
รายงานการประชุมคณะผูบริหาร พนกังานสวนตำบลและพนักงานจาง 
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 

วันที่  6  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 

  
เริม่ประชุม เวลา  10.00 น. 
นายอิสสระ ธีรธรรมปญญา เรียนคณะผูบรหิาร และสวัสดีพ่ีนองพนักงานสวนตำบล พนักงานจางทุกคน 
ปลัด อบต.  เดือนนี้เปนเดือนเปดศักราชใหม และเราก็ไดผูบริหารชุดใหมเขามาบริหารงาน  
 โดยคณะผูบริหาร ชุดใหมไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย

ไปแลวนั้น และในวันน้ีก็เปนการประชุมประจำเดือน มกราคม 2565 ซึ่งตองมีการ
ประชุมกันอยางสม่ำเสมอ เพื ่อนำผลการปฏิบัติมาพูดคุยและชี ้แจง ปรับเปลี ่ยน 
ปรับปรุงเพื่อใหผลงานดียิ่งขึ้น และอีกทั้งยังเปนการนำผลการประชุมลงเว็บไซตของ
องคการบริหารสวนตำบล จำปาหวาย เพื่อเปนการชี้แจงหลักเกณฑการประเมิน แบง
หนาที ่ผู ร ับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน เพื ่อสงประเมิน
คุณธรรมความโปรงใส ITA (Integrity Transparency Assessment) ประจำป 2565  
ในโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ได
พบปะ และพูดคุยกับท่ีประชุมในวันนี้ครับ  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายอุทัย  วิรตันเกษม  กอนอื่นก็ขอกลาวสวัสดีตอที่ประชุม กระผม นายอุทยั วิรัตนเกษม มีความยินดี 
ประธาน เปนอยางยิ่งที่ไดรับความไววางใจจากพี่นองประชาชนชาวตำบลจำปาหวาย ใหดำรง

ตำแหนงนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ซึ่งกระผมและคณะผูบริหารก็ไดมี
การแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายไปแลวเมื่อวันที่ 4 
มกราคม 2565 ที่ผานมา ในการประชุมครั้งนี้ก็นับวาเปนครั้งที่แรกที่ไดมาพบปะกัน
โดยพรอมเพรียง เปนการไดกลับมาดำรงตำแหนงอีกครั้ง และหวังวาคงจะเปนไปดวยดี 
ซึ่งการกลับมาในครั้งนี้ มีความตั้งใจไวมากที่สุดในเรื่องของการทำงานรับใชพี่นองชาว
ตำบลจำปาหวาย โดยไดมีการลงพื้นที่พบปะชาวบาน รับฟงปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะ
กลุมผูสูงอายุ กลุมเยาวชน เปนโอกาสอันดีที่ไดกลับมาสานตองาน จึงขอฝากทุกคนให
รวมกันแกไขปญหา และพัฒนาตำบลจำปาหวายใหพัฒนา และดียิ่งขึ้นอยางยั่งยืน 
กระผมและคณะผู บริหารพรอมแลวที ่จะทำงาน ในสวนของพนักงานทุกคน เพ่ือ
กอใหเกิดความสบายใจ กระผมทำงานรวมกันเหมือนเปนครอบครัว จะไมใหเกิดการ
แตกแยก มีอะไรใหชวยเหลือกัน ติดขัดตรงไหนก็ใหพูดคุย บอกกลาว เมื่อเกิดปญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติงานสามารถคุยกันได สำหรับผมก็ขอไวเพียงเทานี้กอน ตอไป
ขอเชิญทานรองนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ไดพบปะ พูดคุยกับพวกเรา
ครับ ชอเชิญครับ     

นายบุญชวย มหาวรรณศรี  สวัสดีพี่ๆนอง กระผมนายบุญชวย มหาวรรณศร ีมีความยินดีที่ไดกลับเขามา 
 ทำงานรวมกันอีกครั้ง ในการกลับมาครั้งนี้ก็ไดกลับเขามาในตำแหนงใหม คือตำแหนง

รองนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย กระผมก็ไมมีอะไรมากครับ ทำงานใน
สายงานนี้มาแลวเปนเวลากวา 20 ป ดวยประสบการณท่ีผานมา จึงไดมีโอกาสมาอยูใน
คณะผูบริหารชุดนี้ มีอะไรก็พูดคุยกันไดครับ หันหนาเขาหากัน ทำงานรวมกันอยางมี
ความสุข 
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นายสมชาย ขวัญใจ  สวัสดีครับ กระผมนายสมชาย  ขวัญใจ มีความยินดีท่ีไดเขามาทำงานรวมกัน  
   กอนท่ีผมจะเขามารับตำแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย กระผม 

ดำรงผูใหญบานหมู ที ่ 7 มากอน ก็ขอแนะนำตัวอยางเปนทางการครับ กระผมเปน
คนทำงานจริงจัง เพราะอยางใหผลงานออกมาดี เขามาขับเคลื่อนนโยบายที่ไดวางไวให
สำเร็จลุลวงไปทีละอยาง ในสวนการทำงานก็จะเปนการทำงานดวยใจ เพื่อทำใหชาว
ตำบลจำปาหวายอยูดีกินดี มีความสุขครับ 

นายชัยชนะ  ภาระจำ  สวัสดีครับ ผมนายชัยชนะ  ภาระจำก็ถือเปนนิมิตหมายอันดีท่ีกระผมไดเขา 
มารวมงานกับทุกคนอีกครั้ง มีอะไรก็สามารถพูดคุย ปรึกษากันไดตลอดครับ  

นายอิสสระ ธีรธรรมปญญา ในสวนของนโยบายของคณะผูบริหาร พวกเราก็ไดฟงกันไปบางแลว ซึ่งการทำ 
  ตามนโยบายตาง ๆ ที่ไดวางไวนั้น ตองคอย ๆ ทำไปทีละอยาง ทีละขั้นตอน โดยตอง 

  อาศัยความรวมมือรวมใจจากพนักงานสวนตำบล และพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตำบลจำปาหวายทุกคน ซึ่งที่ผานมาก็ตองขอขอบคุณไปยังทุก ๆ คน ที่ตั้งใจทำงาน
ตามหนาที่ที่ไดรับผิดชอบใหกับชาวตำบลจำปาหวายดวยดีเสมอมา และตอไปก็อยากจะ
ฝากถึงเรื่องการปรับตัวในเร่ืองตาง ๆ ทั้งเรื่องสวนตัว เรื่องงาน และที่สำคัญที่สุดในชวงนี้
คือเรื่องของสุขภาพ อยากใหดูแลตัวเองกันใหดี เรื่องของเปาหมายในการทำงาน ที่ผาน
มาก็อาจจะมีหยอนยานไปบาง เมื่อผูบริหารชุดใหมเขามาแลวก็ควรปรับปรุงเรื่องที่ตอง
แกไขใหดขีึ้น สวนที่ดีอยูแลวก็ขอใหทำใหดีกวาเดิมย่ิง ๆ ขึ้นไป ปงบประมาณใหมนี้ ผมก็
ขอความรวมมือพ่ีๆนองๆ ไดทำงานรวมกันในเบื้องตน ดังนี้ 

   1. การตรวจงานเอกสาร ตองใชความละเอียดในการตรวจ เพื่อใหเกิดความ
ถูกตอง สวนเรื่องการทวงงาน จะไมทวงถามไปยังพนักงานผูรับผิดชอบเรื่องโดยตรง แต
จะทวงท่ีผูอำนวยการกองตาง ๆ  ขอใหทำงานสงตามระยะเวลาที่กำหนด จัดความสำคัญ
เรงดวน กอนหลัง ควรดูใหด ีโดยเฉพาะในเรื่องของการตอบขอมูลลงในระบบตาง ๆ  

   2. ในปงบประมาณที่ผานมาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายของเราไมมี
เรื่อง และปญหาความรุนแรงใด ๆ โดยในป พ.ศ. 2565 นี ้ขอใหพนักงานสวนตำบลดูใน
เรื่องของระเบียบกฎหมายใหดี เพราะระเบียบกฎหมายตางๆ มักมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอด การอางระเบียบ ใหเขียนรายละเอียดใสมาดวย และอยากใหเจาของเรื่องแตละ
เรื่อง รบกวนจัดทำระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของกับงานของตน เสนอใหทางผูบริหาร
จำนวน 4 ชุด  

   3. การแตงกาย เพื่อใหหนวยงานของเราเปนที่เชิดหนาชูตา ควรแตงใหดูดีตาม
ความเหมาะสม หนา ผม รองเทา วันจันทรขอความรวมมือพนักงานสวนตำบลทุกคนใส
ชุดขาราชการสีกากีมาทำงานโดยพรอมเพรียงกัน สวนวันศกุรขอเปนชุดผาพ้ืนเมือง สวน
วันอังคารและวันพฤหัสใหข้ึนอยูกับความเหมาะสม และสถานการณเฉพาะหนา  

   4. เรื่องการจอดรถ หามจอดขวางทางเขาออกรถในความรับผิดชอบของงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

   5. การจัดหองประชุม ใหเจาของเรื่องเตรยีมหองประชุมใหพรอมกอนอยาง
นอย 1 วัน และขอมอบหมายใหนายธีระพันธ ถิ่นลำปาง รับผิดชอบดูแลเรื่องของเครื่อง
เสียง 
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   6. การประเมิน ITA ป 2565 นี้ ตอนนี้ตองเริ่มเตรียมเอกสาร เพ่ือเปนการ

เตรียมความพรอม เน่ืองจากปกอนคะแนนเรายังไมผานเกณฑที่กำหนด จึงขอมอบใหนัก
จัดการงานทั่วไปเปนผูดูแลเรื่องการนำขอมูลสงประเมินและนกัประชาสัมพันธนำเขา
ขอมูลเผยแพรในเวปไซตและสารสนเทศอ่ืน และขอความรวมมือในการนำสงขอมูล
ตามที่เจาหนาที่รองขอดวย  
  7. ประชาชนมาติดตอราชการยังท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 
ขอใหเจาหนาที่ทุกคนที่พบเห็น  เขาไปทักทาย สอบถาม และชวยอำนวยความสะดวก 
ใหการบริการที่ดี ยิ้มแยมแจมใส 
  8. การปฏิบัติหนาที่ใหยึดหลักระเบียบ กฎหมาย โดยเครงครัด เปดเผย 
โปรงใส และหากประชาชนหรือผูมารับบริการสอบถามหรือซักถามให จนท.ผูรบัผิดชอบ
ไดใหความเขาใจหรือแนะนำใหกระจาง ซึ่งจะเปนผลดีตอการทำงานในภาพรวมของ
องคกรเรา 

   9. การดูแลรักษาสุขภาพตนเองนั้นสำคัญ ขอใหทุกคนตระหนัก ใหรักษาสภาพ
รางกายใหพรอมในการมาปฏิบัติหนาที่ โดยเฉพาะในสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 พี่ๆนองๆตองระมัดระวังเปนพิเศษ รวมถึงใหระวังเร่ืองอุบัติเหตุใน
ชวงเวลาปฏิบัตงิาน 

นายอุทัย วิรัตนเกษม   ก็คงจะไดรบัฟงนโยบายของปลดัองคการบริหารสวนตำบลกันไปแลว ในสวน 
ประธาน ของผมเองก็รูสึกดีใจที่ไดกลับเขามาทำงานรวมกันอีกครั้ง ซึ่งในเรื่องของความพรอม ก็

พรอมที่จะปฏิบัติงานเพ่ือพ่ีนองชาวตำบลจำปาหวายอยางเต็มความสามารถ ก็ขอฝากไว
ดวยวาการทำงานรวมกันตัวเรานั้นไมไดมีความรู ทักษะและความชำนาญไปหมดทุกดาน 
การทำงานรวมกันใหถือเปนการแลกเปลี่ยน เรยีนรู มีอะไรใหคอยชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
ลำดับตอไปก็ขอใหผูอำนวยการแตละกองไดพูดคุย นำเสนอ ในเรื่องของแตละกองตอไป   

   การปฏิบัติหนาที่ของแตละคน แตละสวนใหยึดมั่นในระเบียบ กฎหมาย ไมใหมี
การเรยีกรับผลประโยชนหรือทำงานเพ่ือผลประโยชนของตนเอง โดยเฉพาะในเรื่องของ
การปองกันการทุจริตคอรัปชั่น ตองรวมมือกันทุกๆฝาย  

นางวิวาห  วงคชัย   ขอสวัสดีทุกคน กอนอ่ืนดิฉันขอแสดงความยินดีกับคณะผูบริหารชุดใหม ใน 
หัวหนาสำนักปลัดฯ สวนของ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายก็จะมีงานบรหิารทั่วไป งาน

นโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการ
สภา งานสวัสดิการสังคม ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสำนักปลัด หากทางทานผูบริหาร
มีขอสงสยั หรือตองการรายละเอียดงานในสวนตาง ๆ ก็สามารถติดตอเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานแตละงานได  

นางพรอารีย เสมอเชื้อ  สวัสดีทุกทาน และขอสวัสดีปใหม ทางกองคลังก็ไมมีอะไรมาก กอนอ่ืนขอแนะนำ 
ผูอำนวยการกองคลัง  พนักงานสวนตำบลของกองคลังที่โอนยายเขามาใหม ท่ีทางผูบริหารยังไมรูจัก ดังนี้ 

1. นางพรพิมล  กันทา   ตำแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี 
2. นางสาวสุวรรณี  ปวงงาม ตำแหนง เจาพนักงานการเงนิและบัญชี 
3. นางกรรณิการ  แกวบุญเรือง ตำแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได 
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นายปรัชญา  แสงแกว   สวัสดีทุกคนครบั เน่ืองจากผูอำนวยการกองชางไปฉีดวัคซีนปองกันโควิด 
กองชาง 2019 ผมนายปรัชญา แสงแกว ขอเปนตัวแทนในการพูดคุย ชี้แจงสวนของกองชาง

ครับ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ตรวจรับไปเกือบหมดแลว เหลือเพียงรางระบายน้ำหมูที่ 5  
สวนงานขยายเขตประปา ก็จะมีหมูที่ 8, 1, 9 ในสวนอ่ืน ๆ ก็จะเปนงานขออนุญาต
กอสรางในเขตพื้นที่ตำบลจำปาหวายครับ 

นางคุนันญา ชวยค้ำชู   สวัสดีคะ งานของสาธารณสุขในชวงนี้ ก็คงหนีไมพ้ืนเรื่องโควิด 2019 ท้ังเปน
กองสาธารณสุขฯ การปองกัน รักษา ฯลฯ และในเรื่องงานพนยาฆาเชื้อ ก็ไดมีชาวบานสอบถามการพนยา 
 ฆาเชื้อ ขอใหชวยประสานงานกับทางองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายใหดวย 
นางอนงค  งานดี   กอนอื่นก็ขอสวัสดีผูเขารวมประชุมทุกทาน ในดานหนาที่การตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน น้ันเปนการตรวจเพ่ือชวยเหลือ เปนการปองกันการเกิความบกพรองในหนาที่ เพื่อให 

 เกิดความถูกตอง มีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำป และรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน 

วาที่ ร.ต.มนัสชัย สุขศร ี   ฝากชี้แจงในสวนของการที่จะพนยาฆาเชื้อไดน้ัน ตองไดรบัผลยืนยันจาก รพ. 
นักวิชาการปองกันฯ        หรือโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตำบลจำปาหวายเทานั้น เพ่ือลดภาระงานและความ 
 เสี่ยงลง 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 
- ไมมี 

นายอุทัย วิรัตนเกษม                ถาที่ประชุมไมมีเรื่องใดอีก  ขอใหทุกทานชวยกันปฏิบัตหินาที่  ในสวนของฝาย 
ประธาน บริหารก็ไดรับปญหาจากชาวบาน ซึ่งสมัยนี้รบัมามาก การทำงาน ควรแยกแยะให

ชัดเจน ควรปฏิบัติงานใหเตม็ที่ ตั้งใจ และทุมเท เพื่อผลออกมาจะกอประโยชนใหกับพี่
นองชาวตำบลจำปาหวายไดมากที่สุด 

เลิกประชุม เวลา  12.00  น. 
 

  ลงชื่อ      ฉัตรระวี  วิรัตนเกษม     ผูจดรายงานการประชุม 
                   (นายฉัตรระวี  วิรัตนเกษม) 
                                                       นักจัดการงานทั่วไป 
 

ลงชื่อ      อิสสระ  ธีรธรรมปญญา    ผูตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายอิสสระ  ธีรธรรมปญญา) 

    ปลัดองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 


