
1 

 

ระเบียบวาระการประชุม 

คร้ังที ่ 12/2563 

วนัที ่  9   ธันวาคม  2563  เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลาํคอหงษ์ 

************************* 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ     

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ                                         

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ืองอืน่ ๆ 
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รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และ ลูกจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตําบลลาํคอหงษ์ 

คร้ังที ่ 12/2563 

วนัที ่  9   ธันวาคม  2563  เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลาํคอหงษ์ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

  1. นายชิตณรงค ์ ขอเหน่ียวกลาง            นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

          2. นายชาคฤษ  หมายอมกลาง               รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

          3. นายพพยงุ  มุ่งค ํ้ากลาง                         รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 4. นายพยนตฤ์ทธ์ิ  ขอสูงเนิน                เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 5. พ.อ.อ. ไพบูลย ์ สีลเสฏโฐ  ศิริประเสริฐ   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 6. นางสาวธญัพร  เพียรกลาง     ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 7. นางสาวฐิตาภา  วงคอิ์นตา         หวัหนา้สาํนกัปลดั 

 8. นายมงคล  รักสนิท                   ผูอ้าํนวยการกองช่าง 

 9. นางสาววาริน  พูนศิริ                       นกัจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการ 

 10.นางสาวกญัญา  ช้ินจอหอ                 นกัวชิาการเกษตรชาํนาญการ 

          11. นางสาวเพญ็นภา  กอพลูกลาง     นกัทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 

12.  นายสีหนาถ  ขอจงกลาง    นกัพฒันาชุมชนชาํนาญการ 

13.นางสาวธนวรรณ  ประทีปรัตน์  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 

14.นายประเชิญ  แกว้ตะพาน    จพง.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัปฏิบติังาน 

15.นายสมปราชญ ์ คา้ขาย   นกัวชิาการพสัดุปฏิบติัการ 

16.นางสมจิตร  ดอ้มกลาง   เจา้พนกังานการเงินและบญัชีชาํนาญงาน 

17.นายบุญเชิด ไพฑูรย ์   นายช่างโยธาชาํนาญงาน 

18.นายประทีป  ปานหม่ืนไวย  นายช่างโยธาชาํนาญงาน 

19.นางชนุตม ์ วรรณโส   นกัวชิาการศึกษาปฏิบติัการ 

20.นายโยธิน  มุ่งเฝ้ากลาง                              คนงานทัว่ไป 

21.นางสาวจิราภา  มุ่งซอ้นกลาง   คนงานทัว่ไป (กองส่งเสริมการเกษตร) 

22.นางสาวศิริพร  อเนกพงษ ์  พนกังานจา้งทัว่ไป 

23.นางสาวนภาพรรณ  ขอเพิ่มกลาง  ผูช่้วย จนท.บนัทึกขอ้มูล 

24.นางสาวนุชสรา  พุทธวงศ ์  ผูช่้วย จนท.การเงิน ฯ 

25.นางสาวไฉน  จินดากลาง  คนงานทัว่ไป 

26.นางสาววาสนา  วทุธิพงษป์รีชา  ผูช่้วย จนท.ธุรการ (กองช่าง) 
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27.นางสาวจนัจิรา  หมายอมกลาง  ผูช่้วย จนท.ธุรการ (กองการศึกษา ฯ) 

28.นายพรชาย  คลกลาง   พนกังานขบัรถยนต ์ 

29.นายไสว  เจือณรงค ์                 ผูช่้วยประปา 

30.นายจิรานุวทัร์  หมายอมกลาง  ผูช่้วยประปา 

31.นางลมุล  ฟอกสันเทียะ                แม่บา้น   

32.นายธวชัชยั  หมายครอบกลาง                   คนงานทัว่ไป 

33. นายธวชัชยั  ทองกลาง                              ยามรักษาการ 

34.นายสราว ุ จงชิดกลาง                                ผูช่้วยประปา  

35.นายอคัรพล  นามมุงคุณ                             พนกังานรถฉุกเฉิน 

 

เร่ิมประชุม เวลา 14.00 น.   นายชิตณรงค ์ ขอเหน่ียวกลาง  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ประธานในท่ีประชุม

ไดด้าํเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระดงัน้ี 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายชิตณรงค ์ฯ   

 นายก อบต. 

ดว้ยในปีงบประมาณ  2564  น้ี  คณะผูบ้ริหารมีนโยบายในการให้บริการประชาชนผู้

ท่ีมาติดต่อกบั  อบต. พื่อใหไ้ดรั้บความสะดวกและเกิดความประทบัใจ  โดยขอให้จดั

เจา้หนา้ท่ีเพื่อตอ้นรับประชาชน วนัละ 2 คน บริเวณดา้นหนา้สํานกังาน  อบต.โดยให้

สํานักปลดัฯ จดัเจา้หน้าท่ีวนัละ 1 คน ทุกวนั พร้อมทั้งให้ส่วน อ่ืน ๆ    สลบักนัจดั

เจา้หนา้ท่ีสมทบวนัละ 1 คน  

ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา 

มติทีป่ระชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง  นายชิตณรงค์  ขอเหน่ียวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  มอบนโยบาย

ราชการ 
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 เร่ืองการอยูร่่วมกนัภายในองคก์ร  เป็นเร่ืองท่ีพูดบ่อยมาก  คนมากปัญหาก็มาก  การ

แกไ้ขปัญหาเราตอ้งหาสาเหตุ  อะไรคือเหตุของปัญหา ในการทาํงานขอให้พนกังาน

ทุกคนตระหนกัถึงบทบาท  หน้าท่ีของตนเองเป็นหลกั พนักงานทุกคนตอ้งมีความ

ซ่ือสัตย ์มีคุณธรรมต่อตนเองและผูอ่ื้น หากพิจารณาถึงการอยู่ร่วมกนัของชนกลุ่ม

ใหญ่กบัชนกลุ่มอ่ืน ๆ ในสังคมประเทศแลว้การสร้างชาติ เพื่อความสงบสุขในสังคม

เพื่อรวมชาติให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันจะต้องเข้าใจถึงหลักการ แนวความคิด  

ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนให้ถูกตอ้ง  จึงจะอยู่ร่วมกนัได้อย่างเป็น

สุข  และตอ้งมีความจริงใจต่อกนั  ไม่ใช่ปากพูดอยา่ง ใจคิดไปอีกอยา่ง  ต่างคนต่าง

ระแวงกนั ต่างคนต่างระวงัตวั เช่นน้ีแลว้จะอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขไดอ้ยา่งไร 

มติทีป่ระชุม - รับทราบ 

  
ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง  การให้ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน 

พ.อ.อ.ไพบูลย ์ฯ 

ปลดั  อบต. 

ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์ไดด้าํเนินการจดัทาํคู่มือการ

ปฏิบติังานเพื่อป้องกนั ผลประโยชน์ทบัซอ้นข้ึนมา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังานใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีถือปฏิบติั ดงันั้น เพื่อใหก้าร ปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการ

ปฏิบติังานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เห็นควร ปรับปรุง

ขั้นตอน/แนวทางการปฏิบติังานในการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์ และใหร้วมถึงความหมายของผลประโยชน์ทบัซอ้นใน 

๕ กรณี ดงัน้ี  

๑. การแสวงหาผลประโยชน์จากราชการท่ีมิชอบ  

๒. การรับผลประโยชน์จากทางราชการท่ีมิชอบ  

๓. การใชอิ้ทธิผลเรียกผลประโยชน์  

๔. การใชท้รัพยสิ์นของทางราชการ  

๕. การใหข้อ้มูลลบัของทางราชการ  

นอกจากน้ีองค์การบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์ ไดจ้ดัทาํประมวลจริยธรรม

ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ตามอาํนาจหนา้ท่ีเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน และได้

ประกาศให้คณะผู ้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําคอหงษ ์ 

ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินตลอดจนพนกังานจา้งไดถื้อปฏิบติัและแนวทาง

ในการปฏิบติัราชการเพื่อ  ความโปร่งใสในการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์

ดังนั้ น  จึงขอให้ทุกท่านได้ทําการศึกษาและทําความเข้าใจ  กับคําว่า

ผลประโยชน์ทบัซอ้น ใหท้่องแทแ้ละยึดถือปฏิบติั  หลีกเล่ียงการกระทาํทุกส่ิงอยา่งท่ี
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จะทาํใหเ้กิดผลประโยชน์ทบัซอ้น 

              

มติทีป่ระชุม - รับทราบ 

  ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองอืน่ ๆ 

นายชิตณรงค ์ฯ   

 นายก อบต. 

 ขอฝากสาํนกัปลดัฯ  ในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์  ควรประชาสัมพนัธ์ในกิจกรรม 

ของ อบต. ทางเว็ปไซต์   ทางจดหมายข่าว  บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของ  อบต.และ

บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของหมู่บา้นทุกหมู่บา้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบขอ้มูล

ข่าวสารของทางราชการและทศันะคติต่อ  อบต.ไปในทางท่ีดีดว้ย 

 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 

นายชิตณรงค ์ฯ   

 นายก อบต. 

 

 

ปิดประชุมเวลา  15.00  น. 

ขอบคุณทุกท่านท่ีได้เสียสละเวลาเขา้ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและกาํหนดแนว

ทางการปฏิบติังานร่วมกนัเพื่อให้เกิดการทาํงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและเกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน  ขอบคุณครับ 

 

 

  

               (ลงช่ือ)     เพญ็นภา  กอพลูกลาง    ผูจ้ด/บนัทึกรายงานการประชุม

                      (นางสาวเพญ็นภา  กอพลูกลาง) 

                                                     บุคลากร 

 

             (ลงช่ือ)พ.อ.อ. ไพบูลย ์สีลเสฏโฐ ศิริประเสริฐ  ผูต้รวจรายงานการประชุม 

                                  (ไพบูลย ์ สีลเสฏโฐ  ศิริประเสริฐ) 

                           ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์

  

 


