำมตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้อง  ขอให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบได้ด ำเนินกำรตำมมิติดังกล่ำว
ด้วย 

  มิติท่ี 1 ด้ำนประสิทธิผลตำมแผนพัฒนำของ อปท. 
  มิติที่ 2 ดา้นคุณภาพการให้บริการ 
  มิติท่ี 3 ด้ำนประสิทธิภำพของปฏิบัติรำชกำร 
  มิติท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร 
 



-2- 
นายพีรันธร  ท้าวค า 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน 

ได้แจ้งว่ำได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ 2563    ตำมท่ีท่ีเสนอต่อ ก.อบต.
จังหวัด  ซึ่งได้แต่งต้ังคณะท ำงำนฯ  ประจ ำปีงบประมำณ 2563     และได้ให้ยึดถือตำมค ำส่ังท่ี 
518/2559  ลงวันท่ี 11  ตุลำคม 2559 และค ำส่ังแต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีรับปิดชอบกระบวนงำนกำร
ให้บริกำรประชำชน  ประจ ำปีงบประมำณ 2560   ตำมค ำส่ังท่ี 518/2559  ลงวันท่ี 11  ตุลำคม 
2559 แล้ว  ขอให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังเป็นกรรมกำรดังกล่ำว  ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญใน
กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนหรือลดขั้นตอนกำรท ำงำนหรือกำรบริกำรและตอบสนอควำม
ต้องกำรของประชำชนตำมโครงกำรบรูณำกำร  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เพื่อพิจารณา 
 

ปลัด อบต.แม่พริก 
4.1 การร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม ฯ 

- แจ้งในท่ีประชุม  วันท่ี 5 ธันวำคมฯ  จึงขอให้บุคลำกรสังกัด อบต.แม่พริก ร่วมงำนท่ีอ ำเภอ 
แม่สรวย  กำรแต่งกำยของพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง  ให้พนักงำนแต่งกำยตำมสังกัด  
ร่วมกิจกรรมจิตอำสำ โดยพร้อมเพรียงกัน 
   
มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
4.2 การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  เพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็
กรณีพิเศษ 

-แจ้งให้เจ้ำหน้ำท่ีทุกคนได้รับทรำบถึงแนวทำงในกำรตรวจประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล
กำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อก ำหนดประโยชน์ตอนแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  โดยให้ค ำช้ีแจงใน  มิติท่ี 2 
ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร(โดยรำยละเอียดตำมเอกสำรประชุมท่ีแจกให้)  โดยก ำชับให้ทำง อบต.  
ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบรำชกำรให้มี
กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงโปร่งใส  โดยมีช่องทำงต่ำงๆ  และมีระบบรับฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชน  กำรน ำควำมคิดเห็นของประชำชนมำพัฒนำงำนอย่ำงเป็นระบบโดย
มอบหมำยใหแ้ต่ละส่วนรับผิดชอบตำมตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องและรำยงำนผลต่อผู้บังคับบัญชำอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
 
 
 
 
 



-3- 
 

ระเบียบวาระที่ 5  อื่น ๆ 
นายพีรันธร  ท้าวค า 
รกน.ผู้อ านวยการกองคลัง 
5.1  แจ้งรายงานสถานะการเงิน / งบแสดงฐานการเงิน ปี 2562 และงบรายรับ  รายจ่าย  ประจ าเดือน
ตุลาคม  2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ 
  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ปลัด อบต.แม่พริก  
เนื่องจำกเป็นต้นปีงบประมำณ  ซึ่งทำง อบต.ยังไม่มีรำยรับ เพียงพอในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ดังนั้นขอให้ทุกส่วนชะลอกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ซึ่งทำงส่วนกำรคลังจะจ่ำยเฉพำะรำยจ่ำยประจ ำและ
ค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็น 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

เลิกประชุมเวลา  11.50  น. 
 

    (ลงช่ือ)   นงครำญ กีรติยำกร ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
      (นำงนงครำญ กีรติยำกร) 
             เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 
 
 

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

             ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


