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วาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ทราบ 
-    การประกาศเจตจํานงในการบริหารงานของคณะผู�บริหาร 
- รายงานผลการจัดศูนย�อํานวยการป องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช&วงเทศกาลป'ใหม& 
- การจัดโครงการแข&งขันกีฬาเยาวชนตําบลหนองหล&มต�านยาเสพติด 

 
วาระท่ี ๒   เรื่องแจ�งเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
ประธาน -     ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559 ให�หน&วยงานภาครัฐทุกหน&วยงาน 

เข�าร&วมประเมินคุณธรรมและความโปร&งใสในการดําเนินงานของหน&วยงานภาครัฐ (ITA) 
กําหนดให�ผู�บริหารของหน&วยงาน กําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน&วยงานให�มีคุณธรรมและความโปร&งใส ในการดําเนินงานของ
หน&วยงานภาครัฐ กระผมในฐานะผู�นําของคณะผู�บริหาร และผู�นําของหน&วยงานได�
มอบหมายให� ทางเลขานุการฯ จัดทําคํากล&าวแสดงเจตจํานง เพ่ือประกอบการประกาศ
เจตจํานงในการบริหารงานในวันนี้  

 
เลขานุการ นายกฯ -   กระผมได�จัดทําตามท่ีท&านนายกได�มอบหมายแล�วครับ และดําเนินการแจกจ&ายคํากล&าว

ให�ทุกๆ ท&านในท่ีประชุมในตอนนี้ 
 
ประธาน -   กระผมขอเชิญรองนายกท้ัง 2 ท&าน พร�อมท้ังเลขานุการ นายกฯ ยืนข้ึนเพ่ือร&วมประกาศ

เจตจํานงในการบริหารงานพร�อมๆ กันด�วยครับ 
 

คํากล�าวการแสดงเจตจํานงในการบริหารงาน 
“ข�าพเจ�า นายสุริยา ตาสุวรรณ� ตําแหน&ง นายก อบต.หนองหล&ม ขอประกาศเจตจํานง 

ในการบริหารงานว&า.....ข�าพเจ�าจะบริหารงานด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต มีคุณธรรม มีความ
โปร&งใส ปราศจากการทุจริต และพร�อมท่ีจะได�รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ตามเจตจํานงท้ังต&อเจ�าหน�าท่ีภายในหน&วยงาน และสาธารณชนภายนอกหน&วยงาน  
เพ่ือเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร&งใส ในการบริหารราชการขององค�การ
บริหารส&วนตําบลหนองหล&ม อันจะก&อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต&อประเทศชาติและ
ประชาชน” 
 
- ทุกท&านเชิญนั่งครับผม ส&วนรายละเอียดการกําหนดนโยบาย มาตรการและแผนงาน 
เพ่ือให�ทุกท&านท้ังหน&วยงานดําเนินการปฏิบัติตามนั้น กระผมได�ให�ทางเลขานุการจัดทํา
รายละเอียดดังกล&าว และได�ตรวจสอบแล�ว ซ่ึงจะมอบหมายให�ทางนักทรัพยากรบุคคล 
นําไปจัดทําเปHนประกาศเพ่ือถ&ายทอด และแจ�งเวียนให�เจ�าหน�าท่ีในสังกัดทุกส&วน รับทราบ 
และนําไปเปHนแนวทางถือปฏิบัติต&อไป 
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รองนายกฯ  -   ตามท่ีท&านนายกได�มอบหมายนั้นกระผม จึงใคร&ขอเพ่ิมเติม โดยขอความมือเจ�าหน�าท่ี 
(นายสงัด เมืองยิ่ง) ผู�รับผิดชอบและผู�ท่ีเก่ียวข�อง ได�จัดทําเปHนหนังสือเพ่ือประชาสัมพันธ�การแสดงเจตจํานง 

ในการบริหารงาน, ประกาศฯ ดังกล&าว และจัดทําสรุปผลการประชุมในครั้งนี้ เผยแพร& 
ประชาสัมพันธ�ให�แก&ผู�ใหญ&บ�านทุกหมู&บ�าน ในเขตตําบลหนองหล&ม และในเว็บไซต�หรือ 
ตามช&องทางสื่อต&างๆ ด�วย 
 

ท่ีประชุม  -   รับทราบ 
 
ประธาน -   เรื่องต&อไปเปHนรายงานผลการจัดศูนย�อํานวยการป องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช&วง

เทศกาลป'ใหม&กระผมขอเชิญ จพง.ป องกันฯ ครับ 
 
จพง.ป องกันฯ -   รายงานผลการจัดศูนย�อํานวยการป องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช&วงเทศกาลป'ใหม& 

ทาง อบต. ได�ดําเนินการจัดต้ังศูนย�ป องกันและลดอุบัติเหตุบนทางถนนช&วงเทศกาลป'ใหม&
ระหว&างวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560  กระผมและเจ�าหน�าท่ี
ผู�รับผิดชอบในส&วนนี้ซ่ึงก็คือสํานักปลัด ในส&วนของงานด�านป องกันและบรรเทาสาธารณภัย            
ได� ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล�ว และเปHนไปด�วยความเรียบร�อยตามเป าหมาย และ
วัตถุประสงค� ไม&มีปOญหาใดๆ ครับผม   
 

ประธาน   -   เรื่องท่ีแจ�งอีกเรื่องคือ การจัดโครงการแข&งขันกีฬาเยาวชนตําบลหนองหล&ม 
ต�านยาเสพติด เชิญท&านปลัด ครับ 

 
ปลัดฯ   -  การจัดโครงการแข&งขันกีฬาเยาวชนตําบลหนองหล&มต�านยาเสพติด ประจําป' 2560 นี้   
   ทาง อบต. ดําเนินการในระหว&างวันท่ี 15 มกราคม – 19  กุมภาพันธ� 2560   

ผมจึงขอแจ�งเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบในส&วนนี้ซ่ึงก็คือสํานักปลัด  ในส&วนของงานท&าน
นักวิชาการศึกษา  ซ่ึงได�ดําเนินการแข&งขันอยู&ในตอนนี้ และมีจะมีการทําพิธีเปRด – ปRดงาน  
ในวันท่ี 19 กุมภาพันธ� 2560 การดําเนินงานดังกล&าว กระผมขอให�เจ�าหน�าท่ีผู�เก่ียวข�อง
ประสานงานกับผู�อํานวยการสถานศึกษา ผู�นําชุมชนในพ้ืนท่ีตําบลหนองหล&ม ในส&วนของ
การจัดสถานท่ี และดูแลกิจกรรมให�พนักงานทุกคนมีส&วนร&วม ร&วมมือร&วมใจกัน ตามคําสั่งท่ี
ได�รับมอบหมายด�วยครับ 

 
วาระท่ี ๓  เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ประธาน   -    ในส&วนนี้เปHนเรื่องของการวางแนวทางการปฏิบัติงานร&วมกัน  ในป'ท่ีผ&านมา 
  มีกิจกรรมให�พวกเราทุกคนได�ร&วมมือปฏิบัติร&วมกัน  ท้ังเรื่องในการปฏิบัติงานกิจกรรมต&างๆ  
 รวมถึงงานในหน�าท่ีของแต&บุคคล  ซ่ึงจะส&งผลกระทบต&อทางราชการ  ในป'ใหม&นี้ก็ขอให� 
  ทุกคนทํางานอย&างต้ังใจในหน�าท่ี  มีความรับผิดชอบ ในหน�าท่ีของตนเอง  และช&วยเหลือ 
  ซ่ึงกันและกัน  ไม&แบ&งพักแบ&งพวก และทุกๆ ต�นเดือนให�ทางเลขานุการ นายกฯ และ  
 จพง.ธุรการ เปHนผู�ประสานเก่ียวกับเรื่องการประชุมประจําเดือน ให�มีการนัดประชุมทุกๆ  
 ต�นเดือน เพ่ือจะได�มีการพูดคุย ปรึกษาหารือเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การเตรียมงาน  
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 ว&าในแต&ละส&วนมีงานท่ีต�องปฏิบัติในแต&ละเดือน เพ่ือเปHนการเตรียมการล&วงหน�า  
 และเปHนการแลกเปลี่ยน ความคิด ปรึกษา หารือ และพบปะอย&างเปHนทางการ ระหว&าง 
 ผู�บังคับบัญชา และใต�บังคับบัญชา 
 
นักทรัพยากรฯ -  เรียนท&านนายก อบต. คณะผู�บริหาร และเจ�าหน�าท่ีทุกท&าน ดิฉันขอเรียนแจ�งว&าในส&วน

ของงานบริหารงานบุคคลได�จัดประมวลจริยธรรม คู&มือการปฏิบัติงาน และอีกหลายๆด�าน 
จึงขอความร&วมมือทุกท&าน ได�รับทราบและติดตามคู&มือและเอกสารดังกล&าว โดยงานบริหาร
บุคคลจะทําหนังสือแจ�งเวียนพร�อมท้ังเอกสารให�แก&ทุกท&าน ทุกส&วนราชการค&ะ 

 
ท่ีประชุม -  รับทราบ 
 
ประธานฯ -  กระผมขอขอบคุณทุกท&านท่ีให�ความร&วมมือในการเข�าร&วมการประชุมในครั้งนี้ 

 ท&านอ่ืนๆ มีอะไรจะเสนอ หรือขอคําปรึกษาอีกหรือไม& หากไม&มีท&านใดเสนอ กระผมจะขอ  
 ปRดการประชุม 

 
ท่ีประชุม   - ไม&มี 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

 
ป;ดการประชุม  เวลา ๑๑.๐๐ น.  
 
 
 
 

ลงชื่อ          ผู�บันทึกการประชุม 
(นางสาวลัดดาวัลย�  ขันแก�ว) 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 

 
 

ลงชื่อ         ผู�ตรวจบันทึกการประชุม 
(นายวิทิต    จักรกฤษณ�) 

 ปลัดองค�การบริหารส&วนตําบลหนองหล&ม 
 
 

ลงชื่อ         ผู�รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายสุริยา   ตาสุวรรณ�) 
 นายกองค�การบริหารส&วนตําบลหนองหล&ม 

 


