
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที 

วันที ่30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที 

 

ผู้เข้าประชุม 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. 1 นางสาวเรณู   เล็กนิมิตร นายกอบต.บางคนที  เรณู   เล็กนิมิตร  
2. 2 นางวนิดา  แสงพิทักษ์ รองนายกอบต.บางคนที  วนิดา  แสงพิทักษ์  
3. 3 นายดำรงค์ ธีระพิบูลย์ รองนายกอบต.บางคนที  ดำรงค์    ธีระพิบูลย์  
4.  นายโชติวิชญ ์ เสือเล็ก เลขานุการนายกฯ  โชติวิชญ ์ เสือเล็ก  
5.  นางสาวนวรัตน์ ผ่องพุทธ ปลัดอบต.บางคนที  นวรัตน์ ผ่องพุทธ  
6.  นางสาวจิรัชญา  กลีบจงกล รองปลัดอบต.บางคนที  จิรัชญา กลีบจงกล  
7.  นางสาวปิยะนุช ชุ่มปรีชา ผู้อำนวยการกองคลัง  ปิยะนุช ชุ่มปรีชา  
8.  นายยศศิริ ยศวิชัย ผู้อำนวยการกองช่าง  ยศศิริ ยศวิชัย  
9.  นางสาววรัชยา ผดุงผล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  วรัชยา ผดุงผล  
10.  นางเอ่ียมวรรณ มีเย็น คร ู  เอ่ียมวรรณ มีเย็น  
11.  นางสาวกัลยาณี   สินธุมาศ นักวิชาการพัสดุ  กัลยาณี สินธุมาศ  
12.  นายอดิศัย นาเลิศ นิติกรปฏิบัติการ  อดิศัย นาเลิศ  
13.  นายอดิศักดิ์ ตันศรีเจริญ นายช่างโยธาชำนาญงาน  อดิศักดิ์ ตันศรีเจริญ  
14.  นายกรณัฏฐ์ โพธิพุทธานันท์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  กรณัฏฐ์ โพธิพุทธานันท์  
15.   นางสาวมุกดา เพชรน้อย นักทรัพยากรบุคคล  มุกดา เพชรน้อย  
16.  นายนพ   อ่ิมสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นพ อ่ิมสุทธิ์  
17.  นางสาวเขมชิตา ฉายาลักษณ์ นักพัฒนาชุมชน  เขมชิตา ฉายาลักษณ์  
18.  นางสาววรรณา ตันเอี่ยม ผช.นักวิเคราะห์ฯ  วรรณา ตันเอี่ยม  
19.  นางสาวสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  สุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ  
20.  นางสาวมานิดา สายัญแก้ว ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  มานิดา สายัญแก้ว  
21.  นางสาวณัฏฐิกา อินทร์ศวร ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  ณัฏฐิกา อินทร์ศวร  
22.  นายอนวัฒน์ นาคปัจฉิมสกุล ผช.ช่างโยธา  อนวัฒน์ นาคปัจฉิมสกุล  
23.  นายสุรศักดิ์   เที่ยงธรรม ผช.เจ้าหน้าที่ประปา    สุรศักดิ์ เที่ยงธรรม  
24.  นายวีรยุทธ์ สว่างงาม พนักงานขับรถยนต์  วีรยุทธ ์ สว่างงาม  
25.  นางสาวรุ่งทิพย์ ทองใบ ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี  รุ่งทิพย์ ทองใบ  
26.  นางสาวเสาวลักษณ์ กนกวรรณ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  เสาวลักษณ์    กนกวรรณ  
27.  นายปิยพงศ์ เต็มเปี่ยม คนงานทั่วไป  ปิยพงศ์ เต็มเปี่ยม  
28.  นายคัมภีร์               จันทร์ขำ พนักงานจ้างเหมาบริการ  คัมภีร์           จันทร์ขำ  
29.  นางสาวธนัชญา         ศิริสาคร พนักงานจ้างเหมาบริการ  ธนัชญา          ศิริสาคร  

 

หมายเหตุ  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง    ทั้งหมด  29  คน 
          ผู้มาประชุม     ทั้งหมด  29  คน 
                            ผู้ขาดประชุม   ทั้งหมด    -   คน 
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เริ่มประชุมเวลา 16.00 น. 
    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายกในฐานะประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม 

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม     
 

- การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ราย นายนพ อิ่มสุทธิ์  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 

 

นายนพ  อิ่มสุทธิ์    - แนะนำตัวเอง ชื่อนายนพ  อิ่มสุทธิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   และแผนปฏิบัติการ 
 

ที่ประชุม               - รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

นางสาวเรณู เล็กนิมิตร            - สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอขอให้แก้ไขข้อความหรือไม่ จึงขอให้ 
นายก อบต.บางคนท ี  ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบให้แก้ไขข้อความตามที่เสนอ และรับรองรายงานการ 

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล
บางคนท ีครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 หรือไม ่

 

ที่ประชุม                - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง 
          ประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ครั้งที่ 9/2563  
          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 3           สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

3.1 การจัดทำแผนดำเนินงาน 

3.2 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

4.1 กิจกรรมลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง
ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ ประจำปี 2563  

 

 

นางสาวเรณู  เล็กนิมิตร            - กล่าวถึง กิจกรรมลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถี 
นายก อบต.บางคนที  พอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ ประจำปี 2563 วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 

2563 โดยจะนำกระทงกาบกล้วยไปปล่อย ณ บริเวณหน้าวัดท้องคุ้ง อำเภอ 
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเรือออกจากบริเวณหน้าวัดบางคนทีนอก   
เวลา 17.30 น. จึงขอสอบถามในที่ประชุมว่ามีใครจะเข้าร่วมหรือไม่ 

 

ที่ประชุม     - มีผู้เข้าร่วมจำนวน 11 คน 

  

 4.2 การเตรียมความพร้อมการเลือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ ่น และผู ้บริหาร
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  

นางสาวเรณู  เล็กนิมิตร   - กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ  
นายก อบต.บางคนที  ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยได้กำหนดวันเลือกตั้ง 

 

          / ในวันที่...  
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ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งทางศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามได้ประสานขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่    
ในสังกัดจำนวน 2 ท่าน เพื่อทำหน้าที่การรับสมัครการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีการรับ
สมัครการเลือกตั้ง ในวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 ทางอบต.บางคนที    
ได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวคือ  

 

       1. นางสาวมุกดา เพชรน้อย  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  

       2. นายนพ  อ่ิมสุทธิ์  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 

ที่ประชุม               - รับทราบ 
 

 4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านสุขภาพอนามัยของตำบล      
บางคนทีและตำบลยายแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

นางสาวเรณู  เล็กนิมิตร  - กล่าวถึงโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สุงอายุด้านสุขภาพอนามัยตำบล 
นายก อบต.บางคนที บางคนทีและตำบลยายแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที ่ 16 

พฤศจิกายน 2563 ณ เทศบาลตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะ
ผ ู ้บร ิหาร สมาช ิกสภาฯ ผ ู ้ส ูงอาย ุตำบลบางคนทีและตำบลยายแพง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบล และเจ้าหน้าที่ของอบต.บางคนทีเข้าร่วม
จำนวนทั ้งส ิ ้น 150 คน จึงขอความร่วมมือเจ ้าหน้าที ่อบต.บางคนที        
จำนวน 6 ท่านเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว 

 

นางสาวนวรัตน์  ผ่องพุทธ  - แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวจำนวน 6 ท่าน โดยมี 
ปลัดอบต.บางคนท ี รายชื่อดังนี้ 

1. นางสาวนวรัตน์  ผ่องพุทธ ตำแหน่ง ปลัดอบต.บางคนที 
2. นางสาวจิรัชญา  กลีบจงกล ตำแหน่ง รองปลัดอบต.บางคนที 
3. นางสาววรัชยา  ผดุงผล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
4. นางสาวมุกดา  เพชรน้อย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
5. นายอดิศัย  นาเลิศ   ตำแหน่ง นิติกร 
6. นายอนวัฒน์  นาคปัจฉิมสกุล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 
 

ที่ประชุม               - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
   

นางสาวนวรัตน์  ผ่องพุทธ         5.1 แจ้งเรื่องการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที  
ปลัดอบต.บางคนท ี  สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที ่ 2 พฤศจิกายน 2563      

เวลา 14.00 น. โดยมีวาระการประชุมเรื ่องการพิจารณาโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) จึงได้สอบถามในที่ประชุม
ว่ากองไหนจะดำเนินการสั่งซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติมอะไรบ้าง ก็ขอให้แจ้งให้ทราบ
ด้วย ซี่งเบื้องต้นสำนักปลัดจะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง 

 

                    /นางสาวปิยะนุช... 
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นางสาวปิยะนุช  ชุ่มปรีชา  - แจ้งว่ากองคลังจะขอดำเนินการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ตัว   
ผู้อำนวยการกองคลัง  
  

ที่ประชุม               - รับทราบ 
 

นางสาวนวรัตน์  ผ่องพุทธ         5.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้าน พ. พ้ืนที่หมู่ 2 ตำบลบางคนที 
ปลัดอบต.บางคนท ี  ที่ได้ขอรับงบสนับสนุนจากท่านรองวิษณุ  เครืองาม ซึ่งเบื้องต้นทางอำเภอ 
    (ป.ตุ้ย) ได้ประสานมาว่าเจ้าหน้าที่จากสำนักนายรัฐมนตรีจะลงพ้ืนที่สำรวจถนน 
    บริเวณดังกล่าวในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. จึงขอแจ้งให้ 
    กองช่างเข้าร่วมด้วย 

 

ที่ประชุม               - รับทราบ   
 

นางสาวเรณู  เล็กนิมิตร  - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบถึงประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม 
นายก อบต.บางคนที  และจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563    
ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบล มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

 ๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
 ๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  

 และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๔. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 ๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และ 

 ไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ 

 ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 ๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส  
และตรวจสอบได้ 
 ๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข 

 ๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
ขอประกาศให้มาตรฐานทั ้ง 9 ประการ ด ังกล ่าวข้างต ้นเป็น 

“มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู 
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที เพ่ือ
ยึดถือเป็นแนวทางสำหรับประพฤติเป็นเป็นหลักในการปฏิบัติงาน การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย 
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ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันแสดงเจตจำนง แสดงพลังในการต่อต้านการ
ทุจริต ตั้งใจมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ก่อนปิดการประชุมได้สอบถามผู้เข้าร่วม
ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงขอปิดการประชุม
เวลา 16.30 น. 
 

ปิดการประชุม  เวลา 16.30 น. 
 
 

     (ลงชื่อ)          มานิดา  สายญัแก้ว          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางสาวมานิดา   สายัญแก้ว) 
              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 

 (ลงชื่อ)          นวรัตน์  ผ่องพุทธ            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสาวนวรัตน์   ผ่องพุทธ) 
                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที 
 
 

 

 

 


