
รายงานการประชุมคณะผูบริหาร พนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ 

วันจันทรท่ี ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
    ..................................................  
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
นายก อบต.   รับรองรายงานการประชมุครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามการประชุมครั้งท่ีแลว 
    ๓.๑ ติดตามการสงแบบประเมินการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ ตามงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามมาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใส ITA ประจำป ๒๕๖๕ 
๔.๒ การดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๔.๓ การใหบริการประชาชน การประชาสัมพันธกิจกรรม/งาน/โครงการ
ตาง ๆผานเว็บไซตหลัก และสื่อ Social Network ทุกสื่อท่ี อบต.หนองแขม
มี 
๔๔ การจัดงานแขงขันกีฬาสานสัมพันธตานยาเสพติด หนองแขมคัพ 
ประจำป ๒๕๖๕ และโครงการจัดงานสงกรานตและวันผูสูงอายุ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
    ............................................................. 
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 รายช่ือผูเขารวมการประชุมประจำเดือนผูบริหาร พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และ
พนักงานจาง 
คร้ังที่ 3/2565 

วันจันทร ที่ 7 มีนาคม 2565 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

                 ……………………………. 
 

ท่ี ชื่อ  - นามสกุล ตำแหนง หมายเหตุ 
ผูมาประชุม 

1. นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายก อบต.หนองแขม  
2. นางเพ็ญศรี แชมลำเจียก รองนายก อบต.หนองแขม  
3. นางจันทรแรม หนายสุภาพ รองนายก อบต.หนองแขม  
4. นางทวิกรณ จันตะเภา ผูอำนวยการกองคลัง รษก.ปลัดฯอบต.  
5. นายวัลลภ พุกชาต ิ ผูอำนวยการกองชาง รษก.ผอ.กองการศึกษา  
6. นางสาวภัทรนันท  ปานออน นักวิเคระหนโยบายฯ รษกหัวหนาสำนักปลัด  
7. นางสาวอริสรา  จินดามัง นักทรัพยากรบุคคล รษก.ผอ.กองสวัสดิการ  
8. นายนคร สอนสะอาด นักวิชาการจัดเก็บรายได  
9. นางสาวอมรรัตน สมหวัง คร ู  

10. นายดำรงฤทธิ์  เลิศอักษร เจาพนักงานธุรการ  
14. นางสาวพิชญาภา อ่ิมลออ ผูชวยจาพนักงานพัฒนาชุมชน  
15. นางสาวชลดา ทองเหลืองสุข ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  
16. นางสาวพสธร สุขสบาย ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  
17. นายโยธิน ลาวงษ ผูชวยเจาพนักงานปองกัน  
18. นายสุเทพ ปนแกว พนักงานขับรถยนต  
19. นางชนิดาภา ชวงกระจาง พนักงานจางท่ัวไป  
20. นางสาวสิรินดา ตรีริยะ พนักงานจางท่ัวไป  
21. นางสาวสุภาภรณ  ระม่ังทอง พนักงานจางท่ัวไป  
22. นางสาวปวีณา  ลายน้ำเงิน พนักงานจางท่ัวไป  

ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวประภาพรรณ ทองเสาร พนักงานจางท่ัวไป ติดภารกิจ 

2. นางสมคิด อินทมาน ครูผูดูและเด็ก ติดภารกิจ 

3. นางสาวอารีรัตน ปนแกว ผูดูแลเด็ก  ปฏิบัติหนาท่ี ณ 
ศพด. 

4. นางลำไพ  ออนอ่ิม คนสวน ลาปวย 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวกรายทิพย  อ่ินมีกุล พนักงานจางเหมาบริการ  
2. นางสาวจุฑากาญจน  แจมจันทร พนักงานจางเหมาบริการ  
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เริ่มประชุมเวลา              

 
10.00  น. 

 
นางพิมพรรนี มีสุดเพียร: 
นายก อบต.หนองแขม 

 
เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวดิฉันขอเปดประชุมและดำเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 ไมมี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นางพิมพรรนี มีสุดเพียร: 
นายก อบต.หนองแขม 

รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ หากมีขอแกไขเชิญขอแกไข
รายงานการประชุม หากไมมีขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมดวยท่ี
ประชุม มีมติรบัรองรายงานการประชุม 

 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งท่ีแลว 
นักทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 

 
 

ท่ีประชุม 

ในสวนของงานบริหารงานบุคคลไดติดตามในรายละเอียดการจัดทำใน 
สวนของกองคลังสงแลวและกำลังตรวจสอบรายละเอียดถาตรวจสอบ
เรียบรอย แลวจะสงใหผอ.กองไปดำเนินการตอไปเหลือของกองชาง
ดำเนินการถึงไหนแลว และรบกวนนำมาใหตรวจสอบดวยเพ่ือจะไดเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน ในสวน ของสำนักปลัดฯสงครบแลวเหลือแคคูมือประกอบ
ในการปฏิบัติงานของแตละตำแหนงและจะเสนอหัวหนาสวนภายในสัปดาหนี้ 

ขอใหทุกทานสงแบบประเมินดวยคะ เนื่องจากเราตองเลื่อนข้ันเงินเดือน
ครั้งท่ี ๑ ประจำป ๒๕๖๕ กำหนดไมเกินวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นี้คะ 

รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ/ พิจารณา 
นางทวิกรณ จันตะเภา: 
ปลัด อบต.หนองแขม 

๔.๑ ตามงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามมาตรการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ITA ประจำป ๒๕๖๕ มีการดำเนินงาน
ดังนี้ 

๔.๑.๑ ใหทุกสำนักงาน/กอง ดำเนินการทำมาตรฐานการใหบริการ
ประชาชน 

๔.๑.๒ ใหทุกสำนักงาน/กอง อัปเดตกิจกรรมตาง ๆ ลงบนเว็บไซตของ 
อบต.หนองแขม  www.nongkhaem.co.th รวมถึงประชาสัมพันธผาน
เฟสบุค อบต.หนองแขม 

๔.๑.๓ ใหทุกสำนักงาน/กอง จัดทำกลองรับฟงความคิดเห็นบริเวณหนา 
อบต.และใหพนักงานทุกคนบริการผูมารับบริการดวยความสุภาพ ยิ้มแยม 

๔.๑.๔ กำหนดใหมีผูดูแลเว็บไซตหลักของอบต.หนองแขม จำนวน 4 
คน เพ่ือจะไดมีการสื่อสารไดอยางรวดเร็ว 
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ท่ีประชุม 
 
ปลัด อบต. 
 
 
นักวิเคราะหฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปลัด อบต. 
 
 
นักวิเคราะหฯ 

รับทราบ 
 
๔.๒ การดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
ดิฉันขออนุญาตรายงานผลการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตาม
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส เพ่ือยกระดับ ITA ในป พ.ศ. 
๒๕๖๕ ดังนี้คะ 
๔.๒.๑ มอบหมายใหนางสาวภัทรนันท ปานออน นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ดำเนินการรวบรวมคู มือมาตรฐานการใหบริการประชาชนจาก
สำนักงาน/กอง ตาง ๆ และใหทุกตำแหนงจัดทำคูมือมาตรฐานการใหบริการ
ประชาชน สงใหกับนางสาวภัทรนันท ปานออน ภายในวันท่ี ๔ มีนาคม 
๒๕๖๕ 
ผลการดำเนินงาน ดำเนินการเสร็จส้ินเรียบรอย 
 
๔.๓ การใหบริการประชาชน การประชาสัมพันธกิจกรรม/งาน/โครงการตาง 
ๆผานเว็บไซตหลัก และสื่อ Social Network ทุกสื่อท่ี อบต.หนองแขมมี 
 
ดิฉันไดมอบหมายบุคคลดังนี้ 
๔.๓.๑ ใหนายดำรงคฤทธิ์ เลิศอักษร เจาพนักงานธุรการ รวบรวมขอมูล 
กิจกรรม/งานตาง ๆ ของอบต.หนองแขม อัปโหลดข้ึนเว็บไซตหลักของ 
อบต.หนองแขม 
ผลการดำเนินงาน ทำการอัปโหลดขอมูลกิจกรรม/งานตาง ๆ เปนปจจุบัน 
๔.๓.๒ มอบหมายใหนางสาวปวีณา  ลายน้ำเงิน พนักงานจางท่ัวไป 
รวบรวมขอมูลกิจกรรม/งานตาง ๆ ของอบต.หนองแขม อัปโหลดข้ึน 
เฟสบุค 
ผลการดำเนินงาน ทำการอัปโหลดขอมูลกิจกรรม/งานตาง ๆ เปนปจจุบัน 
๔.๓.๓ มอบหมายใหนางสาวภาวนา สวัสดี พนักงานจางท่ัวไป 
ประชาสัมพันธขอความ รูปภาพ และขอมูลขาวสารจากภายนอก ลงใน 
เฟสบุคอบต.หนองแขม 
ผลการดำเนินงาน ทำการประชาสัมพันธตามประเด็นท่ีไดมอบหมาย เปน
ปจจุบัน 
๔.๓.๔ กำหนดผูดูแลเว็บไซตหลัก ของอบต.หนองแขม จำนวน 3 ราย เพ่ือ 
ปรับปรุงระบบใหทันสมัย และมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตหลักไดอยาง 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
๑) นายดำรงฤทธิ์  เลิศอักษร Admin ๑ 
๒) นางสาวภาวนา สวัสดี Admin ๒ 
๓) นางสาวปวีณา ลายน้ำเงิน Admin ๓ 
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นายก อบต. 
 
 
ท่ีประชุม 
 
เจาพนักงานธุรการ 

ผลการดำเนินงาน กำหนดใหมีผูดูแลเว็บไซตหลัก เปนปจจุบัน 
รับทราบ และขอใหพนักงานท่ีไดรับมอบหมาย รับผิดชอบในการชวยการ
ประชาสัมพันธโครงการ/งาน/กิจกรรม ของอบต.หนองเมืองอยางตอเนื่อง
ดวยครับ 
รับทราบ 
 
ตามท่ีผมเปน Admin ในการดูแลระบบ ITA เพ่ือเปนการรักษาระดับการ
ประเมินใหอยูในเกณฑ AA ขออนุญาตแจงในสวนงานท่ีไดมอบหมายตามราย
หัวขอ 
ไปนั้น ผมขอรวบรวมโดยใหทุกทานอัปโหลดข้ึนเว็บไซตหลัก 
www.nongkhaem.go.th ใหเรียบรอยทันภายในวันท่ี ๑5 เมษายน 
๒๕๖๕ นี้นะครับ เนื่องจากระบบ ITA จะทำการปดระบบใหตอบ OIT ใน
วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ในสวนของหัวขอ EIT ขอใหสวนงานท่ีมีผูมีสวน
สวนเสียภายนอกใหตอบแบบสอบถามท่ีไดมอบหมาย ระบบ EIT จะปดสิ้น
เดือนพฤษภาคมนี้ครับ 

ท่ีประชุม 
 

รับทราบ 
 

ปลัด อบต. ๔.๔ การจัดงานแขงชันกีฬาสานสัมพันธตานยาเสพติด หนองแขมคัพ 
ประจำป ๒๕๖๕ และโครงการจัดงานสงกรานตและวันผูสูงอาย ุ

  
ผอ.กองการศึกษา 
 
 
 
ท่ีประชุม 
 

การจัดงานแขงขันฬาสนสัมพันธตานยาเสพติด หนองเมืองคัพ ป ๒๕๖๕ และ
การจัดโครงการสงกรานตและวันผูสูงอายุ เนื่องจากในปนี้มีการแพรระบาด
ของโรคโควิด-19 ขอแจงใหทราบวาปนี้งดจัดงานดังกลาวครับ 
 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
มีผูใดจะเสนอเรื่องใดตอท่ีประชุมอีกหรือไม 

 
ผอ.กองสวัสดิการ 
 
 
 
 
 
 
ท่ีประชุม 
 

กองสวัสดิการ มีงานจะตองดำเนินการดังนี้ 
๑. การรับลงทะเบียนผูสูงอายุปงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแตบัดนี้ถึง ๓0
กันยายน ๒๕๖๕ จะตองเปนผูสูงอายุท่ีเกิดข้ึนกอน ๑ กันยายน ๒๕๐๖ 
๒. การรับลงทะเบียนผูพิการ ปงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยเปดลงทะเบียนท้ัง 
ปงบประมาณ โดยท้ังสองเรื่องอยูระหวางการดำเนินการสงหนังสือ
ประชาสัมพันธทุกหมูบานและประสานงานกับฝายทะเบียนขอบัญชีรายชื่อผู
มีอายุครบ ๖0 ป เพ่ือใชประกอบการตรวจสอบผูสูงอายุ 
รับทราบ 
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เจาพนักงานธุรการ 
 
ท่ีประชุม 

สวนของงานสารบรรณเปนงานเอกสารท่ัวไปไมมีเรื่องท่ีเรงดวนรายงานตาม 
หนังสือปกติ 
รับทราบ 

  
ปลัด อบต. เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ขอใหพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ 

พนักงานจาง ใหดูแลตัวเองใหดีนะคะ และเดือนหนาเปนชวงวันหยุดยาว 
เทศกาลสงกรานต จึงขอใหทุกทานตรวจโควิด ดวยชุดตรวจ ATK กอนเขา
ทำงานวันแรกหลังหยุดยาวดวยนะคะ แลวดิฉันจะกำชับอีกครั้งในเดือน
เมษายน ๒๕๖๕ อีกครั้ง 
 

นายก อบต. 
 
 
ท่ีประชุม 
 
นายก อบต. 
ท่ีประชุม 
 
นายก อบต. 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 

ขอกำชับอีกเรื่องนะคะ ขอใหพนักงานทุกทานดำเนินการตามมาตรการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตาม
เอกสารท่ีแจกไปในวันนี้อยางเครงครัดคะ 
รับทราบ 
 
-มีทานใดจะเสนออีกไหมคะ 
-ไมมี 
 
-หากไมมีทานใดเสนอ ดิฉันขอปดการประชุมคะ  

 
ลงชื่อ                                            ผูบันทึกรายงานการประชุม 

(นายดำรงคฤทธิ์  เลิศอักษร) 
เจาพนักงานธุรการ 

 
 

ลงชื่อ                                              ผูตรวจรายงานการประชุม 
(นางทวิกรณ  จันตะเภา ) 

ผูอำนวยการกองคลัง 
รักษาราชการแทน ปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
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