
บนัทึกรายงานการประชุมคณะผู้บรหิาร/พนักงานส่วนต าบล 
เพื่อถ่ายทอดนโยบาย/เปา้หมาย ในการท างานในองค์กร ในปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองม่วง  อ าเภอโคกสงู  จังหวัดสระแก้ว 
เมื่อวันที่   2   เดือน  ตลุาคม  พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวดัสระแก้ว 
-------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยเทอดศักดิ์  อำศัยกลำง นำยกอบต. นำยเทอดศักดิ์  อำศัยกลำง 
2 นำยจักรพงษ์  นนตำนอก รองนำยก นำยจักรพงษ์  นนตำนอก 
3 นำยสนั่น  นพทัน รองนำยก นำยสนั่น  นพทัน 
4 นำงสำวทองศรี  ภูมิเรศสุนทร เลขำนุกำรนำยก อบต. นำงสำวทองศรี  ภูมิเรศสุนทร 
5 นำยภูมิสิทธิ์  นนท์ตำ ปลัดอบต. นำยภูมิสิทธิ์  นนท์ตำ 
6 นำงดวงทิวำ  นิตุธร ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง นำงดวงทิวำ  นิตุธร 
7 นำยทิวำ  นำดี หัวหน้ำส ำนักปลัด นำยทิวำ  นำดี 
8 นำยรินญำ  เหล่ำหวำยนอก ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง นำยรินญำ  เหล่ำหวำยนอก 
9 นำงอรทัย  โพธิ์ไทร นักวิชำกำรศึกษำ นำงอรทัย  โพธิ์ไทร 

10 นำยอภิรุณ  สีเยี่ยม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน นำยอภิรุณ  สีเยี่ยม 
11 นำยพูลศักดิ์  บุญรักษ์ นักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย นำยพูลศักดิ์  บุญรักษ์ 
12 นำยปฐมพงษ์  จันทร์อ้วน นำยช่ำงโยธำ นำยปฐมพงษ์  จันทร์อ้วน 
13 นำยสมพร   ถำวรสำลี นิติกร นำยสมพร   ถำวรสำลี 
14 นำงญำณี  ปัญญำลือ นักวิชำกำรเงินและบัญช ี นำงญำณี  ปัญญำลือ 
15 นำงสำววิภำพร  ชื่นกมล นักทรัพยำกรบุคคล นำงสำววิภำพร  ชื่นกมล 
16 นำงสำวขวัญหทัย  หวังผล เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี นำงสำวขวัญหทัย  หวังผล 
17 นำงสำวมะลิวัลย์  แก่นจันทร์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ นำงสำวมะลิวัลย์  แก่นจันทร์ 
18 นำงสำวล ำดวน  วรค ำ เจ้ำพนักงำนธุรกำร นำงสำวล ำดวน  วรค ำ 
19 นำงสำวนิสำ  สุวรรณชำติ เจ้ำพนักงำนธุรกำร นำงสำวนิสำ สุวรรณชำติ 
20 นำยสำยชล  แสนนอก ผช.นำยช่ำงโยธำ นำยสำยชล  แสนนอก 
21 นำยนิวัฒน์   กันเกตุทิม พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ นำยนิวัฒน์   กันเกตุทิม 
22 นำยชลลพรรษ  ค ำน้อย นักพัฒนำชุมชน นำยชลลพรรษ  ค ำน้อย 
23 นำยณภัทร  ตำไล นำยช่ำงเขียนแบบ นำยณภัทร  ตำไล 
24 นำงสำววรำภรณ์  กรสี ผช.เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี นำงสำววรำภรณ์  กรสี 
25 นำยอรรถพล  ตระวงสำ คนงำน นำยอรรถพล  ตระวงสำ 
26 นำยประวัติ   ประเสริฐศรี จ้ำงเหมำบริกำร นำยประวัติ   ประเสริฐศรี 
27 นำยสมควร   ทองนอก จ้ำงเหมำบริกำร นำยสมควร   ทองนอก 

    
    

    
    

ผู้ไม่มาประชุม 

   -ไม่ม-ี 



-2- 
เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
   -กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำรในปีงบประมำณที่ผ่ำน 
   มำ  วันนี้มีหลำยเรื่องแจ้งให้ทรำบ 
   เรื่องที่  1  ปงีบประมำณ 2562 อบต.หนองม่วง คะแนนอยู่ระดับ 3 ของจังหวัด 
   นับว่ำเป็นสิ่งที่ด ี และขอขอบคุณพนักงำนทุกคนที่ตั้งใจท ำงำนเป็นอย่ำงดี  
   ปีงบประมำณ 2562  อบต.หนองม่วง มีกำรด ำเนินโครงกำร 75 โครงกำรงำน 
   อบรม เกือบ 200 โครงกำร ทุกอย่ำงก็จะเหนื่อยหน่อย เพรำะเรำมีหน้ำที่พัฒนำ 
   หมู่บ้ำน ประชำชน 14 หมูบ่้ำน โดยเฉพำะอย่ำงขอบคุณเจ้ำหน้ำที่แผนเป็นก ำลังใน
   กำรคิดวำงแผนพัฒนำขอบคุณ ส่วนกำรคลัง ขอบคุณหัวหน้ำส ำนักปลัด ขอบคุณผอ.
   กองช่ำง ท ำงำนอย่ำงเหน็ดเหนื่อยทุกภำคส่วนมีควำมส ำคัญ เปรียบเสมือนฟันเฟือง
   ขับเคลื่อนไปด้วยดี 
   เรื่องที่ 2 อุทกภัยในพื้นที่  ซึ่งเป็นภัยธรรมชำติที่เกิดขึ้นกะทันหัน ชุมชนเรำได้รับผล 
   กระทบไม่มำก ขอบคุณรองนำยกฯหัวหน้ำบริหำรจัดกำรได้ดี ทำงป้องกันฯของเรำให้
   เร่งด ำเนินกำรให้ทันเหตุกำรณ์มำกขึ้นแก้ไขปญัหำได้อย่ำงรวดเร็วรำยงำน 
   สถำนกำรณใ์ห้ทันท่วงที อบต.หนองม่วงให้เน้นท ำงำนเชิงรุก 

   เรื่องที่ 3  กำรประชำสัมพันธ์ประกำศมำตรฐำนคุณธรรม จริยธรรมของข้ำรำชกำร
และข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยบริหำร 

   เรื่องที่  4  กำรประชำสัมพันธ์แผนป้องกันกำรทุจริตในองค์กร และโครงกำรอบรม
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันกำรทุจริตในองค์กร 
 

ทีป่ระชุม  รบัทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   กำรประชมุพนักงำนส่วนต ำบลประจ ำเดือน   กันยำยน  2562  

ทีป่ระชุม  รบัรอง 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 3.1 การตดิตามการปฏิบตัริาชการในปีงบประมาณ 2562  
ประธานฯ  พนักงำนทุกคนได้ปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงดีเสมอมำ อย่ำงทุ่มเทมีวิริยะ อุตสำหะ   
   ทุกคน ทุกส่วน ทุกกอง มีควำมรับผิดชอบสูงในกำรท ำงำน มีกำรอุทิศตนเพื่อ      
   งำนรำชกำร เพื่อประโยชน์ของประชำชน  พนักงำนอบต.หนองม่วง ทุ่มเทแรงกำย
   เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีผลส ำฤทธิ์  ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  อบต.หนองม่วงผลงำนเป็น 
   ที่ประจักษ์ ได้รับค ำชมจำกอ ำเภอโคกสูง และประชำชนควำมผิดพลำดบ้ำง  ถือเป็น 
   เรื่องเล็กน้อยเรำก็น ำมำปรับปรุงแก้ไข และอีกเรื่อง นะครับ  
 3.2 ข้อบญัญตัิ ปีงบประมาณ 2563 อบต.หนองม่วง เสร็จทันตามระยะเวลา ได้

ประกาศใช้ตามก าหนด  
 เรามาดแูผนพฒันาในปีงบประมาณ 2563 ครับ  
 -กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณปูโภค ให้ครบทั้ง 14 หมู่บ้ำน ขุดลอก

คลอง ก่อสร้ำงถนนในพื้นที ่



 -งำนด้ำนพัฒนำอำชีพ ส่งเสริมให้ประชำชนมีอำชีพเสริม สร้ำงรำยได้ พึ่งตนเองได้ 
 -ด้ำนกำรศึกษำ ส่งเสริม สนบัสนุนงำนกำรศึกษำ นันทนำกำร ดูแลเด็กแรกเกิด  
 - ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้เพ่ิมพื้นที่สีเขียว 
 - ทุกคนก็ท ำงำนดีอยู่แล้ว ผมขอให้ทุกคนท ำงำนโดยยึดหลัก วินัยข้ำรำชกำรที่ด ี   

ตำมจรรยำบรรณข้ำรำชกำร ตำมหลักธรรมำภิบำล หลักประสิทธภิำพ ท ำอะไรให้
ค ำนึงถึงควำมประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม หลักประสทิธิผล ท ำงำน
อย่ำงมีวิสัยทัศน์ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่ำย หลักคุณธรรม ควำมโปรง่ใส กำรปฏิบัติรำชกำรต้องซื่อสัตย์สุจริต ตรงไป      
ตรงมำ เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่จ ำเป็นต่อประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอครับ   

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ  

- ให้เสนอควำมคิดเห็นในกำรท ำงำนเพื่อปรับปรุงองค์กรของเรำครับ 
 

นำยจักรพงษ์  นนตำนอก      อบต.เรำเป็นครอบครัวใหญ่ ผู้บริหำร, สมำชิกสภำ อบต.ทุกหมู่บ้ำน,  
รองนำยกฯ อบต.       ข้ำรำชกำร,พนักงำน เรำต้องดูแลประชำชน ทุกคนปฏิบัติหน้ำที่ตัวเองให้ 
       ดีทีสุ่ด  
 

    
นำยริญญำ เหล่ำหวำยนอก ขอขบคุณผู้บรหิำรที่ให้อ ำนำจในหน้ำที่ ทุกคนในกองช่ำงเป็นฟันเฟือง  
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ขับเคลื่อนไปด้วยกันครับ 
    
 
ปดิประชุมเวลา 11.00 น 
 
    (ลงชื่อ)             ผู้จดบันทกึกำรประชุม 
     (นำงสำวล ำดวน  วรค ำ) 
            เจ้ำพนกังำนธุรกำรช ำนำญงำน 
 
 
                                                          
    (ลงชื่อ)         ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม 
              (นำยเทอดศักด์ิ   อำศัยกลำง) 
                 นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง 
 

 


