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รายงานการประชุม 
 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ครู พนักงานจา้ง อบต.หนองฮี  ครั้งที่ 1  

วันที่  10 มีนาคม  2565  เวลา  15.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี 

................................. 
 

ผู้มาประชุม 
1 นายโกเมศ      คงอยู่ นายก อบต.หนองฮี 

2 นายพัฒนา จันทร์ศรีเมือง รองนายก อบต.หนองฮี 

3 นายชนะชัย ไตรผล รองนายก อบต.หนองฮี 

4 นายสมพิศ แสงผา เลขานุการ นายก อบต.หนองฮี 

5 นางนุชนาถ เลิศสงคราม ปลัด อบต.หนองฮี 

6 นายสุรศักดิ์ พ่อสียา รองปลัด อบต.หนองฮี 

7 นางสาวศศิธร   โคตรตา หัวหน้าส านักปลัด 

8 นางสุรีรัตน์ สมเทพ ผู้อ านวยการกองคลัง 

9 นางสาวสุวรรณา แสงผา ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

10 น.ส.รุจิรา ศรีพรมษา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ 

11 นางสาวอริตตา สีชา นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

12 นายธิปไตย สุริยนต์ นักทรัพยากรบุคคล 

13 นายถาวร ปาทะหา นิติกร 

14 นางวิมลรัตน์ แก้ววงศ์ นักวิชาการศึกษา 

15 นางสาวสุดารัตน์ จอมแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข 

16 จ่าเอกทวีศักดิ์ ด้วงโต้ด เจ้าพนักงานธุรการ 

17 จ.อ.ไพบูรณ์ ค าไพ จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ 

18 นางสาวศิริพร ยะจันโท คร ู

19 นางสาวเอมอร ขอดเมชัย คร ู

20 นางอุลัยวรรณ นวนตา คร ู

21 นางราตรี ศรีดาราช คร ู

22 นางเพ็ญศรี อินธง คร ู

23 นางกรกนก เซ็นนอก คร ู

24 นางชูจิตร วิเชียรล ้า คร ู

25 นางอนงค์พร ใจถวิล คร ู

26 นางสาวมัลลิกา จันทร์ไตรรัตน์ ผช.จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 



27 นางสาววิลาวัลย ์ คงอยู่ ผช.จพง.ธุรการ 

28 นายปริวัฒน์ เกตุสีลา ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ 

29 นางชาติพยักน์ โพธินาม พนักงานขับรถยนต์ 

30 นายวีระชาติ ขันตี พนักงานดับเพลิง 

31 นางณัฐภรณ์ กิมาลี คนงานทั่วไป (แม่บ้าน) 

32 นางใจสวรรค์  ยะจันโท คนงานทั่วไป (แม่บ้าน) 

33 นายคมกฤช มาภา นักการภารโรง 

34 นายสัจจา มุลเมือง พนักงานขับรถกู้ชีพ-กู้ภัย 

35 นางสาวพิสสุดา เขียดค า ผช.จพง.การเงินและบัญชี 

36 นางสาวจารุวรรณ จิตมาตย์ ผช.จพง.ธุรการ 

37 นางสาวธัญญรัตน์ สมเทพ ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 

38 นางสาวรัตติยา  ท่อนทอง ผช.จพง.พัสดุ 

39 นายจีระศักดิ์ พรมแก้ว ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

40 นายณัฐกรณ์ ด้วงโต้ด ผู้ช่วยช่างโยธา 

41 นางสาวเตือนใจ มุลสุรินทร์ ผช.จพง.ธุรการ 

42 นายพัชระ กุลอัก ผู้ช่วยช่างส ารวจ 

43 นางสาวอริสา เสนาค า ผช.จพง.ธุรการ 

44 นายเฉลิมพล อ้วนดวงดี ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 

45 นางสาวนราพร ขอดเมชัย ผช.จพง.ธุรการ 

46 นายทศพล นวลงาม พนักงานขับรถยนต์ 

47 นางหนูมาตร เทพสุรินทร์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

48 นางระพีพรรณ ราชบัญดิษฐ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

49 นางสาวกนิษฐา ด้วงโต้ด ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

50 นางโสมศรี โสภาพรม ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

51 น.ส.กนกวรรณ มาภา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

52 น.ส.จารุรัตน ์ นามวงศ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

53 น.ส.รพีภรณ์ รามฤทธิ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

54 นายสมพงค์ จันทะนะ พนักงานประจ าท้ายรถบรรทุกขยะ 

55 นายพรศักดิ์ ภาวะดี พนักงานประจ าท้ายรถบรรทุกขยะ 

56 นายธีระพงษ์ คงอยู่ จ้างเหมาบริการ 

57 นายแสบ แรกเรียง จ้างเหมาบริการ 



58 นางนิ่มนวล ไหลลิน จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน) 
59 นางนภารัตน์ ค้าด่วน จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน) 

   60   นายวีรวุฒิ        ไกยะฝ่าย        จ้างเหมาบริการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.                  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

• มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติ 
- ท างานตามเวลาราชการ (08.30 น - 16.30 น.) 
- ท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
- การท า 5 ส. (จัดระเบียบในส านักงาน/กอง) 
- การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 

➢ ส านักปลัด เน้นย  า งานป้องกัน การให้บริการประชาชนให้ทันต่อเหตุการณ์ 
➢ กองสวัสดิการ เน้นย  า การมาติดต่อ การโอน - ย้ายผู้สูงอายุ  
➢ กองช่าง แนะน า จ้างเหมาบริการ (นายวีระวุฒ ิไกยะฝ่าย) ท างานดีอยู่แล้ว 
➢ กองศึกษาฯ การจัดสรรบุคลากรแต่ละศูนย์ฯ (การสับเปลี่ยนบุคลากร) 

❖ ห้าม การรับของขวัญ “งดให้ งดรับ”ของขวัญ (No Gift Policy) รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานอย่างโปร่งใส 

➢ ฝากท่านปลัด ขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่ท่านนายกแถลงต่อสภา อบต.หนองฮี 
➢ ฝากงานธุรการ การกรองเอกสาร ฝาก ผอ.กองฯทุกกอง ช่วยตรวจทานเอกสารก่อนถึง

ท่านปลัด นายก 
➢ ฝากพระราชด ารัส “การท างานจะส าเร็จลุลวงไปด้วยดี นอกจากคนท างานจะท า

หน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบให้ดีแล้ว เรื่อง การท างานเป็นทีมก็ส าคัญเหมือนกัน”  

ปลัด อบต.หนองฮี   -  การท างานต้องยึดระเบียบเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

- ฝากนิติกรส าเนานโยบายของท่านนายกที่แถลงต่อสภา อบต.หนองฮี แนบ
เก็บไว้กับมาตรฐานต าแหน่ง ยกเว้นจ้างเหมาบริการ  

- ฝากงานธุรการทุกกองให้ดูระเบียบงานสารบรรณ     
- ฝากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการศึกษาฯ ขอให้เคลียร์งานให้

แล้วเสร็จก่อนวันโอนย้าย  (25 มีนาคม 2565)  
- ฝากทุกท่านขอให้ส่งแบบประเมินให้นักทรัพยากรบุคคลภายใน 25 มีนาคม 

2565 

นายพัฒนา จันทร์ศรีเมือง รองนายก อบต.หนองฮี – ฝากการท างานอยากให้รู้รักสามัคคี ไม่แบ่งแยกเป็นพรรค
พวก การพิมพ์หนังสือ ขอให้ตรวจทานให้ถูกต้อง  

นายชนะชัย ไตรผล รองนายก อบต.หนองฮี – การท างานขอให้ท างานอย่างมีความสุข 

เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 

 
                             (ลงชือ่)   จ.อ.  ทวีศักดิ์   ด้วงโต้ด       ผู้จดรายงานการประชุม 
                                             ( ทวีศักดิ์  ด้วงโต้ด ) 


