
บนัทกึการประชุมพนกังานสว่นต าบล ลกูจ้างประจ า และพนักงานจา้ง  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอมก๋อย 

ครัง้ที ่ 10/๒๕62  
วนั ศุกร ์ที ่8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุองค์การบรหิารสว่นต าบลอมก๋อย 
************************ 

ระเบยีบวาระที ่๑ ประธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 

นายก กล่าวสวัสดีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงานจ้าง และครูผู้เลี้ยงเด็กทุก
ท่าน กระผมขอกล่าวเปิดการประชุม 
1.1 ขอขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานทุกท่าน เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล และ

พิธีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ในวันอาทิตย์ ที่ 13  ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอ าเภออมก๋อย 

1.2 ขอขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานทุกท่าน เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและ
กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในวันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ที่ว่าการ
อ าเภออมก๋อย 

1.3 ขอขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม พร้อมคณะ ทีมงาน 
สสส. ครูผู้แลเด็กเทศบาลท่ากว้าง เทศบาลท่าวังตาล ในวันเสาร์ ที่ 26 ตุลาคม 
2562 ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา 

1.4 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภออมก๋อย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562  

 
หัวหน้าส านักปลัด - ให้ อปท.เตรียมรับการเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จในพ้ืนที่อ าเภออมก๋อย ในวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2562 จึงขออนุเคราะห์ยานพาหนะในการรับส่งผู้ติดตาม  

   - พัฒนาชุมชนอ าเภออมก๋อย ให้ทบทวนค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน แจ้ง           
                               ให้ทุกหมู่บ้านส ารวจคณะกรรมการ 

- ท้องถิ่นอ าเภออมก๋อยประชาสัมพันธ์พิจารณาโครงการ 1 จังหวัด 1 ท้องถิ่น เข้า  
รับการประกวดการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- เทศบาลต าบลอมก๋อย เชิญเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 11 -
12 พฤศจิกายน  2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลต าบลอมก๋อย 
- องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกียน เชิญร่วมงานลอยกระทงบ้านนาเกียนในวันที่ 
14 -15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาเกียน 
- องค์การบริหารส่วนต าบลม่อนจอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น เชิญ
เข้าร่วมงานลอยกระทงในวันที่  11 -12 พฤศจิกายน  2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่
ตื่นวิทยาคม 
- อุทยานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวดอยม่อนจอง เปิดบริการนักท่องเที่ยว 
                                                                      /1.5 โครงการกีฬา.........  
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นายก   1.5 โครงการกีฬา อบต.อมก๋อยเกมส์ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
   - กีฬา อบต.อมก๋อยเกมส์ สภามีความเห็นชอบจัดขึ้นในวันที่ 9 -16 ธันวาคม  

2562 ณ สนามกีฬากลางบ้านแม่ต๋อม มีเพิ่มเติมกีฬาพื้นบ้าน แกงข้าวคั่วไก่ 
นอกนั้นกีฬาสากลเหมือนเดิม 
- วัสดุกีฬาให้ด าเนินการก่อนจัดการแข่งขันกีฬาให้เรียบร้อย 
 

หัวหน้าส านักปลัด - กีฬาท้องถิ่นมีมติให้ด าเนินการการจัด 2 ปี ครั้ง จึงด าเนินการจัดโครงการกีฬา  
อบต.อมก๋อยเกมส์ ในช่วงนี้ 
1.5 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจ าปี 2563 

นายก   - ให้ด าเนินการในช่วงเดือนมกราคม และรถยานพาหนะกระบะให้ด าเนินการจัดซื้อ 
และพร้อมใช้รถในการออกบริการ อบต.เคลื่อนที่ 
 

จารุวรรณ  - ส่วนงานใดจะเข้าร่วมในการออก อบต.เคลื่อนที่ ให้เตรียมเอกสารวัสดุอุปกรณ์เข้า 
ร่วมและแจ้งให้ทราบด้วย เพ่ือจะได้จัดสรร ยานพาหนะได้สะดวก  
 

หัวหน้าส านักปลัด 1.7 แผนการด าเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจ าปี 2563 

- จัดตั้งศูนย์ระดับอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน กิจกรรมเตรียมความพร้อม ก าหนดพ้ืนที่ 
เสี่ยง 3 ระดับ สูง กลาง ต่ า มีการประชุมประจ าเดือนควบคุมพ้ืนที่จุดเสี่ยง จัดท า
แผนป้องกันไฟใช้กลไลประชารัฐ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  
- มาตรการการรับมือ มีจุดตรวจลาดตระเวนดับไฟป่า พ่นละอองฟอยเพ่ิมความชุ่ม
ชื้นในพื้นท่ี  
 

มติในท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วน พนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ครั้งที่ 9/2562    

มติในท่ีประชุม รับรอง 

 

ระเบยีบวาระที ่๓ เรื่องเพื่อทราบและด าเนนิการ 
นายก   3.1 โครงการประเพณยีีเ่ป็งอมก๋อย ประจ าปีงบประมาณ  2563 ระหวา่งวนัที ่   

11 – 12 พฤศจกิายน 2562 
- ให้ด าเนินการส่งประกวดธิดาดอย นางนพมาศ  ขบวนกระทงด้านความคิด
สร้างสรรค์ แจ้งเข้าร่วมกิจกรรมเวลา 15.00 น. ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย ขบวนกระทงเคลื่อนเวลา 18.00 น. การแต่งกายเสื้อพ้ืนเมืองสีเหลือง 
3.2 การประเมนิผลการปฏบิตัิงาน ของขา้ราชการ พนักงานคร ูพนกังานจา้ง 
 

/หัวหน้าส านัก................ 
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หัวหน้าส านักปลัด - ให้เจ้าที่ทุกท่านเขียนรายงานประจ าวัน ว่าท าอะไรบ้าง เพื่อเป็นหลักฐานในการ 

ประเมินผลการปฎิบัติงาน เสนอหัวหน้า ปลัด นายก เป็นขั้นตอนต่อไป 
 

นายก   - การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามที่มติประชุมคณะกรรมการ 
3.3 การประเมนิผลประสิทธภิาพและประสทิธผิลเพื่อรบัผลประโยชนต์อบแทนอืน่ 
เป็นกรณพีิเศษ ( โบนสั ) ประจ าป ี2562  ในวนัที ่19 พฤศจกิายน 2562  
 

หัวหน้าส านักปลัด - ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจัดเตรียมเอกสารในการรับการประเมินให้พร้อม และ
เดินทางเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาคอเรือ 
3.4 การด าเนินการเพือ่จัดการความเสีย่ง 

นิติกร - ด้วย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่ วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้ งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2561 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 
2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงานป.ป.ช.ก าหนด ซึ่ง
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต ซึ่งจากการ
ประเมินแล้ว มีความความเสี่ยงทุจริต ดังนี้  

  1.การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/ กิจกรรม 
2.การบริหารงานบุคคล 
3.การน าทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว 
4.การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
5.การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

   จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยง ดังนี้  
    -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ 

-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง 
-มีการประกาศรับสมัครและด าเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ 
-มีการท าทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด                          
-ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาช าระเงินด้วยตนเองและรับ
ใบเสร็จทุกครั้ง 
-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 
-มีการรายงานทุกครั้ง 
-สร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม 
-ใช้งานตามความเป็นจริง 

3.5 สรุปผลการ.................... 
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3.5 สรปุผลการด าเนนิโครงการ กจิกรรม เรื่อง ปญัหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ   
      การปฏบิตังิานของแตล่ะกองงาน    
 

หัวหน้าส านักปลัด - ส านักปลัดจะประชุมแผนงานในสัปดาห์หน้าตามโครงการในข้อบัญญัติ แต่ละ 
ต าแหน่งหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ แนวทางการท างาน รายงานตามหนังสือ 
ให้รายงาน 

จารุวรรณ  - เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรก าหนดรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อเป็น 
มาตรฐานส าหรับทุกคน   
 

นายก   - ให้นักทรัพย์ก าหนดแนวทางเกณฑ์การพิจารณาการประเมินผลการปฎิบัติงาน 
 
หัวหน้าส านักปลัด - หลักเกณฑ์จะให้ก าหนดในการท าบันทึกข้อตกลงในการท างาน 

 มติในท่ีประชุม รับทราบ 

 
ระเบยีบวาระที ่4 เรื่องอืน่ๆ (ถ้ามี) 
นายก   - ท้องถิ่นอ าเภอแจ้งขอใช้สถานที่ในการต้อนรับผู้ตรวจกรม ตรวจราชการองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 15 ราย แจ้งเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ 
- การจัดซื้อวัสดุให้แจ้งผู้บริหารรับทราบด้วย 

   - การออกพ่นยายุง ให้ท าเป็นตารางว่าใครผิดชอบไปออกพ่นยายุง 
   - การร่วมงานรัฐพิธีให้แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ การแต่งกายให้แต่งกายสุภาพ เหมาะสม 

กับงานรัฐพิธี ลูกจ้างชุดกากี ข้าราชการชุดขาว 
 

รองณัฐพงศ์  - การเลื่อนข้ัน สมควรถือมติที่ประชุมที่คณะกรรมการได้ประชุมในการประเมิน ถือ 
เป็นที่สิ้นสุด 
- ประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 
2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมอ าเภออมก๋อย 
 

รองคัมภีร์  - จากการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  
พร้อมคณะ ทีมงาน สสส. ครูผู้แลเด็กเทศบาลท่ากว้าง เทศบาลท่าวังตาล มีการ
แนะน าสนามเด็กเล่น อุปกรณ์การเล่นให้มีความปลอดภัย วัสดุการเล่นที่ท ามาจาก
เหล็กก่อให้เกิดสนิมไม่ปลอดภัย ขอบคุณครูศูนย์เด็กทุกท่านที่ให้การต้อนรับและ
น าเสนอผลการด าเนินงาน 

นายก   - แจ้งครูศูนย์เด็กส ารวจอุปกรณ์การเล่นแล้วแจ้งผู้บริหาร เพ่ือด าเนินการให้อุปกรณ์ 
การเล่นของเด็กมีความปลอดภัย 

มตใินทีป่ระชมุ รบัทราบ 

/ปิดประชุม........... 
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