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 รายงานการประชุมผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย 
วันที ่ 11  มกราคม  2564  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบุญญาภรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 
1. นายนพดล ณ เชียงใหม่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว    
2. นายวิโรจน์  สมมิตร   เลขานุการนายก อบต. ดอนแก้ว 
3. นางสาวพลเกต  อินตา   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
4. นายดิลกรัฐ  สงวนสัตย ์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
5. นายพรหมเมศวร์  จันทวงศ์  หัวหน้าสำนักปลัด 
6. นางสาวสุปวีณ์  ศรีโสดา  ผู้อำนวยการกองคลัง 
7. นายเกรียงไกร  จันณะคำ  ผู้อำนวยการกองช่าง 
8. นายศุทธา  แพรสี   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน รักษาราชการ

     แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
9. นางสาวรัชนิกานต์  บัวนาค  หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
10.  นายโชคชัย โชคภัทรชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว 
11.  นางสุจินดา ณะวิชัย   รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 
12.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร ปิ่นเกล้า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
13.  นางสาววราภรณ์  อินทญาติ  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
14.  นางสาวจรรยา  ชินส ี   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
15.  นางสาวอารีรัตน์  มาตัน  หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
16.  นางสุจิตรา  บุญสูง   หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
17.  นางสาวบุณฑริกา  รัตนะ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาวหทัยรัตน์ สีรานันท์  นิติกรชำนาญการ 
2.  นางวราลักษณ์  ยอดคำ   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
3.  นางสาวบุญศิริ  ศรียอด   นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
4.  นายกิตติพงษ์  พลางคะ   นิติกรชำนาญการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายชาญชัย  ธนันชัย   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ 
2. นายยุทธนา  บุญสูง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
นายนพดล  ณ เชียงใหม่  แจ้งเรื่องการจัดงานสมาพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ

ขับเคลื่อนงานของท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตอนนี้อยู่
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ระหว่างการวางแผนการดำเนินงานเพ่ือหาเวลาดำเนินการจัด
ประชุมที่เหมาะสม  และเรื่องงบประมาณที่เข้ามาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนแก้วในเวลานี้ ซึ่งจะเห็นว่ายังเข้ามาน้อยมาก 
ดังนั้นในการบริหารงบประมาณควรมีการวางแผนให้รัดกุม และ
ทางกองคลังควรให้ข้อมูลการเงินและการเบิกจ่ายให้แก่ทุกกอง
ผ่านทางกลุ่มไลน์เพ่ือให้รู้ถึงสถานะทางการเงินและใช้เป็นข้อมูล   
ในการที่จะดำเนินการโครงการหรือเบิกจ่ายต่อไป 

นางสาวพลเกต  อินตา ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและ
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับ   
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563  
ซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดแจ้งมาว่าให้องค์การบริหารส่วนตำบล       
ส่งโครงสร้างเดิมที่มีอยู่จังหวัดก่อน  แล้วหากจะปรับโครงสร้าง    
ให้รอการประกาศโครงสร้างใหม่มา ถึงจะดำเนินการปรับ  และ
ตอนนี้ให้ปรับชื่อตำแหน่งที่มีอยู่ให้เข้ากับโครงสร้างใหม่ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร  ปิ่นแก้ว -  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจะมี  3  ประเภท  คือ  
ประเภทสามัญ  ประเภทสามัญ ระดับสูง  และประเภทพิเศษ   
ตามโครงสร้างใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องมีกองคลัง  
สำนักปลัด  กองช่าง  และหน่วยตรวจสอบภายใน  ส่วนที่ควรมื 
คือ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  กองส่งเสริมการเกษตร  และกองสวัสดิการสังคม  
และการตั้งกองใหม่ จะต้องมีผู้อำนวยการกอง  และข้าราชการ
ระดับวิชาการ และระดับทั่วไป 

 -ตอนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วต้องการเปิดกองเพ่ิมเติม  
ประกอบด้วย  1)  กองการเจ้าหน้าที่  ซึ่งจะต้องมีเจ้าหน้าที่        
ในกอง คือ ผู้อำนวยการกอง  1  คน และ นักทรัพยากรบุคคล 2 
คนที่มีอยู่ เดิม   และจะต้องรับ เจ้ าหน้ าที่ ธุ รการเพ่ิม 1 คน          
2)  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ซึ่งจะต้องเพ่ิมใหม่ คือ 
ผู้อำนวยการกอง  1  คน  และเจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน  และที่มี
อยู่เดิม  คือ  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  1  คน  เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยลบายและแผน  1 คน  3)  กองป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย    ซึ่งจะต้องมีเจ้าหน้าที่เพ่ิม คือ  ผู้อำนวยการกอง 1  
คน  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1  คน  และที่มีอยู่เดิม  
คือ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2 คน  

นางสาวพลเกต  อินตา ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณเพ่ิมขึ้นอีกจำนวนมาก 
เพราะยังต้องรับเจ้าหน้าที่เพ่ิมอีกหลายอัตรา 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร  ปิ่นแก้ว อาจจะใช้วิธีเกลี่ยคนเดิมของกองที่มีอยู่ไป  เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
ของสำนักปลัด  แต่ทั้งนี้ต้องดูความเหมาะสมอีกครั้ง 
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นายนพดล  ณ เชียงใหม่ มอบให้ งานบบุคคลไปเตรียมข้อมูล ทั้ งเรื่องการปรับเกลี่ย
เจ้าหน้าที่ และงบประมาณที่ต้องใช้ และนำมาเสนอเพ่ือหารือ     
อีกครั้ง 

นายดิลกรัฐ  สงวนสัตย์ เรื่องการประเมินคลองแม่ข่า  ที่จะมีการประเมิน ในวันที่   3  
กุมภาพันธ์   2564  จะมีการประชุมคณะทำงาน อีกครั้ ง           
เพ่ือดำเนินการจัดทำเอกสารและทำ Power point  นำเสนอ 

นายนพดล  ณ เชียงใหม่ ขอให้รีบดำเนินการเพ่ือรอรับการประเมิน  รวมทั้งกำหนดสถานที่
จุดที่จะลงตรวจและเตรียมความพร้อมด้วย 

นายกิตติพงษ์  พลางคะ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ( ITA)          
ซึ่งจะมีการประเมินในช่วงเดือนเมษายน 2564  ดังนั้นจึงขอให้
แต่ละกองดูตัวชี้วัดที่ตัวเองรับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับงานของ
ตนเองดำเนินการเรื่องเอกสารที่จะใช้ประกอบ สามารถดูได้       
ตาม เอกสารแนบ   ส่ วนมาตรการส่ ง เสริมคุณ ธรรมและ          
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  อาจจะมีการทบทวน เพ่ือให้
สามารถมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะมี
การนัดประชุมอีกครั้ง 

ที่ประชุม มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในองค์กร (ITA)  ประจำปี  2564 

นางสาวหทัยรัตน์  สีรานันท์ การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก  จะเริ่ม
ดำเนินการภายใน  1 เมษายน  สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ขอให้แต่ละกองสำรวจรายชื่อบุคคลการที่ปฏิบัติงานในองค์กร     
เป็ น เวลา  1   ปี   เพ่ื อติ ดตามให้ เข้ ามาตอบแบบวัด  ITA           
ตามระยะเวลาที่กำหนด  ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้ผู้ดูแล
ระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่องทางในการตอบรับวัด EIT 
ตามกำหนด 

นายนพดล  ณ เชียงใหม่ - ฝากเรื่องการลงตรวจเรื่องร้องเรียน  หากมีข้อร้องเรียนขอให้      
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่ด้วยกัน เพ่ือร่วมกันแก้ไข  เนื่องจากว่า
บางครั้งการร้องเรียนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหลายฝ่าย ไม่ใช่ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งเท่านั้น 

 - ให้แต่ละกอง  แต่ละงาน  ดำเนินการตามตารางงานที่ได้กำหนด
ไว้ตามระยะเวลาที่ กำหนด  หากงานใดมีปัญหาให้ เสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือหาทางออกร่วมกัน 

 - ฝากกองช่างเร่งดำเนินการเรื่องก่อสร้างโดมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และห้องประชุมของโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา  รวมทั้ง
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาด้วย 

นางสาวพลเกต  อินตา ขอให้ แต่ละกองดำเนิ นการ โครงการตามปฏิทิ นประจำปี           
โดยคำนึงถึงความประกยัด ความจำเป็นและเหมาะสม เนื่องจาก
สามารถคาดการณ์ได้ว่างบประมาณในปีนี้คงไม่ได้รับตามที่ได้
ประมาณการไว้  และขอให้แต่ละกองศึกษาระเบียบ กฎหมาย 
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ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ ง รวมทั้ งที่ เกี่ ยวข้องในงาน         
ของตนเองเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ไม่มีปัญหาในภายหลัง 

นายกิตติพงษ์  พลางคะ แจ้งให้แต่ละกองตรวจสอบและปรับปรุงคู่มือประชาชนในงาน    
ของตนเองด้วย   

นายนพดล  ณ เชียงใหม่ ในการดำเนิ น งานนั้ น ขอให้ ทุ กกองพยายามปฏิ บั ติ ให้ ได้            
ตามมาตรฐานที่กำหนด ส่วนงานไหนที่เลื่อนออกไปก็ขอให้ติดตาม 
แ ล ะด ำ เนิ น ก าร ให้ บ ร รลุ ต าม ที่ ได้ ตั้ ง ไว้  ส่ ว น โค ร งก าร                 
ที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคตก็ขอให้ร่วมมือ ช่วยเหลืองานกัน    
ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี 

ปิดการประชุมเวลา  12.15 น. 
 
  
 
    ลงชื่อ   วราลักษณ์  ยอดคำ         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                        ( นางวราลกัษณ์  ยอดคำ ) 
            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 
    ลงชื่อ      วิไลพร  ปิ่นแก้ว         ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                   ( ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร  ปิ่นแก้ว ) 
              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 

 


